
ПРОТОКОЛ №4 
засідання Молодіжної ради 

при Зазимській сільській раді Броварського району Київської 
області 

 
25 вересня 2022 року 

С.Літки 
15:30 

 

Присутні 9 членів Молодіжної ради (Додаток №1). 
Запрошені особи: 
- Гайдак Олександра – працівник Літочківського будинку культури. 
- Поліщук Назар, Некрашевич Катерина – кандидати в члени Молодіжної 
ради. 
 
Головує на засіданні – Бойко А., голова Молодіжної ради 
 

Головуючий запропонував затвердити такий порядок денний засідання: 
1.Про припинення членства: Багірова Вагіфа, Піхотника Владислава. 
2.Про прийняття до складу Молодіжної ради: Поліщука Назара, Соломянюк 
Вероніки, Некрашевич Катерини. 
3.Про план роботи Молодіжної ради до кінця 2022 року. 
4.Про затвердження проєкту Програми розвитку молодіжної політики в 
Зазимській сільській територіальній громаді «Молодь Придесення» на 2023 
рік. 
5.Про участь Молодіжної ради в облаштуванні молодіжного простору в 
с.Пухівка (приміщення будинку культури). 
 
Голосували:  "ЗА" – 9, "ПРОТИ" – 0, "УТРИМАЛИСЯ" – 0, 

"НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0. 
 

ВИРІШИЛИ:  Затвердити запропонований порядок денний засідання. 
 
 

Розгляд питань затвердженого порядку денного: 
 

1.СЛУХАЛИ: Про припинення членства членів Молодіжної ради 
Доповідав: Кривобок П. 
Кривобок Павло повідомив, що Багіров Вагіф висловив своє бажання про 
виключення зі складу Молодіжної ради. Також у зв’язку з відсутністю 
зворотного зв’язку та не участю в діяльності Молодіжної ради було 
запропоновано виключити зі складу Молодіжної ради Піхотника Владислава. 
 

Голосували:  "ЗА" – 9, "ПРОТИ" – 0, "УТРИМАЛИСЯ" – 0, 
"НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0. 
 

ВИРІШИЛИ:  Припинити достроково повноваження членства у 
Молодіжній раді Багірова В. та Піхотника В. 

 

2.СЛУХАЛИ: Про прийняття нових членів до складу Молодіжної ради 
Доповідав: Бойко А. 



Бойко Андрій розповів, що в останніх заходах, які проводить Молодіжна 
рада, активну участь беруть Поліщук Назар, Соломянюк Вероніка та 
Некрашевич Катерина і також мають бажання стати членами Молодіжної 
ради. Тому пропонується включити зазначених вище осіб до складу 
Молодіжної ради. 
 
Голосували:  "ЗА" – 9, "ПРОТИ" – 0, "УТРИМАЛИСЯ" – 0, 
                      "НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0. 
 

ВИРІШИЛИ:  Прийняти до складу Молодіжної ради: Поліщука Н., 
Соломянюк В., Некрашевич К. 

 

3.СЛУХАЛИ: Про планування діяльності Молодіжної ради до кінця 2022 
року 
Доповідав: Кривобок П. 
Кривобок Павло зазначив, що Молодіжна рада останнім часом розгорнула 
активну діяльність і тому важливо не зменшувати цей темп. Таким чином, 
важливо спланувати діяльність до кінця поточного року. Відповідно до 
цього, варто врахувати пропозиції кожного. 
Виступала: Петрусенко А. 
Петрусенко Анна запропонувала провести захід до Дня захисника України. 
Але щоб це був незвичний цікавий формат. 
Виступала: Натарова Т. 
Натарова Таїсія повідомила, що зараз веде перемовини з одним психологом, 
який допоможе з організацією тренінгів з психології для молоді громади. 
Виступив: Бойко А. 
Бойко Андрій запропонував провести онлайн-турнір з комп’ютерних ігор. 
Виступила: Яіцька О. 
Яіцька Оксана запропонувала провести благодійний захід до Дня Святого 
Миколая. 
Виступив: Кривобок П. 
Кривобок Павло запропонував провести змагання-вікторини (типу «брейн-
ринг» чи «quiz»). 
Виступив: Поліщук Н. 
Поліщук Назар повідомив, що разом з Соломянюк В. обговорять з тренером з 
боксу Павликом Олександром проведення занять із самооборони. 
 
 
 

Голосували:  "ЗА" – 9, "ПРОТИ" – 0, "УТРИМАЛИСЯ" – 0, 
"НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0. 
 

ВИРІШИЛИ:  
-провести 16 жовтня 2022 року в с.Погреби захід до Дня 
козацтва. До 29 вересня надати пропозиції щодо формату 
на змісту заходу; 
-провести тренінг з психології після обговорення з 
психологом формату події та визначення локацій; 
-доручити Бойку А. та Поліщуку Н. пропрацювати 
регламент онлайн-турніру з комп’ютерних ігор; 



-пропрацювати формат заходу до Дня Святого Миколая, 
попередньо обговоривши ідею з Цахло М.В. (спеціалістом 
Зазимської сільської ради, яка опікується сім’ями, що 
опинилися в складних життєвих ситуація) та Шалєвою 
І.Ю. (начальником служби у справах дітей та сім’ї); 
-провести вікторину серед команд молоді громади до Дня 
української мови та писемності (орієнтовно 11 листопада 
2022 року), попередньо розробивши регламент та 
розповсюдивши інформацію серед жителів громади; 
-провести змагання з настільних ігор; 
-провести заняття з самозахисту в с.Погреби, попередньо 
обговоривши дату та формат з тренером Павликом О. 
 

 
 
 
 

4.СЛУХАЛИ: Про обговорення проєкту Програми розвитку молодіжної 
політики на 2023 рік 
Доповідав: Бойко А. 
Бойко Андрій повідомив, що зараз триває процес формування проєкту 
місцевого бюджету на 2023 рік. Тому важливо вже зараз вирішити 
орієнтовний план роботи Молодіжної ради та, відповідно, сформувати проєкт 
Програми розвитку молодіжної політики в Зазимській сільській 
територіальній громаді «Молодь Придесення» на 2023 рік. 
Виступила: Некрашевич К. 
Некрашевич Катерина запропонувала провести вертеп на початку січня з 
метою популяризації національних традицій та збору благодійної допомоги 
для військових. 
Виступив: Поліщук Н. 
Поліщук Назар запропонував провести змагання з різних видів спорту. 
Виступив: Кривобок П. 
Кривобок Павло запропонував членам Молодіжної ради надати пропозиції до 
плану роботи з молодіжної політики на наступний рік протягом тижня. 
Поточну Програму буде відкориговано з врахуванням пропозицій та 
передано на розгляд сесії Зазимської сільської ради. 
 
Голосували:  "ЗА" – 9, "ПРОТИ" – 0, "УТРИМАЛИСЯ" – 0, 

"НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0. 
 

ВИРІШИЛИ:  Затвердити проєкт Програми розвитку молодіжної 
політики в Зазимській сільській територіальній громаді 
«Молодь Придесення» на 2023 рік на основі поточного 
документу з врахуванням пропозицій. 
 

5.СЛУХАЛИ: Про облаштування молодіжного простору 
Доповідав: Кривобок П. 
Кривобок Павло зазначив, що для повноцінної і ефективної діяльності 
Молодіжної ради та з метою реалізації молодіжної політики в громаді, 



Молодіжна рада повинна мати власне приміщення, де буде проводити заходи 
відповідно до поточних планів. 
Виступив: Бойко А. 
Бойко Андрій повідомив, що обговорить з старостою с.Пухівки Писаренко 
А.Г. поточний стан приміщення, яке планується використовувати під 
молодіжний простір. 
Виступила: Петрусенко А. 
Петрусенко Анна зазначила, що кожен з нас може мати знайомих 
будівельників, які зможуть допомогти з якнайшвидшим завершення ремонту 
в приміщенні молодіжного простору. 
 
Голосували:  "ЗА" – 9, "ПРОТИ" – 0, "УТРИМАЛИСЯ" – 0, 

"НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 4. 
 

ВИРІШИЛИ:  Безпосередньо взяти участь в ремонті та облаштуванні 
приміщення молодіжного простору в с.Пухівка. 
 
 

Засідання Молодіжної ради при Зазимській сільській раді Броварського 
району Київської області закінчено. 

 
 
 

Головуючий               Андрій БОЙКО 
 
 
 
Секретар        Павло КРИВОБОК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Додаток № 1 
До протоколу засідання Молодіжної 
ради при Зазимській сільській раді   
№ 4 від 25.09.2022 р. 

 
 

Відвідування засідання Молодіжної ради 
 
 
 

с.Літки                                                                               25.09.2022 року 

№ Ім’я, прізвище, по-батькові Підпис 
1 Багіров Вагіф відсутній 

2 Бойко Андрій присутній 
3 Кривобок Павло присутній 
4 Овручевська Діана присутня 
5 Петрусенко Анна присутня 
6 Ромашина Ірина присутня 
7 Натарова Таїсія присутня 
8 Радченко Крістіна присутня 
9 Джебка Ніка присутня 
10 Яіцька Оксана присутня 
11 Барбон Данило відсутній 
12 Піхотник Владислав відсутній 
13 Кузін Анна відсутня 

 

 

Головуючий             _______________                Бойко А.О. 

 

Секретар зборів                        _______________        Кривобок П.В. 

 


