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ВСТУП 

Датою створення Зазимської сільської територіальної громади (далі – 

Зазимська СТГ) у складі сіл Погреби, Зазим’я, Пухівка, Рожни, Літки, Літочки, 

Соболівка прийнято вважати 26 листопада 2020 року. Саме цього дня 

відбулася перша (установча) сесія Зазимської сільської ради 8 скликання, на 

якій було надано повноваження депутатам та сільському голові, яких обрали 

на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. 

З врахуванням повторних виборів, які відбулися 24 січня 2021 року на 

виборчих округах №1 і №7, зараз депутатський склад Зазимської сільської 

ради представлений 22 обранцями з 8 виборчих округів: Петрашин Руслан 

Юрійович, Прокулевич Ігор Богданович, Делайчук Олег Володимирович, 

Максименко Сергій Дмитрович, Юхименко Юрій Вікторович, Силюков 

Данило Сергійович, Сахно Станіслав Михайлович, Биков Олександр 

Андрійович, Дасік Олег Васильович, Шульга Микола Васильович, Юрченко 

Ольга Борисівна, Устенко Володимир Маркович, Марченко Євгеній 

Костянтинович, Ячник Надія Дмитрівна, Гринько Євген Володимирович, 

Абдукаримов Микола Петрович, Дзюба Костянтин Степанович, Бойко Андрій 

Олександрович, Іваненко Павло Олександрович, Река Микола Федорович, 

Мехед Тетяна Іванівна. 

На період листопад 2021 року – листопад 2022 року проведено 22 сесії 

Зазимської сільської ради, на яких прийнято 828 рішення. 

Попередньо проекти рішень опрацьовуються в п’яти постійних комісіях 

депутатів. 

Сільським головою було обрано Крупенка Віталія Вікторовича. 

Згідно з рішенням першої сесії Зазимської сільської ради, секретар 

сільської ради обрано Бондаренка Олега Вікторовича, а керуючою справами 

(секретарем) виконавчого комітету Зазимської сільської ради – Лисянську 

Ольгу Віталіївну. 

Зазимська сільська рада складається з адміністративного центру в 

с.Зазим’я та п’яти старостинських округів, які очолюють старости: 
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Бойко Віра Миколаївна – староста Погребського старостинського 

округу (с.Погреби); 

Писаренко Анастасія Григорівна – староста Пухівського 

старостинського округу (с.Пухівка); 

Кабиш Володимир Михайлович – староста Рожнівського 

старостинського округу (с.Рожни); 

Дацько-Різник Наталія Анатоліївна – староста Літківського 

старостинського округу (с.Літки); 

Гайдак Михайло Васильович – староста Літочківського старостинського 

округу (с.Літочки і с.Соболівка). 

Відповідно до ст.51 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» Зазимською сільською радою було утворено виконавчий комітет, до 

складу якого увійшли: Крупенко Віталій Вікторович (Зазимський сільський 

голова, голова виконавчого комітету), Лисянська Ольга Віталіївна (керуюча 

справами (секретар) виконавчого комітету), Бондаренко Олег Вікторович 

(секретар Зазимської сільської ради), Кулініч Інна Миколаївна (спеціаліст з 

питань реєстрації місця проживання громадян Зазимської сільської ради), 

Пустовалов Іван Вікторович (керівник Зазимського ліцею «Академія успіху»), 

Спичак Марія Дмитрівна (директор КЗДО «Академія дитинства»), 

Баришполець Володимир Миколайович (контролер ТОВ «Плодовочторг»), 

Бойко Віра Миколаївна (староста), Тимощук Олег Георгійович (приватний 

підприємець), Ярошинський Петро Іванович (керівник Погребського ліцею), 

Петрусенко Анна Борисівна (спортивний інструктор), Дацько-Різник Наталія 

Анатоліївна (староста), Ільченко Борис Петрович (керівник Літківського 

ліцею ім. М.П. Стельмаха), Пархоменко Ярослав Миколайович (приватний 

підприємець), Кожушко Валентина Борисівна (директор КЗ «ЦКДС»), 

Грановський Юрій Олександрович (приватний підприємець), Гайдак Михайло 

Васильович (староста), Кириченко Валентина Миколаївна (спеціаліст 

Зазимської сільської ради), Писаренко Анастасія Григорівна (староста), 
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Гриценко Ірина Іванівна (керівник Пухівського ЗЗСО), Михієнко Олена 

Миколаївна (сімейний лікар), Зарудний Богдан Васильович (спеціаліст 

Зазимської сільської ради), Самофалов Сергій Петрович (приватний 

підприємець), Кабиш Володимир Михайлович (староста), Царенко Максим 

Іванович (приватний підприємець), Васянович Сергій Миколайович 

(приватний підприємець), Андрієвська Леся Миколаївна (приватний 

підприємець). 

За період листопад 2021 року – листопад 2022 року відбулося 9 засідань 

виконавчого комітету Зазимської сільської ради, на яких прийнято 460 рішень. 

При виконкомі утворено та працюють комісії: 

-адміністративна; 

-у справах неповнолітніх; 

-з  питань захисту прав дитини; 

-з питань благоустрою території Зазимської СТГ; 

- з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості 

на території Зазимської СТГ; 

-опікунська рада з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які 

потребують опіки (піклування). 

Апарат Зазимської сільської ради складається з 12 управлінь та 

відділень, діяльність яких спрямована на забезпечення належних умов 

життєдіяльності громади та надання адміністративних послуг населенню в 

межах, передбачених чинним законодавством України та місцевими 

положеннями і регламентами. 

Окремим структурним об’єктом, який функціонує на території 

Зазимської сільської ради є комунальне підприємство «Добробут», до якого 

відповідно до рішення Зазимської сільської ради було приєднано комунальні 

підприємства «Рожнівське», «Пухівське» та «Зазим’є-Будсервіс». 

Відповідно до рішення №2580 25 сесії Зазимської сільської ради 8 

скликання від 24.12.2021 року розмір місцевого бюджету 2022 року 

прогнозувався на рівні 197 350 500,00 гривень. Однак через початок збройної 
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агресії російської  федерації та наступними соціально-економічними 

проблемами в Україні та, зокрема, в громаді виконання бюджету в такому 

обсязі стало неможливим; більша частина проєктів, запланованих на 2022 рік, 

не була реалізована. Однак попри це, завдяки злагодженій роботі підприємців, 

жителів громади та Зазимської сільської ради вдається підтримувати 

життєдіяльність об’єднаного Придесення на належному рівні, а також 

утримувати Добровольче формування Зазимської територіальної громади №1, 

яке забезпечує спокій і безпеку в громаді та здійснює комплекс заходів щодо 

створення опору ворогу у випадку повторного наступу в нашому напрямі. 

Зустріч з підприємцями громади, яка відбулася 17 листопада 2022 року, 

дозволила зміцнити партнерські відносини влади та бізнесу. Протягом 

листопада-грудня 2022 року кілька підприємств змінили місце реєстрації своєї 

господарської діяльності, завдяки чому з нового року вони зможуть 

сплачувати податки до місцевого бюджету Зазимської сільської ради. 

Пріоритетними завданнями, які вирішувалися в громаді в 2022 році 

були: 

-облаштування укриттів; 

-облаштування пунктів обігріву; 

-робота з платниками податків з метою виконання дохідної частини 

місцевого бюджету; 

-створення та підтримка діяльності Добровольчого формування 

Зазимської територіальної громади №1; 

-підтримка військовослужбовців з Придесення, які несуть службу в 

збройних формуваннях України; 

-підтримка внутрішньопереміщених осіб; 

-гуманітарна допомога жителям громади та населенню деокупованих 

населених пунктів Броварського району тощо. 
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I. СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ 

 

1.1. Відділ з питань організації надання адміністративних послуг 

«Центр надання адміністративних послуг» 

Відділ складається з 5 штатних одиниць. 

Начальник відділу – Підіпригора Тетяна Василівна. 

Основними задачами Відділу є надання адміністративних послуг з 

реєстрації актів цивільного стану громадян, реєстрація прав власності, видача 

витягів з Державного земельного кадастру та інше. 

За період 01.12.2021 – 01.12.2022 рр. було здійснено надання наступних 

послуг. 

• Реєстрація місця проживання: 

-зареєстровано – 370 осіб; 

-знято – 211 осіб. 

• Проведено реєстрацію 204 актів цивільного стану:  

-народження – 14; 

-шлюб – 28; 

-смерть – 162. 

• Надано 370 витягів про реєстрацію місця проживання, 

• Надано 521 витяг з Державного земельного кадастру, 

• 177 нормативно грошових оцінок 

• Внесено 325 виправлень до держгеокадастру щодо земельних 

ділянок, 

• Зареєстровано 2215 права власності. 

• Прийнято 10 звернень з позитивним результатом, про державну 

реєстрацію потужностей, 

• Надано 1075 довідок різного характеру. 
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1.2. Відділ документообігу, звернень громадян, внутрішньої політики 
та зв’язків із ЗМІ 

Відділ документообігу, звернень громадян, внутрішньої політики та 

зв’язків із засобами масової інформації на підставі Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» є структурним підрозділом Зазимської 

сільської ради, який налічує 9 посадових осіб. 

Керівник відділу – Шаповал-Гордієнко Аліна Михайлівна. 

У своїй діяльності спеціалісти відділу керуються Конституцією України, 

Законами України, Указами та розпорядженнями Президента України, 

постановами Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями 

Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної 

адміністрації, розпорядженнями голови обласної ради, рішеннями виконкому 

та сесій сільської ради, розпорядженнями сільського голови. 

Відділ документообігу, звернень громадян, внутрішньої політики та 

зв’язків із засобами масової інформації Зазимської сільської ради в межах 

своїх повноважень виконує завдання: 

• забезпечення діловодства сільської ради; 

• оперативно-технічний контроль за строками проходження і 

виконання документів; 

• отримання та відправка поштової кореспонденції в паперовому та 

електронному виглядах; 

• реєстрація вхідної, вихідної документації, звернень громадян, 

телефонограм, інформаційних запитів, розпоряджень сільського голови; 

• доведення до виконавців листів та інших документів; 

• здійснення контролю за якістю та правильністю підготовки і 

оформлення вихідних документів; 

• надання методичної допомоги працівникам сільської ради у 

редагуванні та підготовці вихідних листів; 
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• надання інформації та відповідей на вхідну кореспонденцію, серед 

якої документи, що потребують постійного щоквартального, щомісячного, 

щотижневого та щоденного інформування; 

• ведення погосподарського обліку, прийом договорів купівлі- 

продажу, дарування, свідоцтв на спадщину. 

Спеціалістами відділу постійно здійснюється робота щодо 

впорядкування документів згідно номенклатури справ, інструкції з 

діловодства. 

Кожного дня спеціалісти відділу консультують громадян з різних 

питань. 

Щодня формується вихідна та вхідна кореспонденція на підпис 

сільському голові. Також, відділ документообігу виконує інші доручення 

керівного складу сільської ради. 

Проведено аналіз кількості вхідної, вихідної кореспонденції відділу 

документообігу, звернень громадян, внутрішньої політики та зв’язків із 

засобами масової інформації Зазимської сільської ради за 2022 рік. 

Станом на 10.12.2022 року документообіг в цілому складає  6 133 

документів. 

З них: 

-зареєстровано 3 330 документів вхідної кореспонденції; 

-зареєстровано та відправлено 1 164  документи вихідної 

кореспонденції; 

-зареєстровано 817  звернень громадян, з них: 

           -280 звернень про надання матеріальної допомоги; 

           -203 звернень про присвоєння поштової адреси земельним 

ділянкам; 

           - 59 звернень щодо ліквідації аварійних дерев; 

           -  21 звернень про надання дозволу на торгівлю; 

           -7 колективних звернень; 

           -7 звернень щодо будівництва доріг; 
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           -7 звернень щодо забезпечення дровами; 

           -233 інших питань;                        

           -247 окремо звернень громадян по земельним питанням; 

-зареєстровано та забезпечено контроль за дотриманням встановлених 

термінів розгляду  70  запитів на публічну інформацію.  

-зареєстровано розпоряджень сільського голови: 

     -з адміністративно-господарської діяльності – 80; 

     -з основної діяльності -71; 

     -з кадрових питань -279; 

-зареєстровано 63 розпорядження та доручень голови адміністрації; 

-зареєстровано 12 телефонограм. 

Станом на 10.12.2022 року відділом документообігу  виконано та надано 

інформацію на 595 листів та звернень громадян. 

Відправлено 687 листів поштою (тобто в конверті). 

Постійно проводиться моніторинг виконання вхідної документації. 

Також зареєстровано 359 договорів купівлі-продажу та дарування, 

свідоцтв про право власності по селу Зазим’я. 

По с.Зазим’я посвідчено довіреностей- 30. 

Посвідчено нотаріальних дій – 83, з них: 

-заповітів – 7; 

-копії – 46; 

-дублікатів -1; 

-справжність підпису – 29. 

 

Сільським головою здійснено особистий прийом громадян чисельністю 

156 осіб. 

    Спеціалістом відділу документообігу постійно проводиться робота по 

висвітленню діяльності Зазимської сільської ради та виконавчого комітету, а 

також життя громади: 
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-на офіційному веб-сайті – zotg.gov.ua (в 2022 році опубліковано понад 

230 статтей); 

-в групі «Вісник Придесення» в соціальній мережі Facebook; 

-в Telegram-каналі «Вісник Придесення»; 

-в Viber-групі «Вісник Придесення»; 

-на Instagram-сторінці «Вісник Придесення»; 

-в щомісячній газеті «Вісник Придесення». 
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1.3. Відділ бухгалтерського обліку та звітності 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності виконує свої посадові 

обов’язки згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні», керується нормативно-правовими і законодавчими 

актами України, які стосуються питань організації і ведення бухгалтерського 

обліку і складання звітності, обліковою політикою, затвердженою 

розпорядженням сільського голови. 

Керівник відділу – Машевська Галина Володимирівна. 

Головною метою ведення бухгалтерського обліку є надання достовірної 

інформації, яка необхідна для управління діяльності сільської ради та 

забезпечення контролю за виконанням кошторисів доходів та видатків. За 

даними бухгалтерського обліку складаються бюджетна, фінансова, податкова, 

статистична та інші звітності. 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності в своїй роботі за вказаний 

період керувався Конституцією України, Законами України, рішеннями сесії 

сільської ради, розпорядженнями сільського голови, Постановами, 

Положеннями та Інструкціями про ведення бухгалтерського обліку, 

Положенням про відділ та посадовими інструкціями. Порядок ведення 

бухгалтерського обліку регулює Державне казначейство України, яке 

розробляє план рахунків згідно стандартів ведення обліку та порядок його 

застосування. 

Протягом 2022 року в Броварському УДКСУ Київської області відкрито  

98 (дев’яносто вісім) реєстраційних рахунків, а також відкрито транзитний 

рахунок в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» для зарахування заробітної плати на 

карткові рахунки працівників сільської ради. Ведеться контроль за 

відображенням на рахунках усіх операцій. 

Відділом бухгалтерського обліку та звітності забезпечено виконання 

плану роботи за даний період, а саме: 

-станом на 01 грудня  2022 року в Державній казначейській службі 

Київської області відкрито 98 розрахункових рахунків; 
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-щоденно проводилась реєстрація і подання у Держказначейство 

платіжних доручень, юридичних та фінансових зобов’язань для розрахунків з 

різними Дебіторами та Кредиторами; 

-щоденно проводився синтетичний та аналітичний облік доходів та 

видатків, оброблялись первинні документи по різним джерелам фінансування; 

-щомісячно та щоквартально подавали різні звіти та інформації по 

розрахунках; 

-звітувались у різні інстанції, а саме: Управління фінансів Зазимської 

сільської ради, Державна служба статистики, Пенсійний фонд, Фонд 

соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд 

соціального захисту інвалідів, ОДПІ, Державну казначейську службу 

Київської  області та інші; 

-протягом вказаного періоду вчасно проводилось нарахування 

заробітної плати, відпускних, лікарняних  працівникам сільської ради та 

сектору сільської пожежної команди; 

-вчасно перераховувалась заробітна плата за першу та другу половину 

місяця працівникам сільської ради та сектору сільської пожежної команди на 

відповідні карткові рахунки; 

-систематично видавались різні довідки працівникам сільської ради за 

місцем вимоги; 

-протягом звітного періоду проводилось забезпечення водіїв сільської 

пожежної команди талонами на паливно-мастильні матеріали; 

-щомісячно проводились списання матеріальних цінностей; 

-згідно з рішеннями сесій Зазимської сільської ради протягом звітного 

періоду проводилася передача матеріальних цінностей на: заклади  освіти,  

комунальний заклад «Центр дозвілля та спорту», комунальне некомерційне 

підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Калинівської 

селищної ради, комунальне підприємство «Добробут» Зазимської 

територіальної громади, а також на  добровольче формування Зазимської 

територіальної громади №1; 
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-щомісячно проводились розрахунки з орендарями; 

-щомісячно проводилося зведення даних бухгалтерського обліку, які 

заносяться в Меморіальні ордери та Головну книгу; 

-згідно з вимогами Закону України «Про відкритість використання 

публічних коштів» здійснюється підготовка та оприлюднення інформації на 

Єдиному веб-порталі (портал E-Data) про використані бюджетні кошти; 

-протягом звітного періоду проведено інвентаризацію (річну)  основних 

та оборотних  засобів: у Зазимській сільській раді, в 5 (п’яти) старостинських 

округах, а також в секторі сільської  пожежної команди  Зазимської сільської 

ради; 

-нараховано знос на основні засоби за 2022 рік, а при оподаткуванні 

інших необоротних матеріальних активів нараховано відразу знос у розмірі 

50% вартості; 

-складалися бюджетні запити на плановий та наступні за плановим два 

бюджетні періоди з розрахунками до них,  та внесення змін до них протягом 

року, складалися звіти про їх виконання в кінці року; 

-складалися річні кошториси та плани асигнувань, внесення змін до них 

доповнювалися довідками; 

-за звітний період відділом підготовлено близько 19-ти розпоряджень; 

-на підставі розпоряджень сільського голови розроблялися паспорти 

бюджетних програм на 2022 рік. 

Також за відповідний період згідно з прийнятими програмами 

профінансовано та проведено оплату з місцевого бюджету  на загальну суму 

66 049 196,00 грн.,   в тому числі: 

-по загальному фонду – 55 240 355,00 грн.; 

-по спеціальному фонду (бюджет розвитку)   – 10 808 841,00 грн., а саме: 

«Програма підтримки та розвитку Броварської міської районної 

організації Товариства Червоного Хреста України на 2021-2026 роки» – 60 

799,97 грн.; 



15 
 

«Програма «Турбота» Зазимської сільської територіальної громади на 

2022рік»  – 3 744 303,70 грн., в тому числі: 

     -новорічні подарунки для дошкільнят, дітей молодших класів та дітей 

пільгових категорій  – 149950,00 грн.; 

-соціальна послуга по догляду та обслуговуванню хворої жительки 

с.Зазим’я Хоменко - 110 000,00 грн.; 

-матеріальна допомога сім’ям загиблих воїнів ЗСУ – 300 000,00 грн.; 

-матеріальна допомога на поховання – 21 900,00 грн.; 

-допомога для усунення внаслідок пожежі – 15 000,00 грн. 

-відшкодування за проїзд – 1 450,00 грн.; 

-нецільова матеріальна допомога жителям громади – 2 839 500,00 грн.; 

-стоматологічні послуги пільговим категоріям населення – 35 000,00 

грн.; 

-компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги на 

непрофесійній основі – 56 409,63 грн.; 

-ліки пільговим категоріям населення – 215 094,07 грн. 

«Програма відзначення та вшанування трудових колективів, які досягли 

високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, державній, 

творчій та інших сферах життєдіяльності на 2022 рік» – 79 200,00 грн.; 

«Програма розвитку та спорту на території Зазимської сільської 

територіальної громади на 2022 рік» –  253 841,00 грн.; 

«Програма розвитку культури на території Зазимської сільської 

територіальної громади на 2022 рік» – 592 092,83 грн.; 

«Програма соціально-економічного, культурного, духовного розвитку 

Зазимської сільської територіальної громади на 2022 рік» – 17 264 604,10 грн.; 

«Програма благоустрою Зазимської сільської територіальної громади на 

2022 рік» – 7 318 472,90 грн.;  

«Програма «Заходи з організації територіальної оборони на території 

Зазимської сільської територіальної громади на 2022-2023 роки» –  2 435 

408,00 грн.; 
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«Програма «Землеустрій містобудування Зазимської сільської 

територіальної громади на 2022 рік» – 343 629,00 грн.; 

«Програма «Захист населення і території від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки 

Зазимської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки» - 7 741 465,50 

грн.; 

Фінансування на утримання апарату та  виконавчого комітету (зарплата,  

комунальні послуги та інші поточні видатки) – 26 215 379,00 грн.; 

Виплата лікарняних за рахунок фонду соціального страхування – 161 

237,31 грн.; 

Проведено видатки за рахунок спеціального фонду (платні послуги) – 

374 064,00 грн.; 

Проведено видатки за рахунок спеціального фонд  (благодійні внески) – 

671 719,99 грн.; 

Виконувались інші доручення сільського голови. 

Успішно здані: місячні, квартальні звіти та консолідовані квартальні 

звіти  за 2022 рік. 
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1.4. Відділ економіки, інвестицій, публічних закупівель та 

правового забезпечення 

Діяльність відділу ведеться у відповідності з планами роботи Зазимської 

сільської ради та згідно з вимогами чинного законодавства України. 

Керівник відділу – Ярошинський Іван Миколайович. 

Відділ забезпечує планування та здійснення процедур закупівель 

відповідно до пропозицій відповідальних структурних підрозділів та 

затвердженого кошторису.  

У відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших 

нормативно-правових актів з питань закупівель, публічно оприлюднює через 

авторизований майданчик на веб-порталі Уповноваженого органу інформацію 

щодо проведених закупівель товарів, робіт і послуг, що здійснюються 

Зазимською сільською радою за бюджетні кошти. 

Видатки місцевого та державного бюджету на проведення закупівель 

товарів, робіт та послуг для забезпечення потреб Зазимської територіальної 

громади за період з грудня 2021 по грудень 2022 року 

склали понад 42 мільйони гривень. 

 

Договірна робота 

За період грудень 2021 року - грудень 2022 року відділом з метою 

забезпечення потреб громади укладено понад 350 договорів на закупівлю 

товарів, робіт і послуг. 

Проведено: 

-3 відкритих торгів на суму понад – 5 500 000 грн.; 

-3 переговорних процедур на суму понад – 1 500 000 грн.; 

-43 спрощених закупівлі на суму понад - 11 000 000 грн. 

Враховуючи зміни та особливості законодавства про закупівлі під час дії 

військового стану в Україні, відділом проведено роботу по забезпеченню 

першочергових потреб Зазимської громади по улаштування укриттів, 



18 
 

закупівлі джерел альтернативного безперебійного живлення, нафтопродуктів, 

систем сповіщення, спецзасобів та товарів першої необхідності. 

Протягом 12 місяців (з грудня 2021 року по грудень 2022 року) відділом 

проведено закупівлі з благоустрою, ремонту та утриманню доріг комунальної 

власності на суму понад 15 000 000 гривень. 

Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають наступні 

закупівлі: 

-будівництво парків, кладовищ, благоустрій та озеленення територій 

громади – 21 %; 

-ремонт та будівництво доріг громади – 14 %; 

-придбання техніки, механізмів, обладнання та матеріалів для 

забезпечення потреб громади та виконання покладених функцій – 16 %; 

-енергоносії – 12 %; 

-нове будівництво та реконструкція електромереж – 2 %; 

-капітальні та поточні ремонти адміністративних будівель  – 7 %; 

-обслуговування дорожньої інфраструктури (вуличне освітлення, 

дорожня розмітка, світлофори, камери відеонагляду) – 7 %; 

-програма «Питна вода» – 1 %; 

-предмети, матеріали та інвентар, офісна та комп’ютерна техніка та інші 

послуги та роботи – 20 %. 

 

Правове забезпечення 

Юристом Зазимської сільської ради Броварського району Київської 

області за період з 01 січня 2022 року по 01 грудня 2022 року в загальній 

кількості було розглянуто 292 звернення  (у тому числі, запитів на отримання 

публічної інформації, адвокатських запитів, депутатських звернень) у 

відповідності до вимог Закону України «Про звернення громадян», Закону 

України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність»,  а також інших законних та 

підзаконних нормативних актів. 
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Розроблено програму виконання судових рішень та виконавчих 

документів про стягнення коштів з Зазимської сільської ради Броварського 

району Київської області на 2023-2025 роки Зазимської сільської ради 

Броварського району Київської області. 

Здійснено участь в 11 засіданнях комісії з питань захисту прав дитини. 

Проведена правова оцінка більшості проєктів розпоряджень сільського 

голови, рішень виконавчого комітету, рішень сільської ради, інших 

нормативно-правових та нормативних актів, що подавались на підпис 

сільському голові Зазимської сільської ради Броварського району Київської 

область в період з 01 січня 2022 року по 01 грудня 2022 року. 

Проаналізовано та надано консультації по застосуванню Зазимською 

сільською радою Броварського району Київської області чинного 

законодавства в період воєнного стану, у тому числі, законодавства про працю. 

Проводиться співпраця з правоохоронними органами, органами 

прокуратури, виконавчою службою та іншими державними органами у рамках 

захисту законних інтересів Зазимської сільської ради Броварського району 

Київської області. 

Успішно проведено 11 засідань комісії з проведення конкурсу відбору 

суб’єктів оціночної діяльності на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки. 

Постійно проводиться контроль  наслідків розгляду позовів і судових 

справ. Протягом 2022 року було підготовлено матеріали для подачі відзивів у 

38 адміністративних справах, для судового розгляду цивільних спорів про 

визнання права власності на майно в порядку спадкування за законом було 

надано до суду відповідні матеріали для 14 судових справ, були здійснені 

заходи для виконання 6 виконавчих проваджень, також для виконання рішень 

суду у добровільному порядку на розгляд сесії Зазимської сільської ради 

Броварського району Київської області було розроблено близько 20 проектів 

рішень. 
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Оренда комунального майна 

Для визначення справедливої вартості, здійснено переоцінку та 

перерахунок балансової вартості 11 нових об’єктів комунальної власності для 

передачі в оренду. 

Доповнено реєстри І та ІІ типів орендованих та вільних приміщень, які 

підлягають передачі в оренду. 

За результатами електронних аукціонів в Єдиній торговій системі, 

передано в оренду 19 нових об’єктів комунальної власності Зазимської 

сільської ради, виключно на конкурсних засадах, у відповідності з «Порядком 

передачі в оренду державного та комунального майна» та Законом України 

«Про оренду державного та комунального майна». 

Передано в безоплатну оренду 5 приміщень закладів охорони здоров’я 

Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Калинівської селищної ради Броварського району 

Київської області для провадження господарської діяльності з медичної 

практики та надання медичних послуг населенню.  

Ведеться робота по організації передання в оренду всіх вільних та 

незадіяних приміщень потенційним орендарям. 

 

Продаж та оренда земельних ділянок 

Протягом 12 місяців, за період з грудня 2021 року по грудень 2022 року 

відділом  було проведено 10 аукціонів з продажу права власності на земельні 

ділянки на суму понад 20 600 000 грн. та 3 аукціони з продажу права оренди 

земельних ділянок на суму понад 666 000 грн. 
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1.5. Відділ капітального будівництва, житлово-комунального 

господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури 

За штатним розписом відділ складається з начальника відділу та 

спеціаліста. Станом на 01.12.2022 року заміщено лише посаду спеціаліста – 

інспектор з благоустрою Зазимської СТГ. 

Основними завданням спеціаліста є: 

• контроль за станом благоустрою Зазимської сільської ради; 

• контроль     за     дотриманням      правил      благоустрою території 

Зазимської сільської ради, забезпечення чистоти та порядку; 

• сприяння розвитку та поліпшенню стану благоустрою; 

• співпраця з офіцерами громади щодо притягнення винних до 

відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою; 

• профілактика запобігання правопорушень в сфері благоустрою. 

 

Протягом року спеціалістом здійснені виїзди по зверненням громадян. 

При розгляді звернень громадян та виявленні порушень у сфері благоустрою з 

порушниками проведено роз’яснювальну роботу та попереджено, що при 

повторному порушенні їх буде притягнуто до адміністративної 

відповідальності. 

Постійно проводиться роз’яснювальна робота з населенням громади 

щодо поводження з побутовими відходами та утриманні в належному стані 

територій, прилеглих до приватних земельних ділянок. 

Проводиться робота по виявленню та ліквідації стихійних сміттезвалищ 

на території громади спільно зі старостами сіл та комунальними 

підприємствами. 
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1.6. Відділ земельних ресурсів та екології 

Відділ земельних ресурсів та екології Зазимської сільської ради виконує 

завдання щодо реалізації повноважень у сфері земельних відносин Зазимської 

об’єднаної територіальної громади, визначених Земельним кодексом України, 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими 

нормативно правовими актами. 

Керівник відділу – Троценко Ніна Михайлівна. 

За  звітний період відділом земельних ресурсів та екології прийнято від 

фізичних осіб  клопотань - 247. 

Проведено 14 засідань постійної комісії з питань земельних відносин, 

агропромислового комплексу, планування території, архітектури та 

містобудування.    

Підготовлено відповіді на звернення громадян  без сесійного розгляду, 

за результатом розгляду земельною комісією – 48.  

Підготовлено рішень сесії у кількості – 243, з них: 

-про затвердження землевпорядної документації – 86; 

-про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації – 

49; 

-про відмову в наданні дозволу на розроблення землевпорядної 

документації – 108.  

До кожного рішення про надання дозволу на розроблення 

землевпорядної документації відділом земельних ресурсів та екології 

підготовлено відповідний пакет документів, а саме: викопіювання з 

Генерального плану, викопіювання з проекту формування та довідки про 

відсутність/наявність комунікації загального сільського призначення. 

Також за усним зверненнями громадян відділом надавались 

викопіювання з Генерального плану та проекту формування, довідки 

відсутність/наявність комунікації загального сільського призначення для 

розроблення проектів землеустрою щодо зміни цільового призначення 
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земельних ділянок, викопіювання з Генерального плану для отримання 

дозволу на будівництво, підключення до електромережі. 

З метою наповнення місцевого бюджету протягом року проводиться 

робота по впорядкуванню та внесенню змін до діючих договорів оренди 

земельних ділянок. До 1 лютого  подаємо  до Головного управління ДПС у 

Київській області переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі 

на поточний рік.  

До 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зміни,   

інформуємо Головне управління ДПС у Київській області про укладення 

нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання, про 

нових власників земельних ділянок, власників земельних ділянок, цільове 

призначення яких змінилося.   

Передано у користування на умовах оренди юридичним та фізичним 

особам 13 земельних ділянок комунальної власності загальною площею 

17,4977 га, з яких 2 договори оренди укладені за результатами продажу права 

оренди на земельних торгах площею – 6,0676 га.  

Проведено 11 засідань конкурсної комісії про проведення конкурсу на 

залучення суб’єкта оціночної діяльності для визначення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки. 

За 11 місяців 2022 року підготовлено до продажу та продано окремими 

лотами 9 земельних ділянок загальною площею 11,0405 га, із них:  7 земельних 

ділянок в с.Зазим’я, 1 в с.Погреби, 1 в с.Пухівка.   

Розробляється технічна документації по визначенню нормативної 

грошової оцінки земель  с.Пухівка.    

Проводяться роботи по внесенню змін до Генеральних планів сіл 

Зазим’я та Рожни. 

Розроблені та затверджені рішенням сесії Зазимської сільської ради 

детальні плани території: 
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-детальний план території земельної ділянки загальною площею 0,3291 

га для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі та об’єктів 

дорожнього сервісу по вул. Погребський шлях в с.Погреби; 

-детальний план території земельної ділянки  площею 0,1770 га для 

будівництва майстерні для комплектування медичного обладнання в 

с.Пухівка; 

-детальний план території земельної ділянки площею 0,2131 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул.Кодацька в с.Погреби; 

-детальний план території обмеженої вул.Центральна, вул.Патріотична  

(громадський центр) в с.Пухівка. 

Також розроблена та затверджена містобудівна документація   «План 

зонування території с. Погреби». 
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1.7. Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту 

населення, мобілізаційної та правоохоронної діяльності 

 

1.7.1.Пожежна охорона 

В 2020 році створено та укомплектовано відділ з надзвичайних ситуацій, 

цивільного захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної діяльності у 

складі 27 осіб, в т.ч.: 

- начальник відділу – 1; 

- спеціаліст відділу – 1; 

- начальник військово-облікового столу – 3; 

- начальник сектору – 2; 

- водій сільської пожежної команди – 20. 

Начальник відділу – Ткачук Андрій Леонідович. 

Також за вказаний період відновлено повністю весь рухомий склад 

спеціальних та пристосованих авто сільських пожежних команд у складі 

відділу. 

Для зазимської СПК придбано пожежний автомобіль «Урал», який під 

час бойових дій в Броварському районі безстрашним водіям за сприяння 

ГУМВС був доставлений в громаду під обстрілами. 

За сприяння Броварського відділення ДСНС України отримано 

додатковий пожежний автомобіль ЗІЛ 2004 року випуску. 

На даний час на бойовому чергуванні знаходиться 8 авто на п’яти 

пождепо:  

Погреби -2; 

Зазим'я – 1; 

Пухівка – 1; 

Рожни – 2; 

Літки – 2. 

За 2022 рік силами СПК ліквідовано та локалізовано 334 загорань та 

пожеж:  
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Погреби -111; 

Зазим'я – 72; 

Пухівка – 55; 

Рожни – 40; 

Літки – 28. 

Постійно модернізуються та доповнюються спорядження СПК. В 2022 

році закуплено одяг та взуття для пожежників. 

 

1.7.2.Військовий облік громадян 

На території сіл громади  на військовому обліку всього перебуває 2586 

чоловік, з них офіцерів – 185,  сержантського та  рядового складу – 2113 

чоловік. 

Протягом звітного періоду проводилося своєчасне взяття на військовий 

та зняття з військового обліку.  

Вчасно направлялися до Броварського РТЦК та СП донесення про 

прийнятих та знятих з військового обліку; про зміни сімейного стану, роботи, 

в освіті. 

Проведена звірка карток первинного обліку з погосподарськими 

книгами, виявлено військовозобов’язані, які постійно або тимчасово 

проживають на території населених пунктів сільської ради і не перебувають 

на військовому обліку, а також призовників, які не пройшли прописку. 

Проводиться постійний моніторинг кількості мобілізованих до лав ЗСУ, 

Національної гвардії та територіальної оборони. 

Постійно підтримується зв’язок з мобілізованими для виявлення потреб, 

підтримки та можливої допомоги. Збираються довідки, витяги з наказів про 

призначення до військових частин мобілізованих чоловіків та жінок.  

На даний час в Зазимській територіальні громаді мобілізовані та 

призвані за власним бажанням захищати нашу державу 224 чол. (Погреби – 49 

чол., Зазим’я – 46 чол., Пухівка – 57 чол.,   Рожни – 31 чол., Літки – 27 чол., 

с.Літочки – 14 чол.). 
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Поранених 30 чоловік. Двоє зниклих безвісті. Загиблих 6 чоловік. 

Проведена диспансеризація, підготовлені списки на 68 юнаків 2006 року 

народження та подані в підлітковий кабінет РТЦК та СП. 

Проведено бесіду з кожним із  батьків юнаків 2006 року народження  з 

метою своєчасного подання в призовну комісію необхідних документів.   

На території  Зазимської  сільської ради проживає 133 учасника бойових 

дій (АТО), та 36 воїнів-інтернаціоналістів. 

Складено план роботи та перспективний план роботи військово-

облікового бюро Зазимської  сільської ради на 2023 рік. 

  Делеговані повноваження, щодо оборонної та мобілізаційної роботи на 

території  Зазимської сільської ради виконуються в повному обсязі. 

 

1.7.3.Добровольче формування Зазимської територіальної громади 

№1 

З початком повномасштабного вторгнення російської федерації на 

територію України в селах громади почали створюватися підрозділи 

самооборони, які згодом були об’єднані в Добровольче формування 

Зазимської територіальної громади. Очолив ДФТГ житель громади капітан 

Зарудний Богдан Васильович. 

Відповідно до штатного розпису, підрозділ складається з 380 чоловік. На 

даний час службу згідно з графіком несе близько 300 чоловік. Проводяться 

постійні тренування з вогневої та тактичної підготовки, здійснюється 

патрулювання під час комендантської години, несеться постійна служба на 

блокпостах. 

За рахунок місцевого бюджету придбано літній однострій та зимовий 

військовий одяг для добровольців. За рахунок різних українських та 

міжнародних організацій, місцевих підприємців Добровольче формування 

забезпечене автомобілями, прожекторами, генераторами, взуттям, медичними 

препаратами та продуктами харчування тощо. 
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1.7.4.Правоохоронна діяльність 

Зазимську територіальну громаду обслуговують поліцейські офіцери 

громади Самсоненко Сергій Вікторович та Радченко Іван Петрович. 

За звітній період поліцейськими офіцерами громади було проведено 

наступні заходи: 

-патрулювання території Зазимської ТГ з метою профілактики, 

попередження та виявлення правопорушень; 

-забезпечення охорони публічного порядку під час мирних зібрань 

громадян та культурно просвітницьких заходів, спортивних та релігійних 

заходів; 

-проведення профілактичних заходів з особами схильними до вчинення 

правопорушень; 

-примусова доставка осіб за приводами суду, затримання осіб за 

вироком суду; 

-профілактика дотримання безпеки дорожнього руху; 

-добове чергування на блокпосту с.Семиполки за дорученням 

Броварського РУП; 

-надання допомоги в документування злочинів пов’язаних з військовою 

агресією в громадах що постраждали внаслідок військової агресії. 

-розгляд звернень громадян, реагування на повідомлення; 

-поліцейське піклування (надання допомоги які в силу інших причин не 

можуть подбати про себе); 

-виявлення та охорона місця знаходження вибухонебезпечних 

предметів; 

-евакуація та супровід евакуаційних колон під час активної фази 

бойових дій; 

-спільно з оперативними службами проводилися фільтраційні та 

стабілізаційні заходи під час активної фази бойових дій. 
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На території Зазимської ТГ за звітній період зареєстровано 1554 

звернень громадян, з них злочини проти миру, безпеки людства та 

міжнародного порядку та порушення звичаїв війни - 9. 

Зареєстровано до єдиного реєстру досудових розслідувань; 

-тілесні ушкодження різних ступенів – 34, з яких розкрито 11; 

-зберігання наркотичних засобів – 8, з яких розкрито 8; 

-підробка документів – 5, з яких розкрито 3; 

-шахрайство (в мережі інтернет) – 11, з яких розкрито 0; 

-крадіжки майна – 17, з яких розкрито 4; 

-хабарництво – 2, з яких розкрито 2. 

Станом на  22.12.2022 року складено 303 адміністративних протоколи за 

вчинення адміністративних правопорушень, з них: 

-адміністративні правопорушення, що посягають на громадську безпеку 

та громадський порядок – 133; 

-адміністративні правопорушення за порушення правил дорожнього 

руху – 133, з яких 69 за керування транспортом в стані алкогольного сп’яніння. 
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1.8. Відділ соціального захисту та охорони здоров’я населення 

Керівник відділу – Лазарєва Нінель Павлівна. 

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Зазимської сільської  

ради відповідно до покладених на нього завдань  протягом звітного періоду  

здійснював заходи щодо попередження виникнення складних життєвих 

обставин  та вирішення соціальних проблем мешканців громади; формував та 

реалізовував заходи та програми щодо соціального розвитку Зазимської 

сільської   територіальної громади; взаємодіяв з державними, комунальними, 

недержавними організаціями та установами у сфері соціальних послуг і 

соціального захисту щодо забезпечення прав та інтересів жителів громади; 

проводив моніторинг та оцінку якості, доступності  та ефективності послуг  в 

соціальній сфері для розвитку системи соціальних послуг та соціальної 

допомоги на рівні  територіальної  громади,.  

Протягом звітного періоду у тісній взаємодії з іншими структурними 

підрозділами сільської ради та  комунальними  закладами відділ брав участь у 

організації роботи з внутрішньо переміщеними особами.  Зокрема щодо: 

       - реєстрації внутрішньо переміщених осіб  через  ПК «Соціальна 

громада»; 

       - сприяння у пошуку тимчасового житла; 

       - доступу до медичного обслуговування; 

       - консультування щодо відновлення соціальних виплат; можливості 

та порядку отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на 

оплату житлово-комунальних послуг, та житлових субсидій; 

        - надання гуманітарної допомоги, продуктів харчування. 

Від початку повномасштабного військового вторгнення росії на 

територію України, кількість внутрішньо переміщених осіб, які прибувають 

до нашої громади для взяття їх на облік та оформлення державної допомоги, 

збільшується. З 24 лютого 2022 року в нашій громаді на облік стало 1257 осіб, 

які евакуювалися через дії російських окупаційних військ та пройшли 
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реєстрацію за місцем тимчасового проживання. Станом на 01 грудня в 

Зазимській громаді всього перебуває на обліку 675 внутрішньо переміщених 

осіб.  Серед усіх внутрішньо переміщених осіб, які проживають на території 

Зазимської громади, налічується 89 дітей, 223 пенсіонерів, 32 особи з 

інвалідністю. Спеціалістами відділу  соціального захисту та охорони здоров’я 

населення Зазимської громади прийнято, опрацьовано та сформовано заявку 

на виплату допомоги на проживання для 1257  внутрішньо переміщених осіб. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 № 333 

«Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення 

внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану», на 

території Зазимської сільської територіальної громади надали прихисток 46 

домоволодіння для 112 внутрішньо переміщених осіб. 

Зазимська сільська рада активно працює над залученням в громаду 

гуманітарної допомоги та забезпеченням нею категорій населення громади за 

найбільшою потребою в ній, внутрішньо переміщених громадян, 

військовослужбовців та ін. 

Завдяки нашим благодійникам як з європейських країн так і з числа 

мешканців нашої громади, допомогу, що складалась із продуктів 

довготермінового зберігання, засобів гігієни, побутової хімії отримали: 

- 990 осіб з числа внутрішньо переміщених; 

- 49 одиноких пристарілих; 

- 36 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; 

- 44 сім’ї військовослужбовців, які потребують підтримки. 

З початку року відділом прийнято від громадян нашої територіальної 

громади 1365 заяв з відповідними документами про призначення різних видів 

соціальної допомоги, пільг та житлових субсидій. Всі звернення та 

повідомлення, які надходять до структурного підрозділу з питань соціального 

захисту та охорони здоров’я населення, розглядаються, в межах наданих 

повноважень, відповідно до вимог діючого законодавства. 
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Послугу догляду вдома отримує 49 осіб, з яких 37 – громадяни похилого 

віку, 12 – особи з інвалідністю. Наданням соціальних послуг охоплені всі 

населені пункти Зазимської сільської територіальної громади. 

Усім отримувачам соціальної послуги визначено індивідуальні потреби 

у соціальних послугах.  

З усіма отримувачами укладено договори про надання соціальної 

послуги. 

Усі особові справи отримувачів соціальної послуги догляду вдома 

містять індивідуальні плани надання соціальної послуги, що відповідають 

визначеним індивідуальним потребам отримувачів. 

Відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 р. №859 «Деякі питання 

призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні 

послуги з догляду на непрофесійній основі»,  перераховано кошти для виплати   

у сумі 56 409,63 грн. 

Після проведення звірки інформації з отриманих від організацій списків 

та реєстрів з інформацією з Єдиного державного автоматизованого реєстру 

осіб, які мають право на пільги (Управління  соціального захисту населення  

Броварської РДА) для перевірки пільгового статусу осіб та проведення  

коректного відшкодування, перераховані кошти: 

- ПАТ «Укртелеком» - 28 573,27 грн. 

Відповідно до програми «Підтримки та розвитку Броварської 

міськрайонної організації  Товариства червоного хреста України на 2021-2026 

роки» витрачено коштів в сумі 60 799,97 грн.     

 Для виконання поставлених завдань та забезпечення права жителів 

громади на соціальний захист та соціальну допомогу  відділом спільно з 

іншими структурними підрозділами сільської ради, установами та 

організаціями  протягом звітного періоду реалізовувалися: 

- Програма соціального захисту населення «Турбота» Зазимської 

сільської ради на 2022 рік. 
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За звітний період надано матеріальну допомогу в сумі 2 412 500,00 грн. 

для 263 жителів громади, а саме: 

-с. Погреби – 73-м жителям в сумі 674 000,00грн.; 

-с. Зазим'я – 72-м жителям в сумі 517 000,00грн.; 

-с. Пухівка – 50-м жителям в сумі 497 000,00грн.; 

-с. Рожни – 23-м жителям в сумі 215 000,00грн.; 

-с. Літки – 28-м жителям в сумі 330 500,00грн.; 

-с. Літочки – 17-м жителям в сумі 179 000,00грн.. 

Надано матеріальну допомогу сім’ям загиблих воїнів Збройних Сил 

України – 300 000,00  грн. 

Здійснено: 

- відшкодування вартості проїзду для чорнобильців – 1 450,00 грн; 

-відшкодування вартості пільгових ліків – 215 094,07 грн.; 

-відшкодування стоматологічних послуг – 35 000,00 грн.; 

-відшкодування послуг з догляду та обслуговування жительки 

Зазимської СТГ – 110 000,00 грн.; 

-надання матеріальної допомоги на поховання – 21 900,00 грн. 

Спеціалістом (фахівець із соціальної роботи) відділу соціального 

захисту та охорони здоров’я населення  разом із начальником Служби у 

справах дітей та сім’ї в період з 20.10.2022 по 15.11.2022 року було здійснено 

перевірку умов проживання та складено акти оцінки потреб у 17 сім’ях. 

Проведено консультування 850 мешканців територіальної громади та 

внутрішньо переміщених осіб з питань застосування законодавства щодо 

соціальної підтримки населення, надання соціальних послуг, захисту 

соціальних прав, інших питань віднесених до компетенції відділу. 

Також спеціалістами відділу ведеться поточна робота: складання 

звітності, оформлення запитів  до установ та організацій з  питань, що 

належать до компетенції відділу. 
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З метою інформування громадськості про діяльність структурного 

підрозділу систематично розміщуються та поширюються дописи в соціальних 

мережах,  на офіційному сайті Зазимської сільської територіальної громади. 
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1.9. Відділ матеріально-технічного та господарського 

забезпечення 

Основними задачами відділу є створення та підтримка належних умов 

праці апарату Зазимської сільської ради та виконання окремих доручень 

керівного складу. 

За штатним розписом до складу відділу входять: 

-завідувач господарством – 1; 

-спеціаліст – 1; 

-прибиральник службових приміщень – 4; 

-опалювач – 5; 

-сторож – 1; 

-двірник – 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

1.10. Управління фінансів 

З метою забезпечення реалізації бюджетної політики Зазимської 

сільської ради Броварського району Київської області, керуючись ст.ст. 26, 54, 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним 

кодексом України, ст.ст.87, 172, 327 Цивільного кодексу України, п. 2 частини 

2 ст. 17 Закону України  «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань», Типовим положенням про 

структурний підрозділ з питань фінансів обласної, Київської та 

Севастопольської міської, районної, у м. Києві та Севастополі державної 

адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 

20.05.2013 року  № 348, рішенням сесії  Зазимської сільської ради від 

19.11.2020 року № 996 - 17 позачергової – VІІ «Про створення Управління 

фінансів Зазимської сільської ради Броварського району Київської області» та 

згідно Виписки з ЄДР від 04 січня 2021 року було створено Управління 

фінансів Зазимської сільської ради. 

Начальник управління – Чиж Мар’яна Анатоліївна. 

За період роботи управління фінансів проводилася робота щодо 

формування та виконання бюджету Зазимської сільської територіальної 

громади на 2022 рік, а саме:  

-складання та виконання в установленому порядку розпису бюджету 

громади на 2022 рік; 

-здійснювався аналіз виконання дохідної частини бюджету, в частині 

надходження всіх податків та міжбюджетних трансфертів; 

-здійснювався аналіз виконання видаткової частини бюджету в частині 

цільового використання бюджетних коштів; 

-проводилася робота з розпорядниками бюджетних коштів щодо 

цільового використання та перерозподілу бюджетних коштів; 

-перевірялася  правильність складання та затвердження кошторисів та 

планів використання коштів установами і організаціями, що фінансуються з 

бюджету Зазимської сільської територіальної громади; 
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-погоджуються кошториси, плани асигнувань та штатні розписи 

головних розпорядників бюджетних коштів; 

-здійснюється за участю органів, що контролюють справляння 

надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз надходжень доходів до 

бюджету Зазимської сільської територіальної громади; 

-забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян. 

 

На сьогоднішній день до мережі головних розпорядників бюджетних 

коштів  бюджету Зазимської сільської територіальної громади на 2022 рік 

включені: 

1.Головні розпорядники бюджетних коштів: 

1.1.Управління фінансів Зазимської сільської ради; 

1.2.Управління освіти, культури, молоді та спорту Зазимської сільської 

ради, в тому числі: 

  Розпорядники бюджетних коштів третього рівня: 

-Погребський ліцей Зазимської сільської ради Броварського району 

Київської області; 

-Зазимський ліцей «Академія успіху» Зазимської сільської ради 

Броварського району Київської області; 

-Комунальний заклад «Зазимської сільської ради Броварського району 

Київської області «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу 

«Академія дитинства»; 

-Пухівський заклад загальної середньої освіти Зазимської сільської ради 

Броварського району Київської області; 

-Комунальний заклад Літківський ліцей ім. М.П.Стельмаха Зазимської 

сільської ради Броварського району Київської області; 

-Комунальний заклад «Центр культури, дозвілля та спорту» Зазимської 

сільської ради Броварського району Київської області. 

1.3.Апарат Зазимської сільської ради, в тому числі: 

Одержувачі бюджетних коштів: 
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-Броварська міськрайонна організація Товариства Червоного Хреста 

України» 

-Комунальне підприємство «Рожнівське» Зазимської сільської ради 

Броварського району Київської області; 

-Комунальне підприємство «Добробут» Зазимської сільської ради 

Броварського району Київської області; 

-Комунальне підприємство «ЗАЗИМ’Є-БУДСЕРВІС» Зазимської 

сільської ради Броварського району Київської області; 

-Комунальне підприємство «Пухівське» Зазимської сільської ради 

Броварського району Київської області. 

 

За час роботи управління опрацьовано документів: 

• Вхідної документації – 205; 

• Вихідної документації – 210; 

• Накази по кадровій та фінансовій діяльності – 31; 

• Заявки на фінансування розпорядників/одержувачів бюджетних                 

коштів – 490; 

• Оброблено та опрацьовано табелів та відомостей з нарахування та 

виплати заробітної плати – 34; 

• Зареєстровано та оплачено в органах Казначейства договорів та 

додаткових угод – 28;  

• Зареєстровано та опрацьовано юридичних, фінансових та 

платіжних документів – 314; 

• Довідки про підтвердження оплати за ліцензію на алкоголь та 

тютюн – 32; 

• Довідки про підтвердження надходження коштів (різні коди 

доходів) – 7 

• Опрацьовано звітів по заборгованості зі сплати податків та 

проведено роботу з платниками податків (робота по наповнюваності бюджету 
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здійснюється постійно) – середньомісячна кількість боржників 1 923 

платників. 

 

Проводилася робота щомісячного/щоквартального звітування: 

-до департаменту фінансів –  53; 

- до державної Податкової служби – 14; 

-до органів Державної казначейської служби –19; 

-на сесію Зазимської сільської ради – 2. 

 

Підготовлено та опрацьовано проектів рішень: 

-Зміни до бюджету Зазимської сільської ради «Про внесення змін до 

рішення 3 позачергової сесії Зазимської сільської  ради VІIІ скликання від 24 

грудня 2021 року № 2580-25-VІІI «Про бюджет Зазимської сільської 

територіальної громади на 2022 рік» – 19; 

-Про встановлення ставок та пільг із сплати місцевих податків і зборів 

на території Зазимської сільської територіальної громади на 2022 рік; 

-Про включення до мережі головного розпорядника бюджетних коштів 

Зазимської сільської ради на 2022рік (Комунальне підприємство «Пухівське», 

одержувач); 

-Про включення до мережі головного розпорядника бюджетних коштів 

Зазимської сільської ради на 2022рік (Броварська районна організація 

«Товариство Червоного Хреста України», одержувач); 

-Про затвердження «Програми заходів з організації територіальної 

оборони на території Зазимської сільської територіальної громади на 2022-

2023 роки»; 

-Про внесення змін до  програми «Турбота» Зазимської сільської 

територіальної  громади на 2021-2023 роки»; 

-Програма «Підтримки розвитку Комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Калинівської 

селищної ради на 2022 рік»; 
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-Програми «Фінансова підтримка для покращення надання вторинної 

медичної допомоги населенню  Зазимської сільської  територіальної громади 

та відновлення матеріально-технічної бази комунального некомерційного 

підприємства «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» територіальних 

громад Броварського району Київської області на 2022рік»; 

-Програма «Невідкладна медична допомога населенню Зазимської 

сільської територіальної громади Броварського району Київської області на 

2022 рік»; 

-Програма «Фінансова підтримка комунального підприємства 

«Трудовий архів Броварського району» Великодимерської селищної ради 

Броварського району Київської області на 2022-2024 роки»; 

-«Програми енергозбереження та енергоефективності Зазимської 

сільської територіальної громади на 2022-2025 роки»; 

-Програма «Внески до статутного капіталу комунальних підприємств 

Зазимської сільської територіальної громади на 2022-2025 роки»; 

-Про внесення змін до програми відзначення та вшанування окремих 

працівників, трудових колективів, категорій громадян, які досягли високого 

професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, державній, творчій та 

інших сферах життєдіяльності на 2022-2024 роки; 

-Про внесення змін до програми «Розвиток культури у Зазимській 

сільській територіальній громаді» на 2022-2024 роки; 

 

Кошторис на утримання та здійснення функцій виконавчого органу 

місцевого самоврядування «Управління фінансів Зазимської сільської ради 

Броварського району Київської області» на 2022 рік  становить 10 482 894,97 

грн. і складається з: 

1.Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, територіальних громадах  в сумі 1 260 600,57 грн. 

2.Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного 

користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного 
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користування в сумі 2 950 000,00 грн. (Фінансова підтримка Комунального 

некомерційне підприємства «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» 

територіальних громад Броварського району Київської області на 

теплопостачання та виплату заробітної плати працівникам військкомату). 

3.Інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 6 072 728,00 грн., а саме: 

- Фінансування початкового спеціалізованого мистецького навчального 

закладу «Школа мистецтв» Калинівської селищної ради Броварського району 

Київської області в сумі 750 000,00 грн. на утримання 11,00 штатних одиниць 

працівників закладу, які надають освітні послуги дітям Зазимської сільської 

територіальної громади. 

-Фінансування Комунального закладу Калинівської селищної ради 

Броварського району Київської області «Дитячо-юнацька спортивна школа» в 

сумі 616 400,00 грн. на утримання 6,00 штатних одиниць працівників закладу, 

які надають освітні послуги дітям Зазимської сільської територіальної 

громади; 

-Фінансування на Комунальний заклад Калитянської селищної ради 

Дитячий будинок «Надія»  в сумі 32 323,00 грн. на утримання дитини 

Полубатко Данила Артемовича 02.02.2010 р.н. жителя Зазимської сільської 

територіальної громади; 

-Фінансування на «Комунальне підприємство «Трудовий архів» 

Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області» в 

сумі 50 000,00 грн; 

-Фінансування «Міського центру комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю» в сумі 33 000,00 грн. за надання послуг  шістьом  дітям 

Зазимської сільської територіальної громади; 

-Фінансування «Комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Калинівської селищної ради» в сумі 

4 208 605,00 грн.; 
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-Фінансування «Невідкладної медичної допомоги населенню Зазимської 

сільської територіальної громади Броварського району Київської області» в 

сумі в сумі 65 000,00 грн.; 

-Фінансування територіальної оборони на території Зазимської сільської 

територіальної громади на 2021-2023 роки в сумі 317 400,00 грн.; 

4. Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку регіонів в сумі 199 566,40 грн. 

(Фінансова підтримка «Поліцейських громади на 2022 рік», згідно програми 

«Цільова програма забезпечення публічної безпеки та порядку, протидії 

злочинності на території Зазимської сільської  територіальної громади  на               

2022 рік»). 
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1.11. Служба у справах дітей та сім’ї 

Служба у справах дітей та сім’ї створена рішенням Зазимської сільської 

ради 8 скликання №513 від 11.02.2021 року. 

Керівник – Шалєва Ірина Юріївна. 

За період з 1 січня по 10 грудня 2022 року Службою у справах дітей та 

сім’ї Зазимської сільської ради Броварського району Київської області (далі-

Служба) була здійснена наступна робота: 

-організовано та проведено 7 засідань Комісії з питань захисту прав 

дитини при виконавчому комітеті Зазимської сільської ради, на яких 

розглянуто 31 питання (зняття/призначення піклування щодо дітей, 

позбавлення батьківських прав, надання дозволів на вчинення правочинів, 

формування висновків до суду тощо); 

-ведеться облік багатодітних сімей – 103; 

-ведеться облік та перевірка умов проживанням усиновлених дітей – 12 

дітей; 

-видано 15 посвідчень багатодітної сім’ї та 20 дитячих посвідчень, 

подовжено термін дії 7 посвідчень, заміна 2 посвідчення; 

-складено 21 акт обстеження умов проживання; 

-взято участь у 20 судових засіданнях; 

-надано 3 направлення на проходження курсів навчання потенційних 

опікунів/піклувальників; 

-знято з первинного обліку 1 дитину, позбавлену батьківського 

піклування, у зв’язку з досягненням 18 років; 

-тимчасово влаштовано 1 дитину у сім’ю родичів, знайомих у зв’язку із 

ухиленням від виконання матір’ю батьківських обов’язків (розпочато 

процедуру позбавлення батьківських прав – збирання відповідних доказів та 

документів);  

-сприяння у виплаті одноразової матеріальної допомоги по досягненню 

дитини, позбавленої батьківського піклування, 18 років; 
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-проведено 13 виїзних рейдів,  під час яких було виявлено 5 дітей, які не 

відвідували ліцеї без поважної причини, після цього була проведена відповідна 

робота із батьками даних дітей, внаслідок чого всі ці діти почали очно 

відвідувати ліцей або перейшли на сімейну форму навчання; 

-поновлення даних та заповнення особових справ дітей сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування (первинний облік станом на 01.12.2022 

року 15 дітей); 

-за звітній період знято 3 дитини з обліку СЖО у зв’язку зміною місця 

проживання та поліпшення ситуації щодо виконання батьківського обов’язку 

у родині; 

-підготовлено 94 листів вихідної кореспонденції від Служби та 30 

проєкти відповідей за підписом сільського голови; 

-постійно ведеться листування з органами державної влади та іншими 

службами; 

-надаються довідки за вимогою; 

-ведення обліку та моніторингу потреб сімей опікунів/піклувальників, 

які виїхали за кордон або за межі громади, у зв’язку із воєнними діями на 

території України; 

-виконання інших повноважень відповідно до посадових обов’язків. 

Служба сприяла відпочинку дітей у дитячому оздоровчому таборі 

«Перлина Придністров’я» (Івано-Франківська обл.) з 16 липня по 29 липня 

2022 року (діти військових ЗСУ, сироти, ВПО). 

Служба була співорганізатором таких заходів: 

-березень 2022 – евакуація до Польщі та Волинської області України 

сімей з дітьми, які знаходяться під опікою/піклуванням, та проживають на 

території громади; 

-квітень-червень 2022 року – надання гуманітарної допомоги сім’ям 

опікунів, СЖО, багатодітним та ВПО (продукти харчування, гігієна, одяг, 

взуття); 
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-1 червня 2022 року завдяки співпраці з БО «Життя всупереч» проведено 

захід для дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування,  до Дня захисту 

дітей (стрільба із лука, теніс, футбол, приготування плову та млинців, 

подарунки); 

-4 червня 2022 року свято до Дня захисту дітей для всіх діточок 

Зазимської громади; 

-23 червня 2022 року участь дітей ВПО та дітей, батьки яких проходять 

службу в ЗСУ, у благодійному концерті в метро Хрещатик за ініціативи офісу 

Президента України; 

-2 серпня 2022 року залучення дітей ВПО до арт-терапії з відомою 

художницею Леонорою Янко; 

-19 серпня 2021 року адресно надання подарунків сім’ям, де 

виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, до Дня 

незалежності та Дня Громади. Об’їзд разом з Головою громади. 

-1 вересня 2022 року завдяки співпраці з Київською агломерацією 

надання подарунка з особистим підписом Кличка В.В. на 18-ти річчя дитині, 

позбавленої батьківського піклування. 

-серпень-жовтень 2022 року надання родинам ВПО, СЖО та де 

виховуються діти під опікою продуктових пайків та засобів гігієни, вітамінів 

– як результат співпраці з БО «БФ «Повернення дитинства», БО «БФ 

«Лайфсейвер» та волонтерами (всього надано 50 наборів та  48 банок вітамінів 

американського виробництва). 

-з 20 жовтня по 8 грудня 2022 року у співпраці із фахівцем соціальної 

роботи Зазимської громади надано гуманітарну допомогу 22 сім’ям з числа 

ВПО та СЖО для попередження виникнення складних життєвих обставин 

(продукти харчування, засоби гігієни, памперси, одяг, взуття, канцтовари, 

дитячі іграшки, засоби для творчості тощо). 

-21 грудня 2022 року запланований театралізований захід до Новорічних 

свят на Київській дитячій залізниці для дітей із числа ВПО за підтримки БФ 

«Фундація Олени Зеленської». 
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-24 грудня 2022 року запланована екскурсія, як результат співпраці з БО 

«БФ «Повернення дитинства», до Київського зоопарку для 25 дітей-сиріт, 

позбавлених батьківського піклування, які потрапили у складні життєві 

обставини та батьки яких загинули під час виконання військового обов’язку. 

-з 27 по 28 грудня 2022 року заплановані виїзди з привітаннями 

подарунками та новорічними продуктовими наборами для дітей-сиріт та 

позбавлених батьківського піклування, як результат співпраці з ГО «Крок до 

ВідРодження» та БО «БФ «Повернення дитинства». 

Постійне надання, за потреби, одягу, взуття, канцтоварів, матеріалів для 

творчості, засобів гігієни, іграшок для дітей із сімей СЖО та ВПО.   

Станом на 01.12.2022 рік на обліку Служби перебувають 24 дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування; 8 дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах; 330 дітей, які виховуються у багатодітних 

сім’ях; 62 дитина з інвалідністю; 80 дітей із числа ВПО (які навчаються у 

школах/садочках громади).             
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1.12. Управління освіти, культури, молоді та спорту 

Начальник управління – Щиголь Наталія Миколаївна. 

 

1.12.1.Освіта 

Сучасний етап розвитку освіти – системна трансформація галузі, 

головною метою якої є висока якість освіти на всіх рівнях: від непідробленого 

зацікавлення в навчанні початківців – до формування життєво необхідних 

компетентностей учнів загальної середньої школи й успішної їх 

самореалізації. 

Реформування освітньої галузі – це відповідь на суспільний запит, адже 

саме освіта забезпечує якість людського капіталу, який є основою 

економічного розвитку країни. Упродовж 2021-2022 навчального року 

Міністерством освіти і науки України було продовжено стратегічний курс на 

реформування усіх сфер освіти. Зокрема, запущена трансформація дошкільної 

освіти, продовжено реформу Нової української школи 

Освітня галузь  Зазимської СТГ –  динамічна система, яка постійно 

розвивається, удосконалюється для забезпечення права кожного на якісну 

освіту: вихованці дошкілля отримують знання, що максимально відповідають 

їх потребам; перед учнями закладів загальної середньої освіти – цілий світ 

новітніх інформаційних форматів; нові освітні можливості й умови – для дітей 

з особливими потребами; престижність, самореалізація, 

конкурентоспроможність – для учнів випускних класів. 

Водночас, з огляду на збройну агресію рф та на пандемію COVID-19, 

спричинену коронавірусною хворобою SARS-COV-2 та запровадження 

карантинних обмежень, перед системою освіти постали нові виклики, 

пов’язані з забезпеченням неперервності освітнього процесу, спроможності 

закладів освіти усіх рівнів забезпечити якість і сталість здобуття освіти в 

умовах карантинних обмежень, необхідністю розвитку дистанційної форми 

здобуття освіти. Усе це спонукає посилювати складові реформи освітньої 

галузі, пов’язані з діджиталізацією освітнього середовища, із забезпечення 



48 
 

закладів освіти швидкісним доступом до мережі Інтернет, а здобувачів освіти 

і педагогічних працівників – цифровими пристроями та електронними 

освітніми ресурсами.  

Ефективне функціонування комунальних закладів освіти – основа 

високої якості надання освітніх послуг. Основні напрями розвитку освіти 

Зазимської СТГ визначено в «Комплексній  програмі  розвитку та 

функціонування системи освіти Зазимської сільської територіальної громади 

на  2021-2023  роки». В ній визначені конкретні пріоритети освітньої галузі та 

шляхи їх реалізації, що сприятиме забезпеченню якісного рівня надання 

освітніх послуг, створенню належних умов для успішної організації 

освітнього простору, оптимізації мережі закладів освіти відповідно до потреб 

громадян на території Зазимської СТГ. 

Крім вищезазначеної Програми в освітянській галузі  діє  комплекс 

цільових  програм.  Серед  них: 

-програма військово-патріотичного виховання на 2021-2025 роки; 

-програма «Шкільний автобус» на 2021-2022 роки; 

-програма організації харчування здобувачів освіти Зазимської СТГ на 

2022 рік; 

-програма позашкілля; 

-програма оздоровлення та відпочинку дітей Зазимської СТГ на 2022 рік. 

В закладах освіти на території Зазимської СТГ  продовжується активна 

підготовка до втілення ключових ідей Нової української школи та створення 

нового освітнього простору, що відчинить двері в школу майбутнього, 

максимально вмотивує дітей до навчання та особистісного розвитку. 

Для освітян Зазимської СТГ 2021-2022 навчальний рік – це ще один 

важливий крок на етапі втілення нових освітніх стандартів, принципів, вимог 

і форм.  
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Пріоритетні завдання на 2022-2023 навчальний рік 

-Реалізація  цільових програм, спрямованих на розвиток дошкільної, 

загальної середньої, позашкільної освіти. 

-Формування нового освітнього простору відповідно до Концепції 

«Нова українська школа». 

-Впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти. 

-Використання розвивальних технологій, спрямованих на комплексний 

розвиток фізичного, психічного, розумового, духовного потенціалу дитини 

дошкільного віку. 

-Забезпечення наступності дошкільної і початкової освіти в умовах 

функціонування Нової української школи. 

-Формування ключових компетентностей як основного результату 

освітнього процесу. 

-Запровадження та функціонування  інклюзивного навчання для дітей з 

особливими освітніми потребами в закладах дошкільної, загальної середньої 

освіти. 

-Створення умов для виховання молодого покоління на кращих 

здобутках національної культури і духовної спадщини, героїчного минулого 

та сучасного українського народу. 

-Залучення дітей та учнівської молоді до навчально-творчої роботи, 

суспільно значущих справ; громадської, благодійної діяльності; участі в 

соціальних, інтелектуальних, мистецьких, природоохоронних, краєзнавчих 

проектах. 

-Виховання патріота, особистості з активною громадянською позицією. 

-Забезпечення якісної психологічної, соціально-педагогічної допомоги 

кожній дитині для розкриття її особистісного потенціалу. 

-Зміцнення навчально-матеріальної бази закладів освіти шляхом 

використання різних джерел фінансування. 
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-Психологічний супровід Нової української школи шляхом 

запровадження системи заходів з метою формування психологічної готовності 

педагогів до змін та їх адаптації до нового змісту освітнього процесу. 

-Психологічна та соціально-педагогічна допомога внутрішньо 

переміщеним здобувачам освіти, їхнім батькам та членам родини в адаптації 

до нових умов проживання і здобуття освіти, дітям і сім’ям учасників ООС. 

-Соціально-психологічна профілактика негативних наслідків суспільних 

подій у психиці та поведінці дітей, ріpних форм узалежнень, соціально 

небезпечних ігор, насилля та булінгу, попередження суїцидальної поведінки 

шляхом упровадження профілактичних програм навчання учнів новим 

формам поведінки, виховання стресостійкості особистості, здатної 

самостійно, ефективно і відповідально будувати своє життя. 

 

У 2021-2022 роках  управлінням освіти, культури, молоді та спорту, 

закладами дошкільної, загальної середньої освіти громади здійснювалась 

цілеспрямована робота щодо реалізації державної політики в системі освіти на 

виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

«Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Концепції «Нова 

українська школа», постанов Кабінету Міністрів України, наказів 

Міністерства освіти і науки, інших законодавчих та нормативно-правових 

документів, що регламентують освітній процес. 

Здійснюється управління навчальними закладами, підпорядкованими 

управлінню ОКМС, координується  діяльність цих навчальних закладів, 

здійснюються заходи з національно-патріотичного виховання як один з 

головних напрямків виховної роботи. Організовано навчально-методичне 

забезпечення закладів освіти, забезпечено своєчасне підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників. Проведено роботу щодо стовідсоткового охоплення 

дітей та підлітків шкільного віку процесом навчання та виховання. 

Відповідно до ст. 53 Конституції України кожен має право на освіту. У 

2021/2022 н.р. закладами освіти громади надано освітні послуги 2144 дітям.  
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Загальна середня освіта 

Удосконалення мережі закладів освіти – шлях до оновлення змісту і 

якості освіти. 

В період із січня 2022 року по теперішній час в Зазимській СТГ 

функціонує 4 комунальні заклади загальної середньої освіти та 1 комунальний 

заклад дошкільної освіти. Загальна кількість здобувачів освіти: ЗЗСО – 1637, 

ЗДО – 507.  

При цьому показник наповнюваності закладів загальної середньої освіти 

становить: 
 

Назва закладу освіти 
Фактична 

наповнюваність 
Погребський ліцей  400 

Зазимський ліцей «Академія успіху» 563 
Пухівський заклад загальної середньої освіти 221 

Рожнівська філія 
 Пухівського закладу загальної середньої освіти 

113 

Літківське ліцей 
 ім. М.П. Стельмаха 

340 

 1637 
 

Дошкілля – перша сходинка до школи 

Педагогічна діяльність освітянських колективів закладів дошкільної 

освіти була спрямована на забезпечення різнобічного розвитку дитини 

дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, 

індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб, 

формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею 

життєвого соціального досвіду. 

Мережу дошкільних навчальних закладів громади представляють 1 

комунальний заклад та 4 структурні підрозділи ліцеїв. В них у 19 групах 

навчається та виховується 507 дітей.  

У системі дошкільної освіти громади створено єдину комплексну 

інформаційну систему. Заклади дошкільної освіти на 100% забезпечено 

сучасною комп'ютерною технікою, підключено до Всесвітньої мережі 
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Інтернет. Забезпечено підключення закладів до Державної інформаційної 

системи освіти «Курс: Дошкілля», в якій зберігається інформація щодо 

закладу (статистичні звіти, кількість персоналу, облік дітей). 

Забезпечено виконання планів роботи закладів, реалізація Базового 

компоненту дошкільної освіти. Належна увага впродовж навчального року 

приділялася питанню створення здорового розвивального простору, 

сприятливого для гармонійного розвитку дітей. Застосовується сучасний 

підхід в предметно-просторовій організації середовища: облаштуванні груп, 

забезпеченні освітнього процесу, оформленні приміщень, ділянок закладів 

дошкільної освіти, орієнтований на збереження та зміцнення здоров’я 

вихованців. 

Комплектація груп здійснюється відповідно до Закону України «Про 

дошкільну освіту». Управлінням ОКМС забезпечено моніторинг 

наповнюваності груп відповідно до потреб населення та вікових особливостей 

вихованців, а також забезпечено щоденний моніторинг відвідування дітьми 

закладів дошкільної освіти та причини їх відсутності. 

При цьому, показник наповнюваності закладів дошкільної освіти 

становить: 
 

Назва закладу освіти 
Фактична 

наповнюваність 
Структурний дошкільний підрозділ  
Погребського ліцею «Лісова пісня» 

125 

КЗ ЗДО «Академія дитинства» 205 
Структурний дошкільний підрозділ  

Пухівського ЗЗСО «Десняночка» 
57 

Структурний дошкільний підрозділ Рожнівської філія 
Пухівського ЗЗСО 

20 

Структурний дошкільний підрозділ  
Літківського ліцею ім. М.П. Стельмаха «Сонячний» 

100 

 507 
 

Освітні послуги, які надають заклади освіти, відповідають запитам 

здобувачів освіти. Провідну роль у наданні якісних освітніх послуг відіграє 

освітнє середовище, у якому перебувають діти. Освітній простір осучаснено 
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новими меблями, мультимедійними комплексами та системами, 

дидактичними матеріалами, навчально-методичною літературою. 

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про освіту» засновник закладу 

освіти повинен забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази 

заснованого ним закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог 

стандартів освіти та ліцензійних умов. З урахуванням пріоритетності потреб, 

за підтримки керівництва громади, депутатського корпусу, виконавчого 

комітету, управлінням  освіти організовано виконання поточних ремонтних 

робіт, придбання товарів і послуг, організовано якісне харчування. 

З метою створення безпечних умов навчання і роботи, відповідно до 

вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання закладів 

освіти та організації освітнього процесу здійснено заходи: 

 

Придбання та капітальний ремонт:  

В Погребському ліцеї, Зазимському ліцеї «Академія успіху», 

Рожнівській філії Пухівського ЗЗСО, Літківському ліцеї ім. М.П.Стельмаха – 

проведені капітальні ремонти укриттів та вентиляційної системи (на суму 

7 045 000,00 грн), придбано та встановлено в кожному закладі генератори 

резервного живлення, виділені кошти на придбання пального до них, придбані 

лавки для облаштування укриттів. 

В 2022 році також виконано: 

-в Літківському ліцеї ім. М.П. Стельмаха: утеплення даху в дошкільному 

підрозділі «Сонячний», 2 насоси для котельні; 

-в Зазимському ліцеї: аварійний ремонт теплотраси та подачі води, 

частковий ремонт санвузлів; 

-в Погребському ліцеї: капітальний ремонт електрощитової; 

-в Пухівському ЗЗСО: ремонт електрощитової, 2 насосів для котельні; 

-в Рожнівській філії Пухівського ЗЗСО: ремонт 2 насоси для котельні. 

Одним з найважливіших питань є інформатизація освіти, забезпечення 

закладів освіти сучасною комп'ютерною технікою, наочністю, створення 
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освітнього середовища Нової української школи, що відповідають вимогам 

оновлених програм Міністерства освіти і науки України. Так, протягом 

звітного періоду: 

-для Погребського ліцею – отримано 10 сучасних ноутбуків; 

-для Зазимського ліцею -  отримано 7 сучасних ноутбуків; 

-для Літківського ліцею ім. М.П. Стельмаха – отримано 10 сучасних 

ноутбуків; 

-для Пухівського ЗЗСО та Рожнівської філії – отримали 109 тис.грн від 

ЮНІСЕФ (придбали генератор резервного живлення та безперебійники для 

компютерів).  

Управління ОКМС взяло участь у проекті по цифровій трансформації 

громади у сфері освіти. Проєкт під назвою «Рівний доступ до освіти. Освіта в 

умовах військового стану» від ГО «Центр освітніх реформ «Наші діти» та 

отримали 8 пакетів програмного забезпечення «Дидактичний мультимедійний 

контент в режимі онлайн» для 1-х класів. Пухівський ЗЗСО, Погребський 

ліцей та Зазимський ліцей «Академія успіху» отримали грошову допомогу від 

Приватбанку у розмірі 40 тис.грн. для придбання витратних матеріалів для 

навчання. 

До мережі Інтернет підключено всі заклади освіти (100%). Персональні 

діючі сайти створено в усіх закладах освіти (100%). Всі заклади освіти 

працюють на єдиній освітній платформі HUMAN, вчителі та адміністрація 

закладів освіти пройшли навчання. 

Від Благодійної організації Благодійний фонд «Волонтерський рух», за 

підтримки ЮНІСЕФ управління ОКМС отримало гуманітарну допомогу у 

вигляді харчів тривалого зберігання та засобів гігієни. Допомога направлена 

на облаштування укриттів комунальних закладів освіти. 

 

Протипожежні заходи 
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Безпека учнів беззаперечно є першочерговим завданням. Приведення 

закладів освіти громади у належний протипожежний стан потребує значних 

фінансових асигнувань та поступовості вирішення.  

З цією метою у 2022 році: 

-проведено перевірку та перезарядку усіх первинних засобів 

пожежогасіння в усіх закладах освіти; 

-проведено навчання осіб, відповідальних за протипожежну безпеку; 

-проведено планові/позапланові навчання з евакуації у всіх закладах 

освіти; 

-складено план заходів по приведенню закладів освіти у належний 

протипожежний стан. 

Одним із пріоритетних напрямків державної політики в галузі освіти є 

запровадження інклюзивного навчання, що реалізує право на рівний доступ до 

якісної освіти дітей із особливими освітніми потребами. З державного 

бюджету отримано субвенцію на здійснення підтримки осіб з особливими 

освітніми потребами (співфінансування з місцевого бюджету). Проводяться 

корекційні заняття з учнями, вихованцями. Для асистентів вчителів 

проводились курси. Безпечні умови навчання створено відповідно до вимог 

Державних санітарних правил і норм. 

Заключений договір з «Інклюзивно-ресурсним центром» 

Великодимерської селищної ради. 

 

Харчування  

Всі комунальні заклади освіти Зазимської СТГ було переведено на 

самостійну організацію харчування. Заклади харчують здобувачів освіти 

відповідно до перспективного чотирьохтижневого меню, яке в обов’язковому 

порядку погоджене Броварським територіальним відділенням 

Держпродспоживслужби у Київській області. Директори закладів освіти за 

власним підписом і печаткою установи затверджують меню харчування 

кожного дня. Медичними працівниками закладів щоденно знімаються проби 
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готових страв, які зберігаються у закладі освіти у встановленому порядку та 

здійснюються записи у журналах встановленого зразка. Продукти харчування, 

які не мають супровідних документів, закладами освіти не приймаються. 

Броварським територіальним відділенням Головного Управління 

Держпродспоживслужби у Київській області систематично проводяться 

перевірки харчоблоків закладів освіти з наданням відповідних рекомендацій 

щодо уникнення потенційно небезпечних критичних точок та можливих 

недоліків. Організація харчування учнів в закладах загальної середньої освіти 

забезпечується з суворим дотриманням Тимчасових рекомендацій щодо 

організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).  

Безкоштовним гарячим харчуванням у закладах загальної середньої  

освіти охоплено учнів 1-4 класів та 5-11 класів з числа категорійних (учасники 

бойових дій, діти членів ДФТГ; діти-сироти; діти, позбавлені батьківського 

піклування; діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у 

спеціальних та інклюзивних класах (групах); діти із сімей, які отримують 

допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям; діти). У закладах дошкільної освіти від плати за 

харчування звільняються діти, позбавлені батьківського піклування, які 

перебувають під опікою і виховуються в сім’ях; діти із сімей, які отримують 

допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям; діти, що мають статус «діти, потерпілі від наслідків 

Чорнобильської катастрофи); батьки або особи, що їх замінюють, які 

виховують дітей з інвалідністю; розмір батьківської плати становить 70%. 

На виконання вимог Санітарного регламенту для дошкільних 

навчальних закладів, затвердженого наказом МОЗ України від 24.03.2019 року 

№ 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних 

навчальних закладів» медичний персонал дошкільного навчального закладу 

одночасно з керівництвом закладу здійснює постійний контроль за 

організацією харчування, у тому числі за умовами і строками зберігання 
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продуктів харчування та їх реалізації, технологією приготування страв, 

дотримуванням норм харчування тощо. Налагоджена співпраця з 

Міжнародною організацією громадського харчування.  

Актуальним залишається питання харчування учнів у закладах громади, 

що є необхідною умовою збереження здоров'я дітей. З метою посилення 

контролю за якістю харчування, зокрема, якістю харчових продуктів, які 

постачаються до закладів освіти, а також відповідно до Закону України «Про 

основні принципи та вимоги до безпечності харчових продуктів», у всіх 

закладах освіти продовжено впровадження систем управління безпечністю 

харчової продукції за принципами системи НАССР (система аналізу 

небезпечних факторів та контролю у критичних точках) та прийняте рішення 

про переведення всіх комунальних закладів освіти на самостійну організацію 

харчування. У кожному закладі освіти створено робочі групи по забезпеченню 

контролю за дотриманням системи НАССР. 

 

Результатом роботи закладу освіти – є якісна освіта, що відображається 

у балах зовнішнього незалежного оцінювання, державної підсумкової 

атестації, показниках Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін, результативністю участі у конкурсах різних рівнів. 

  

Працівниками управління ОКМС підготовлено аналіз показників якості 

освіти. 

У 2021-2022 навчальному році учнів 4-их та 9-их класів було звільнено 

від обов’язкового проходження державної підсумкової атестації. Випускники 

11-х класів мали право скласти мультипредметний тест. Обов’язковими були: 

українська мова, математика, історія України. Незважаючи на воєнний стан, 

навчання тривало. Наші учні є учасниками багатьох творчих конкурсів, а саме: 

ХХІ Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати 

мої»,  ХІІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та 
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студентської молоді імені Тараса Шевченка,  ХХІІ Міжнародному конкурсі 

знавців української мови імені Петра Яцика. Результати порадували! 

Обдарована молодь Придесення: 

1. Учень 11 класу Пухівського ЗЗСО Поліщук Назар Леонідович  за 

результатами ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу -захисту МАН посів ІІІ місце 

(вчитель Рибалко Олена Леонідівна). 

Переможці та призери ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських  олімпіад з 

базових дисциплін: 

1. Некрашевич Катерина Сергіївна, учениця 8 класу Погребського ліцею 

(зайняла І місце з хімії, наставник Чиж Тетяна Віталіївна). 

2. Чиж Анастасія Олександрівна, учениця 11 класу Погребського ліцею 

(зайняла ІІІ місце з правознавства, наставник Ляшенко Людмила Анатоліївна). 

3. Негода Вікторія Юріївна, учениця 10 класу Погребського ліцею 

(зайняла ІІІ місце з історії наставник Ляшенко Людмила Анатоліївна). 

4. Штурмак Анастасія Олександрівна, учениця Літківського ліцею ім. 

М.П. Стельмаха (посіла ІІІ місце з географії наставник Самойленко-Граждан 

Ганна Василівна). 

Учні закладів освіти взяли участь у різноманітних онлайн вікторинах, 

конкурсах, форумах, фестивалях. Активно беруть участь у благодійних акціях. 

30 червня 2022 року завершився навчальний 2021-2022 навчальний рік. 

В Зазимській громаді випускники 9-х та 11-х класів отримали документи про 

освіту (11 клас – 69 учнів, з них 11 – золоті медалі; 9 клас – 121 учень, з них 11 

– з відзнакою).  

Всі переможці, медалісти та наставники отримали матеріальне 

заохочення від сільського голови. 

У 2022 році було приділено достатньо уваги заходам патріотичного, 

козацького спрямування. Розбудова нашої держави як цивілізованого члена 

світового співтовариства неможлива без патріотичного виховання нинішніх і 

прийдешніх поколінь. У Концепції національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді зазначено «Серед виховних напрямів сьогодні найбільш 
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актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання. Тому нині, як 

ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму як 

почуття і як базової якості особистості». 

У 2021-2022 та 2022-2023 навчальних роках всі зусилля були спрямовані 

на підвищення рівня патріотизму молодого покоління шляхом оптимальної 

організації відповідної виховної роботи. 

По закладах ЗСО були проведені:  

-До Дня Соборності України загальношкільні онлайн лінійки «Єдина і 

неподільна», виховні заходи «Ти у серці моїм, Україно!», «Україна соборна», 

круглий стіл «Україна - єдина»,  бесіди «Україна – єдина країна», «Соборність 

України», «22.01 – День Соборності України». 

 -Інформаційна хвилинка «Крути – символ національної честі і 

військової доблесті», лінійка пам’яті «Героям Крут присвячується», бесіди 

«Герої Крут. Хто вони?», «Бій під Крутами», перегляд відеофільму «Бій під 

Крутами». 

 -До Дня пам’яті воїнів-афганців урок «Афганістан – вічний біль і вічна 

пам’ять» – виховний захід на базі Зазимського ліцею. 

-До Дня Героїв Небесної Сотні захід-реквієм «Герої не вмирають». 

-Відзначення Дня пам’яті та примирення.  

 -Флешмоб до Міжнародного дня Миру. 

-Заходи, присвячені Голодомору. 

 

Позашкільна освіта 

Позашкільна освіта, як складова системи безперервної освіти, 

визначеної Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про 

позашкільну освіту»,  спрямована на розвиток здібностей та обдарувань 

вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і 

потреб у професійному визначенні представлена на території громади 

гуртковою роботою на базах комунальних закладів освіти, також діти громади 

відвідують дитячо-юнацьку спортивну школу в Калинівській громаді.  
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На початок 2022-2023 навчального року у закладах працюють   гуртки 

різних напрямів, в яких навчається 738 вихованців, віком від 5-ти до 18-ти 

років.  

Напрями: 

-художньо-естетичний; 

-гуманітарний; 

-декоративно-прикладний; 

-спортивний. 

Здійснено 100% оплату за спожиті енергоносії. Заборгованість станом 

на 01.12.2022 р. відсутня.  

З 10 січня по 23 лютого 2022 року в закладах освіти було очне навчання. 

З 24 лютого 2022 року після повномасштабного вторгнення російської 

федерації в комунальних закладах освіти було призупинене навчання. З 21 

березня було відновлено навчання в закладах освіти у дистанційній формі 

(відповідно до листа БРВА від 19.03.2022р. № 37/вс). 

В період з 24 лютого по 01 березня заробітна плата педагогічним 

працівникам та технічному персоналу виплачувалась в повному обсязі і без 

затримки. Згідно з чинним законодавства, з 01 березня було визначено обсяг 

заробітної плати для  працівників закладів освіти, а саме: в повному обсязі, 

простій (2/3 посадового окладу) (наказ управління ОКМС від 01.03.2022 р. 

№01-04/32-К та внутрішні накази керівників ЗО). 

Виплата відпускних, матеріальної допомоги на оздоровлення 

працівникам навчальних закладів, здійснювалася своєчасно у повному обсязі 

й відповідно до чинного законодавства в серпні місяці. 

Вживалися заходи щодо якісного та своєчасного розгляду звернень 

громадян. Станом на 01.12.2022 року до  управління ОКМС надійшло 1 

звернення громадян. За звітний період на особистий  прийом до начальника 

управління громадяни зверталися 28 разів. 

Всього за звітний період управлінням опрацьовано 2797 розпорядчих 

документів та  листів. Усі документи опрацьовано, проаналізовано та 
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забезпечено виконання визначених в них завдань. 339 документів направлено 

у відповідні управління, установи та органи виконавчої влади. Порушення 

виконавської дисципліни відсутні. 

 

1.12.2. Культура 

Розвитком культури в Зазимській СТГ займається Комунальний заклад 

«Центр культури, дозвілля та спорту», який підзвітний управлінню 

ОКМС Зазимської сільської ради. 

Керівник Центру – Кожушко Валентина Борисівна. 

Основні показники соціально-економічного, культурного і духовного 

розвитку в системі культури Зазимської сільської ради станом на 09.12.2022 р. 

представлено в таблиці. 
  

№ 
за/
п 

Показники Одиниця 
виміру 

Станом на 
09.12.2022 

1.  Кількість закладів культури: К-ть 13 
1.1.  - культурних центрів К-ть - 
1.2.  - будинків культури К-ть 5 
1.3.  - Клубів К-ть 2 
1.4.  - Бібліотек К-ть 6 
1.5.  - бібліотек – філій К-ть - 
1.6.  - шкіл естетичного виховання (та філій) К-ть - 
1.7.  - Музеїв К-ть - 
1.8.  - інших закладів К-ть - 
2.  Діють творчих колективів К-ть 22 

2.1.  з них мають звання «зразковий», «народний» 
(окремо вказати їх назви) 

К-ть 7 

3.  Кількість культурно-мистецьких та просвітницьких 
заходів 

К-ть 46 

4.  Проведено конкурсів (окремо вказати назву, 
кількість учасників та переможців) 

К-ть 0 

5.  Проведено виставок різних видів мистецтв (значимі 
указати окремо) 

К-ть 5 

6.  Матеріально-технічна база: К-ть  

6.1.  - перебуває в задовільному стані закладів 
культури; 

К-ть 4 

6.2.  - потребують капітального ремонту; К-ть 1 
6.3.  - побудовано нових закладів; К-ть 0 
6.4.  - ремонт у звітному періоді К-ть 2 
7.  На ремонтні роботи використано: – 0 
7.1.  - бюджетних коштів тис.грн. 0 
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7.2.  - позабюджетних коштів тис.грн. 0 

8.  
Використано коштів на придбання музичних 

інструментів, сценічного одягу, апаратури та 
інше 

тис.грн. 
0 

9.  Бібліотечний фонд становить прим. 
Книг 36176 

10.  З них в сільських бібліотеках прим. 
книг 36176 

11.  Обслужено користувачів осіб 4658 

12.  
Використано коштів на поповнення бібліотечних 

фондів у тому числі передплата періодичних 
видань 

тис. грн. 
0 

13.  Наявність пам’яток:  – 35 
13.1.  - археології; К-ть 15 
13.2.  - історї; К-ть 14 
13.3.  - архітектури; К-ть 0 
13.4.  - садово-паркового мистецтва; К-ть 0 
13.5.  - пам’ятні та меморіальні дошки. К-ть 6 
14.  Кількість штатних працівників осіб 41 
15.  Надано платних послуг закладами культури тис.грн. 0 

 

На сьогоднішній день в Зазимській сільській територіальній громаді: 

-будинок культури в с.Погреби  – знаходиться у приміщенні сільської 

ради, власне  приміщення відсутнє; 

-сільська бібліотека в с.Погреби – приміщення законсервоване; 

- сільський клуб с.Соболівка – приміщення  законсервоване. 

 

Творчі колективи громади: 

-вокальний аматорський народний колектив «Молодиченьки плюс»; 

-вокальний аматорський народний колектив «Спадщина»; 

-вокальний аматорський народний колектив «Берегиня» (в тому числі 

вокальний колектив «Рута»); 

-вокальний аматорський народний колектив «Пухівчанка»; 

-фольклорний  народний колектив «Живемо»; 

-зразковий хореографічний колектив «Престиж»; 

-зразковий фольклорний колектив «Перепілочка». 
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Культурно-мистецькі та просвітницькі заходи, проведені в 2022 

році: 

-фестиваль Різдвяних піснеспівів «Слава Богу рожденному»; 

-день Соборності України – відеоекскурс по виданнях присвячених 

даній темі у Пухівській сільській бібліотеці; 

-день пам'яті героїв Крут. Мітинг – реквієм вшанування пам'яті загиблих 

воїнів УНР; 

-проведення заходів до Дня закоханих; 

-день Єднання (створення відео сюжету); 

-день вшанування учасників бойових дій на території інших держав; 

-день вшанування героїв Небесної сотні (виставка експозицій); 

-виїзний концерт – участь у благодійній акції «дякуємо захисникам 

Броварщини»; 

-вшанування пам’яті учасників другої світової війни (покладання квітів 

до пам’ятників та обелісків); 

-міжнародний день захисту дітей – дитяче свято «Ми кльові-кольорові», 

створення відео сюжету; 

-відеоогляд літератури для дітей у читацькому залі Пухівської сільської 

бібліотеки; 

-участь народного аматорського ансамблю «Берегиня» та ансамблю 

естрадної пісні «Рута» у Всеукраїнському дистанційному фестивалі-конкурсі 

«Українські барви»; 

-день медичного працівника (знято відео сюжету про медичних 

працівників Зазимської ТГ); 

-участь зразкового хореографічного колективу «Престиж» у Відкритому 

патріотичному фестивалі-конкурсі «Народ-герой героїв появляє»; 

-День Конституції України, покладання квітів до пам’ятника 

Т.Г.Шевченку; 

-книжкові виставки у бібліотеках громади «Конституція України та 

сучасність». 
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-відеосюжет  Літочківського будинку культури та Пухівської сільської 

бібліотеки «Ой, на Івана та й на Купала»; 

-до Дня української державності та Дня хрещення Русі: книжкові 

виставки «Тепер ти маєш, Україно, державність, прапор, герб і честь» 

(Літочківська сільська бібліотека), «Своя сила, і правда, і воля…» (Літківська 

сільська бібліотека); 

-конкурс малюнків до Дня української державності «Україна – моя 

держава», малюнок на асфальті «Головні символи держави» (Рожнівський 

будинок культури); 

-участь у міжнародному святі літератури і мистецтва «Лесині джерела» 

учасниці художньої самодіяльності Зазимського сільського клубу;  

-участь у Відкритому  патріотичному фестивалі-конкурсі «Народ герой 

появляє» учасників театрального гуртка «Маски» (Літківський будинок 

культури); 

-проєкт до Дня Прапора та Дня незалежності України «Пісні, які творять 

історію», «Сьогодення у віршах»; 

-відзначення 100-річчя від дня народження відомого гумориста Павла 

Глазового (гурток «Маски» Літківського будинку культури); 

-проведення онлайн-фестивалю майстрів народної творчості 

Придесення «Мистецтво нашого краю»; 

-участь в обласній-мистецькій акції гастроспадщини «Щедра скатертина 

Київщини» (Літківський будинок культури); 

-участь народного колективу «Берегиня» та вокального гурту «Рута» 

(Погребський сільський клуб) в 4 Міжнародному багатожанровому фестивалі-

конкурсі талантів «На крилах мистецтва»; 

-проведення акції «Подаруй бібліотеці книгу» (Літківська сільська 

бібліотека); 

-проведення літературного конкурсу «Чарівний світ книги»; 

-книжкова виставка до Дня Бабиного Яру «Біль закатованих вчить 

цінувати свободу»;  
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-онлайн-проєкт Пухівської сільської бібліотеки «Мудрість чарівної 

казки»; 

-участь народного колективу «Берегиня» у Всеукраїнському 

багатожанровому конкурсі мистецтв «Чорнобривці»; 

-заходи присвячені вшануванню жертв Голодомору 1932-1933 рр.: 

виставки художньої та публіцистичної літератури «Скорботна пам’ять 

поколінь», «Чорна сповідь України»; 

-Літківська сільська бібліотека: зустріч з письменницею  Людмилою 

Сотник; 

-Зазимська сільська бібліотека: зустріч з письменником Дмитром 

Лазуткіним, презентація книги; 

-створення відео-ролика до Дня ЗСУ (Літківський будинок культури); 

-створення відео-ролика привітання до Дня самоврядування 

(Літківський будинок культури); 

-проведення святкових театралізованих дійств до Дня Святого Миколая 

(6 заходів) – Літківський будинок культури. 

 

Благодійна діяльність працівників та колективів КЗ «ЦКДС»: 

-Пухівська сільська бібліотека – постійна допомога воїнам ЗСУ 

(приготування харчових наборів та в’язання зимових шкарпеток); 

-Літочківський будинок культури – збір продуктів для виготовлення 

сухпайків (супів та борщів) на передову, допомога переселенцям, колектив 

«Аурум» неодноразово брав участь у заходах Молодіжної ради (на збір коштів 

для ЗСУ); 

-Погребський будинок культури – захід на р.Кодак (збір коштів на ЗСУ), 

участь в онлайн фестивалях-конкурсах (частина благодійного внеску була 

відправлена  воїнам); 

-Рожнівський будинок культури – проведення 2-х концертів для воїнів 

ЗСУ, приймали участь у зборі допомоги для воїнів; 
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-Пухівський будинок культури – проведення благодійного концерту на 

підтримку армії О.Білоконь (збір коштів); 

-Зазимський сільський клуб – участь в районному благодійному заході; 

-Літківський будинок культури – провели благодійний концерт 

О.Білоконь, збирають продуктові набори для воїнів, пошиття снудів, в’язання 

теплих носків для воїнів, виготовлення окопних свічок на передову. 

 

1.12.3.Спорт 

Спортивні досягнення спортсменів Придесення в 2022 році. 

Волейбольний клуб «Зазим’є»: 

-участь у турнірі Великодимерського  ОТГ  серед дівчат до шкільного 

віку (1 місце); 

-участь у товариських зустрічах серед дітей до шкільного віку; 

-участь у благодійному  турнірі  на підтримку ЗСУ у м.Бровари 

(дорослі). 

 

Футбол 

ФК «Зазим’є» 

-участь ФК «Зазим’є» 2000-2009р.н. у дитячому чемпіонаті 

«Лівобережжя»  (9 місце з 13 команд); 

-участь ФК «Зазим’є» 2008-2009 р.н. у весняному турнірі «Кубок 

Броварщини» (3 місце); 

-участь ФК «Зазим’є» 2008-2009 р.н. у літньому турнірі  «Кубок  Надії» 

(3 місце); 

-участь ФК «Зазим’є» 2010-2011 р.н. у дитячому турнірі «Лівобережжя»   

(6 місце з 18 команд); 

-участь ФК «Зазим’є» 2010-2011 р.н.  у літньому турнірі «Кубок Надії» 

(3 місце); 

-участь ФК «Зазим’є» 2013-2016 р.н. у відкритому «Кубку Броварщини» 

з міні футболу; 
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-участь ФК «Зазим’є» серед дорослих у відкритому зимовому чемпіонаті 

Броварського району у форматі 8 на 8 (3 місце з 12 команд). 

-участь ФК «Зазим’є» серед  дорослих у чемпіонаті Броварського  

району Вища ліга  (4 місце з 8 команд). 

 

ФК «Десна»  (Погреби) 

-участь ФК «Десна» у «Кубку Броварщини» з мініфутболу серед дітей 

2014-2015 р.н. (2 місце); 

-участь ФК «Десна» 2014-2015 р.н. у дитячому чемпіонаті 

«Лівобережжя» (6 місце з 16  команд); 

-участь ФК «Десна» 2012-2013р.н. у дитячому чемпіонаті 

«Лівобережжя» (13 місце з 16 команд); 

-участь  ФК  «Десна» у чемпіонаті Броварському районі «Кубок 

Патріотів» (вища ліга зони А) – 1 місце в зоні, 2 місце – в Кубку. 

 

ФК «Літки» 

-участь  ФК «Літки» у чемпіонаті Броварського району перша ліга (8  

місце з 11 команд)     

 

Бокс 

-участь  СК «Патріот» у чемпіонаті  Київської області з боксу серед 

юніорів та юнаків  (м.Баришівка) – п’ять перших місць, чотири других місця; 

-участь у чемпіонаті Європи з боксу серед юнаків та дівчат 2008-2009 

р.н. в Туреччині – Сергієнко  Дар’я (4 місце); 

-участь в чемпіонаті України серед дорослих – Дмитро Ловчинський (1 

місце); 

-участь в світовій універсіаді в Туреччині – Дмитро Ловчинський (2 

місце); 

-участь в чемпіонаті Європи серед дорослих у Чорногорії – Марія 

Ловинська (1 місце). 
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Карате 

-участь у чемпіонаті світу (Італія) серед дітей (3 місце); 

-участь у чемпіонаті Європи (Болгарія) – Омельченко Мирослав (третє 

місце). 
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ІІ. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОБРОБУТ» 

 

На території Зазимської сільської територіальної громади проводить 

свою діяльність комунальне підприємство «Добробут», засновником якого є 

Зазимська сільська рада Броварського району Київської області. 

Комунальному підприємству передано в управління майно: 

каналізаційно-насосна станція, водопровід, каналізаційна мережа, напірний 

колектор до санаторію «Хвиля», артезіанська свердловина з водонапірними 

баштами по вул. Лісова в с.Зазим’я і станція знезалізнення. 

Основні види діяльності підприємства: 

-водопостачання та водовідведення; 

-надання послуг з утримання будинків по вул. Київській в с. Зазим'я; 

-благоустрій території громади. 

Працівниками підприємства за звітний період проводилися такі роботи 

по благоустрою: 

-прибирання від сміття та обкошування узбіч центральних доріг 

населених пунктів протяжністю понад 20 км; 

-прибирання та благоустрій місць загального користування (дитячих 

майданчиків, автобусних зупинок, територій навколо адміністративних 

приміщень; 

-аварійне зрізування дерев, обрізка кущів; 

-висаджування та полив дерев і кущів; 

-демонтаж несанкціонованих рекламних носіїв з опор електропередач; 

-прибирання територій загального користування від снігу; 

-розчистка ліній електропередач спільно з працівниками ДТЕК; 

-ліквідація стихійних сміттєзвалищ. 

Дохід підприємства за звітний період становить 5 195 859 грн. і 

складається з:  

-коштів за водопостачання та водовідведення - 2 462 283 грн., в тому 

числі: 
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від населення (980 квартир) - 1 724 189 грн., 

від Зазимського ліцею – 12 381 грн., 

від суб'єктів господарювання (35 абонентів) – 350 203 горн., 

-добровільних внесків від населення – 375 489 грн. 

-коштів в рамках Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств Зазимської сільської ради Броварського району Київської області 

на 2021-2023 роки – 2 733 576 грн. 

Витратна частина бюджету комунального підприємства за звітний 

період становить 5 085 991 грн. і складається з: 

-заробітної плати працівників житлово-комунального спрямування – 1 

421 775 грн.; 

-заробітної плати працівників з благоустрою – 1 733 576 грн.; 

-витрат на енергоносіїї – 414 964 грн.; 

-витрат на перекачування стоків на очисні споруди ТЕЦ-6 та ПАТ «АК 

Водоканал» – 520 822 грн.; 

-податку на додану вартість – 85 000 грн.; 

-інших витрат (ремонтні роботи, запчастини, послуги банку, 

обслуговування КНС) – 909 854 грн. 

З початку звітного періоду комунальне підприємство «Добробут» 

надавало послуги в межах населених пунктів Погреби та Зазим'я, однак 03 

листопада 2022 року на підставі рішення 43 позачергової сесії Зазимської 

сільської ради VIII скликання від 03.11.2022р. №3158 було завершено процес 

реорганізації юридичних осіб комунального підприємства «Рожнівське», 

комунального підприємства «Пухівське», комунального підприємства 

«Зазим’є – Будсервіс» шляхом приєднання до комунального підприємства 

«Добробут». 

КП «Добробут» стало правонаступником всього майна, прав та 

обов’язків комунальних підприємств і надалі обслуговуватиме територію усієї 

громади. Підприємство успадкувало обширну матеріально-технічну базу 

комунального підприємства «Рожнівське». Відповідно, розширилася також 
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кількість видів основної діяльності підприємства. Тепер КП «Добробут» 

займатиметься утриманням територій кладовищ, вивезення твердих 

побутових відходів від населення та суб'єктів господарювання. 

З огляду на збільшення території обслуговування, було затверджено 

нову структуру комунального підприємства у кількості 46 штатних одиниць 

(фактично працює 35 осіб) та створено 2 відділи: 

-відділ житлово-комунальних послуг, до якого входить 14 працівників; 

-відділ благоустрою, до якого входить 21 працівник. 

Середня заробітна плата по підприємству – 12 221 грн. з нарахуваннями. 

Розрахунок заробітної плати проводиться керуючись Колективним 

договором, схваленим загальними зборами трудового колективу на 2021-2026 

роки та Галузевою угодою між Міністерством регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України та Об’єднанням 

організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців 

житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки 

працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, 

побутового обслуговування населення України. 

Завдяки взаєморозумінню та співпраці із Зазимською сільською радою, 

статутний фонд комунального підприємства «Добробут» було поповнено на 3 

400 000 грн. За ці кошти було здійснено  закупівлю сучасного 

сміттєзбирального автомобіля та грейдера. 

Також, завдяки небайдужості жителів громади, які перераховували 

добровільні внески, підприємство мало змогу надавати послуги з благоустрою 

території, не обтяжуючи надмірно місцевий бюджет. 

В найближчих планах підприємства – покращення надання послуг з 

благоустрою території громади, а також самостійне вивезення твердих 

побутових відходів на усій території громади. 

В перспективних планах – здійснення рекламної та туристичної 

діяльності. 
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ІІІ. КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 

ДОПОМОГИ» 

 

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Калинівської селищної ради (далі – Центр) створено 

рішенням №913/15 (позач.) сесії Калинівської селищної ради VIII скликання 

від 19 листопада 2021 року та рішенням № 2357-23 позачергової сесії 

Зазимської сільської ради VIII скликання від 02 грудня 2021 року, які є 

Засновниками даного підприємства. 

Керівник – Кудрявцева Тетяна Володимирівна. 

В структуру Центру входять наступні відокремлені структурні 

підрозділи, які не мають статусу юридичної особи (виділено медичні заклади, 

які знаходяться в Зазимській громаді): 

1.Калинівська медична амбулаторія загальної практики сімейної 

медицини; 

2.Красилівська медична амбулаторія загальної практики сімейної 

медицини; 

3.Літківська медична амбулаторія загальної практики сімейної 

медицини; 

4.Зазимська медична амбулаторія загальної практики сімейної 

медицини; 

5.Погребська медична амбулаторія загальної практики сімейної 

медицини;  

6.Пухівська медична амбулаторія загальної практики сімейної 

медицини; 

7.Рожнівська медична амбулаторія загальної практики сімейної 

медицини; 

8.Рожівський фельдшерський пункт; 

9.Квітневий фельдшерський пункт; 

10.Літочківський фельдшерський пункт. 
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Штатний розпис  складає 55,5 працівників в тому числі 5 осіб 

адміністрації. 

Центр має 16 491 укладених декларацій: Вовк І.В. – 1125, Чернишенко 

О.Л. – 1606, Письмак В.Г. – 1109, Ткаченко Є.О. – 1770, Михієнко О.М. – 1957, 

Шевченко В.Д. – 1844 та Новак Л.І. – 873). 

На 2022 рік укладено угоду з Національною службою здоров'я України 

по програмі медичних гарантій, щодо фінансування Центра згідно укладених 

декларацій та договір по пакету «Вакцинація від Ковід-19», який діяв лише 2 

місяці і після вторгнення росії, був припинений за ініціативи НСЗУ. 

В травні Центр відновив роботу лабораторій в Погребській, Пухівській 

і Літківській амбулаторіях, після калібрування та повірки гематологічних 

аналізаторів. 

14 жовтня Пухівській медичній амбулаторії було передано новий 

медичний автомобіль, придбаний за рахунок місцевого бюджету Зазимської 

сільської ради. 

Завдяки активній співпраці Центра з Департаментом охорони здоров’я 

Київської обласної державної адміністрації та різними організаціями, 

підприємствами, благодійними фондами, структурні підрозділи забезпечені  

відповідним устаткуванням, витратними матеріалами та розширили перелік 

медичних послуг для населення, а саме: 

1.За замовленням Центру до ДОЗ КОДА, надано ліки, перев’язувальні 

матеріали, маски, респіратори, одноразові костюми біологічного захисту, 

рукавички, одноразові щитки та спиртовмісні дезінфікуючі засоби, 

отоофтальмоскопи, ноутбуки та мішки Амбу для проведення реанімаційних 

заходів. 

2.Броварською міськрайонною організацією Товариства Червоного 

хреста України надано стерильні серветки, протизапальні препарати, 

протиопікові мазі, шприци, воду, індивідуальні аптечки, інфузійні розчини та 

антибактеріальні препарати тощо. 
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3.Благодійний Фонд «Твори Добро» надав гормональні препарати для 

щитоподібної залози, препарати при лікуванні цукрового діабету та 

інгаляційні засоби при бронхіальній астмі. 

4.Дитячий Фонд «ЮНІСЕФ» в повному обсязі забезпечив 

термосумками, термобоксами та холодогенами для транспортування і 

зберігання вакцин і ліків. 

5.За клопотанням Центра ДОЗ КОДА надав інсулін тривалої дії. 

6.Благодійний Фонд «Барви» надав Благодійну допомогу у вигляді 

жарознижувальних дитячих сиропів. 

7.Укладено угоду про співпрацю з Пологовим будинком №3 м.Києва, 

щодо безкоштовного обстеження жінок та профілактику жіночого здоров’я, 

мамографію та ведення вагітності і пологів. Відбувається виїзд лікаря 

акушера-гінеколога в амбулаторії для огляду жіночого населення (з вересня 

2022 року по листопад 2022 року здійснено 5 виїздів в Зазимську громаду). 

8.В результаті комунікації між керівниками первинних центрів 

Київської області та України було отримано калоприймачі, пластини, бандажі, 

лейкопластири, сечоприймачі та гігієнічні засоби для догляду за стомою для 

стомованих пацієнтів. 

9.Постійно відбуваються тренінги, вебінари, тематичне удосконалення, 

спеціалізації, практичні заняття, зум-наради, курси підвищення кваліфікації 

для лікарів, середнього персоналу та адміністрації, щоб постійно бути в курсі 

інновацій та розвиватися, задля надання якісних послуг медицини населенню 

Калинівської та Зазимської громади. 

10.Представництво «ЮНІСЕФ в Україні» відгукнулося на пропозицію 

сільського голови Зазимської сільської ради із забезпечення:  

•пересувної автономної стерилізаційної на випадок надзвичайної 

ситуації; 

•комплектами для обробки приміщень на випадок небезпечних 

інфекцій; 

•медичними костюмами багаторазового використання; 
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•акушерсько-пологовими наборами для можливості прийняти пологи 

поза межами пологового будинку; 

•мобілізаційними  шинами та шовним матеріалом; 

•гігієнічними наборами для прання, прибирання, миття приміщень; 

•лікарськими засобами різними. 

11.Завдяки постійному поданні пропозицій на різноманітні електронні 

ресурси, щодо потреби медичного обладнання для первинного центра – ВООЗ 

було надано сертифіковане холодильне обладнання для Центра у вигляді 4 

холодильників та морозильної камери, для зберігання імунобіологічних 

препаратів і ліків для структурних підрозділів, з розташуванням їх в 

адміністрації Центру. 

12.Компанія «Фармасофт» забезпечила Центр в повному обсязі 

високочутливими електронними термологерами та термоіндикаторами, які  

ведуть постійний запис температурного режиму в холодильниках амбулаторій 

та виводять дані на комп’ютер медичного працівника для повного розуміння 

дотримання «холодового ланцюга» вакцини. 

13.Міжнародний Медичний Корпус  надає емоційну підтримку для всіх, 

хто має потребу чи стикається з важкими переживаннями, шляхом виїзду 

психолога та соціального працівника щосереди в адмінбудівлю Центру та 

надає індивідуальні консультації по телефону.  

14.ТОВ «ДІАТОН» надано на безоплатній основі 2700 доз Туберкуліну 

для проведення діагностичних проб дитячого населення для виявлення 

Туберкульозу. 

15.Благодійний Фонд «Волонтерський Рух» за домовленістю з Центром 

направив вузькопрофільних спеціалістів (ендокринолог, невролог, кардіолог) 

для обстеження дорослих і дітей, які потребують консультації даних 

спеціалістів в амбулаторії та фельдшерський пункт с.Літочки (здійснено 11 

виїздів). 

16.Укладено угоду з Київською обласною організацією Товариства 

Червоного хреста України під патронатом Представництва Австрійського 
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Червоного Хреста, щодо виїзду мобільної медичної амбулаторії до населених 

пунктів громади, де не має амбулаторій і не ведеться лікарський прийом. З 

другої половини серпня по кінець листопада 2022 року здійснено 28 виїздів (6 

виїздів в с.Літочки, 4 виїзди в с.Соболівка, 7 виїздів в с. Рожни (Свиноїди), 5 

виїздів СТ «Трудовик» та 5 виїздів в СТ «Ландиш»). За консультаціями різного 

генезу звернулося 349 осіб, яким було проведено різного виду обстеження 

(ЕКГ, замір крові на глюкозу, спірометрія, оксигенація, вимірювання АТ, 

тощо). Пацієнтам надавалися безкоштовно препарати (при бронхіальній астмі, 

кардіологічні, гіпотензивні, антибіотики, при цукровому діабеті, 

жарознижувальні, протизапальні, гастроентерологічні препарати, сечогінні, 

протиалергічні тощо). 

В медичних амбулаторіях постійно проводиться рутинна вакцинація та 

вакцинація від Ковід-19. В Літочківському фельдшерському пункті відбулася 

виїзна вакцинація від Ковід-19 та провакциновано 36 осіб. 

Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у 

Зазимській громаді за 9 місяців 2022 року: 

 

Діти віком 0-14 років включно: 

Усього зареєстровано 487 дітей (158 перебувають під динамічним 

спостереженням (ДС)) із них: 

•14 – інфекційні та паразитарні хвороби; 

•2 – новоутворення;  

•6 – хвороби крові, кровотворних органів та окремі порушення із 

залученням імунного механізму (анемії); ДС 2 

•9 – хвороби ендокринної системи, розладу харчування, порушення 

обміну речовин (ожиріння); ДС 9 

•3 – хвороби нервової системи; ДС 3 

•11 – хвороби ока та придаткового апарату;  

•12 – хвороби вуха та соскоподібного відростка; ДС 1 
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•8 – хвороби системи кровообігу ( хронічні ревматичні хвороби серця); 

ДС 8 

•321 – хвороби органів дихання; ДС 54 

•70 – хвороби органів травлення; ДС 55 

•13 – хвороби шкіри та підшкірної клітковини; ДС 6 

•55 – хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини; ДС 52 

•19 – хвороби сечостатевої системи; ДС 9 

•19 – уроджені аномалії (вади розвитку), деформації і хромосомні 

порушення; ДС 19 

•51 – травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин. 

 

Діти віком 15-17 років включно: 

Усього зареєстровано 201 дитини (85 перебуває під динамічним 

спостереженням (ДС)) із них: 

•14 – деякі інфекційні та паразитарні хвороби;  

•1– новоутворення; ДС 1 

•3 – хвороби крові, кровотворних органів та окремі порушення із 

залученням імунного механізму (анемії); ДС 1 

•10 – хвороби ендокринної системи, розладу харчування, порушення 

обміну речовин (дифузний зоб та гіпотиреоз); ДС 6 

•28 – хвороби нервової системи (вегетосудинна дистонія); ДС 10 

•43 – хвороби ока та придаткового апарату; ДС 6 

•19 – хвороби вуха та соскоподібного відростка; ДС 3 

•6 – хвороби системи кровообігу ( хронічні ревматичні хвороби серця); 

ДС 2 

•267 – хвороби органів дихання; ДС 13 

•76 – хвороби органів травлення; ДС 24 

•5 –  хвороби шкіри та підшкірної клітковини; 

•40 – хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини; ДС 20 
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•6 – уроджені аномалії (вади розвитку), деформації і хромосомні 

порушення; ДС 3 

•9 – симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при 

лабораторних та клінічних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках; 

•8 - хвороби сечостатевої системи; 

•23- травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин. 

 

Дорослі (18 років і старше): 

Усього зареєстровано 10042 особи (3014 осіб перебуває під динамічним 

спостереженням (ДС)) із них: 

•429 – деякі інфекційні та паразитарні хвороби;  

•6 – новоутворення; ДС 2 

•51 – хвороби крові, кровотворних органів та окремі порушення із 

залученням імунного механізму (анемії); ДС 26 

•231 – хвороби ендокринної системи, розладу харчування, порушення 

обміну речовин (ожиріння); ДС 57 

•539 – хвороби нервової системи (хвороби периферичної нервової 

системи); ДС 73 

•129 – хвороби ока та придаткового апарату; ДС 42 

•89 –  хвороби вуха та соскоподібного відростка; ДС 12 

•3222 – хвороби системи кровообігу ( гіпертонічна хвороба, ішнмічна 

хвороба серця); ДС 1476 

•1025 – хвороби органів дихання; ДС 171 

•2333 – хвороби органів травлення; ДС 622 

•62 – хвороби шкіри та підшкірної клітковини;  

•1558 – хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини ; ДС 

364 

•338 – хвороби сечостатевої системи; ДС 143 

•15 – уроджені аномалії (вади розвитку), деформації і хромосомні 

порушення; ДС 3 
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•132 – травми, отруєння та деякі інші наслідки зовнішніх причин. ДС 3 

 

Звіт про рух коштів в КНП «ЦПМСД» Калинівської селищної ради. 

Використано коштів місцевого бюджету за 11 місяців 2022 року, які були 

виділені Зазимською сільською радою на утримання структурних підрозділів 

первинного центру, які розташовані на території Зазимської сільської ради, а 

саме: станом на 01.12.2022 р. використано по загальному фонду 3 525 290,92 

грн.:  

1.Зарплата за січень- листопад 2022 р. – 1 805 953,89 грн. 

2.ПДФО 18% - 400 530,69  грн. 

3.Військовий збір 1,5 % - 33 276,44 грн. 

4.ЄСВ – 492 805,64 грн. 

5.Збір за видачу ліцензії – 2481,00 грн. 

6.Програма Медстат – 4000,00 грн. 

7.Програма Облік медичних кадрів – 5000,00 грн. 

8.Перереєстрація автомобілів – 2048,00 грн. 

9.ТО автомобілів – 13 944,30 грн. 

10.Страхування автомобілів – 2742,00 грн. 

11.Технічне обстеження будівель – 13500,00 грн. 

12.Обслуговування комп.техніки – 45 000,00 грн. 

13.За бензин і дизпаливо – 314 608,00 грн. 

14.Офісні меблі – 49992,00 грн. 

15.Спиртові серветки – 2500,00 грн. 

16.Гумові рукавички – 9635,00 грн. 

17.Маски медичні – 3000,00 грн. 

18.Пробірки та зонди – 16640,00 грн. 

19.Шприци – 12966,00 грн. 

20.Тест на 4 інфекції – 5200,00 грн. 

21.Перев’язувальні матеріали – 26910,00 грн. 

22.Медикаменти – 27619,57 грн. 
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23.Дез.засоби – 37625,00 грн. 

24.Тест-смужки лабораторні – 40750,00 грн. 

25.Реагенти, пробірки – 23548,59 грн. 

26.Медичні розчини (ізотонічний, лізуючий, ферментативний, для 

промивки, для контролю) – 10824,12 грн. 

27.Технічне обслуговування гематологічних аналізаторів – 5000,00 грн. 

28.Ремонт і заправка картриджів – 14860,00 грн. 

29.Перевірка і перезарядка вогнегасників – 2412,00 грн. 

30.Виїзд на констатацію факту смерті – 5243,68 грн. 

31.Надання невідкладної допомоги – 45 000,00 грн. 

32.Ремонт автомобіля Опель – 44705,00 грн. 

33.Програма МЕдок – 5370,00 грн. 

По спеціальному фонду використано 99 960,00 грн.,  

1.МФУ – 49 980,00 грн. 

2.Комп’ютер та 2 ноутбуки – 49 980,00 грн.  

 

План розвитку на 2023 рік: 

1.Укладення угоди з НСЗ України по програмі медичних гарантій та 

інших пакетах для фінансової спроможності підприємства; 

2.Співпраця з вторинним і третинним рівнем надання медичної 

допомоги для розширення медичних послуг в закладах; 

3.Впровадження телемедичних консультацій; 

4.Безперервний професійний розвиток працівників; 

5.Удосконалення рівня первинної медичної допомоги на місцях; 

6.Медичні ярмарки (виїзні обстеження громадян); 

7.Співпраця з благодійними фондами,  громадськими організаціями та 

установами для забезпечення потреб підприємства; 

8.Пошук лікарів загальної практики сімейної медицини. 
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IV. СТАРОСТИНСЬКІ ОКРУГИ 

 

Зазимська СТГ складається з адміністративного центру (с.Зазим’я) та 5 

старостинських округів, які очолюють старости, що здійснюють свою 

діяльність, керуючись Конституцією та Законами України, актами Президента 

України, Кабінету Міністрів, Положенням про старосту та іншими 

нормативно- правовими актами. 

Всі старости є членами виконавчого комітету Зазимської сільської ради. 

Дії вчинені старостами за звітний період. 

 

Погребський старостинський округ. Староста – Бойко Віра 

Миколаївна. 

-складено 10 заповітів; 

-посвідчено вірність копій документів – 10; 

-засвідчено справність підпису – 56; 

-посвідчено довіреностей – 25; 

-видано довідок – 292. 

 

Пухівський старостинський округ. Староста – Писаренко Анастасія 

Григорівна. 

-складено 6 заповітів та видано 1 дублікат заповіту; 

-засвідчено справність підпису – 2; 

-посвідчено довіреностей – 17; 

-видано довідок – 503. 

 

Рожнівський старостинський округ. Староста – Кабиш Володимир 

Михайлович. 

-опрацьовано та надано відповідей на запити про доступ до публічної 

інформації – 4; 

-складено заповітів – 9; 
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-посвідчено довіреностей – 14; 

-видано довідок – 431; 

 

Літківський старостинський округ. Староста – Дацько-Різник 

Наталія Анатоліївна. 

-складено заповіт – 13; 

-засвідчення справжності підпису на документі – 19; 

-посвідчення довіреностей – 46; 

-видача довідок різного характеру – 629. 

 

Літочківський старостинський округ. Староста – Гайдак Михайло 

Васильович. 

-посвідчено заповітів – 5; 

-видано довіреностей – 14; 

-засвідчено справжність підпису – 4; 

-видано довідок – 329. 

 

Відповідно до своїх повноважень, старости: здійснюють прийом 

громадян в адміністративних приміщеннях Зазимської сільської ради; разом з 

працівниками старостинських округів беруть участь в складанні проектів 

рішень сесій Зазимської сільської ради; разом з депутатами ведуть бесіди з 

підприємцями щодо вчасної сплати податків; беруть участь в комісіях; 

сприяють реалізації проектів на території старостинських округів. 

У зв’язку з воєнним станом, в 2022 році старости виконували доручення 

сільського голови щодо облаштування та підтримки діяльності пунктів 

обігріву, створення запасів продуктів харчування та пального в селах громади, 

сприяли поширенню гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам 

та соціально вразливим верствам населення, підтримували діяльність 

підрозділів Добровольчого формування Зазимської територіальної громади. 
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V. МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ 

 

Інформація про хід виконання бюджету Зазимської сільської 

територіальної громади Броварського району Київської області за 11 місяців  

2022 року. 

ДОХОДИ 

За 11 місяців 2022 року обсяг дохідної частини бюджету громади 

становить   162 793 377,90 грн., а саме: надходження до загального фонду – 

139 944 175,80 грн. (в тому числі трансферти –  38 465 325,00 грн.),  до 

спеціального фонду – 22 849 202,10 грн. (в тому числі власні надходження  

бюджетних установ –  1 447 820,23 грн.). 

 

Структура доходів сільського бюджету громади  за 11 місяців  2022 

року 

 

 

101 478,85
22 849,20

38 465,33

Загальний фонд, тис.грн. Спеціальний фонд, тис.грн.

Офіційні трансферти,тис.грн.
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Загальний фонд 

До загального фонду сільського  бюджету за 11 місяців 2022 року (без 

врахування трансфертів) надійшло 101 478 850,80 грн. при плані 102 625 

500,00 грн., виконання планових показників склало 98,88  %. 

 

Аналіз надходження по округах за 11 місяців 2022 року 

 

А н а л і з  п о р і в н я н н я  н а д х о д ж е н ь  з а  1 1 м і с я ц і в   
2 0 2 1 - 2 0 2 2 р о к і в ( з а г а л ь н и й  ф о н д )  

№  
з / п  

С т а р о с т и н с ь к и й  
о к р у г  

2 0 2 1 р .  2 0 2 2 р .  В і д х и л е н н я  
( + / - )  

1  П о г р е б с ь к и й  5 4 4 2 1 , 1 0  4 9 1 7 2 , 0 0  - 5 2 4 9 , 1 0  
2  с .  З а з и м ’ я  4 5 1 2 0 , 4 0  3 8 4 7 4 , 1 0  - 6 6 4 6 , 3 0  
3  П у х і в с ь к и й  2 2 7 6 8 , 8 0  2 0 0 0 4 , 7 0  - 2 7 6 4 , 1 0  
4  Р о ж н і в с ь к и й   2 3 6 4 6 , 5 0  1 7 9 7 8 , 0 0  - 5 6 6 8 , 5 0  
5  Л і т к і в с ь к и й  1 7 1 6 3 , 5 0  1 3 8 9 3 , 7 0  - 3 2 6 9 , 8 0  
6  Л і т о ч к і в с ь к и й  1 0 8 7 , 2 0  4 2 1 , 7 0  - 6 6 5 , 5 0  

В С Ь О Г О :  1 6 4 2 0 7 , 6 0  1 3 9 9 4 4 , 2 0  - 2 4 2 6 3 , 4 0  
 

 

36,00%

28,00%

14,00%

12,00% 9,70% 0,30%

Погребський 
старостинський 
округ
с.  Зазим'я

Пухівський 
старостинський 
округ
Рожнівський 
старостинський 
округ
Літківський 
старостинський 
округ
Літочківський 
старостинський 
округ
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Аналіз порівняння надходжень за 11 місяців 2021-2022 років 

Структура надходжень загального фонду сільського бюджету за  11 

місяців 2022 року, тис. грн. 

 

 

с. Погреби с. Зазим'я с. Пухівка с. Рожни с. Літки с. Літочки

2021р. 2022р. Відхилення

43 805,70
17 073,50

11 944,10

16 049,80

11 687,60

827,6

38 465,30

Податок на доходи фізичних осіб, тис.грн.
Єдиний податок, тис.грн.
Акцизний податок, тис.грн.
Податок на майно, тис.грн.
Рентна плата, тис.грн.
Неподаткові надходження, тис.грн.
Трансферти, тис. грн.
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Основними бюджетоутворюючими джерелами сільського бюджету за 11 

місяців 2022 року є: 

-податок на доходи фізичних осіб – 43 805 705,60 грн.; 

-єдиний податок – 17 073 485,14 грн.; 

-акцизний податок – 11 944 126,06 грн. (в т. ч. пальне – 3 078 655,04 грн.); 

-податок на майно – 16 049 801,55 грн.; 

-рентна плата  – 11 687 641,27 грн.; 

-неподаткові надходження – 827 549,68 грн.; 

-офіційні трансферти – 38 465 325,00 грн. 

 

Аналіз порівняння надходжень за 11 місяців 2021-2022 років 
№  

з / п  К К Д  2 0 2 1 р .  2 0 2 2 р .  В і д х и л е н н я ,  
( + / - )  

1  Податок на доходи 
фізичних осіб 4 1 5 6 1 , 2  4 3 7 4 8 , 2  2 1 8 7 , 0  

2  Єдиний податок 1 8 2 6 5 , 8  1 7 0 7 3 , 5  - 1 1 9 2 , 3  
3  Акцизний податок 2 0 2 5 1 , 7  1 1 9 4 4 , 1  - 8 3 0 7 , 6  
4  Податок на майно 2 0 6 7 7 , 8  1 6 0 4 9 , 8  - 4 6 2 8 , 0  
5  Рентна плата 1 1 2 7 8 , 2  1 1 6 8 7 , 6  4 0 9 , 4  

6  Неподаткові 
надходження 1 4 6 0 , 9  8 2 7 , 5  - 6 3 3 , 4  

7  Офіційні трансферти 5 0 4 3 8 , 3  3 8 4 6 5 , 3  - 1 1 9 7 3 , 0  
ВСЬОГО: 1 6 4 2 0 7 , 6  1 3 9 9 4 4 , 2  - 2 4 2 6 3 , 4      
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Динаміка надходжень до загального фонду бюджету громади в 
порівнянні факту 2021-2022 рр., тис. грн. 

Аналіз надходження коштів за 11 місяців 2021-2022 років до бюджету  
громади  від «Рентної плати за користування надрами місцевого 

значення» в розрізі населених пунктів

 

с. Погреби, тис. грн. с. Рожни, тис. грн.

4684,8
5 322,74

4 978,50

6 310,90

2021 2022

41561,2

20251,7

15287,9
18265,8

5308,5
1460,9

43805,7

11944,1 12356,6

17073,5

3690,5

827,5

ПДФО,                
тис. грн.

Акциз,                 
тис. грн.

Плата за 
землю,              

тис. грн.

Єдиний 
податок,                
тис. грн.

Податок на 
нерухоме 

майно,           
тис. грн.

Неподаткові 
надходження, 

тис. грн.

2021р. 2022р.
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За 11 місяців 2022 року до бюджету громади надійшли наступні 

міжбюджетні трансферти: 

1. Освітня субвенція в сумі 37 205 200,00 грн. 

2. Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету в сумі 203 388,00 грн. 

3. Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони   здоров`я за рахунок 

відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 1 056 737,00 грн. 

 

Податок на доходи фізичних осіб 

Найбільш вагомим податком загального фонду є податок на доходи 

фізичних осіб. За 11 місяців 2022 року до бюджету громади надійшло податку 

на доходи фізичних осіб у сумі 43 805 705,60 грн. або 103,82 % відповідно до 

плану 42 192 947,00 грн., перевиконання складає  1 612 758,60 грн. 

 

Аналіз надходження по округах за 11 місяців 2022року 

 

30%

34%

13%

15%
7% 1%

Погребський старостинський округ
с. Зазим'я
Пухівський старостинський округ
Рожнівський старостинський округ
Літківський старостинський округ
Літочківський старостинський округ
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Аналіз порівняння надходжень по округах  за 11 місяців 2021-2022 
років 

 

Податок на майно 

Надходження по податку на майно за 11 місяців 2022 року складають 16 

049 801,55 грн., або 94,00%  до плану 17 073 403,00 грн.  

Податок на майно складається з: 

•орендна плата – 5 446 762,60 грн.; 

•податок на нерухоме майно – 2 483 215,06 грн.; 

•земельний податок –  4 327 175,23грн. 

Надходження плати за землю у розрізі за 11 місяців  2021-2022 років 

Назва податку Факт за 
2021 р., грн. 

Факт за 
2022 р., грн. 

Відхилення, 
(+/-) 

Земельний податок 8 887 712,78 4 327 175,23 -4 560 537,55 
Орендна плата  6 400 180,38 5 446 762,60 -953 417,78 
ВСЬОГО 15 287 893,16 9 773 937,83 -5 513 955,33 

 

с. Погреби с. Зазим'я с. Пухівка с. Рожни с. Літки с. Літочки

2021р. 2022р. Відхилення
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Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки 

Порівняльна таблиця надходжень за 11 місяців 2021-2022 років 

(тис. грн.) 

Назва податку Факт 
за 2021 р. 

Факт 
за 2022 р. 

Відхилення, 
(+/-) 

Податок на 
нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки 
5 308 451,93 2 483 215,06 -2 825 236,87 

 

Вагомим податком, який надходить до загального фонду сільського 

бюджету, є Єдиний податок. За 11 місяців 2022 року надходження становлять 

17 073 485,14 грн., при плані  17 691 350,00 грн., виконання планових 

показників склало 96,51%. У порівнянні з відповідним періодом минулого 

року надходження зменшилися на 1 192 352,12грн..  

До бюджету громади надходить акцизний податок з реалізації 

суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та пальне. 

Надходження по акцизному податку з вироблених та ввезених на митну 

територію України підакцизних товарів (пального) за  11 місяців 2022 року 

склали 3 078 655,04 грн. при плані 6 729 350,00 грн., виконання планових 

показників склало 58,64 %. 

Надходження по акцизному податку з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 11 місяців 2022 

року склали в сумі 8 865 471,02 грн., що складає 119,96%  до плану  8 490 

000,00 грн.. 

 

Неподаткові надходження 

Планові  показники  неподаткових  надходжень  за  11 місяців 2022 року  

становили  1 177 750,00  грн., фактичні надходження становлять 827 549,68 

грн., що складає  70,27 %. 
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Спеціальний фонд 

До спеціального фонду бюджету Зазимської сільської територіальної 

громади за 11 місяців 2022 року надійшло – 22 849 202,10 грн. при плані 17 

754 000,00 грн., виконання планових показників склало 128,70 %. 

Структура надходжень спеціального фонду бюджету Зазимської 

сільської територіальної громади за 11 місяців 2022 р. 

 
 

Більшу частину загальних надходжень спеціального фонду за 11 

місяців 2022 року становлять: 

•екологічний податок – 14 468,04 грн., план - 0,00 грн. 

•кошти від відшкодування втрат с/г та л/г виробництва – 659 388,00 грн., 

план – 1000 000,00 грн., виконання 65,94 %. 

•кошти від продажу земельної ділянки комунальної власності – 20 667 

222,65 грн., план – 13 400 000,00 грн., виконання 154,23%. 

•власні надходження бюджетних установ – 1 447 820,23 грн., план -                      

3 354 000,00 грн.,  виконання 43,17%. 

14 468,04

659 388,00

20 667 222,65

1 447 820,23

Екологічний податок, грн.

Кошти від відшкодування втрат, грн.

Кошти від продажу землі, грн.

Власні надходження бюджетних установ, грн.
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Аналіз  надходжень спеціального фонду по населеним пунктам громади   
за  11 місяців 2022 року по коштам від продажу земельних  ділянок 

комунальної власності 

 
 

ВИДАТКИ 
Видаткова частина  бюджету Зазимської сільської територіальної 

громади по за 11 місяців  2022 року виконана на  78,76 % до призначеного 

плану. 

Аналіз видаткової частини бюджету за 11 місяців 2022року у розрізі 
старостинських округів 

№  
з / п  

С т а р о с т и н с ь к и й  
о к р у г  

Ф а к т   
з а  

2 0 2 1 р .  

Ф а к т  
з а  

2 0 2 2 р .  

В і д х и л е н н я ,  
г р н .  

1  П о г р е б с ь к и й  3 5 9 3 6 , 7 0  3 5 1 2 9 , 3 0  - 8 0 7 , 4 0  
2  с .  З а з и м ’ я  5 5  4 6 5 , 6 0  5 3 0 5 0 , 6 0  - 2 4 1 5 , 0 0  
3  П у х і в с ь к и й  2 7 1 0 6 , 0 0  2 7 0 7 2 , 6 0  - 3 3 , 4 0  
4  Р о ж н і в с ь к и й   2 3 5 7 5 , 5 0  2 1 2 2 2 , 1 0  - 2 3 5 3 , 4 0  
5  Л і т к і в с ь к и й  2 9 8 3 1 , 6 0  3 3 3 4 6 , 2 0  3  5 1 4 , 6 0  
6  Л і т о ч к і в с ь к и й  3 4 9 8 , 9 0  5 8 8 8 , 2 0  2 3 8 9 , 3 0  

В С Ь О Г О :  1 7 5  4 1 4 , 3 0  1 7 5  7 0 9 , 0 0  2 9 4 , 7 0  
 
 
 
 

с. Погреби,      
тис. грн.

с. Зазим'я,       
тис. грн.

с. Пухівка,       
тис. грн.

с. Рожни,         
тис. грн.

с. Літки,           
тис. грн.

2021 2022 Відхилення
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Аналіз профінансованих видатків на утримання старостинських округів 
за 11 місяців 2022 року 

 
Загальний фонд 

Видаткова частина бюджету Зазимської сільської територіальної 

громади по загальному фонду за 11 місяців  2022 року виконана на  86,00 % до 

призначеного плану. 

Виконання видаткової частини сільського бюджету по загальному 

фонду за звітний період характеризується такими даними: 

КПКВК 
МБ Галузь 

Затверджено з 
урахуванням 

внесених 
змін на 
11   м   і    ся  ц  і  в 

2022 р., грн 

Касові 
Видатки, грн 

% 
вик. 

Питома 
вага 

касових 
видатків 

0100 Державне управління 33 027 861,70 29 264 223,08 88,60 18,02 

1000 Освіта 98 087 415,88 81 898 688,74 83,50 50,43 

2000 Охорона здоров’я 197 000,00 197 000,00 100,00 0,12 

3000 Соціальний захист та  
соціальне забезпечення 

4 458 601,18 3 805 103,72 85,34 2,34 

4000 Культура і мистецтво 5 726 662,05 5 060 924,05 88,37 3,13 

5000 Фізична культура і спорт 568 582,85 430 077,96 75,64 0,26 

6000 Житлово-комунальне 
господарство 

18 298 024,82 16 012 795,78 87,51 9,86 

7000 Економічна діяльність 8 568 770,00 7 827 671,30 91,35 4,82 

20,00%

30,20%15,40%
12,10%

19,00% 3,40%

Погребський с. Зазим'я
Пухівський Рожнівський
Літківський Літочківський
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8000 Інша діяльність 9 463 146,00 8 247 594,63 87,15 5,08 

8700 Резервний фонд 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

9000 Міжбюджетні трансферти 10 297 934,40 9 661 534,40 93,82 5,94 

 Разом видатків 
загального  фонду 

188 843 998,88 162 405 613,66 86,00 100,00 

 
Видатки загального фонду бюджету  за функціональною структурою 

 
 

 

18,0
50,4

2,3

0,1
3,1 0,3 9,9 4,8 5,1 5,9

Державне управління
Освіта
Соціальний захист та соціальне забезпечення 
Охорона здоров'я
Культура і мистецтво
Фізична культура та спорт
Житлово - комунальне господарство
Економічна діяльність
Інша діяльність
Міжбюджетні трансферти
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Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають 

видатки на: 

№ 
п/п КЕКВ Касові видатки, 

грн. 
Питома 
вага, % 

1 заробітну плату з нарахуваннями 97 467 781,76 60,01 
2 предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар 
4 946 925,21 3,05 

3 медикаменти та перев’язувальні 
матеріали 

34 644,04 0,02 

4 продукти харчування 1 834 257,93 1,13 
6 оплата  послуг (крім комунальних) 26 334 858,97 16,22 
7 оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 
10 139 787,12 6,24 

8 видатки на відрядження 1 752,00 0,00 
9 окремі заходи по реалізації державних   

(регіональних) програм, не віднесені до  
заходів розвитку 

34 390,00 0,02 

10 субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям) 

7 209 444,10 4,44 

11 поточні трансферти органам 
державного управління інших рівнів 

9 461 534,40 5,83 

12 інші виплати населенню 4 469 351,75 2,75 
13 інші поточні видатки 470 886,38 0,29 

Разом: 162 405 613,66 100,00 
 



96 
 

Видатки загального фонду бюджету за економічною структурою 

Державне управлiння 

За 11 місяців 2022 року на виконання видаткової частини бюджету 

громади по розділу «Державне управління» касові видатки склали 29 264 

223,08 грн., що  становить 88,60 % до визначеного плану, а саме: 

1.Видатки на утримання 11 відділів апарату Зазимської сільської ради 

становлять  26 038 088,60 грн., в тому числі: 

-Фінансування на «Оплату послуг з поточного ремонту внутрішніх та 

зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення, підведення внутрішніх 

електромереж з улаштуванням господарських приміщень та санвузла в 

адміністративній будівлі за адресою: вул. Свободи 41-В в с. Рожни 

Броварського району Київської області» в сумі 600 000,00 грн. 

-Фінансування на оплату послуг з поточного ремонту, улаштування 

укриття для захисту населення у випадках надзвичайних ситуації і цивільної 

оборони в адміністративному приміщенні Зазимської сільської ради за 

адресою вул. Деснянська, 1А в с. Пухівка, Броварського району Київської 

області – в сумі 2 600 000,00 грн.  

-Фінансування на придбання матеріалів та конструкції для 

обслуговування джерела резервного живлення – системи сонячної енергії 

Tesla, на даху адміністративної будівлі по вул. Єдності, 57 в  с. Погреби 

60,01

4,44

5,83

3,05

16,22

6,24 1,13 2,75 0,33 Заробітна плата з 
нарахуванням
Субсидії та поточні 
трансферти  під-м
Поточні трансферти

Предмети, матеріали

Оплата послуг (крім 
комунальних)
Енергоносії 

Продукти харчування

Інші виплати 
населенню
Інші поточні видатки
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Броварського району Київської області на виконання «Програми 

енергозбереження та енергоефективності Зазимської сільської територіальної 

громади на 2022-2025 роки» в сумі 99 100,00 грн. 

-Фінансування на оплату послуг з ремонту та технічного обслуговування 

джерела резервного живлення – системи сонячної енергії Tesla, на даху 

адміністративної будівлі по вул. Єдності, 57 в  с. Погреби на виконання 

«Програми енергозбереження та енергоефективності Зазимської сільської 

територіальної громади на 2022-2025 роки» в сумі 98 100,00 грн. 

-Фінансування на придбання матеріалів та конструкції для 

обслуговування джерела резервного живлення – системи сонячної енергії 

Tesla, на даху адміністративної будівлі по вул. Широка, 6 в с. Зазим’я 

Броварського району Київської області на виконання «Програми 

енергозбереження та енергоефективності Зазимської сільської територіальної 

громади на 2022-2025 роки» в сумі 63 300,00 грн. 

-Фінансування на оплату послуг з ремонту та технічного обслуговування 

джерела резервного живлення – системи сонячної енергії Tesla, на даху 

адміністративної будівлі по вул. Широка, 6 в с. Зазим’я на виконання 

«Програми енергозбереження та енергоефективності Зазимської сільської 

територіальної громади на 2022-2025 роки» в сумі 59 200,00 грн. 

-Придбано джерела резервного живлення (генератори) на 

адміністративні приміщення в сумі 1 400 000,00 грн. 

2. Видатки на утримання Управління фінансів Зазимської сільської ради 

становлять  1 279 387,57 грн. 

3. Видатки на утримання Управління освіти, культури, молоді та спорту 

Зазимської сільської ради становлять 1 946 746,91 грн. 

 

Аналіз порівняння видатків за 2021-2022 роки 
№  

з / п  
Г о л о в н и й  

р о з п о р я д н и к  
к о ш т і в  

2 0 2 1 р .  2 0 2 2 р .  В і д х и л е н н я  
( + / - )  

1  А п а р а т  
З а з и м с ь к о ї  5 3 0 4 5 3 3 0 , 8 7  6 3 3 8 8 2 3 8 , 5 8  1 0 3 4 2 9 0 7 , 7 1  
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с і л ь с ь к о ї  р а д и  

2  У п р а в л і н н я  
ф і н а н с і в  4 7 8 7 2 8 7 , 7 7  1 0 9 4 0 9 2 1 , 9 7  6 1 5 3 6 3 4 , 1 3  

3  У п р а в л і н н я  
О К М С  9 1 9 4 9 8 2 3 , 0 6  8 8 0 7 6 4 5 3 , 1 1  - 3 8 7 3 3 6 9 , 9 5  

В С Ь О Г О :  1 4 9 7 8 2 4 4 2 , 7 0  1 6 2 4 0 5 6 1 4 , 6 6  1 6 1 0 9 1 7 1 , 1 1  
 

Освіта 

На виконання заходів «Програми розвитку та функціонування системи 

освіти Зазимської сільської територіальної громади на 2021-2025роки» та 

Програми «Організація харчування учнів та вихованців закладів освіти 

Зазимської сільської територіальної громади на 2022 рік» за 11 місяців 2022 

року по розділу «Освіта» касові видатки склали 81 898 688,74 грн., що 

становить 83,50 % до визначеного плану:  

-кошти освітньої субвенції становлять – 35 558 147,94 грн., 

-кошти освітньої субвенції (залишки 2020р.) – 100 063,31 грн. 

-кошти додаткової дотації – 1 064 260,00 грн., 

-кошти на інклюзію – 118 588,33 грн. 

-місцеві кошти – 44 936 629,16 грн. 

 

Виконання видаткової частини бюджету громади по галузі «Освіта» за 

звітний період характеризується наступними даними. 

 

Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають видатки 

на: 

-заробітну плату з нарахуваннями (82,47%) – 67 441 306,03 грн., 

-оплата послуг (крім комунальних), комунальні послуги та енергоносії 

(15,59%) – 11 911 575,43 грн., 

-предмети, матеріали, обладнання та інвентар (1,0 %) – 819 851,09 грн., 

-медикаменти (0,04%) – 34 644,04 грн., 

-продукти харчування (1,89%) – 1 548 510,12 грн., 

-інші поточні видатки (0,001%) – 21 802,03грн. 
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Видатки загального фонду бюджету за економічною структурою 

 
За рахунок коштів утримувались 5 навчальних закладів, а саме: 

•Погребський ліцей – 18 466 661,59 грн. (22,55%), в тому числі:  

-Фінансування на оплату послуг з поточного ремонту тимчасового 

укриття для захисту учнів в Погребському НВО у випадках надзвичайної 

ситуації і цивільної оборони за адресою: вул. Соборна, 7 в с. Погреби, 

Броварського району Київської області» в сумі 999 993,00 грн. 

-Фінансування на оплату послуг з улаштування вентиляційної системи з 

рекуператорами в приміщенні укриття  Погребського ліцею за адресою:вул. 

Соборна, 7 в с. Погреби, Броварського району Київської області в сумі 594 

000,00 грн. 

•Зазимський ліцей «Академія успіху» - 17 346 693,67 грн. (21,18%) в тому 

числі: 

-Фінансування на оплату послуг з поточного ремонту тимчасового 

укриття для захисту учнів в Зазимському НВО у випадках надзвичайної 

ситуації і цивільної оборони за адресою: вул. Лісова, 61 в с. Зазим’я, 

Броварського району Київської області» в сумі 999 962,00 грн. 

•КЗДО «Академія дитинства» - 7 128 119,23 грн. (9,41%). 

•«Пухівський ЗЗСО» - 19 803 071,57 грн. (24,18%) в тому числі: 

82,47%

15,59%

1,00%1,89%

заробітна плата з 
нарахуванням

оплата послуг та 
енергоносіїв

предмети, матеріали

продукти харчування
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-Фінансування на оплату послуг з поточного ремонту тимчасового 

укриття для захисту учнів в Рожнівській філії Пухівського ЗЗСО у випадках 

надзвичайної ситуації і цивільної оборони за адресою: вул. Свободи, 70 в с. 

Рожни, Броварського району Київської області» в сумі 999 983,00 грн. 

•Літківський ліцей ім. М.П. Стельмаха - 18 570 414,51 грн. (22,68%) в 

тому числі:  

-Фінансування на оплату послуг з поточного ремонту тимчасового 

укриття для захисту дітей в дошкільному підрозділі «Сонячний» Літківського 

НВО ім. М. П. Стельмаха у випадках надзвичайної ситуації і цивільної 

оборони за адресою: вул. Шевченка,67 в с. Літки, Броварського району 

Київської області» в сумі 3 455 000,00 грн.  

 

Питома вага по закладам освіти громади за 11 місяців 2021р. 

 

Відповідно до програми «Відзначення та вшанування окремих 

працівників, трудових колективів, категорій громадян, які досягли високого 

професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, державній, творчій та 

інших сферах життєдіяльності на 2022 рік» було виплачено грошову 

винагороду  працівникам закладів освіти та учням за високі досягнення у 

навчанні в сумі 121 000,00 грн., що становить 100,00% до плану. 

 

22,55%

21,18%

24,18%

22,68%

9,41%

Погребський ліцей

Зазимський ліцей 
"Академія успіху"
Пухівський ЗЗСО

Літківський ліцей  
ім. М. П. Стельмаха
КЗ ДО Академія 
дитинства
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•Погребський ліцей»: 

Нагороджені золотою медаллю учні 11 класу: 

4 учні по 5000,00 грн. загальна сума 20 000,00 грн. 

Нагороджені відзнакою відмінно учні 9 класу: 

3 учні по 3000,00 грн. загальною сумою 9 000,00 грн. 

Переможці та призери олімпіад та конкурсів: 

3 учні загальною сумою 11 000,00 грн. 

2 вчителі загальною сумою 10 000,00 грн. 

•Зазимський ліцей «Академія успіху»:  

Нагороджені золотою медаллю учні 11 класу: 

5 учнів по 5000,00 грн. загальна сума 25 000,00 грн. 

Нагороджені відзнакою відмінно учні 9 класу: 

4 учні по 3000,00 грн. загальною сумою 12 000,00 грн. 

•«Пухівський ЗЗСО» (з Рожнівською філією): 

 Переможці та призери олімпіад та конкурсів: 

1 учень загальною сумою 3 000,00 грн. 

1 вчитель загальною сумою 3 000,00 грн. 

•Літківський ліцей ім. М.П. Стельмаха» :  

Нагороджені золотою медаллю учні 11 класу: 

2 учні по 5000,00 грн. загальна сума 10 000,00 грн. 

Нагороджені відзнакою відмінно учні 9 класу: 

4 учні по 3000,00 грн. загальною сумою 12 000,00 грн. 

Переможці та призери олімпіад та конкурсів: 

1 учень загальною сумою 3 000,00 грн. 

1 вчитель загальною сумою 3 000,00 грн. 

 

Аналіз порівняння видатків за 2021-2022 роки 
№  

з / п  
Р о з п о р я д н и к  

к о ш т і в  
2 0 2 1 р . , г р н .  2 0 2 2 р . , г р н .  В і д х и л е н н я  

( + / - ) ,  г р н .  
1  Погребський ліцей 1 8  3 2 9  7 9 0 , 9 8  1 8  4 6 6  6 6 1 , 5 9  1 3 6 8 7 0 , 6 1  
2  Зазимський ліцей 1 6  0 6 2  0 4 6 , 9 0  1 7  3 4 6  6 9 3 , 6 7  1  2 8 4  6 4 6 , 7 7  
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«Академія успіху» 
3  Академія дитинства 8  7 0 2  4 2 1 , 2 5  7  1 2 8  1 1 9 , 2 3  - 1  5 7 4  3 0 2 , 0 2  
4  Пухівський ЗЗСО                  

(з Рожнівською 
філією) 

2 3  0 0 0  2 3 9 , 5 4  1 9  8 0 3 0 7 1 , 5 7  - 3  1 9 7  1 6 7 , 9 7  

5  Літківський ліцей 
ім. М.П. Стельмаха» 

1 9  2 7 3  7 4 6 , 8 9  1 8  5 7 0  4 1 4 , 5 1  - 7 0 3  3 3 2 , 3 8  

В С Ь О Г О :  85 368 716,68 81 898 688,74 - 3  4 7 0  0 2 7 , 9 4  
 

Охорона здоров’я 

За 11 місяців 2022 року по розділу «Охорона здоров’я» касові видатки 

склали 197 000,00 грн., що становить 100,00 % до визначеного плану:  

Відповідно до програми «Відзначення та вшанування окремих 

працівників, трудових колективів, категорій громадян, які досягли високого 

професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, державній, творчій та 

інших сферах життєдіяльності на 2022 рік» було виплачено грошову 

винагороду медичним працівниками громади до «Дня медичного працівника» 

в сумі 197 000,00 грн., що становить 100,00% до плану. 

Грошову винагороду виплачено працівникам амбулаторій загальної 

практики сімейної медицини Зазимської сільської територіальної громади та 

адміністрації КНП «ПМСД» Калинівської селищної ради Броварського району 

Київської області, а саме: 

-Адміністрації закладу в сумі 7 500,00 грн. на 5 працівників. 

-Погребській амбулаторії в сумі 32 350,00 грн. на 5 працівників. 

-Зазимській амбулаторії в сумі 25 300,00 грн. на 4 працівників. 

-Пухівській амбулаторії в сумі 36 350,00 грн. на 6 працівників. 

-Рожнівській амбулаторії в сумі 22 850,00 грн. на 4 працівників. 

-Літківській амбулаторії в сумі 60 350,00 грн. на 7 працівників. 

-Літочківському фельдшерському пункту в сумі 12 300,00 грн. на 2 

працівників. 
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Соціальний захист та соціальне забезпечення 

За 11 місяців 2022 року по розділу «Соціальний захист та соціальне 

забезпечення» касові видатки склали  3 805 103,72  грн., що становить 85,34 % 

до визначеного плану.  

Фінансування відбувалось відповідно до цільової програми «Турбота на 

2022 рік»: 

1.Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення: 

-виплати населенню територіальної громади матеріальної допомоги 

(хворим та інше) в сумі 3 146 400,00 грн. 

За 11 місяців 2022 року надано матеріальну допомогу 263-м жителям 

громади, а саме: 

-с.Погреби - 73-м жителям в сумі 674 000,00 грн.;  

-с.Зазим’я - 72-м жителям в сумі 517 000,00 грн.; 

-с.Пухівка - 50-м жителям в сумі 497 000,00 грн.; 

-с.Рожни - 23-м жителям в сумі 215 000,00 грн.; 

-с.Літки - 28-м жителям в сумі 330 500,00 грн.; 

-с.Літочки - 17-м жителям в сумі 179 000,00 грн. 

Надано матеріальну допомогу 3-м жителям громади (допомога сім’ям 

загиблих військовослужбовців ЗСУ), а саме: 

-с.Погреби – 100 000,00 грн. 

-с.Літки – 200 000,00 грн. 

Надано матеріальну допомогу постраждалим в наслідок пожежі в сумі                  

15 000,00 грн. 

2.Інші заходи соціального забезпечення населення: 

На виконання заходів «Програми забезпечення пільгових категорій 

населення Зазимської сільської територіальної громади лікарськими засобами 

та медичними виробами на 2022-2024 роки» використано коштів - 215 094,07 

грн.; 

На виконання заходів «Програми профілактики та лікування 

стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого 
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населення Зазимської сільської територіальної громади на 2021-2022роки» 

використано коштів – 35 000,00 грн.; 

Оплата послуг з догляду та обслуговування жительки Зазимської СТГ -                      

110 000,00 грн.; 

Компенсація вартості послуг зв'язку пільговим категоріям громади                     

(ПАТ «Укртелеком») – 34 516,30 грн.; 

Відшкодування на поховання згідно волевиявлення померлого та 

Порядку в сумі 21 900,00 грн.; 

Відшкодування вартості послуг на непрофесійній основі - 54 096,00 грн. 

Фінансова підтримка Броварської міськрайонної організації Товариство 

Червоного Хреста України – 99 357,45 грн. 

 

Аналіз порівняння видатків за 2021-2022 роки 

№  
з / п  

Н а п р я м  
в и к о р и с т а н н я  

к о ш т і в  
2 0 2 1 р .  2 0 2 2 р .  В і д х и л е н н я  

( + / - )  

1  Надано матеріальну 
допомогу 

1 3 7 5  1 4 8 , 0 0  3 1 4 6  4 0 0 , 0 0  1  7 7 1  2 5 2 , 0 0  

2  Забезпечення пільгових 
категорій населення 
лікарськими засобами 
та медичними виробами 

2 6 4  5 8 3 , 0 7  2 1 5  0 9 4 , 0 7  - 4 9  4 8 9 , 0 0  

3  Профілактики та 
лікування 
стоматологічних 
захворювань у дітей та 
окремих категорій 
дорослого населення 

3 5  8 6 2 , 0 0  3 5  0 0 0 , 0 0   - 5 6 2 , 0 0  

4  Оплата  послуг з 
догляду та 
обслуговування 
жительки 

1 0 0  0 0 0 , 0 0  1 1 0  0 0 0 , 0 0  1 0  0 0 0 , 0 0  

5  Компенсація вартості 
послуг зв'язку 
пільговим категоріям 
громади (ПАТ 
«Укртелеком») 

3 6  9 6 4 , 5 0  3 4  5 1 6 , 3 0  - 2  4 4 8 , 2 0  

6  Відшкодування на 
поховання  згідно 
волевиявлення 

0 , 0 0  21 900,00 2 1  9 0 0 , 0 0  
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померлого 
7  Відшкодування вартості 

послуг на 
непрофесійній основі   

5 4  1 0 1 , 3 6  54 096,00 - 5 , 3 6  

8  Придбання Новорічних 
подарунків 

4 4  2 2 0 , 0 0  149 950,00 1 0 5 7 3 0 , 0 0  

В С Ь О Г О :  1  9 1 0  8 7 8 , 9 3  3  7 6 6  9 5 6 , 3 7  1  8 5 6  0 7 7 , 4 4  
 

Культура і мистецтво 

На виконання заходів програма «Розвиток культури у Зазимській 

сільській територіальній громаді» на 2022-2024 роки, за 11 місяців 2022 року 

касові видатки склали 5 060 924,05 грн., що становить 88,37 % до визначеного 

плану. 

Виконання видаткової частини бюджету по установах культури  

характеризується наступними даним. 

Аналіз порівняння видатків за 2021-2022 роки 

КПК/ 
ВКМБ 

Назва напрямку 
За  

 11 місяців                  
2021 р., грн. 

За  
 11 місяців                  

2022 р., грн. 

В і д х и л е н н я  
( + / - )  

4030 Забезпечення діяльності 
бібліотек 

674 272,90 467 933,19 -206 339,71 

4060 Забезпечення 
діяльності палаців i 
будинків культури, 
клубів, центрів 
дозвілля та 
iнших клубних закладів 

5 513 417,67 4 264 792,46 -
1 248 625,21 

4082 Інші заходи в галузі 
культури і мистецтва 

299 030,18 328 198,40 29 168,22 

 Всього 6 486 720,75 5 060 924,05 -1 425 796,70 

 

Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають: 

-видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 3 962 705,31 грн. 

(78,30%), 

-енергоносії – 17 328,67 грн. (0,34%), 

-предмети, матеріали, обладнання та інвентар –302 172,23 грн. (6,61 %),  

-оплата послуг (крім комунальних) – 745 517,84 грн. (14,73 %), 
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-інші поточні видатки – 1 200,00 грн. (0,02 %). 

Відповідно до програми відзначення та вшанування окремих 

працівників, трудових колективів, категорій громадян, які досягли високого 

професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, державній, творчій та 

інших сферах життєдіяльності на 2022 рік» на виплату грошової винагороди 

працівникам поштових відділень громади до професійного свята, касові 

видатки становлять 32 000,00 грн. та подарункова продукція – 286 398,40 грн. 

 

Фізична культура і спорт 

За 11 місяців 2022 року по розділу «Фізична культура і спорт» касові 

видатки склали 430 077,96 грн., що становить 79,79 % до визначеного плану.  

На утримання одного інструктора з фізичної культури та спорту, касові 

видатки становлять 83 495,11 грн. 

Відповідно до програми відзначення та вшанування окремих 

працівників, трудових колективів, категорій громадян, які досягли високого 

професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, державній, творчій та 

інших сферах життєдіяльності на 2022 рік» на виплату грошової винагороди 

спортсменам громади, які досягли високих результатів на районних, обласних  

та міжнародних змаганнях, касові видатки становлять 35 000,00 грн. 

Відповідно до Програми розвитку фізичної культури та спорту на 

території Зазимської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки. 

касові видатки становлять 311 582,85 грн. 

 

Житлово-комунальне господарство 

За 11 місяців 2022 року по розділу «Житлово-комунальне господарство» 

касові видатки склали 16 012 795,78 грн., що становить 87,51 % до визначеного 

плану.  

Кошти направлені на благоустрій на виконання програми благоустрою 

Зазимської сільської територіальної громади на 2022-2025р.р.: 
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-оплата електричної енергії  для мережі вуличного освітлення на 

території громади – 1 495 923, 27 грн. (9,40 %); 

-ремонт та утримання в належному стані мережі вуличного освітлення –                  

1 309 790,05 грн. (8,18 %); 

-благоустрій кладовища в с. Зазим’я – 2 860 150,46 грн. (0,18 %); 

-придбання матеріалів для мережі вуличного освітлення – 441 198,80 

грн. (2,76 %); 

-заходи пов’язані з поліпшенням питної води (обслуговування та 

придбання матеріалів та обладнання) – 247 400,00 грн. (1,55%); 

-фінансування на поточний ремонт житлового фонду, а саме поточний 

ремонт підвальних приміщень (тимчасового укриття цивільного населення) в 

житлових будинах по вул. Київська, 2, 3 4 в с. Зазим’я Броварського району 

Київської області –1 314 000,00 грн.; 

-фінансування на оплату послуг з поточного ремонту тимчасового 

укриття Релігійно-громадського центру (гуртожитку) для захисту цивільного 

населення у випадках надзвичайної ситуації і цивільної оборони за адресою: 

вул. Деснянська, 97 А в с. Зазим’я, Броварського району Київської області» в 

сумі 1 400 000,00 грн.; 

-субвенції та поточні трансферти підприємствам (утримання об’єктів 

благоустрою комунальними підприємствами громади, а саме прибирання 

території та місць загального користування, утримання кладовищ в належному 

стані, розчищення вулично-дорожньої мережі від снігу, вивезення ТВП та інші 

послуги благоустрою) – 7 148 644,13 грн., (44,64%), з них: 

-фінансування КП «Рожнівське» – 3 513 525,88 грн. (21,94%); 

-фінансування КП «Добробут» – 2 733 610,79 грн. (17,07%); 

-фінансування КП «Зазим’є-Будсервіс» - 563 889,82 грн. (3,52%); 

-фінансування КП «Пухівське» - 337 617,64 грн. (2,11%). 
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Економічна діяльність 

За 11місяців 2022 року по розділу «Економічна діяльність» касові 

видатки склали   7 827 671,30 грн., що становить 91,35 % до визначеного плану. 

Кошти направлені на утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету, на 

виконання програми благоустрою Зазимської сільської територіальної 

громади на 2021-2023р.р.: 

-розчистка доріг комунальної власності від снігу – 49 900,00 грн.; 

-встановлення дорожніх знаків та нанесення розмітки – 295 778,93 грн.; 

 -поточний, аварійний,  ямковий ремонт, дощовідведення доріг громади: 

1.Погребський старостинських округ – 2 398 677,57 грн. 

2.Центр громади – с. Зазим’я – 984 172,34 грн.  

3.Пухівський старостинських округ – 656 238,60 грн. 

4.Рожнівський старостинських округ – 1 203 654,62 грн. 

5.Літківський старостинських округ – 839 487,62 грн. 

6.Літочківський старостинських округ – 755 377,44 грн. 

-послуги із землеустрою земель комунальної власності громади – 213 

500,00 грн.; 

-оплата комунальних послуг за утримання адміністративних приміщень, 

що здаються в оренду – 407 794,18 грн.; 

-оплата заявочних внесків до Асоціації міст України – 23 090,00 грн. 

 

Інша діяльність 

За 11 місяців 2022 року по розділу «Інша діяльність» касові видатки 

склали 8 247 594,63грн., що становить 87,15 % до визначеного плану.  

Відповідно до Програми «Захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення 

пожежної безпеки Зазимської територіальної громади на 2021-2025 роки», 

виконувались заходи: 
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-«Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» - касові видатки 

склали 5 222 326,13 грн.,  що становить 63,32 % до визначеного плану, а саме: 

•заробітна плата з нарахуваннями – 4 111 820,54 грн., 

•оплата комунальних послуг – 327 713,76 грн., 

•предмети та матеріали (придбання запчастин, паливно-мастильних   

матеріалів, засобів захисту та інше) – 594 270,76 грн., 

•інші поточні видатки (послуги страхування, водіїв-пожежників та 

автомобілів, послуги пожежної сигналізації та інше) – 188 521,07 грн.; 

-«Інші заходи громадського порядку та безпеки» касові видатки склали     

589 860,50 грн., що становить 7,15 % до визначеного плану, а саме: 

•предмети та матеріали (придбання запчастин,  матеріалів та іншого для 

обслуговування системи відео нагляду громади, придбання матеріального 

резерву на випадок надзвичайних ситуацій ) – 409 595,50  грн., 

•продукти харчування – 131 265,00 грн., 

•оплата послуг (крім комунальних) – 49 000,00 грн.; 

-«Заходи та роботи з територіальної оборони» касові видатки склали 2 

435 408,00 грн., що становить 29,53 % до визначеного плану, а саме: 

•предмети та матеріали (придбання одягу та іншого матеріального 

забезпечення для добровільного формування територіальної оборони 

Зазимської сільської ради) – 1 648 654,00 грн., 

•виплата матеріальної допомоги жителям громади, які підписали 

контракти з добровільним формуванням територіальної оборони Зазимської 

сільської ради – 600 000,00 грн., 

•продукти харчування – 186 754,00 грн.; 

 

Інші субвенції з місцевого бюджету «Міжбюджетні трансферти» 

За 11 місяців 2022 року по розділу «Міжбюджетні трансферти» касові 

видатки склали 9 661 534,40 грн., що становить 93,82 % до визначеного плану. 

Кошти направлені на фінансування наступних закладів: 
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1.Міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю 

Броварської міської ради, перераховано кошти в сумі 47 200,00 грн. по яким 

надано послуги з реабілітації  дітям громади (6 осіб) .  

2.Фінансування на Початковий спеціалізований мистецький навчальний 

заклад «Школа мистецтв» Калинівської селищної ради, на виплату заробітної 

плати та нарахування 7 працівникам, що надавали послуги 134 дітям 

Зазимської сільської територіальної громади в сумі 750 000,00 грн. 

3.Комунальний заклад Калинівської селищної ради «Дитяча юнацька 

спортивна школа», на виплату заробітної плати та нарахування 5 працівникам,  

що надають послуги дітям Зазимської сільської територіальної громади 

профінансовано в сумі 616 400,00 грн., а фактично використано 555 314,19 грн. 

4.Фінансування на виконання програми «Турбота» Зазимської сільської 

територіальної громади на 2021-2023 роки, за утримання Полубатко Данила 

Артемовича в Комунальному закладі Дитячий будинок «Надія» Калитянської 

селищної ради Броварського району Київської області (22дні в січня 2022р. та 

14 днів в лютому 2022р.) в сумі 32 323,00 грн.  

5.Фінансування на утримання КНП «БКЛ» територіальних громад  

Броварського району, згідно Програми «Фінансова підтримка для покращення 

надання вторинної медичної допомоги населенню  Зазимської сільської  

територіальної громади та відновлення матеріально-технічної бази 

комунального некомерційного підприємства «Броварська багатопрофільна 

клінічна лікарня» територіальних громад Київської області та Броварської 

міської ради Київської області на 2022рік – 3 250 000,00 грн. на виплату 

заробітної плати працівникам військкомату та оплату комунальних послуг 

теплопостачання, а саме на: 

-заробітна плата з нарахуваннями – 302 030,00 грн., 

-медичні матеріали – 250 000,00 грн., 

-оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2 947 970,00 грн., 

- інші поточні видатки (бензин та дизпаливо) – 50 000,00 грн. 
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6.Фінансування на Територіальну оборону Броварського району, згідно 

з Програмою організації територіальної оборони на території Зазимської 

сільської територіальної громади на 2021-2023 роки – 317 400,00 грн. 

7.Фінансування на придбання паливно-мастильних матеріалів для 

«Поліцейських громади», згідно з Цільовою програмою забезпечення 

публічної безпеки та порядку, протидії злочинності на території Зазимської 

сільської територіальної громади на 2022 рік – 199 566,40 грн. 

8.Фінансування на придбання паливно-мастильних матеріалів, згідно 

Програми «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки 

Зазимської територіальної громади на 2021-2025 роки» – 200 000,00 грн. на 

придбання паливно-мастильних матеріалів та засобів зв’язку для 5 загону ГУ 

ДСНС України в Київській області. 

9.Фінансування на утримання КНП «ПМСД» Калинівської селищної 

ради Броварського району Київської області – 4 108 645,00 грн., фактично 

використано коштів 3 475 047,24 грн, а саме на: 

- заробітна плата з нарахуваннями – 2 732 566,66 грн., 

-медикаменти – 217 218,28 грн.,  

-предмети та матеріали (придбання паливно-мастильних матеріалів, 

засобів захисту та інше) – 436 227,00 грн.,  

-інші поточні видатки (послуги страхування та обслуговування 

медичних автомобілів та інше) – 89 035,30 грн.  

10.Фінансування КНП «ПМСД» Калинівської селищної ради 

Броварського району Київської області для виконання заходів Програма 

«Невідкладна медична допомога населенню Зазимської сільської 

територіальної громади Броварського району Київської області на 2022 рік» – 

90 000,00 грн. фактично використано коштів 50 243,68 грн. 

11.Фінансування на виконання програми «Фінансова підтримка 

комунального підприємства «Трудовий архів Броварського району» 
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Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області на 

2022-2024 роки» в сумі 50 000,00 грн. 

 

Спеціальний фонд 

Видаткова частина бюджету Зазимської сільської територіальної 

громади по спеціальному фонду за 11 місяців 2022 року виконана в сумі 13 185 

425,45 грн. на 38,29% до призначеного плану. 

Виконання видаткової частини сільського бюджету по спеціальному 

фонду за звітний період характеризується такими даними (в грн.). 

ТПКВ 
КМБ 

Галузь 
 

Найменування робіт 

Затверджено 
на 11 місяців 

2022р. 

Касові 
видатки за 
11 місяців 

2022р. 

В т. ч. 
бюджет 

розвитку 

% 
Вико-

на- 
нн я 

0100 Державне управління 1 959 080,00 1 828 844,00 1 642 400,00 93,35 

0150 Апарат Зазимської сільської ради 
1 608 100,00 1 489 544,00 1 303 100,00 92,63 

0160 Управління освіти, культури, молоді 
та спорту 

350 980,00 339 300,00 339 300,00 96,67 

1000 Освіта 
3 628 940,00 902 868,63 380 822,00 24,90 

 
Продукти харчування 3 000 000,00 522 046,63 0,00 17,40 

 
Придбання інтерактивних комплексів 

та обладнання капітальні ремонти 628 940,00 380 822,00 380 822,00 60,60 

6000 Житлово-комунальне господарство 
1 385 415,97 1 383 235,41 1 197 726,98 99,84 

6030 
Організація благоустрою населених 

пунктів 1 197 726,98 1 197 726,98 1 197 726,98 100,00 

 
Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування 12 000,00 12 000,00 0,00 100,00 

 
Реконструкція та реставрація 

інших об’єктів 1 185 726,98 1 185 726,98 1 185 726,98 100,00 

 

Реконструкція частини мережі 
вуличного освітлення по вул. Святої 
Єлизавети в с. Зазим’я Броварського 

району Київської області 

155 442,66 155 442,66 155 442,66 100,00 

 
Реконструкція частини мережі 
вуличного освітлення по вул. 

47 365,56 47 365,56 47 365,56 100,00 
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Кодацька в с. Погреби Броварського 
району Київської області 

 

Реконструкція частини мережі 
вуличного освітлення по вул. Чехова 

в с. Літки Броварського району 
Київської області 

48 940,17 48 940,17 48 940,17 100,00 

 

Реконструкція частини мережі 
вуличного освітлення по провулку 
Луговий в с. Літки Броварського 

району Київської області 

297 893,09 297 893,09 297 893,09 100,00 

 

Реконструкція частини мережі 
вуличного освітлення по вул. Велика 

Садова в с. Літки Броварського 
району Київської області 

298 907,47 298 907,47 298 907,47 100,00 

 

Реконструкція частини мережі 
вуличного освітлення по вул. Річна в 

с. Рожни Броварського району 
Київської області 

48 099,81 48 099,81 48 099,81 100,00 

 

Реконструкція частини вуличного 
освітлення по вул. Пушкіна  в              
с. Рожни Броварського району 

Київської області 

48 462,31 48 462,31 48 462,31 100,00 

 

Реконструкція частини мережі 
вуличного освітлення вул. Панаса 

Мирного в с. Пухівка Броварського 
району, Київської області 

48 784,11 48 784,11 48 784,11 100,00 

 

Реконструкція частини мережі 
вуличного освітлення вул. 
Комарівська в с. Пухівка 

Броварського району, Київської 
області" 

48 750,39 48 750,39 48 750,39 100,00 

 

Реконструкція  щитів управління 
мережею вуличного освітлення по          
вул. Суворова, вул. Завбірська, вул. 

Рибальська в с. Погреби Броварського 
району Київської області 

47 037,93 47 037,93 47037,93 100,00 

 

Реконструкція частини мережі 
вуличного освітлення по вул. 

Горького в с. Погреби Броварського 
району Київської області" 

47 951,86 47 951,86 47951,86 100,00 

 Реконструкція частини мережі 
вуличного освітлення по вул. Чапаєва  

48 091,62 48 091,62 48 091,62 100,00 
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в с. Соболівка Броварського району 
Київської області 

7000 Економічна діяльність 23 056 646,86 5 817 404,85 5 695 884,85 25,23 

7130 Здійснення заходів із землеустрою 135 000,00 0,00 0,00 0,00 

7324 
Будівництво установ та закладів 

культури 384 720,00 384 720,00 384 720,00 100,00 

 

Реконструкція (технічне 
переоснащення та підготовка до 
опалювального сезону) системи 
опалення у приміщенні Будинку 

культури в с. Літки по вул. Шевченка, 
65 Броварського району Київської 

області 

384 720,00 384 720,00 384 720,00 100,00 

7330 
Будівництво інших об’єктів 

комунальної власності 1 664 721,70 1 014 721,70 1 014 721,70 60,95 

 Придбання генераторів 650 000,00 0,00 0,00 0,00 

 

(Додаткові роботи) Реконструкція 
системи опалення в 

адміністративному приміщенні 
Зазимської сільської ради в с. Пухівка 

по вул. Деснянська, 1-А 

31 283,46 31 283,46 31 283,46 100,00 

 

Капітальний ремонт даху 
адміністративної будівлі за адресою: 

Київська область, Броварський район, 
с. Пухівка, вул. Центральна, 118 А 

739 848,51 739 848,51 739 848,51 100,00 

 

Виготовлення проектно-кошторисної 
документації та проходження 

експертизи на об'єкт: "Капітальний 
ремонт огорожі сільського кладовища 

по вул. Центральна в с. Пухівка 
Броварського району Київської 

області" 

49 970,13 49 970,13 49 970,13 100,00 

 

Реконструкція (технічне 
переоснащення системи опалення) в 

адміністративному приміщенні 
Зазимської сільської ради за адресою: 

вул. Центральна 118-а, в с. Пухівка 
Броварського району Київської 

області 

73 050,27 73 050,27 73 050,27 100,00 

 Реконструкція (технічне 
переоснащення системи опалення) в 

120 569,33 120 569,33 120 569,33 100,00 
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приміщенні комунальної власності 
Зазимської сільської ради «Релігійно-

духовний центр (гуртожиток) за 
адресою: вул. Деснянська, 97-А, в с. 

Зазим’я Броварського району 
Київської області 

7363 

Виконання інвестиційних проектів 
в рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 

окремих територій 

768 142,01 0,00 0,00 0,00 

 

Виготовлення проектно-кошторисної 
документації по об'єкту: 

"Реконструкція закладу дошкільної 
освіти (ясла-садок) комбінованого 

типу "Академія дитинства"з 
добудовою трьох груп на 60 дітей по 

вул. Київська, 10-Б  в с. Зазим'я 
Броварського району Київської 

області 

357 095,87 0,00 0,00 0,00 

 

Виготовлення проектно-кошторисної 
документації по об'єкту: 

"Реконструкція адміністративної 
будівлі Зазимської сільської ради з 

добудовою актового залу та кабінетів 
по вул. Широка, 6  в с. Зазим'я 
Броварського району Київської 

області (ДБ) 

254 986,00 0,00 0,00 0,00 

 

Виготовлення проектно-кошторисної 
документації по об'єкту: 

"Реконструкція адміністративної 
будівлі Зазимської сільської ради з 

добудовою актового залу та кабінетів 
по вул. Широка, 6  в с. Зазим'я 
Броварського району Київської 

області (МБ) 

73 919,97 0,00 0,00 0,00 

 

Капітальний ремонт універсального 
спортивного майданчика  по вул. 

Київська в с. Зазим'я Броварського 
району Київської області 

82 140,17 0,00 0,00 0,00 

7380 
Виконання інвестиційних проектів 

за рахунок інших субвенцій з 
державного бюджету 

15 632 000,00 0,00 0,00 0,00 
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Будівництво парку для відпочинку в          

с. Зазим'я Броварського району 
Київської області 

15 632 000,00 0,00 0,00 0,00 

7461 

Утримання та розвиток 
автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету 

54 100,00 0,00 0,00 0,00 

 

Виготовлення ПКД та проходження 
експертизи на об'єкт: "Капітальний 

ремонт дорожнього покриття проїзної 
частини проїзду по вул. Соборна в            
с. Погреби Броварського району 

Київської області" 

54 100,00 0,00 0,00 0,00 

7670  Внески до статутного капіталу 
суб’єктів господарювання 3 400 000,00 3 400 000,00 3 400 000,00 100,00 

 
Поповнення статутного фонду  

КП «Добробут» 
3 400 000,00 3 400 000,00 3 400 000,00 100,00 

7693 Інші заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю 1 017 963,15 1 017 963,15 896 443,15 100,00 

 Придбання електрокотла в 
амбулаторію с. Літки 47 443,15 47 443,15 47 443,15 100,00 

 Придбання медичного автомобіля на           
с. Пухівка 849 000,00 849 000,00 849 000,00 100,00 

 Оплата послуг (крім комунальних) 121 520,00 121 520,00 0,00 100,00 

8000 Інша діяльність 4 305 788,56 3 153 112,56  3 153 112,56 73,23 

8130 Забезпечення діяльності місцевої та 
добровільної пожежної охорони 3 139 688,56 3 039 688,56 2 467 677,00 96,82 

 Придбання обладнання та інвентарю 
для СПК населених пунктів громади 2 467 677,00 2 467 677,00 2 467 677,00 100,00 

 Оплата послуг (крім комунальних) 672 011,56 572 011,56 0,00 85,12 

8230 Інші заходи громадського порядку 
та безпеки 166 100,00 113 424,00 113 424,00 68,29 

 
Придбання обладнання (відеокамер) 

для системи відео спостереження 
громади 

166 100,00 113 424,00 113 424,00 68,29 

8330 Інша діяльність у сфері екології та 
охорони природних ресурсів 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 
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Покращення технічного та 
екологічного стану, захисту від 

підтоплення сільськогосподарських 
угідь, укріплення та благоустрій 
берегової лінії водойми по вул. 

Деснянська в с. Зазим'я Броварського 
району Київської області 

1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

9000 Міжбюджетні трансферти 99 960,00 99 960,00 99 960,00 100,00 

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 99 960,00 99 960,00 99 960,00 100,00 

 

Фінансування на придбання 
комп’ютерів та БФП для амбулаторій 
Зазимської СТГ КНП «Центр ПМСД» 

Калинівської селищної ради 
Броварського району Київської 

області» 

99 960,00 99 960,00 99 960,00 100,00 

 РАЗОМ: 34 435 831,39 13 185 425,45 12 169 906,39 38,29 

 

Аналіз проведення реконструкції мережі зовнішнього вуличного  

освітлення по старостинських округах: 

1. Погребський старостинських округ –  142 355,35 грн. 

2. Центр громади с. Зазим’я – 155 442,66 грн.  

3. Пухівський старостинських округ – 97 534,50 грн. 

4. Рожнівський старостинських округ – 96 562,12 грн. 

5. Літківський старостинських округ – 645 740,73 грн. 

6. Літочківський старостинських округ – 48 091,62 грн. 
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Доходи і витрати бюджету Зазимської сільської територіальної 

громади за 11 місяців 2022року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 293,2

59 264,7

20 298,6

18 190,7

14 235,5

421,7

8573,40

12571,00

5021,00

3983,00

8316,90

0,00

35129,30

53050,60

27072,60

21222,10

33346,20

5888,20

15163,90

6214,10

-6774,00

-3031,40

-19110,70

-5466,50

-20000,00 -10000,00 0,00 10000,00 20000,00 30000,00 40000,00 50000,00 60000,00

с. Погреби

с. Зазим'я

с. Пухівка

с. Рожни

с. Літки

с. Літочки

Сальдо між доходами та витратами , тис. 
грн.
Витрати, тис. грн.

Трансферти, тис.грн.
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VI. БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПРИДЕСЕННЯ» 

 

Благодійний фонд «Придесення» є місцевою благодійною, 

неприбутковою організацією, яка об’єднує фізичних і юридичних осіб України 

і діє з метою здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства та 

окремих категорій громадян у відповідності до Закону України «Про 

благодійну діяльність та благодійні організації». 

Фонд надає матеріальну, фінансову та організаційну допомогу: 

громадянам, які потребують соціальної допомоги, військовослужбовцям, 

військовозобов’язаним та членам їх сімей, медичним закладам, закладам 

культури, освіти та спорту, храмам, релігійним організаціям та соціальній 

сфері, іншим державним та громадським закладам, підтримує та покращує 

обороноздатність ЗСУ. 

Згідно зі Статутом БФ «Придесення», майном і коштами Фонду є: 

-внески засновників, членів Фонду та інших благодійників; 

-благодійні внески та пожертвування, що мають цільовий характер 

(благодійні гранти), надані фізичними та юридичними особами у грошовій та 

натуральній формі; 

-надходження від проведення благодійних кампаній по збору 

благодійних пожертвувань, які надійшли від благодійників. 

Станом на 13.12.2022 року Фонд надав благодійної допомоги у розмірі 

222 510,56 грн. Деталі в таблиці: 
  Благодійна допомога 2022 р. Загальна сума, грн. 
1 Надано благодійної допомоги населенню 33 581,89 
2 Зазимська сільська рада 99 524,34 
3 Відділ закупівлі  4 500 
4 Добровольче формування №1  20 595,33 
5 Пункт обігріву 14 549 
6 Послуги Укрпошти 6 110 
7 Юридичний відділ 10 950 
8 Управління освіти, культури, молоді та спорту 32 700 
  Загальна сума 222 510,56 

 


