
ПРОТОКОЛ №5 
засідання Молодіжної ради 

при Зазимській сільській раді Броварського району Київської 
області 

 
21 січня 2023 року 

с.Рожни 
11:00 

 

Присутні 10 членів Молодіжної ради (Додаток №1). 
Запрошені особи: 
- Ткачук Вероніка – активістка, учениця Зазимського ліцею «Академія 
успіху». 
- Гайдак Олександра – кандидатка в члени Молодіжної ради. 
 
Головує на засіданні – Бойко А., голова Молодіжної ради 
 

Головуючий запропонував затвердити такий порядок денний засідання: 
1.Про припинення членства: Кузін Анни. 
2.Про прийняття до складу Молодіжної ради: Гайдак Олександри, Кравченко 
Каріни. 
3.Про план роботи Молодіжної ради на період зима-весна 2023 року. 
 
 
Голосували:  "ЗА" – 10, "ПРОТИ" – 0, "УТРИМАЛИСЯ" – 0, 

"НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0. 
 

ВИРІШИЛИ:  Затвердити запропонований порядок денний засідання. 
 
 

Розгляд питань затвердженого порядку денного: 
 

1.СЛУХАЛИ: Про припинення членства членів Молодіжної ради 
Доповідав: Кривобок П. 
Кривобок Павло запропонував виключити зі складу Молодіжної ради Кузін 
Анну у зв’язку з невідвідуваністю засідань Молодіжної ради та неучастю в 
діяльності Молодіжної ради. 
 

Голосували:  "ЗА" – 10, "ПРОТИ" – 0, "УТРИМАЛИСЯ" – 0, 
"НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0. 
 

ВИРІШИЛИ:  Припинити достроково повноваження членства у 
Молодіжній раді Кузін А. 

 

2.СЛУХАЛИ: Про прийняття нових членів до складу Молодіжної ради 
Доповідав: Бойко А. 
Бойко Андрій розповів, що в останніх заходах, які проводить Молодіжна 
рада, активну участь бере Гайдак Олександра, яка має бажання стати членом 
Молодіжної ради. Тому пропонується включити зазначену кандидатку до 
складу Молодіжної ради. 
Виступила: Петрусенко А. 



Петрусенко Анна зазначила, що активно долучається до заходів молодіжного 
та дозвіллєвого спрямування в громаді Кравченко Каріна, яка також має 
бажання доєднатися до Молодіжної ради. Тому пропонується включити 
зазначену кандидатку до складу Молодіжної ради. 
 
Голосували:  "ЗА" – 10, "ПРОТИ" – 0, "УТРИМАЛИСЯ" – 0, 
                      "НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0. 
 

ВИРІШИЛИ:  Прийняти до складу Молодіжної ради: Гайдак О. та 
Кравченко К. 

 

3.СЛУХАЛИ: Про план роботи Молодіжної ради на період зима-весна 2023 
року 
Доповідав: Кривобок П. 
Кривобок Павло зазначив, що 2023 рік для Молодіжної ради є вирішальним, 
так як наприкінці року планується обрання нового складу Молодіжної ради, 
що передбачено Положенням. Тому діяльність Молодіжної ради в 2023 році 
має бути більш змістовною, корисною та ефективною. Особливо, 
враховуючи, що в минулому році було проведено низку показових заходів, 
які допомогли налагодити співпрацю членів Молодіжної ради. Відповідно до 
цього, пропонується розробити план роботи на зиму-весну 2023 та, 
призначивши відповідальних за реалізацію заходів, почати їх втілювати. 
Виступив: Бойко А. 
Бойко Андрій запропонував розробити індивідуальний дизайн зображень та 
на основі його замовити брендовані речі (футболки, шоппери тощо). 
Виступив: Кривобок П. 
Кривобок Павло зазначив, що майбутнє громади залежить від нинішньої 
активності молоді та їхньої залученості до процесів життєдіяльності громади. 
Відповідно до цього, важливо готувати майбутніх будівничих Придесення 
вже зараз. Пропонується організація кілька денного табору для молоді, де 
будуть проходити лекції відомих людей, «мозкові штурми» для вирішення 
задач, знайомство молоді тощо. 
Виступив: Бойко А. 
Бойко Андрій запропонував провести онлайн-турнір з комп’ютерних ігор. 
Виступила: Яіцька О. 
Яіцька Оксана запропонувала провести курс профорієнтаційних лекцій для 
старшокласників із залученням випускників різних вишів, які проживають в 
громаді, з метою більш наочного представлення можливостей своєї професії 
та свого досвіду навчання в університетах. 
Виступила: Натарова Т. 
Натарова Таїсія запропонувала провести вікторину (Quiz) серед 
старшокласників. 
Виступила: Кривобок Діана 
Кривобок Діана запропонувала провести курс лекцій для школярів та молоді 
про поводження в різних надзвичайних ситуація природного характеру на 
основі подій, які мали місце в громаді останнім часом (сильні пориви вітру, 
льодохід на Десні та підтоплення прибережних територій тощо). 
Виступила: Натарова Т. 
Натарова Таїсія запропонувала провести благодійний вечір живої музики. 



Виступ: Бойко А. 
Бойко Андрій звернув увагу на необхідності більшої активності Молодіжної 
ради в соціальних мережах. 
Виступив: Кривобок П. 
Кривобок Павло звернув увагу на те, що поінформованість про діяльність 
молоді є незадовільним. Тому є доцільність відкриття Ютуб-каналу, на якому 
періодично будуть публікувати відеосюжети про життя і діяльність молоді та 
здійснюватиметься підсумок активностей в закладах загальної середньої 
освіти. 
Виступив: Бойко А. 
Бойко Андрій підсумував всі пропозиції та виставив їх на голосування. За 
кожною ініціативою було закріплено відповідальну особу: 
-представлення учасників Молодіжної ради в соціальних мережах 
(відповідальна Гайдак Олександра); 
-придбання сувенірної продукції (відповідальний Бойко Андрій); 
-молодіжний табір (відповідальний Кривобок Павло); 
-профорієнтація (відповідальна Яіцька Оксана); 
-вечір живої музики (відповідальні Натарова Таїсія та Гайдак Олександра); 
-лекції в школі від Укргідрометцентру (відповідальна Кривобок Діана); 
-quiz між старшокласниками шкіл громади (відповідальна Натарова Таїсія); 
-створення та робота You-Tube-канал (відповідальний Кривобок Павло). 
 
 
 
 

Голосували:  "ЗА" – 10, "ПРОТИ" – 0, "УТРИМАЛИСЯ" – 0, 
"НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0. 
 

ВИРІШИЛИ: Затвердити запропонований перелік заходів та почати 
процес їх реалізації. 
 

 
 
 

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

 
 
 

Головуючий               Андрій БОЙКО 
 
 
 
Секретар        Павло КРИВОБОК 
 
 
 
 
 

 



Додаток № 1 
До протоколу засідання Молодіжної 
ради при Зазимській сільській раді   
№ 5 від 21.01.2023 р. 

 
 

Відвідування засідання Молодіжної ради 
 
 
 

с.Рожни                                                                               21.01.2023 року 

№ Ім’я, прізвище, по-батькові Підпис 
1 Поліщук Назар присутній 

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

 

 

Головуючий             _______________                Бойко А.О. 

 

Секретар зборів                        _______________        Кривобок П.В. 

 


