
 
 

Підсумовуємо 2022 рік 

9 грудня 2022 року відбулася 45 позачергова сесія 
Зазимської сільської ради, на якій було розглянуто 30 
питань, в тому числі 14 земельних. 

Засідання почалося з приємного – сільський голова 
вручив подяки від Київської обласної ради для волонтерів 
та активних жителів громади з нагоди Дня працівника 
соціальної сфери України, Міжнародного дня волонтера 
та Дня місцевого самоврядування. Було нагороджено 
працівника КП «Добробут» Гузенка Володимира 
Вікторовича, депутата Зазимської сільської ради Бикова 
Олександра Андрійовича, соціального працівника Слюсар 
Марію Михайлівну, волонтерку Пономар Людмилу 
Сергіївну, підприємця і волонтера Ребікова Юрія 
Олександровича, священника і волонтера Лимана 
Олександра Володимировича. 

Також Віталій Вікторович подякував Шилу Сергію 
Олександровичу та Довгодьку Роману Тарасовичу – 
добровольцям Добровольчого формування Зазимської 
територіальної громади, які під час патрулювання в ніч на 
7 грудня виявили загорання приватного будинку в селі 
Літки та зробили все можливе, щоб зменшити ризики для 
людей та їхнього майна до приїзду пожежників. (На жаль, 
подружжя 1947 року народження загинуло через 
задимленість будинку, що було спричинено 
неправильною експлуатацією твердопаливного 
опалювального обладнання). 

З розглянутих на сесії питань можна виокремити 
наступні. 

Рішенням сесії було надано згоду на співробітництво 
між Зазимською сільською територіальною громадою та 
Великодимерською селищною територіальною 
громадою. Це співробітництво у сфері забезпечення права 
дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 
років на здобуття дошкільної та загальної середньої 
освіти, шляхом проведення комплексної психолого-
педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-
педагогічної допомоги та забезпечення системного 
кваліфікованого супроводу, у межах повноважень, а саме, 
спільному фінансуванні комунального закладу 
«Інклюзивно-ресурсний центр» Великодимерської 
селищної ради. 

На засіданні депутати проголосували за скасування 
рішення виконавчого комітету Зазимської сільської ради 
від 29.09.2022р. №280 «Про погодження ТОВ «ДАБЛ-Ю 

НЕТ ЮКРЕЙН» проведення робіт по будівництву 
магістральної оптичної мережі». Це було спричинено 
більш детальним вивченням діяльності компанії та, 
зокрема, її керівництва в розрізі нинішньої російсько-
української війни, що підтверджується матеріалами 
державних спецслужб. 

В «різному» сільський голова зазначив, що вже кілька 
тижнів в громаді працює телефон оперативного 
чергового, за яким звертається дуже багато жителів 
громади. Більше 90% телефонних дзвінків стосуються 
проблем з електропостачанням. І це не дивно, адже, 
окрім планових віялових відключень все частіше бувають 
екстрені та аварійні, що пов’язано з надмірним 
споживанням електроенергії домогосподарствами та 
деякими підприємствами. До речі, є ймовірність, що 
найближчим часом ДТЕК може почати перевірки серед 
своїх клієнтів з метою виявлення порушень. Мова йде про 
фактичне споживання електроенергії та потужності, які 
передбачено для даного споживача відповідно до 
договору. 

В доповнення до цієї теми депутати зазначили, що 
через проблеми з електрикою в громаду на зиму 
переїхало багато людей з Києва, які не тільки роблять 
додаткове навантаження на енергосистему, але також 
ігнорують правила збору сміття в громаді – виставляють 
своє сміття як хочуть, де хочуть і коли хочуть. Через це по 
дорогах громади знов почали з’являтися сміттєві полігони. 
Тому закликаємо жителів та гостей громади 
дотримуватися правил вивезення сміття в громаді! 

8 грудня від Броварського відділення ДСНС було 
отримано пожежний автомобіль. Техніку планували 
передати в користування Пухівській СПК, але на даний час 
в селі відсутнє місце для зберігання авто. Через російське 
вторгнення не вдалося цьогоріч реалізувати заплановане 
будівництво бази сільської пожежної команди в Пухівці. 
Тому, поки що, авто буде знаходитися в Літках, де є 
достатньо місця для його належного зберігання та 
обслуговування. 

На жаль, до кінця року не вдалося завершити роботи з 
будівництва бюветів в Рожнах та Літках. Проте на 
завершальній стадії перебували роботи з утеплення та 
покращення енергоефективності в дитячому садочку 
с.Пухівка. 

Діяльність Зазимської сільської ради 



Начальник управління освіти, культури, молоді та 
спорту Щиголь Наталія Миколаївна повідомила, що 
зимові канікули триватимуть з 24 грудня до 16 січня (лише 
в Літківському ліцеї ім. М.П. Стельмаха з 24 грудня до 23 
січня, так як весняних канікул в них не буде). 

Віталій Вікторович повідомив, що завдяки 
покращенню сплати податків є сподівання, що місцевий 
бюджет 2022 року в дохідній частині буде виконано на 
100%. На даний час виконання бюджету не перевищує 
90%. Зараз ведеться активна робота з підприємцями щодо 
реєстрації їхньої господарської діяльності за місцем її 
здійснення, що дозволить покращити наповнюваність 
місцевого бюджету в 2023 році. 

Також до кінця року повинен відкритися новий 
супермаркет в селі Погреби – Сільпо (відкриття 
відбулося 23 грудня 2022 року). Це буде найбільший 
магазин цієї мережі в Київській області. Серед 140 
працівників супермаркету 135 є жителями Погребів, 
Зазим’я і Пухівки. Є сподівання, що це підприємство також 
зможе посприяти тому, що найближчим часом в селі 
з’явиться приватна клініка «Добробут», що матиме не 
тільки економічний, але й соціальний ефект для розвитку 
нашої громади.  

9 грудня 2022 року відбулося засідання виконавчого 
комітету Зазимської сільської ради. 

Першим питанням був звіт голови Молодіжної ради 
при Зазимській сільській раді Бойка Андрія 
Олександровича про роботу цього консультативно-
дорадчого органу в 2022 році. В другому питанні було 
представлено проєкт бюджету Зазимської сільської 
територіальної громади на 2023 рік. (Про це детальніше 
в наступних статтях). 

Одним з важливих питань було прийняття рішення 
«Про проведення конкурсу з визначення виконавця 
послуги з вивезення побутових відходів (твердих, 
великогабаритних, ремонтних) на території Зазимської 
сільської територіальної громади». На даний час в громаді 
діє система сміттєзбору, яка за своєю суттю є 
оптимальною. Однак фактично вона не є ефективною з 
низки причин. Тому до кінця січня заплановано провести 
конкурс з визначення виконавця послуг з вивезення 
твердих побутових відходів. Як зазначив сільський голова 
Віталій Крупенко, зараз розглядається можливість 
придбати сміттєвоз та грейдер для комунального 

підприємства (наприкінця грудня сміттєвоз вже було 
придбано). А в наступному році прогнозується купити 
піскорозкидач. Ця техніка розширить можливості 
комунального підприємства та зробить нашу громаду 
більш автономною щодо надання комунальних послуг 
населенню та виконання робіт з благоустрою. Відповідно 
до цього, збір сміття, вирівнювання ґрунтових доріг, 
розчистка вулиць та боротьба з ожеледицею на дорогах 
повинна стати ефективнішою. 

Враховуючи підвищену аварійність на ділянці траси       
Т 10-08 в районі вулиці Лісова в селі Зазим’я (біля 
супермаркету «АТБ»), виконавчий комітет вирішив 
дозволити Службі автомобільних доріг Київської області 
встановити засоби заспокоєння руху (обмежувачі 
швидкості). Роботи здійснюватимуться Службою за 
підтримки Зазимської сільської територіальної громади за 
наявності постійного фінансування. 

В «різному» Віталій Крупенко повідомив, що 
зазимський боксер Дмитро Ловчинський 4 грудня став 
чемпіоном України серед дорослих та вже починає 
підготовку до відбору в Національну олімпійську збірну 
України. 

На завершення сільський голова поінформував 
присутніх, що член виконкому та командир 
Добровольчого формування Зазимської 
територіальної громади №1 Зарудний Богдан 
Васильович мобілізований до лав Збройних сил 
України. Важливо зазначити, що Богдан 
Васильович з перших днів російського 
вторгнення був одним з найактивніших 
учасників сил оборони Придесення. Лідерські 
якості, досвід учасника АТО та знання людської 
психології зробили його одним з кращих 
керівників ДФТГ в області. Варто зауважити, що 
про розформування Добровольчого 
формування Зазимської територіальної громади 

мова не йде. Добровольці і надалі забезпечуватимуть 
спокій в Придесенні та готуватимуться дати відсіч ворогу у 
випадку повторного вторгнення російських окупантів в 
нашому напрямі. 

Зарудний Богдан Васильович проходить службу у 
складі славнозвісної 72-ї окремої механізованої бригади 
імені Чорних Запорожців. Як сказав наш комбат на 
виконкомі «Я іду на війну, щоб швидше настала Перемога 
України!» Враховуючи його великий внесок в оборону 
громади в лютому-березні 2022 року та в розвиток 
місцевого ДФТГ, впевнені, що на ввіреній підрозділу 
Зарудного Б.В. ділянці фронту на наших захисників 
чекатиме успіх! 

23 грудня 2022 року відбулася 46 чергова сесія 
Зазимської сільської ради, на якій було розглянуто понад 
50 питання, в тому числі 13 земельних. 

Це остання запланована сесія у 2022 році. Більшість 
питань стосувалися затвердження штатних розписів 
структурних підрозділів Зазимської сільської ради та 
комунальних закладів, а також прийняття низки цільових 



програм, відповідно до яких в 2023 році відбуватиметься 
фінансування з бюджету за різними напрямами. 

Окрім цього, першим питанням порядку денного був 
звіт сільського голови про роботу, виконану у 2022 році 
сільським головою, апаратом та виконавчими органами, 
комунальними закладами та депутатським корпусом 
Зазимської сільської ради Броварського району Київської 
області. 

В другому питанні начальник управління фінансів Чиж 
Мар’яна Анатоліївна ознайомила всіх з бюджетом 
Зазимської сільської територіальної громади на 2023 рік. 

Одним з питань, що розглядалися на сесії, було 
прийняття «Програми соціально-економічного, 
культурного і духовного розвитку Зазимської сільської 
територіальної громади на 2023 рік», яка за своєю 
суттю є комплексною системою завдань, спрямованих 
на розв’язання економічних, соціальних, культурних та 
духовних проблем громади, прогнозує динаміку 
основних показників економічного та соціального 
розвитку. Однак, в умовах воєнного стану та обмежень 
по оплаті рахунків казначейством, в 2023 році 
більшість заходів цієї Програми є орієнтовними 
цілями, які будуть реалізовуватися за можливості. 
Зокрема, це стосується капітального будівництва доріг 
в селах громади та інших капітальних видатків. 

Варто зауважити, що на початку сесії депутати 
Зазимської сільської ради привітали сільського голову з 
днем народження. Окрім того, на сесію завітав голова 
Броварської районної ради Гришко Сергій Миколайович, 
який також привітав Крупенка Віталія Вікторовича зі 
святом. 

Також слід зазначити, що перед початком засідання 
сільський голова відзначив Скрипнюка Тараса 
Васильовича за постійну допомогу Добровольчому 
формуванню Зазимської територіальної громади та 
внесок в підтримку життєдіяльності Придесення.  

 
 
 

 
Звіт сільського голови 

 

23 грудня на 46 черговій сесії Зазимської сільської ради 
було заслухано звіт сільського голови Крупенка Віталія 
Вікторовича про роботу, виконану у 2022 році сільським 
головою, апаратом та виконавчими органами, 
комунальними закладами та депутатським корпусом 
Зазимської сільської ради Броварського району Київської 
області. 

З повним текстом звіту можна ознайомитися за 
посиланням в qr-коді.  

Вашій увазі короткий зміст 
доповіді. 

З грудня 2021 року по листопад 
2022 року проведено 22 сесії 
Зазимської сільської ради, на яких 
прийнято 828 рішення. Всі проєкти 
рішень попередньо розглядаються 
постійними комісіями депутатів. 

Таких комісій п’ять. 
У 2022 році відбулося 9 засідань виконавчого комітету 

Зазимської сільської ради, на яких прийнято 460 рішень. 
При виконкомі працює шість постійних комісій. 

Станом на 10.12.2022 року документообіг відділу 
документообігу, звернень громадян, внутрішньої політики 
та зв’язків із ЗМІ в цілому складав  6133 документів (вхідна 
і вихідна кореспонденція). 

За період грудень 2021 року – грудень 2022 року 
відділом економіки, інвестицій, публічних закупівель та 

правового забезпечення з метою забезпечення потреб 
громади укладено понад 350 договорів на закупівлю 
товарів, робіт і послуг. 

З грудня 2021 року до початку грудня 2022 року 
відділом економіки, інвестицій, публічних закупівель та 
правового забезпечення спільно з відділом земельних 
ресурсів та екології 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. 

На даний час проводяться роботи по внесенню змін до 
Генеральних планів сіл Зазим’я та Рожни, розробляється 
технічна документації по визначенню нормативної 
грошової оцінки земель с.Пухівка. Розроблено та 
затверджено рішенням сесії кілька детальних планів 
території та містобудівна документація «План зонування 
території с.Погреби». 

Для зазимської сільської пожежної команди придбано 
пожежний автомобіль «Урал», який під час бойових дій в 
Броварському районі безстрашними водіями за сприяння 
співробітників Національної поліції України 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. За 2022 рік силами 
СПК ліквідовано та локалізовано 334 загорань та пожеж 

Життя громади 



(Погреби -111, Зазим’я – 72, Пухівка – 55, Рожни – 40, 
Літки/Літочки – 28). 

На території сіл громади  на військовому обліку всього 
перебуває 2586 осіб, з них офіцерів – 185,  сержантського 
та  рядового складу – 2113 осіб. 

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.). Поранених щонайменше 30 чоловік. 
Двоє зниклих безвісті. Загиблих 6 місцевих чоловік. 

На території громади діє Добровольче формування 
Зазимської територіальної громади. 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. 

Зазимську територіальну громаду обслуговують 
поліцейські офіцери громади Самсоненко Сергій 
Вікторович та Радченко Іван Петрович. Найближчим 
часом почне роботу третій поліцейський офіцер громади. 
Зараз здійснюються ремонтні роботи в приміщенні 
Рожнівської адмінбудівлі, де буде розташовуватися ще 
одна поліцейська станція громади. (Також наприкінці 
звіту поліцейські громади Самсоненко С.В. та Радченко 
І.П. звернулися до всіх присутніх, відзначивши вагомий 
внесок місцевої влади, поліцейських офіцерів громади та 
Добровольчого формування в створення та підтримку 
безпечного середовища в Придесенні). 

З 24 лютого 2022 року в нашій громаді на облік стало 
1257 осіб, які евакуювалися через дії російських 
окупаційних військ та пройшли 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. На території Зазимської сільської 
територіальної громади надали прихисток 46 
домоволодіння для 112 внутрішньо переміщених осіб. За 
звітний період надано матеріальну допомогу в сумі               
2 412 500,00 грн. для 263 жителів громади. Також 
здійснюються інші виплати та проводяться відшкодування 
коштів за послуги, надані пільговим категоріям серед 
жителів громади. 

Станом на 01.12.2022 рік на обліку Служби у справах 
дітей та сім’ї 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 навчаються у 
школах/садочках громади. 

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: 
заклади загальної середньої освіти – 1637 (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),   
заклади дошкільної освіти – 507 (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). 

В освітній сфері головними задачами є створення 
безпечних умов для учнів/дошкільнят та 
вчителів/вихователів, а також надання якісних освітніх 
послуг. З цією метою проводиться робота над 
створенням/облаштуванням укриттів поблизу кожного 
навчального закладу, забезпечення шкіл і садочків 
електрогенераторами, оновлюється матеріально-технічна 
база. Зараз здійснюються роботи з утеплення даху 
дошкільного підрозділу «Сонячний» Літківського ліцею ім. 
М.П. Стельмаха. 

Також розвивається культура, молодіжна політика та 
спорт. Серед найбільш помітних культурних подій цього 
року є онлайн-фестиваль майстрів народної творчості 
Придесення «Мистецтво нашого краю», зустрічі з 
письменниками та поетами та ін. Показовими є 
результати роботи Молодіжної ради в 2022 році. Є 
спортивні успіхи у волейболі, футболі, боксі і карате.   

На території Зазимської сільської територіальної 
громади проводить свою діяльність комунальне 
підприємство «Добробут», засновником якого є 
Зазимська сільська рада Броварського району Київської 
області. 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». Оновлюється 
склад спецтехніки. 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. 



Комунальне некомерційне підприємство «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Калинівської 
селищної ради 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. В 
структуру Центру на території громади входять 5 
медичний амбулаторій та 1 фельдшерсько-акушерський 
пункт. 14 жовтня Пухівській медичній амбулаторії було 
передано новий медичний автомобіль, придбаний за 
рахунок місцевого бюджету Зазимської сільської ради. 
Укладено угоду про співпрацю з Пологовим будинком №3 
м.Києва щодо безкоштовного обстеження жінок та 
профілактики жіночого здоров’я, мамографії 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). Укладено угоду з Київською 

обласною організацією Товариства Червоного хреста 
України під патронатом Представництва Австрійського 
Червоного Хреста, щодо виїзду мобільної медичної 
амбулаторії до населених пунктів громади, де немає 
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 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.). Для порівняння за аналогічний період 2021 року 
надходження до загального фонду становили 164207,60 
тис.грн.Порівняльний аналіз надходжень до загального 
фонду по округах представлено в таблиці.

Видаткова частина  місцевого бюджету Зазимської 
сільської територіальної громади за 11 місяців  2022 року 
виконана на  78,76% до призначеного плану. 

Порівняльний аналіз видаткової частини за 2021-2022 
роки по старостинських округах представлено в таблиці 
нижче.

Велике значення для розвитку громади має діяльність 
підприємств. Вони не тільки є платниками податків, 
завдяки яким наповнюється місцевий бюджет, що 
дозволяє виконувати соціально важливі видаткові статті, 
але й створюються робочі місця для місцевого населення. 
Варто зазначити, що 17 листопада відбулася зустріч з 
підприємцями, яку відвідали понад 100 представників 
бізнесу. Головною метою заходу було налагодження 
комунікації між бізнесом та владою. Від діяльності бізнесу 
залежить розвиток в громаді та забезпечення 
життєдіяльності наших сіл. Реєстрація бізнесу в громаді 
дозволяє збільшувати дохідну частину бюджету. Після 

зустрічі 17 листопада значна кілька підприємств, які 
здійснюють господарську діяльність в громаді, 
перереєстрували свій бізнес за місцем ведення 
господарської діяльності. 

У зв’язку з воєнним станом та складною соціально-
економічною ситуацією, яка мала місце в лютому-березні 
через окупацію частини Київщини та інших частин України, 
виникла потреба у наданні допомоги населенню та 
підтримки місцевих оборонців громади і військових з 
Придесення. Значну допомогу надавали благодійні 
організації та підприємці з нашої громади, інших регіонів 
України та навіть з інших держав. 



Прогноз місцевого бюджету на 2023 рік 
 

На 46 сесії Зазимської сільської ради, яка відбулася 23 
грудня 2022 року, було прийнято рішення про 
затвердження бюджету Зазимської сільської 
територіальної громади на 2023 рік. 

Надаємо коротку характеристику прогнозу доходів і 
видатків місцевого бюджету. 

Дохід планується в розмірі 134 585,00 тис.грн., в тому 
числі: загальний фонд 130 185,00 тис.грн. (з врахуванням 
трансфертів на суму 39 466,100 тис.грн.), спеціальний 
фонд 4 400,00 тис.грн. 

Видатки заплановані в розмірі 134 585,00 тис.грн. 
(Для прикладу, розмір сільського бюджету на 2022 рік 

планувався на рівні 197 350,500 тис.грн.) 
Структура надходжень до загального бюджету 

громади на 2023 рік виглядає наступним чином: 
•податок на доходи фізичних осіб – 43 416,50 тис.грн. 

(33,3%); 
•акцизний податок – 11 963,85 тис.грн. (9,2%); 
•єдиний податок – 15 854,00 тис.грн. (12,2%); 
•рентна плата – 1 498,00 тис.грн. (1,2%); 
•плата за землю – 13 320,00 тис.грн. (10,2%); 

•податок на нерухоме майно – 3 546,90 тис.грн. (2,7%); 
•неподаткові надходження – 1 029,65 тис.грн. (0,8%); 
•офіційні трансферти – 39 466,10 тис.грн. (30,3%). 
Спостерігається негативна динаміка показника доходу 

бюджету на одного жителя громади: 9 072,00 грн. – в 2021 
році, 7 795,82 грн. – в 2022 році, 7 228,60 грн. – в 2023 році. 

Планові видатки загального фонду бюджету громади в 
2023 році (за бюджетними програмами) мають наступний 
вигляд: 

•освіта – 73 195,00 тис.грн. (56,5%); 
•державне управління – 28 555,00 тис.грн. (21,9%); 
•місцева пожежна охорона та громадський порядок – 

6 530,00 тис.грн. (5,0%); 
•міжбюджетні трансферти – 6 050,00 (4,6%); 
•житлово-комунальне господарство – 6 050,00 тис.грн. 

(4,6%); 
•культура і мистецтво – 4 640,00 тис.грн. (3,6%); 
•соціальний захист та соціальне забезпечення –                

2 550,00 тис.грн. (1,9%); 
•економічна діяльність – 2 385,00 тис.грн. (1,8%); 
•фізична культура і спорт – 100,00 тис.грн. (0,1%). 

 
 
 

Молодіжна рада звітується 
 

9 грудня на засіданні виконавчого комітету Зазимської 
сільської ради Бойком Андрієм Олександровичем було 
зачитано звіт про виконану роботу Молодіжною радою 
Придесення в 2022 році. 

Голова «молодіжки» спочатку познайомив присутніх із 
складом дорадчо-консультаційного органу, приділивши 
увагу кожному його члену. 

Після цього було повідомлено про заходи та ініціативи, 
які було реалізовані молоддю громади в цьому році. 
Серед них: благодійні концерти до Дня молоді та Дня 
захисника і захисниці України, кінопокази в селах 
громади, збір гуманітарної допомоги для жителів 
деокупованих населених пунктів Броварського району, 
волейбольні змагання, 
навчання першої домедичної 
допомоги під час утоплення, 
захід з профорієнтації для учнів 
старших класів, ініціювання 
створення молодіжного 
простору в с.Пухівка, толоки, 
творча зустріч із письменником 
і журналістом Дмитром 
Лазуткіним тощо. 

Через повітряні тривоги та 
проблеми електропостачання 
не всі заходи вдалося провести 
на бажаному рівні. Однак, 
деяких значимих результатів 
вдалося досягнути. Зокрема, 

було зібрано кошти та придбано за них тепловізор для 
військового з громади, а також сформовано дієву і 
ефективну команду молоді, які в перспективі можуть стати 
лідерами та активними будівничими Придесення. 

В наступному році Молодіжна рада планує 
здійснювати ще більш комплексну та ефективну роботу, 
яка буде спрямована на всю молодь громади з 
врахуванням інтересів, вподобань та соціального стану 
кожного.  

Є сподівання, що найближчим часом почне роботу 
молодіжний простір в с.Пухівка, який дозволить 
розширити та покращити дозвілля молоді та її всебічний 
розвиток. Андрій Олександрович зауважив, що велику 



роль в нинішньому облаштуванні молодіжного простору 
та інших приміщень сільського клубу відіграє староста 
с.Пухівка Писаренко Анастасія Григорівна, яка завдяки 
підтримці підприємців та місцевих жителів активно 
займається ремонтними роботами в будівлі. Варто також 

відзначити активну участь депутата Зазимської сільської 
ради Ячник Надії Дмитрівни. 

Хоч склад Молодіжної ради невеликий, але дієвий. 
«Молодіжка» запрошує до співпраці всіх, хто має ідеї та 
бажання щодо покращення молодіжного середовища в 
Придесенні. 

 
 
 

Про роботу Червоного Хреста 
 

У 2022 році Броварською міськрайонною організацією 
Товариства Червоного Хреста України (далі – Броварська 
МРО ТЧХУ)  для жителів та внутрішньо переміщених осіб 
на територію Зазимської громади було  надано значну 
допомогу. 

Протягом року постійна благодійна допомога 
надавалася постраждалим внаслідок бойових дій: у 
вигляді продуктів, продуктових наборів, засобів гігієни, 
борошна, медикаментів, перев’язочних матеріалів, 
теплого одягу для усіх населених пунктів громади. Також 
здійснюється забезпечення внутрішньо переміщених осіб 
зі сходу та півдня, які проживають на території Зазимської 
громади, продуктовими та гігієнічними наборами, теплим 
одягом, ковдрами. На території громади постійно працює 

волонтер Броварської МРО ТЧХУ, який у співпраці з 
сільською радою забезпечує продуктовими та 
гігієнічними наборами внутрішньо переміщених осіб  та 
соціально незахищені категорії населення від  
Броварської МРО ТЧХУ. 

Для амбулаторій  Зазимської сільської ради було 
передано благодійну допомогу у вигляді медикаментів та 
господарський набір на суму  майже  100 тис.грн. 

До дня вшанування людей похилого віку та дня людей 
з особливими потребами було передано 300 продуктових 
наборів на загальну суму 354 тис.грн. 

Загалом допомогою з боку Броварської міськрайонної 
організації Товариства Червоного Хреста України за весь 
рік сума склала  понад  1,5 млн грн. 

Голова Броварської МРО ТЧХУ 
Людмила Ярич 

 
 
 

День ліквідатора 
 

Аварія на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року 
сколихнула весь світ. Щоб попередити настання ще 
більшої катастрофи, було залучено сотні тисяч чоловіків і 
жінок. Разом з ліквідацією наслідків аварії над четвертим 
енергоблоком атомної електростанції почалося 
спорудження саркофага, роботи над будівництвом якого 
завершилися 14 грудня 1986 року. Згідно з Указом 
Президента України, з 2006 року 14 грудня почали 
відзначати День вшанування учасників ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС (День ліквідатора). 

За традицією, в громаді Придесення ми дякуємо 
нашим борцям з наслідками аварії на ЧАЕС щонайменше 
двічі на рік – 26 квітня та 14 грудня. 

Попри воєнний стан, 14 грудня 2022 року нам вдалося 
провести невеликі заходи в кожному селі громади, щоб 
вшанувати ліквідаторів та подякувати їм за подвиг. В 
заходах біля пам’ятних знаків в кожному селі взяли участь 
представники сільської ради, ліквідатори, священники, 
працівники культури та освіти громади, інші жителі 
громади. 

Після молитви біля пам’ятника ліквідаторам в Зазим’ї, 
яку провів отець Анатолій, сільській голова Віталій 
Крупенко звернувся до всіх присутніх: 

«Події, які зараз відбуваються на Запорізькій АЕС, нас 
дуже хвилюють. Ніхто не хоче, щоб повторилася 

техногенна катастрофа, як це було в 1986 році в 
Чорнобилі. Тоді в ліквідації взяли участь понад мільйон 
людей. Десятки тисяч чоловік і жінок стали жертвами 
тієї біди. Цьогоріч, як ніколи, ми відчуваємо всю 
серйозність небезпеки, яка може виникнути при 
необережному поводженні з «мирним атомом». 

Дякую всім ліквідаторам. 
Сьогодні ми також вшановуємо пам’ять тих, кого з 

нами нема. 
Окрім того, від Зазимської сільської ради вручаємо 

відзнаку Ковпаку Миколі Тимофійовичу. 
Сподіваюся, що в наступному році ми зберемося 

традиційно тут біля пам’ятника в такому ж складі 
живими та здоровими. 

На сьогоднішньому заході присутній Яніцький 
Мирослав Васильович – голова громадської організації 
«Чорнобильський Спас». Також варто відзначити 
Скопича Якова Яковича, який очолював цю спілку 
чорнобильців раніше та який навіть зараз продовжує 
опікуватися ліквідаторами, шукаючи можливості 
допомогти та підтримати тих, хто цього потребує. 

Завдяки таким людям як ви, шановні ліквідатори, ми 
зараз тримаємося та маємо можливість жити і вірити 
в краще. В кожному населеному пункті громади зараз 
проходять такі заходи. В кожному старостинському 



окрузі встановлено пам’ятні знаки, які 
вшановують ліквідаторів. Дякую підприємцям, які 
допомогли встановити пам’ятники та пам’ятні 
дошки». 

Яніцький Мирослав Васильович доповнив: 
«Після аварії я працював в Чорнобилі два роки, 

займаючи посаду помічника прокурора. Я бачив 
наслідки тих страхів. Це щось схоже до того, що 
маємо зараз – знищення нашого народу. Але тоді 
катастрофа трапилася через необережність і 
«мирний атом» вбивав нас непомітно, а зараз 
проти народу України ведуть відкриту і жорстоку 
війну. 

Радянська влада навмисно збудувала 5 
атомних електростанцій в нашій державі. І одна з 
них – Чорнобильська АЕС – була розташована на відстані 
лише 80 кілометрів від 3-мільйонного міста Києва». 

Після промови Мирослав Васильович вручив всім 
ліквідаторам продуктові пакунки від ГО «Чорнобильський 
Спас» та для деяких своїх побратимів-чорнобильців 
передав подяки від Броварської районної ради. Подяки 
серед зазимців отримали: Бенедечук Сергій 
Володимирович, Делайчук Володимир Федорович, 
Зелінський Леонід Йосипович, Одинець Микола 
Дмитрович, Хархун Сергій Вікторович, Щиголь Микола 

Дмитрович, Щиголь Валентина Василівна, Щиголь Сергій 
Григорович.  

Також продуктові пакунки для ліквідаторів передала 
Зазимська сільська рада. Старости вручили відзнаки від 
сільського голови для ліквідаторів: Гринчуку Миколі 
Олександровичу (Погреби), Долговіну Сергію 
Федоровичу, Гарницькому Володимиру Петровичу 
(Пухівка), Писаренку Володимиру Прокоповичу (Рожни), 
Королю Олександру Васильовичу, Чуваєву Петру 
Івановичу (Літки), Краєву Валерію Валентиновичу 
(Літочки). 

 
 
 

Співпраця з пологовим будинком №6 «Лівобережний» 
 

14 грудня 2022 року Комерційне неприбуткове 
підприємство «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Калинівської селищної ради уклав договір про 
співпрацю з КНП «Київський міський пологовий будинок 
№6 «Лівобережний», який вже 35 років неухильно стоїть 
на сторожі жіночого здоров’я. 

В закладі панує спокій, сімейний затишок. Сучасне 
обладнання та прекрасні умови. 

Ця співпраця означає, що відтепер жінки громади 
можуть отримувати наступні послуги безкоштовно за 

направленням сімейного лікаря КНП «ЦПМСД» 
Калинівської селищної ради, до якої входять 
медичні амбулаторії Зазимської сільської 
територіальної громади: 

-Хірургічні (гінекологічні) операції дорослим у 
стаціонарних умовах (вік 18+). 

-Хірургічні (гінекологічні) операції дорослим в 
умовах стаціонару одного дня (вік 18+). 

-Стаціонарна (гінекологічна) допомога 
дорослим без проведення хірургічних операцій (вік 
18+). 

-Медична допомога при пологах (вік 18+). 
-Медична допомога новонародженим у 

складних неонатальних випадках. 
-Профілактика, діагностика, спостереження, 

лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних 
умовах («жіноча консультація»). 

-Мамографія (вік 40+). 
-Гістероскопія. 
-Всі види гінекологічної патології, що потребує 

оперативного лікування. 
-Лапароскопія. 
-Вагінальна хірургія. 
-Лікування гінекології в підлітковому віці, 

консультування дівчат, щодо дотримання жіночого 
здоров’я.  



З середини січня планується виїзд лікаря акушера-
гінеколога до наших громад з метою огляду жінок і 
вагітних та проведення ультразвукового обстеження 
жінок, кольпоскопії та кардіотокографії плоду вагітних (за 
попереднім записом). 

Для жінок Калинівської та Зазимської громад буде 
організовано «зелений коридор» для проходження 
мамографії та денситометрії безкоштовно за попереднім 
записом і бронюванням часу проведення обстеження. 

За графіком виїзду лікарів Пологового будинку №6 
«Лівобережний» до медичний амбулаторій Зазимської 
сільської територіальної громади можна слідкувати в 
фейсбук-групі «Первинна Медицина Зазимської та 
Калинівської ТГ». 

За детальною інформацією звертайтеся за номером 
телефону: 

098-016-02-04 (Кудрявцева Тетяна Володимирівна).

 
 
 

Дякуємо благодійникам 
 

Напередодні різдвяних свят, 22 грудня 2022 року, 
вихованці та співробітники Комунального закладу 
дошкільної освіти «Академія дитинства» отримали 
подарунок від компанії «П'ЯТЬ КОНТИНЕНТІВ К» в особі 
Калениченко Ніни Миколаївни – потужний генератор для 
забезпечення безперебійної роботи закладу. Дякуємо Ніні 
Миколаївні та всій компанії «П'ЯТЬ КОНТИНЕНТІВ К». 

Також в грудні місцевим 
підприємцем Аксьоновим 
Олександром Васильовичем 
нашому Добровольчому 
формуванню було передано 
два потужних прожектори з 
Об’єднаних Арабських Еміратів 
(таких приладів в Україні всього 
кілька). 

В той же час підприємець 
Кацовський Євгеній 
Михайлович передав громаді 
два автомобілі: «Ауді» для 
виконання завдань місцевим 
ДФТГ та «Део» для 
використання в службових 
цілях оперативному черговому 
громади. 

Варто зауважити, що особливості розташування нашої 
пристоличної громади впливають на те, що Зазимською 
сільською радою питанню безпеки приділяється особлива 
увага. Добровольче формування Зазимської 
територіальної громади добросовісно і результативно 
продовжує виконувати задачі щодо забезпечення 
порядку в Придесенні, проводить постійні тренування, 

навчання та підготовку до опору агресії російських 
окупантів. Дякуємо нашим тероборонівцям. 

Виконання цих функцій потребує багато сил і 
ресурсів. Не всі витрати може забезпечити 
місцевий бюджет, і тоді на допомогу приходить 
бізнес та благодійні організації. 

Висловлюємо щирі слова подяки нашим 
благодійникам, а також всім суб’єктам 
господарювання громади, які вчасно і 
добросовісно сплачують податки, долучаються до 
збору коштів на підтримку наших захисників, і цим 
наближають нашу спільну Перемогу!  

Підтримуємо і надалі наше ДФТГ та захисників 
України.  

Принагідно нагадуємо, що в громаді діє 
Благодійний Фонд «Придесення», на якому 
збираються кошти для придбання необхідних 

товарів і послуг, ремонт та обслуговування 
авто Добровольчому формуванню 
Зазимської територіальної громади №1 та 
військовослужбовцям з Придесення. 
Внесок в спокій, безпеку в громаді та 
перемогу України може зробити кожен. 

 
Реквізити:  
Банк отримувача: АТ "РАЙФФАЙЗЕН 

БАНК"  
Отримувач: Благодійний фонд 

«Придесення» 
ЄДРПОУ отримувача: 34901815 
Номер рахунку/IBAN: 
UA85 3808 0500 0000 0026 0032 1599 7 
Призначення - благодійна допомога



Небезпечне тепло 
 

Не тільки безпосередньо зброєю російські окупанти 
вбивають українців. Постійні ракетні обстріли 
енергетичних об’єктів спричиняють те, що не тільки 
годинами, а й днями люди залишаються без 
електроенергії. Опалювальна система більшості будинків 
залежить від електрики. Відповідно до цього, проблема зі 
світлом змушує людей шукати альтернативу для обігріву 
своїх будинків та своїх родин. 

Найпопулярнішими варіантами є генератори та 
твердопаливні котли, булер’яни («буржуйки»), грубки. 
Але їх експлуатація потребує додаткових вимог до техніки 
безпеки. 

Генератори. Ці прилади ні в якому разі не можна 
ставити в закритих приміщеннях. Вже є неодноразові 
випадки, навіть в нашій громаді, коли через виділення 
продуктів горіння задихалися люди. 

Твердопаливні котли, булер’яни («буржуйки»), 
грубки. На цьому варто зупинитися детальніше. 

6 грудня через неправильну експлуатацію 
опалювальної системи згоріла будівля трапезної 
монастиря Св.Єлизавети (с.Зазим’я). На щастя, люди не 
постраждали. 

Та вже в ніч з 6 на 7 грудня ми отримали страшну 
звістку. О 2:26 патруль Добровольчого формування 
Зазимської територіальної громади побачив загорання 
приватного будинку по вулиці Київська в селі Літки та 
відразу повідомив диспетчера Державної служби 
надзвичайних ситуацій про надзвичайну подію. 

До прибуття пожежних команд Літок та Рожнів 
добровольці намагалися більш детально вивчити 
ситуацію та мінімізувати негативний вплив пожежі в 
межах своїх можливостей та компетенцій. О 2:50 на місце 
події прибули рятувальники 21 державної пожежно-
рятувальної частини м.Бровари. 

Було зафіксовано, що в будинку площею 80 кв.м 
вогонь охопив дві кімнати (площею 40 кв.м). Попри 
сильне задимлення, рятувальники змогли зайти до 
будинку. О 2:58 було виявлено тіло жінки. Через 7 хвилин 
пожежники знайшли також тіло чоловіка. Однак 
рятувальники продовжували пошукові роботи, адже за 
словами сусідки, в будинку могла знаходиться дитина. 

О 3:33 пожежники локалізували пожежу. О 3:47 було 
встановлено зв’язок з батьками дитини та отримано 
інформацію про те, що дитина зараз знаходиться в іншому 
місці. 

Таким чином, в результаті пожежі в будинку з 
комбінованим опаленням загинуло подружжя 1947 року 
народження. 

Царство небесне загиблим! Співчуття рідним! 
Шановні жителі громади! 
В черговий раз звертаємося до вас! Дотримуйтеся 

правил експлуатації опалювальних систем своїх 
будинків та приладів генерування електроенергії! Від 
цього залежить ваше життя та життя ваших 
рідних! 

Бережіть себе! 
 
 
 

Світла пам’ять Новак Людмилі Іванівні! 
 

22 грудня 2022 року на 62 році життя перестало 
битися серце Новак Людмили Іванівни, сімейного 
лікаря Рожнівської медичної амбулаторії. 

Наша медична ланка втратила досвідченого і 
висококваліфікованого лікаря, авторитетну колегу, 
життєвий шлях якої – зразок людської гідності, 
добропорядності та професійної досконалості. 

Чуйна, уважна, щира, позитивна і принципова, 
вона випромінювала життєдайну енергію, світло, 
прагнула передати цінний досвід та уміння молодим 
колегам і при цьому сама охоче навчалася новому і 
прогресивному. 

У нашій пам’яті вона назавжди залишиться добрим 
другом, доброзичливою колегою, надійним 
порадником, професіоналом своєї справи.  

Глибоко сумуємо з приводу цієї непоправної втрати 
та висловлюємо щирі співчуття родині померлої. 

Нехай добрий, світлий спомин про Людмилу 
Іванівну назавжди залишиться у серцях рідних, 
близьких, колег, усіх, хто її знав, любив та шанував. 

 
 



Час пригадати 2022 рік! 
 

Рік тому, аналізуючи здобутки 2021 року, ми були 
впевнені, що 2022 рік для нашої громади буде ще більш 
успішним. Україна та світ почали результативніше 
боротися з пандемією коронавірусу, налагодилася робота 
в громаді, сформувалися перспективні проекти розвитку 
на майбутнє. 

Висновок, який ми могли сказати за результатами 2021 
року, був один: «Громаді бути!». І вже в перші тижні 2022 
року ми почали отримувати перші серйозні результати 
роботи в громаді, що лише підсилювало нашу віру в 
успішний 2022 рік. 

Однак 24 лютого змінило все. Почалося 
повномасштабне вторгнення російських окупантів в 
Україну. Ворог дійшов до меж нашої громади. 

Але ми вистояли! І продовжуємо далі вести боротьбу 
за наше майбутнє. 

 
Пропонуємо згадати яким був 

2022 рік для нашої громади 
Придесення, переглянувши відео 
за посиланням в qr-коді 
(YouTube-канал KRYVOBOK). 

 
 
 
 

Святкові вихідні 
 

З подарунками та гарним настроєм провели учасники 
Дитячого творчого колективу «Перепілочка» та Народного 
аматорського ансамблю українського 
фольклору «Живемо» (с. Зазим'я, 
художній керівник Оксана Туліка) 
недільний різдвяний уікенд. 

26 грудня колективи взяли участь у 
Благодійному ярмарку MURFestival, 
який проходив у Національному музеї 
історії України (м.Київ). Себе показали 
і на інших подивились. 

Разом з іншими учасниками 
колядували, брали участь у майстер-
класах, різдвяних квестах та забавах. 
А ще спільно з усіма гостями 
прикрашали ялинку та писали 
найзаповітніші бажання. 

Всі кошти, зібрані на ярмарку, 
були спрямовані на закупівлю 

ліхтарів, павербанків та інших необхідних речей для діток, 
які постраждали від російської окупації. 

  

Новорічний гастрольний тур 
 

Наприкінці грудня театральний гурток «Маски» разом 
з вокальним колективом «Дікварта» здійснили 

новорічний гастрольний тур школами громади. Зі 
святковою програмою учасники художньої самодіяльності 
Літківського будинку культури ділилися зі школярами 
Придесення новорічним настроєм та щирими усмішками. 

Особливе наворічне казкове дійство чекало на юних 
жителів села Рожни, де в місцевому будинку культури діти 
поринули в чарівні пригоди з давно відомими дитячими 
героями Бабою Ягою, Вовком, Лисичкою та іншими. 
Авторкою цього святкового дійства була студентка 
Академії мистецтв (факультет режисури масових свят та 
обрядів) Ангеліна Галицька. Її дипломну роботу діти 
оцінили на «відмінно». Гарний настрій, тепла атмосфера, 
посмішки і позитивні емоції стали цьому найкращим 
підтвердження. 

Обидві статті за матеріалами 
Кривобок Наталії 

Наша творчість 



Таланти Придесення 
 

Шановні читачі,  продовжуємо  знайомство з талановитою 
дівчинкою – майбутнім скарбом нашого краю. Це Анастасія Сокол, 
мешканка села Літки. 

Наші діти інакше уявляли своє майбутнє до 24 лютого 2022 року. Але 
вмить все змінилось. 

Свої почуття, страхи, мрії та надії Анастасія виливає на папері в 
поезію. І хоча її перо ще таке молоде, але воно справжнє та відверте! 
Це її маленький фронт. 

Бажаємо їй успіхів та перемог! 
До вашої уваги декілька її творів. 
 

 
 

Війна 
 

Війна… Якою б не була, 
Вона – найгірша катастрофа в світі. 
Нікого не щадить вона, 
Біда приходить в кожній її миті. 
 
Війна… Це смерть, нещастя, страх, 
Переживання, біль і втома. 
Серця усіх розбиті в прах 
Й слова: «Нарешті, я вже вдома…». 
 
Війна… Гинуть зовсім невинні люди, 
Вони лиш починали жити. 
Хтось писав дуже цікаві етюди. 
А інші – просто любили творити. 
 
А янголята? 
Вони ще тільки розправляли крила, 
Мріяли бути сильними, як тато. 

Але…. І цього не зробили, 
Війна забрала в них багато. 
 
Воїни! Ви мужні захисники і захисниці! 
Хай береже Господь Вас всюди 
І не спіткає Вас ніде біда, 
Бо завтра будуть поряд вірні люди! 
 
І ось вже скоро перемога!!! 
І буде донька танцювати з татом, 
А кожна мати поцілує сина, 
Сестра зустрінеться зі своїм братом! 
 
Підніметься ще наша Україна. 
Ніяке зло не зможе нас здолати! 
Піднімемось з колін навіки, 
Коли у єдності усіх нас є багато! 

 
 

Непереможні 
 

Вибух… Грохіт… Жах… і… тиша. 
Вмить перед тобою пролітає все життя. 
Вдих та видих – страх все більший, 
Але ніколи не здамося ми! Геть каяття! 
 
Теплий чай, пледи та підвали – 
Такі, на жаль, у нас реалії життя. 
І зовсім  не схоже це на серіали, 
Це лиш звичайне та сумне буття. 
 
Хто б  міг подумати, що в 21 сторіччі, 
Сторіччі перетворень та новітніх відкриттів, 
Старий дідок – суцільне протиріччя – 
Захоче  повернути Україну до «совків». 

У мріях української дитини – 
Мирне, світле, європейське майбуття. 
А що натомість? Жахливі днини? 
Ні! У минуле  немає вороття! 
 
Хоча й припала нам на долю така ноша, 
Ми до останнього будем докладати вміння! 
Я знаю: Україна – найдорожча! 
І не діждеться жоден її падіння. 
 
Ніякі деспоти та хворі психи 
Не зможуть подолати нас. 
Тому що українці – нація найсміливіших. 
Вже скоро настане перемоги час! 



  
 

Новини боксу 
 

З 27 листопада по 4 грудня на Івано-Франківщині 
відбувся чемпіонат України з боксу серед чоловіків та 
жінок (еліта). 

Серед учасників був і представник Придесення – 
Ловчинський Дмитро. 

Наш спортсмен в черговий раз підтвердив свій статус і 
у ваговій категорії +92 кг став чемпіоном України. 

Дякуємо Дмитру за позитивні емоції та радість 
перемоги!  

Дякуємо тренерам нашого спорстмена – Олександру 
Поліщуку та Ігорю Цвітненку – за виховання майбутнього 
олімпійського чемпіона. 

 
24 грудня відбувся внутрішній клубний турнір з боксу, 

між учнями СК «Патріот» Зазим’я та СК «Патріот» Бровари. 
Також в змаганнях взяла участь команда СК «Берег» з 

м.Ічня, яку очолює Заслужений тренер України Олег 
Кравець. 

За результатами змагань було відзначено 
наступних спортсменів: Оксану Логінову, 
Анастасію Тюріну, Дар’ю Сергієнко, Єву Петрук, 
Єгора Степанченка, Назара Сергієнка, Давида 
Логінова. 

За організацію та проведення змагань, а також 
за розвиток боксу в Зазим’ї і Броварах СК 
«Патріот» дякує: Олені Дудар, Віталію Крупенку, 
Віталію Ткаченку, Кирилу Бурому, Сергію 
Омельчуку, Андрію Сизененку. 

Окрема подяка тренерському складу СК 
«Патріот» Сергію Тюріну та Олександру Черепу за 
підготовку спортсменів! 

 
 
 
 

Реквізити рахунків для сплати податків і зборів в бюджет 
 

На сайті Зазимської сільської територіальної громади розміщено інформацію щодо 
реквізитів рахунків для зарахування надходжень у 2023 році до бюджету Зазимської сільської 
територіальної громади. 

Повний перелік реквізитів для сплати податків і зборів в місцевий і державний бюджет у в 
Більш детальну інформацію щодо рахунків по податкам та зборам до Зазимської СТГ у 2022 

році Ви можете дізнатись на сайті zotg.gov.ua або за телефоном (04594) 76-218 (Управління 
фінансів Зазимської сільської ради). 

 
 
 

Про зміни в законодавстві щодо страхових виплат, які здійснює Пенсійний фонд 
України 

 

З 1 січня 2023 року набула чинності оновлена редакція 
Закону України «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування», відповідно до якої страхові 
виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та 
від нещасного випадку на виробництві здійснюватиме 
Пенсійний фонд України. 

Відтепер Пенсійний фонд України виплачує: 
-допомогу по тимчасовій втраті працездатності 

(«лікарняні»); 
-допомогу по вагітності і пологах («декретні»); 
-допомогу на поховання застрахованим особам, в т. ч. 

потерпілим на виробництві; 

-одноразові та щомісячні страхові виплати потерпілим 
на виробництві, членам їх сімей. 

Страхувальник для отримання фінансування, як і 
раніше, має подавати заяву-розрахунок, що містить 
інформацію про нараховані застрахованим особам суми 
страхових виплат за їх видами. Така заява з 01 січня 2023 
року подається через відповідний інтерфейс в особистому 
електронному кабінеті страхувальника на вебпорталі 
електронних послуг Пенсійного фонду України 
(https://portal.pfu.gov.ua). 

 

Спорт 

Оголошення 



В особистому кабінеті надається можливість 
формувати та відправляти заяви-розрахунки до 
Пенсійного фонду України, а також здійснювати їх 
перегляд та пошук згідно визначених роботодавцем 
критеріїв. При формуванні заяви використовується 
інформація з листка непрацездатності та Реєстру 
застрахованих осіб. Додатково можуть додаватись 
коментарі, пояснення та, за необхідності, скановані копії 
документів. 

З метою дотримання вимог Порядку розслідування та 
обліку нещасних випадків, професійних захворювань та 
аварій на виробництві, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337 (далі – 
Порядок № 337), екстрені повідомлення від закладів 
охорони здоров’я та повідомлення від роботодавців 
Київської області про нещасний випадок та/або гостре 
професійне захворювання на виробництві мають 

надаватись Головному управлінню Пенсійного фонду 
України у Київській області: 

поштова адреса: вул. Терьохіна, буд. 8-А, м. Київ-80, 
04080; 

факс (04565) 6-54-76; 
е-mail: gu@ko.pfu.gov.ua 
З метою дотримання вимог абзацу 4 пункту 6 та абзацу 

5 пункту 8 Порядку № 337 відповідні повідомлення на 
паперових носіях слід надавати в сервісні центри 
Головного управління. 

Окремо надається інформація про канали зв’язку з 
відділом профілактики та розслідування нещасних 
випадків управління контрольно-перевірочної роботи 
Головного управління: 

тел. (067) 789-79-57, (099) 158-41-38; 
e-mail: lsv@ko.pfu.gov.ua 

 
 
 

 

 

Зазимська сільська рада, колеги, родичі та друзі 
вітають з днем народження ювілярів, які живуть та працюють в Придесенні: 

 

Селик Катерина Іванівна, с.Зазим’я – 15 грудня – 90 р. 
Радченко Софія Іванівна, с.Зазим’я – 1 січня – 75 р. 
Штакун Ніна Пантелеймонівна, с.Зазим’я – 10 грудня – 70 р. 
Щиголь Сергій В’ячеславович, с.Зазим’я – 7 грудня – 70 р. 
Савченюк Павло Іванович, с.Зазим’я – 2 січня – 70 р. 
Склярець Василь Іванович, с.Зазим’я – 8 січня – 70 р. 
Зуєнко Микола Іванович, с.Зазим’я – 21 січня – 70 р. 
Таринська Ніна Петрівна, с.Зазим’я – 20 січня – 70 р. 
Бобир Микола Миколайович, с.Зазим’я – 19 грудня – 65 р. 
Місюра Віра Алламівна, с.Зазим’я – 10 грудня – 65 р. 
Приходько Василь Валентинович, с.Зазим’я – 11 грудня – 65 р. 
Фалько Віктор Олександрович, с.Зазим’я – 8 січня – 65 р. 
Швидак Костянтин Федорович, с.Зазим’я – 4 січня – 65 р. 
Бєлковська Ірина Михайлівна, с.Зазим’я – 12 січня – 60 р. 
Гасло Тетяна Миколаївна, с.Зазим’я – 31 січня – 60 р. 
Машевська Галина Володимирівна, с.Зазим’я – 23 січня – 60 р. 
Волянський Петро Петрович, с.Пухівка – 1 січня – 60 р. 
Гольдіна Марина Миколаївна, с.Пухівка – 3 січня – 60 р. 
Покидько Олена Петрівна, с.Пухівка – 2 січня – 65 р. 
Перетятько Тетяна Степанівна, с.Пухівка – 4 січня – 65 р. 
Горбачевська Марія Миколаївна, с.Пухівка – 17 січня – 65 р. 
Алексеєв Сергій Васильович, с.Пухівка – 26 січня – 65 р. 
Михайленко Микола Сергійович, с.Пухівка – 2 січня – 75 р. 
Оксютенко Валентина Андріївна, с.Пухівка – 13 січня – 75 р. 
Петренко Таїсія Іванівна, с.Пухівка – 17 січня – 75 р. 
Хмель Сергій Савелійович, с.Пухівка – 15 січня – 85 р. 
Тишкевич Мотрона Федорівна, с.Пухівка – 4 січня – 90 р. 
Гузенко Галина Олександрівна, с.Погреби – 1 січня – 93 р. 
Оксютенко Варвара Василівна, с.Погреби – 21 січня – 85 р. 
Марухненко Варвара Іванівна, с.Погреби – 5 січня – 75 р. 
Узварик Михайло Дмитрович, с.Погреби – 13 січня – 70 р. 
Боришполець Микола Миколайович, с.Погреби – 1 січня – 60р. 
Богдан Ольга Олексіївна, с.Рожни – 15 грудня – 85 р. 
Ячник Галина Омельянівна, с.Рожни – 10 грудня – 80 р. 
Мичак Володимир Васильович, с.Рожни – 10 грудня – 75 р. 
Коробов Дмитро Євгенович, с.Рожни – 6 грудня – 65 р. 

Ситюк Микола Васильович, с.Рожни – 16 грудня – 65 р. 
Ганжа Антоніна Іванівна, с.Рожни – 31 грудня – 60 р. 
Довгодько Пелагея Максимівна, с.Рожни – 13 січня – 85 р. 
Івашко Петро Антонович, с.Рожни – 21 січня – 85 р. 
Качаєнко Галина Григорівна, с.Рожни – 19 січня – 80 р. 
Пастушенко Тамара Микитівна, с.Рожни – 11 січня – 75 р. 
Мехед Галина Іванівна, с.Рожни – 1 січня – 70 р. 
Березовська Надія Володимирівна, с.Рожни – 18 січня – 65 р. 
Половко Іван Іванович, с.Рожни – 21 січня – 65 р. 
Пастушенко Сергій Васильович, с.Рожни – 24 січня – 65 р. 
Лисенко Валентина Григорівна, с.Рожни – 28 січня – 65 р. 
Деньгуб Надія Василівна, с.Рожни – 25 січня – 60 р. 
Герасименко Сергій Миколайович, с.Рожни – 27 січня – 60 р. 
Мироненко Галина Іванівна, с.Літочки – 21 грудня – 60 р. 
Гапон Василь Федорович, с.Літочки – 10 січня – 75 р. 
Ялова Алла Григорівна, с.Літочки – 1 січня – 60 р. 
Гайдак Михайло Васильович, с.Літочки – 1 січня – 65 р. 
Василенко Володимир Володимирович, Літочки-24 січня- 65 р. 
Вакула Галина Федорівна, с.Соболівка – 12 січня – 85 р. 
Нагорний Анатолій Семенович, с.Соболівка – 25 січня – 75 р. 
Корендюк Катерина Павлівна, с.Соболівка – 19 січня – 85 р. 
Корендюк Катерина Григорівна, с.Соболівка – 14 січня – 90 р. 
Грабчак Вадим Іванович, с.Літки – 12 січня – 60 р. 
Романов Євген Віталійович, с.Літки – 12 грудня – 60 р. 
Овчарик Катерина Дмитрівна, с.Літки – 4 грудня – 60 р. 
Прокопенко Олександр Васильович, с.Літки – 12 січня – 60 р. 
Чайка Світлана Миколаївна, с.Літки – 10 грудня – 60 р. 
Трохименко Олександр Павлович, с.Літки – 8 грудня – 60 р. 
Чорненький Олександр Валентинович, с.Літки – 28 січня – 60 р. 
Омельчук Наталія Олексіївна, с.Літки – 8 грудня – 60 р. 
Кожушко Василь Миколайович, с.Літки – 2 грудня – 60 р. 
Войтенко Микола Григорович, с.Літки – 17 грудня – 60 р. 
Астанков Олександр Юрійович, с.Літки – 20 січня – 65 р. 
Євенко Галина Іванівна, с.Літки – 9 січня – 65 р. 
Савченко Валентина Миколаївна, с.Літки – 26 січня – 65 р. 
Ганюк Галина Григорівна, с.Літки – 28 січня – 70 р. 

Привітання 



Пархоменко Ольга Григорівна, с.Літки – 16 січня – 70 р. 
Стрелкова Тетяна Олександрівна, с.Літки – 17 січня – 75 р. 
Бистрик Віра Іванівна, с.Літки – 17 січня – 75 р. 
Біткін Володимир Володимирович, с.Літки – 20 січня – 75 р. 

Гресь Таїсія Миколаївна, с.Літки – 12 січня – 80 р. 
Опришко Віра Денисівна, с.Літки – 6 січня – 85 р. 
Гревцов Олександр Дмитрович, с.Літки – 7 січня – 85 р. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 січня святкує свій 45-річний ювілей керівник Пухівського закладу загальної середньої освіти 
 

Гриценко Ірина Іванівна 
 

Ви чудовий керівник чудового закладу освіти, який в процесі реорганізації став ще більшим. Але 
відповідальність, яка також збільшилася, Вас не злякала. Ви працьовита, енергійна і цілеспрямована. 
Ваше бажання працювати заради хорошого результату видно неозброєним оком! Ми щасливі, що Ви 
є частиною нашої Придесенської родини! 

Бажаємо Вам невичерпний запас наснаги, сил та здоров’я! Хай Ваша щоденна праця на благо 
закладів освіти сіл Пухівки та Рожнів приносить хороші результати! 

З повагою 
друзі та колеги 

 3 січня святкує свій 65-річний ювілей колишній сільський голова села Погреби 
 

Бруєнко Микола Іванович 
 

Працювати в органах місцевого самоврядування – справа нелегка. Потрібно вислухати кожного 
жителя села, знайти оптимальне рішення до його питання і постійно пам’ятати, що кожна Ваша дія 
несе певні наслідки для майбутнього громади. Ви очолили село Погреби в період активних 
суспільних зрушень в нашій державі, які створювали як ризики, так і можливості. Ви змогли 
мінімізувати ризики, які виникали, та максимально скористалися можливостями. В період 2006-
2015 років в селі сформувалися промзони, завдяки яким з’явилося багато інвесторів та почали 
створюватися робочі місця для населення, почала розширюватися мережа вуличного освітлення, 
збудовано сучасний дитячий садок, медичну амбулаторію та адмінбудівлю сільської ради, 
пожежне депо тощо. Ваш слід в історії розвитку Погребів вагомий. І ми за це Вам вдячні! 

Прийміть наші найщиріші вітання з нагоди Вашого дня народження! Божого Вам благословіння! 
Міцного здоров’я! Сімейного затишку! 

З повагою 
Ваші односельчани 

  14 грудня святкує свій 55-річний ювілей житель села Погреби 
 

Гречаний Андрій Іванович 
 

Зараз про футбольний клуб «Десна» (Погреби) знає не тільки вся Київщина, але й Україна; та 
навіть в деяких інших країнах світу вболівальники футболу чули про наш спортивний колектив. Та 
всіх цих футбольних досягнень могло б і не бути, якби в 2006 році Ви, Андрій Іванович, не взялися 
активно за розбудову погребської команди. Під Вашим керівництвом змінився не тільки футбол села, 
але й всієї Броварщини. Зараз ми вже спокійно реагуємо, коли бачимо футбольну зірку на нашому 
сільському стадіоні, а тоді, в 2006 році, ми цього не могли б уявити. Ви зробили багато для розвитку 
спорту в нашому краї! Дякуємо Вам! 

І з нагоди Вашого дня народження бажаємо перемог в усіх Ваших починаннях! Будьте здорові, 
сильні та витривалі! Досягайте завжди поставлений цілей! 

З повагою та вдячністю 
ФК «Десна» (Погреби) 



З Новим 2023 роком! 
 

2022 рік став нашим 
минулим, нашою історією.  

Для кожного з нас він був, 
мабуть, найскладнішим у житті. 
Ми всі відчули страх війни, 
холодний подих небезпеки, 
гіркоту втрат. Але відчаю і 
відчуттю поразки не знайшлося 
місця в наших серцях. Війна 
згуртувала і об’єднала нас на 
боротьбу з ворогом, що 
увірвався в наш цивілізований 
світ, щоб знищити і 
сплюндрувати все українське і 
українців.  

Ми витримали! 
Ми вистояли!  
І будемо тримати стрій до 

нашої ПЕРЕМОГИ!  
Цей рік навчив нас боротися, 

захищати своє: Батьківщину, 
дім, мову, віру, культуру. В нас 
прокинулася справжня давно 
забута сутність українців, 
мужніх, цілеспрямованих воїнів-захисників, воїнів-переможців! Цей рік показав, хто є справжнім другом, з 
ким сміливо можна йти в розвідку, на кого можна розраховувати і в радості, і в горі. 

Сьогодні дякую всім: підприємцям, жителям громади, добровольцям ДФТГ, поліцейським офіцерам 
громади, вчителям і вихователям, енергетикам, комунальникам, колегам, бо завдяки кожному з вас наша 
громада вистояла та має шанс на світле майбутнє. 

Особлива подяка нашим захисникам – воїнам Збройних Сил України! Ви не тільки чините успішний опір 
ворогу, ви змінили всю нашу свідомість і ставлення до армії. Бути воїном стало престижно, гідно та поважно. 
Кожен з вас – наш Герой! Дякуємо вам всім за можливість жити, бачити своїх рідних, вірити в завтрашній 
день! 

Бажаю всім і кожному добрих ранків, днів без тривог, спокійних ночей. Хай кожна мама дочекається сина, 
дружина - чоловіка, діти - батька, живими і неушкодженими! 

Хай згинуть наші вороги, як роса на сонці!  
Впевнений, що 2023 рік стане роком нашої ПЕРЕМОГИ! 
То ж хай Бог і всі сили захисту допоможуть якнайшвидше здійснити одну спільну найбажанішу мрію 

справжніх українців!  
З новорічними святами, шановна громадо Придесення! 
Перемоги нам і всіх земних радостей та благ! 

Сільський голова 
Віталій Крупенко 
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