
ЗВІТ 
ПЛАСТОВОГО  

МОЛОДІЖНОГО ЦЕНТРУ 
Житомирської міської ради 

 за 2020 рік 



БЮДЖЕТ 

На утримання Центру у 2020 році було виді-

лено із загального фонду 421 500,00 грн. в 

тому числі:  

- КЕКВ 2111 «Оплата праці» — 335 600,00 

грн. 

- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 

— 73 900,00 грн. 

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, облад-

нання та інвентар» — 12 000,00 грн. (депу-

татські кошти Пучича В.Г.). 

Із спеціального фонду отримано 20 000,00 

грн. (депутатські кошти Пучича В.Г.). 
 



ЗАКУПІВЛІ 

Для проведення занять і заходів Центр 

закупив таке спорядження: генератор, 

екран для проєктора, намет, тенти, столи та 

ліхтарі на суму 32 000,00 грн. (депутатські 

кошти). 
 



ОФІС 

Більшість занять відбуваються в офісі 

нашого Центру, а саме: 

- щотижневі заняття; 

- планування діяльності; 

- створення ідей нових проєктів. 

Окрім того заняття проводять також у 

КЗ “Обласний центр туризму і крає-

знавства учнівської молоді” ЖОР. 

Окремого приміщення для заходів 

Центр не має. 



КОМАНДА 
Працівники Центру: 

Директор – Захар МАКОВСЬКИЙ 

Бухгалтер (0,5) – Ірина МАКОВА (до 

31.10) 

Методист – Катерина ЛОЗИНСЬКА 
 

Леонід 

МАЦІЄВСЬКИЙ 

Ігор МАКАРЧУК 

Дмитро 

КРУЧЕНЮК 

Наталя ДИШЛЕВА 

Максим ВІКАРЧУК 

Олена ЧОРНА 

Олександр 

ШЕВЧУК 

 

Олександр 

БОНДАРЧУК 

Олександр 

ЧОРНИЙ 

Віталій 

ШЛЯХОВИЙ 

Ганна БРИЛЬОВА 

Максим ШВЕЦЬ 

Анна КОБЗАР 

Павло КОБЗАР 

 

Ольга  

САВИЧЕНКО 

Андрій КОЛОС 

Віта МАКОВСЬКА 

Валерія Корнійчук 

Тагір КОФІСКІН 

Катерина 

ВДОВЕНКО 

Олеся 

ГИЛЯНОВСЬКА 
 

Волонтери Центру: 
 



ЗАХОДИ 

7 грудня – традиційний захід  

«Андріївські вечорниці»  

для дітей та молоді міста 

 

 

 

 

7 грудня – новацька мандрівка 

в село Городське («Поліська хата») 

 

 

 

 

20 грудня – показ фільму  

«УПА Поліська Січ»  

 у кінотеатрі ім. Івана Франка 

 

 



ЗАХОДИ 

22 грудня – вечірка  

для новацтва  

«Свято Миколая» 

 

 

 

 

18 - 25 грудня – всесвітня акція 

«Вифлеємський вогонь миру» 

 

 

27 грудня – презентація  

«Посібника організатору 

та інструктору військово- 

патріотичного виховання 

молоді» 

 



7 – 14 січня – серія виступів 

волонтерів-колядників 

 

 

 

 

 

8 січня – відправлення  

гостинців для вояків ЗСУ 

в зону проведення ООС  

 

 

7 - 14 січня – серія виступів  

новацького та юнацького  

вертепів 

 

 

ЗАХОДИ 



ЗАХОДИ 

17 січня – екскурсія у 

26 ОАБр м. Бердичева 

 

 

 

 

19 січня – святковий концерт  

«Різдвяна свічечка» 

 

 

 

22 січня – участь у  

загальноміських заходах до 

Дня соборності 

 



ЗАХОДИ 

29 січня ми організували  

вечір пам’яті героїв 

Крут 

 

 

 

 

8 лютого – команда волонтерів 

взяла участь у змаганнях 

з пішого мандрівництва «Снігохід» 

 

 

15 - 16 лютого – участь у 

ідеологічному пластовому  

вишколі в м. Буча 

 

 



ЗАХОДИ 

18 лютого – презентація 

пластового руху для  

священнослужителів ПЦУ 

 

 

 

 

22 лютого – провели 

вишкіл з домедичної  

допомоги від з УЧХ 

 

 

23 лютого – акція для  

школярів «День звитяги» 

 



ЗАХОДИ 

25 лютого ми організували  

творчий вечір на честь дня 

народження Лесі Українки 

 

 

 

 

У березні та квітні 

волонтери та працівники 

Центру були донорами крові 

 

 

Окрім того ми передали  

100 захисних екранів для 

медиків нашого міста  

 

 



ЗАХОДИ 

12 квітня – онлайн-акція 

«День першої пластової  

присяги» 

 

 

 

6 травня – волонтери 

та вихованці Центру  

долучились до заходу 

  «Юрій-Фест Online» 

 

23 травня – ми організували 

онлайн-акцію «День героїв» 



ЗАХОДИ 

7- 8 червня – відбулися дві 

новацькі мандрівки 

 

 

 

 

 

27 червня – вихованці та 

 волонтери Центру долучились 

до «Дня молоді на карантині» 

 

 

11 липня – ми провели  

 «День родини» для вихованців 

нашого Центру та їхніх батьків 

 

 

 



ЗАХОДИ 

18 липня – ми взяли участь 

у відкритті пам’ятника 

ген.-хор. УПА Івану Трейку 

22 липня –  

взяли участь  

у «Olzhych –  

birthday party» 

 

 

 

 

 

14 серпня – організували  

в місті акцію  

«Полум’я братерства» 

 

  

 



ЗАХОДИ 

14 - 16 серпня - вихованці  

центру долучилися  

до теренової гри «Криївка  

отаманів Соколовських» 

 

 

24 липня – 22 серпня – ми  

проводили альтернативний 

наметовий мандрівний 

модульний табір  

5 вересня – Центр організував  

інформаційну точку під час  

«Дня житомирян» 



ЗАХОДИ 

5 вересня – організували  

таборування «Свято осені» 

 

 

 

 

 

12 вересня –  

Центр провів  

акцію «Відкриття  

пластового року» 

26 - 27 вересня – команда  

вихованок Центру взяла  

участь у змаганнях з  

пішого мандрівництва  

«Осінній рейд» 

  



ЗАХОДИ 

24 - 27 вересня – ми  

організували вишкіл 

ВПВ «Слід» 

 

 

 

30 вересня – волонтери Центру  

провели презентацію фільму  

«УПА Поліська січ» для студентів  

ЖТЕК КНТУ  

 

 

2 - 3 жовтня - волонтери  

Центру взяли участь  

у вишколі ВПВ «Повстанець» 

(м. Новоград-Волинський) 

 



ЗАХОДИ 

14 жовтня – ми провели 

кіновечір з нагоди Дня  

захисника України 

 

 

 

18 жовтня – Центр організував 

 квест «Повстанський рейд» 

 

 

 

21 жовтня – Центр спільно з  

ЖО ліцеєм-інтернатом для  

обдарованих дітей започаткував  

збір волонтерської допомоги для 

вояків ЗСУ у зоні ООС 

 



ЗАХОДИ 

16 листопада – Центр презентував 

 свою діяльність для Школи 

 Місцевого Самоврядування 

 

 

22 - 26 листопада – Центр  

організував всеукраїнську 

акцію «Базар 21го» на спомин 

про героїв Другого зимового 

походу Армії УНР у 1921 р. 

 

24 листопада – волонтери та 

вихованці центру взяли участь 

у акції «Щедрий вівторок» 

 



ЗАХОДИ 

2 - 11 грудня – Центр зібрав і  

передав дітям східної частини 

України книжки для шкільних 

бібліотек 

 

 

 

11 грудня – волонтери Центру 

передали солодощі воякам у 

зоні ООС від учнів ЖОЛ ЖОР  

 

 

13 грудня – ми провели  

online захід «Андріївські  

вечорниці» 

 



ЗАХОДИ 

19 грудня – відбулося Свято 

Миколая для новацтва, де  

діти зробили добре діло і 

отримали подарунки 

 

 

 

17 грудня – ми  

розпочали щорічну  

акцію ВВМ  

передачею  

Вогню у ЖМР 

24 грудня – ми провели  

презентацію восьми  

методичних посібників  

із “Захисту України”  

для шкіл міста 

 



СТАТИСТИКА 

За 2020 рік Центр організував 27 заходів (з 

них on-line - 3). 

Кількість учасників – 7370 (з них on-line - 

5000).   

Волонтери Центру долучились до організації 

10 громадських заходів. 

Волонтери та вихованці Центру взяли участь у 

12 громадських заходах. 

За цей рік наші волонтери провели 792 години 

занять з дітьми та молоддю, на підготовку до 

яких було витрачено ще 1188 год. 
 

 

 

 



СПІВПРАЦЯ 

- Департамент культури, молоді та спорту ЖОДА 

- Управління у справах сім’ї, молоді та спорту ЖМР 

- Департамент освіти ЖМР 

- КЗПО «Обласний центр туризму і краєзнавства учнівської 

молоді» ЖОР  

- Новоград-Волинський міський Молодіжний центр  

- Житомирський державний університет ім. Івана Франка 

- Міський культурно-спортивний центр ЖМР  

- Місцевий Навколокультурний Простір 

- Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих 

дітей  

- Командування ССО ЗСУ 

- Відокремлений підрозділ молодіжної організації Пласт – 

національної скаутської організації в м. Житомирі 

«Житомирська станиця Пласту НСОУ» 

- Відокремлений підрозділ молодіжної організації Пласт – 

національної скаутської організації в Житомирській області 

«Житомирська округа Пласту НСОУ»  

 



ПРОЄКТИ 

Пластовий безпековий центр 
Початок – листопад 2018 

Стан – триває 

Керівник – Максим ШВЕЦЬ 

  

Опис: складова частина  

всеукраїнського проєкту,  

який передбачає проведення  

вишколів та інструктажів для  

цивільного населення щодо  

дій під час стихійних лих та в  

умовах бойових дій.  

За цей рік було проведено цикл 

on-line вишколів для інструкторів ВПВ, передано 

волонтерську допомогу ЗСУ в зоні ООС та медикам 

Житомира, організовано два вишколи (ВПВ та з 

домедичної допомоги), регулярне донорство крові. 

 



ПРОЄКТИ 

«Мінна безпека» 
Початок – грудень 2018 

Стан – триває  

Керівник – Максим ШВЕЦЬ 

 

Опис: цикл спеціалізованих  

вишколів, інструктажів для  

волонтерів які планують  

табори у місцях де  

відбувались бойові дії  

(І та ІІ світові війни), а  

також на прифронтовій  

території сучасної російсько- 

української війни.  

Розробка (в 2020 р.) та видання (в 2021 р.) 

ілюстрованого посібника з мінної безпеки. 

 

 



ПРОЄКТИ 

«Формування оборонної свідомості в 

українському моло- 

діжному середовищі» 
Початок – лютий 2020 

Кінець – грудень 2020  

Керівник – Максим ШВЕЦЬ 

 

Опис: оновлення бібліотек  

шкіл міста з предмету  

«Захист України». Проєкт  

переміг у конкурсі на  

ґрант міського голови.  

 

 

 



ПРОЄКТИ 

«On-line марафон» 
Початок – травень 2020 

Стан – триває 

Керівник – Олександр ШЕВЧУК 

 

Опис: проєкт для активного  

дозвілля під час карантину. 

Складається із серії інтерв’ю, 

відео-роликів, прямих етерів,  

дописів у соц. мережах тощо).  

 

 

 



ВИХОВАНЦІ 

Станом на грудень 2020 р. при Центрі 

займаються 109 вихованців: 

- 7 роїв новацтва (36 хлопчиків і 

27дівчаток);  

- 7 гуртків юнацтва (23 хлопців і 14 

дівчат);  

- 1 гурток старших пластунів (3 хлопців і 6 

дівчат).  

З вихованцями постійно працюють 13 

волонтерів Центру. 
 



ВИХОВАНЦІ 

Графік росту чисельності вихованців 

Центру за 2020 рік (+20,5% за рік): 
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ПЛАНИ 2021 

В наступному році ми плануємо провести: 

- 4 вишколи/тренінги;  

- 9 мандрівок/поїздок; 

- 5 таборів; 

- 13 внутрішніх заходів Центру; 

- 16 відкритих громадських акцій; 

- 504 щотижневі заняття з дітьми. 



КОНТАКТИ 

пров. Скорульського 5 № 403 

+380976039899 Захар 

plastyouthcenter.zt@gmail.com  

facebook.com/plastyouthcenter/ 

 

 

 

 



 

 

 

 

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! 

 

 

 

ПРИЄДНУЙТЕСЬ! 

  

 


