
ЗВІТ
ПЛАСТОВОГО 

МОЛОДІЖНОГО ЦЕНТРУ
Житомирської міської ради

за 2021 рік



БЮДЖЕТ

На утримання Центру у 2021 році із

загального фонду було виділено 553 836,00

грн в тому числі:

- КЕКВ 2111 — 415 440,00 грн

- КЕКВ 2120 — 91 396,00 грн

- КЕКВ 2210 — 35 000,00 грн

- КЕКВ 2240 — 140,00 грн

- КЕКВ 2271 — 1 650,00 грн

- КЕКВ 2272 — 6 590,00 грн

- КЕКВ 2273 — 1 480,00 грн

- КЕКВ 2275 — 2 140,00 грн



ОФІС

Згідно з рішенням Сесії ЖМР від

12.07.2021 для ПМЦ було надано, на

правах пільгової оренди, два

приміщення:

• вул. Перемоги, 55 (2 кімнати)

• вул. М. Бердичівська, 9 (2 кімнати)

Загальна площа приміщень – 65,4 кв. м

Комунальні послуги оплачуються з

бюджету міста.

Із початку серпня проводимо ремонт

приміщень на вул. Перемоги, 55.



ЗАКУПІВЛІ

Для проведення ремонту приміщення на

вул. Перемоги, 55 на суму 30 000,00 грн

Центр закупив:

• покриття підлоги

• електроприлади

• освітлення

• меблі

Також благодійну допомогу, у вигляді 6

столів та 14 крісел, нам надали:

• БО «Хлібний дім»

• БО «Український фонд благодійництва»



ЗАКУПІВЛІ

Для проведення занять і заходів Центр

закупив спорядження: тарпи на суму 5

000,00 грн (за депутатські кошти Людмили

Зубко).



КОМАНДА
Працівники Центру:

Директор – Захар МАКОВСЬКИЙ

Бухгалтер (0,5) – Катерина ЛОЗИНСЬКА 

Методист – Катерина ЛОЗИНСЬКА

Леонід 

МАЦІЄВСЬКИЙ

Ігор МАКАРЧУК

Дмитро 

КРУЧЕНЮК

Максим ВІКАРЧУК

Олена ЧОРНА

Олександр 

ШЕВЧУК

Олександр 

БОНДАРЧУК

Ганна ШВЕЦЬ

Максим ШВЕЦЬ

Анна КОБЗАР

Павло КОБЗАР

Ольга  

САВИЧЕНКО

Андрій КОЛОС

Віта МАКОВСЬКА

Валерія 

КОРНІЙЧУК

Катерина 

ВДОВЕНКО

Олеся 

ГИЛЯНОВСЬКА

Тетяна БЕГЕРСЬКА

Олена КАШПЕРКО

Андрій БОРОЗНЯК

Марина ГРИЦЬКА-

АННЕНКОВА

Ліна ЗАКРЕВСЬКА

Волонтери Центру:



ЗАХОДИ

5 - 15 січня – серія відеороликів 

«Різдвяна свічечка»

22 січня – участь у загально-

міських заходах з нагоди

Дня соборности України

29 січня – творчий вечір

присвячений пам’яті

героїв бою під Крутами



ЗАХОДИ

13 - 14 лютого – співорганізація 

пластового ідеологічного

вишколу «Крин»

20 лютого – участь у загально-

міських заходах до Дня пам’яті

Героїв Небесної сотні

23 лютого – організували

історичний квест вулицями 

міста – «День звитяги»



8 - 12 березня – провели конкурс 

«Оnline_Шевченкіада» 

8 - 18 квітня – провели 

онлайн-акцію

«Пластова толока»

12 - 16 квітня – провели 

творчий онлайн-конкурс 

до 109 річниці Пластового руху

ЗАХОДИ



ЗАХОДИ

12 квітня – 5 травня –

організували пересувну 

експозицію «Не зрадили 

своїх присяг»

8 - 11 травня – взяли участь 

у всеукраїнських змаганнях

з пішого мандрівництва

«Стежками героїв»

14 - 16 травня – провели

наметове таборування

«Свято весни»



ЗАХОДИ

23 травня – співорганізували 

акцію «День героїв»

24 – 28 травня – долучились

до проведення Всеукраїнської 

військово-патріотичної гри 

«Джура-Десантник»

29 травня – долучились до

проведення 15-го «Велодня»



ЗАХОДИ

28 – 30 травня –

взяли участь 

у всеукраїнських

змаганнях з пішого 

мандрівництва 

«Весняний рейд»

1 червня – долучились до

проведення загальноміських 

заходів приурочених до 

Дня захисту дітей

11 червня – співорга-

нізували презентацію 

книжки «Останній 

командир УПА. 

Життя і боротьба

Василя Кука»



ЗАХОДИ

14 червня - співорганізували 

акцію «День донора»

Впродовж року

волонтери та працівники

Центру були донорами крові

16 червня – співорганізували

акцію «Діти за здоровий 

спосіб життя» для школярів

Станишівської ТГ



ЗАХОДИ

17 - 24 червня – організували

наметовий табір для хлопців

«Шлях у минуле»

18 - 23 червня – провели

наметовий табір для дівчат 

«Лабіринт історій»

27 червня – долучились до

загальноміського «Дня молоді»



ЗАХОДИ

12 липня – взяли участь у 

спеціалізованому військово-

патріотичному вишколі

молоді «Джура-Вовкулака»

16 – 20 серпня – взяли участь у 

ТОТ «Ефективний менеджмент 

молодіжних центрів» у Києві

28 серпня – долучились до

проведення акції «Шаную

воїнів, біжу за героїв України»



ЗАХОДИ

5 вересня – організували

акцію «Відкриття

пластового року»

18 вересня – взяли 

участь у толоці з нагоди 

Всесвітнього дня прибирання

19 вересня – організували 

захід «День родини»



ЗАХОДИ

14 жовтня – взяли участь

у відкритті пам’ятника

«Захисникам України у 

війні з російським агресором»

17 жовтня – провели

творчий вечір 

«Повстанська ватра» 

22 жовтня – організували 

квест для школярів 

«Повстанський рейд»



ЗАХОДИ

31 жовтня – провели 

творчий захід «Етнозустріч»

16 - 18 листопада –

взяли участь у тренінгу 

«Молодіжний працівник»

26 - 28 листопада –

співорганізували акцію

«Базар 21го»



ЗАХОДИ

6 грудня – організували

екскурсію в музей ЖВІ

з нагоди 30-річчя ЗСУ

8 грудня – відправили 

гостинці для вояків 24 ОМБр 

ЗСУ в зону проведення ООС 

13 грудня – розпочали

щорічну акцію

«Вифлеємський вогонь миру»



СТАТИСТИКА

За 2021 рік Центр організував 26 заходів (з них 

on-line – 6).

Кількість учасників – 12 768 (з них бл. 10 000 –

глядачі виставки «Не зрадили своїх присяг»). 

Волонтери Центру долучились до організації 7 

громадських заходів.

Волонтери та вихованці Центру взяли участь у 9 

громадських заходах.

За цей рік наші волонтери провели 816 годин 

занять з дітьми та молоддю, на підготовку до 

яких було витрачено ще 1632 год.



СПІВПРАЦЯ

- ДУ «Всеукраїнський молодіжний центр»

- 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 

- КЗПО «Обласний центр дитячої та юнацької 

творчості» ЖОР 

- Новоград-Волинський міський Молодіжний 

центр



СПІВПРАЦЯ

- Житомирський державний університет ім. 

Івана Франка

- Гончаренко центр Житомир. Education and 

culture

- Місцевий Навколокультурний Простір

- 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 – Захар МАКОВСЬКИЙ

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 захід до Дня донора, передано 

волонтерську допомогу ЗСУ в зоні ООС, організовано один 

вишкіл ВПВ, регулярно проводилось донорство крові, 

готуємо рекомендації для вихованців та волонтерів щодо 

дій в умовах повномасштабного вторгнення ЗС РФ.



ПРОЄКТИ

Курс волонтерства та лідерства
Початок – лютий 2021

Кінець – травень 2021 

Керівник – Захар МАКОВСЬКИЙ

Опис: курс онлайн-лекцій для 

студентів та школярів 

Житомира на такі теми, як: 

проєктний менеджмент, 

командотворення, управління 

часом, ведення ефективних 

переговорів тощо. Проєкт

переміг у конкурсі на 

ґрант від Британської ради 

в Україні (програма «Активні 

громадяни»).



ПРОЄКТИ

Ефективний менеджмент молодіжних 

центрів
Початок – серпень 2021

Кінець – грудень 2021

Керівник – Захар МАКОВСЬКИЙ

Опис: тренінг для молодіжних

працівників Житомирської 

області, який відбувся 10-12 

грудня 2021 р. Реалізовувався

спільно з ВМЦ, Житомирською 

ОДА та УСМС ЖМР. У тренінгу 

взяли участь 17 представників 

різних установ нашої області.



ВИХОВАНЦІ

Станом на грудень 2021 р. при Центрі 

займаються 125 вихованців:

- 7 роїв новацтва (40 хлопчиків і 30 

дівчаток); 

- 9 гуртків юнацтва (29 хлопців і 21

дівчина); 

- 1 гурток старших пластунів (1 хлопець і 4 

дівчат). 

З вихованцями постійно працюють 17 

волонтерів Центру. 



ВИХОВАНЦІ

Графік росту чисельності вихованців 

Центру за 2021 рік (+13% за рік):
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ПЛАНИ 2022

В наступному році ми плануємо:

- 2 вишколи/тренінги; 

- 3 мандрівки/поїздки;

- 4 табори;

- 14 внутрішніх заходів Центру;

- 21 відкриту громадську акцію;

- 544 щотижневі заняття з дітьми.

- закінчити ремонт ПМЦ на вул. Перемоги, 55.

- розпочати ремонт ПМЦ на вул. Малій Берди-

чівській, 9.



КОНТАКТИ

пров. Скорульського 5 № 403

+380976039899 Захар

plastyouthcenter.zt@gmail.com

facebook.com/plastyouthcenter/



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

ПРИЄДНУЙТЕСЬ!


