
ЗВІТ 
ПЛАСТОВОГО  

МОЛОДІЖНОГО ЦЕНТРУ 
Житомирської міської ради 

 за 2019 рік 



БЮДЖЕТ 

На утримання Центру у 2019 році було 

виділено 328 573,00 грн. в тому числі:  

- КЕКВ 2111 "Оплата праці" - 269 322,00 грн. 

- КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 

59 251,00 грн.  

Також залучено депутатські кошти 

(Владислав САВІЦЬКИЙ, Владислав ПУЧИЧ, 

Іван ФУРЛЕТ) у розмірі 15 000,00 грн. Окрім 

того було залучено близько 56 тис. грн. 

власних та благодійних коштів.  
 



ОФІС 

З початку вересня 2019 р. за адресою 

пров. Скорульського 5 (№ 403) почав 

функціонувати офіс Пластового 

молодіжного центру.  

Вихованці та волонтери нашого Центру 

проводять тут різні заходи: 

- щотижневі заняття; 

- планування діяльності; 

- створення ідей нових проєктів; 

- проведення вільного часу. 



КОМАНДА 
Працівники Центру: 

Директор – Максим ШВЕЦЬ (до 23.08)  

    Захар МАКОВСЬКИЙ (з 12.09) 

Бухгалтер (0,5) – Ірина МАКОВА 

Методист – Катерина ЛОЗИНСЬКА 
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Волонтери Центру: 
 



ЗАХОДИ 

19 лютого – семінар для  

Волонтерів Пласту з ОТГ  

організований спільно з  

Центром розвитку  

місцевого самоврядування 

 

21 лютого – презентація 

Пластового молодіжного центру  

у Міській раді 

 

 

 

 

27 лютого - презентація  

діяльності для учнів  

старших класів ЗОШ №28 

 

 



ЗАХОДИ 

14 березня – співочий вечір  

на Михайлівській до Дня  

українського добровольця 

 

 

 

 

4 квітня - підписано договір про 

 отримання приміщення у місцевому  

Навколокультурному Просторі 

 

5 – 7 квітня – участь вихованців 

та волонтерів Центру в організації 

Всеукраїнських змагань з пішого 

мандрівництва «Весняний Рейд» 

 



12 – 14 квітня – організація 

вишколу ВПВ «Слід-2019» 

 

 

 

 

20 квітня - майстер-клас  

«СплеТИ гамак на таборове літо!»  

на просвітницькому заході  

«Наукові пікніки» 

 

 

26 квітня - презентація  

діяльності для студентів  

Житомирського музичного  

училища імені Косенка 

 

 

ЗАХОДИ 



ЗАХОДИ 

10 - 14 травня – Центр став  

співорганізатором у проведенні  

Всеукраїнської військово- 

Патріотичної гри  

«Джура-Десантник-2019» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробка бренд-стилю та  

інформаційного посібника  

для учасників «Джури-Десантника» 

 



ЗАХОДИ 

17-19 травня ми організували  

дитячий табір «Свято Весни» 

 

 

 

 

 

23 травня - Почесна Варта  

віддала шану Героям АТО/ООС 

 

 

 

23 травня – вшанування геройського 

чину діячів УВО, ОУН, Пласту –  

Олега Ольжича, Миколи Сціборського  

та Омеляна Сеника 

 

 



ЗАХОДИ 

23 травня - вихованці центру  

долучилися до загальноміського 

відзначення Дня Героїв 

 

 

 

31 травня - 2 червня – провели 

Змагання з мандрівництва  

«ТС ІХ» 

 

2 

 

2 червня - у Центрі відбулася  

тренінг-гра «Історія українського 

національно-визвольного руху», 

яку провели в рамках ґранту  

Житомирського міського голови 

 



ЗАХОДИ 

7 – 10 червня волонтери Центру  

провели вишкіл ВПВ для учнів 

Острозького військового ліцею 

 

 

 

 

14 червня - Центр передав 

благодійну допомогу військовому 

госпіталю в/ч А1065 у Житомирі 

 

 

10 – 16 червня волонтери Центру  

стали співорганізаторами 

Обласного етапу Всеукраїнської  

гри «Сокіл-Джура-2019»  

 

 



ЗАХОДИ 

14 – 16 червня – наші волонтери 

стали співорганізаторами 

вишколу ВПВ «Розвідник» 

 

 

 

 

27 червня – 7 липня волонтери 

Центру провели 2 дитячих табори 

 поблизу с. Зарічани 

 

 

 

3 – 10 серпня – волонтери Центру 

організували всеукраїнський 

вишкільний табір для 

волонтерів Пласту – «Соловейко» 



ЗАХОДИ 

14 серпня - вихованці та волонтери 

Центру взяли участь у вшануванні 

вояків Армії УНР у Кракові, які 

боронили Польщу від більшовиків 

 

 

20 – 23 серпня – вихованці та 

 волонтери Центру взяли участь 

 у Всеукраїнському пластовому 

 джемборі «Рівно 30. Рівне» 

 

 

 

19 серпня – ми провели  

презентацію Пласту для дітей  

з літнього табору «Орлятко» 

 

 



ЗАХОДИ 

23 серпня – волонтери Центру  

підіймали прапор на майдані  

Корольова з нагоди відзначення  

Дня Державного Прапора України 

 

 

29 серпня - вихованці центру  

взяли участь в організації заходу  

«Шаную воїнів, біжу за 

 героїв України» 

 

 

31 серпня – вихованці та 

волонтери Центру закрили 

літній таборовий сезон 

прощальною ватрою 

  

 



ЗАХОДИ 

6 вересня - вихованці центру 

долучилися до фестивалю 

«Олевська Республіка» 

 

 

 

9 вересня – вихованці Центру 

 стали волонтерами на 

«Житомир. Нова Пошта  

Космічний Напівмарафон» 

21 вересня – Центр організував  

наметове містечко на 

Михайлівській і провів 

офіційне Відкриття 

Пластового Року 2020 



ЗАХОДИ 

27 - 28 вересня - волонтери Центру 

разом з ММЦ м. Новоград-Волинського 

на першому військово-патріотичному 

вишколі #Повстанець2019  

 

 

 

11 жовтня – Центр організував  

квест «Повстанський Рейд» для 

 житомирських школярів 

 

12 жовтня - вихованці відвідали 

зустріч з американською 

астронавткою українського 

походження, пластункою –  

Гайдемарі Стефанишин-Пайпер 

  



ЗАХОДИ 

14 жовтня - відбулася практична 

презентація Пласту для учнів 

ЗОШ №19, приурочена до 

Дня захисника України 

 

 

 

22 жовтня – Центр організував 

 новацьку прогулянку 

 

 

26 жовтня - вихованці центру 

взяли участь в дитячому 

пішохідному квесті 

«Jump in Tourism» 

 



ЗАХОДИ 

28 жовтня – ми відвідали 

Повстанський хутір поблизу  

міста Радомишля 

 

 

 

19 листопада – Центр презентував 

 свою діяльність для Школи 

 Місцевого Самоврядування 

 

 

 

23 – 24 листопада – Центр 

організував всеукраїнську 

акцію «Базар 21го» на спомин 

про героїв Другого зимового 

походу Армії УНР у 1921 р. 

 



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.   

 

 

 



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 та видання (в І половині 2020 р.)  

ілюстрованого посібника з мінної безпеки. 

 

 



ПРОЄКТИ 

«Поліська Січ Бульби Боровця» 
Початок – лютий 2019 

Закінчення – грудень 2019 

Керівник – Катерина ЛОЗИНСЬКА 

Режисер – В’ячеслав МАЙБОРОДА 

Оператор – Олег КОТ 

 

Опис: документальний  

фільм-дослідження з  

елементами реконструкції  

«Поліська січ Бульби Боровця». 

Популяризує історію УПА  

«Поліська Січ» як феномена та  

важливої складової локальної  

історії Житомирщини періоду  

ІІ світової війни. 

 

 



ВИХОВАНЦІ 

Станом на листопад 2019 р. при Центрі 

займаються 85 вихованців: 

- 3 рої новаків (25 хлопчиків і 15 дівчаток); 

- 6 гуртків юнаків (19 хлопців і 10 дівчат); 

- 1 гурток старших пластунів (8 хлопців і 8 

дівчат). 

З вихованцями постійно працюють 12 

волонтерів Центру. 
 



ПЛАНИ 2020 

В наступному році ми плануємо провести: 

- 2 вишколи/тренінги;  

- 3 мандрівки/поїздки; 

- 4 табори; 

- 7 внутрішніх заходів Центру; 

- 10 відкритих громадських акцій; 

- 371 щотижневих занять з дітьми. 



КОНТАКТИ 

пров. Скорульського 5 № 403 

+380976039899 Захар 

plastyouthcenter.zt@gmail.com  

facebook.com/plastyouthcenter/ 

 

 

 

 



 

 

 

 

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! 

 

 

 

ПРИЄДНУЙТЕСЬ! 

  

 


