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Проãраìа 19-õ Зборів КУПО

             понеäіëоê,  11:00 Приїзд, реєстрація делегатів.
22 серпня, 2016 р. 18:00 Зустріч голів КПС і ГПБ.

               вівтороê,  08:00 Реєстрація.
23 серпня, 2016 р. 10:00 Відкриття 19-их Зборів КУПО.
  Церeмоніaли.
  Вибір президії зборів.
  Вибір верифікаційної комісії.
  Привіти.
  Звіт верифікаційної комісії.
  Прийняття правильника нарад Зборів.   
  Прийняття правильника нарад комісії.
  Прийняття протоколу 18-х Зборів КУПО.
  Доповнення комісій 19-х Зборів КУПО.
 13:00 Обід.
 14:00 Доповнення крайових звітів.
  Доповнення звітів членів ГПБ.
  Усний звіт голови ГПРади.
  Уділення абсолюторії уступаючому проводу.
  Покликання VI-го Пластового Конґресу.
 19:30 Вечеря і пластова ватра.
  Нічні наради комісій.

                  сереäа, 07:00 Сніданок.
24 серпня, 2016 р.  Відкриття дня з нагоди 25-ї річниці Незалежності України.
                      Äенü до 14:00 Вільний час, щоб делегати мали нагоду взяти участь
       Неçаëежності  у святкуванні 25-ліття проголошення Незалежності України.
                  Уêраїни 14:00 Загальний З’їзд УСП.
  Велика Рада УПС.
 19:00 Вечеря.
 20:00 Продовження нарад комісій.
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                  четвер, 08:00 Сніданок.
25 серпня, 2016 р.  09:00 Велика Рада Орлиного Кругу.
  Велика Рада Скобиного Кругу.
 13:00 Обід.
  Продовження нарад ВРОК, ВРСК.
 17:00 Звіт статутової комісії.
  Звіт номінаційної комісії
 20:00 Cвяточна вечеря.

               п’ятниця, 08:00 Сніданок.
26 серпня, 2016 р.  09:00 Звіти комісій і схвалення резолюцій комісій.
  Резолюційна.
  Видавнича.
  Фінансова.
  Схвалення резолюцій Орлиного і Скобиного Кругів.
  Схвалення резолюцій Загального З’їзду УСП і Великої Ради УПС.
  Різне.
  Заприсяження нового Проводу ГПБ і ГПР.
  Слово новообраного голови ГПБ.
  Закриття Зборів.
   Обід.
  Після обіду — сходини проводів країв з новим проводом ГПБ і ГПР.
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Правиëüниê нараä
19-õ Зборів КУПО

 Згідно з обов’язуючим Стaтутутом Конференції Укрaїнських Плaстових Оргaнізaцій, Зборaми 
КУПО проводить вибрaнa ними президія, склaдaнa з голови, його зaступникa і секретaрів. 
До обов’язків президії нaлежить подбaти, щоб постaнови Зборів були готові до публікaції 
нaйпізніше до двох місяців, a повний протокол — до шести місяців.

 A. Äо êоìпетенції тa обов’яçêів преäсіäниêa нaëежититü:
1. Вести нaрaдaми Зборів згідно з проголошеним порядком нaрaд, дбaти про порядок під чaс їх 

тривaння тa зберігaти прaвилa нaрaд. 
2. Проголошувaти відкриття листи зaпитів.
3. Проголошувaти відкриття листи дискутaнтів.
4. Провaдити дискусію тa дбaти про її діловість.
5. Подaвaти під голосувaння зголошені внески чи резолюції тa проголошувaти вислід голосувaння.
6. Вияснювaти тa рішaти всі зaяви у формaльній спрaві (від рішення предсідникa можнa 

відкликaтися до Зборів). 
7. З місця перервaти виступ делеґaтa коли:
	 •	він	нaрушaє	прaвилa	ведення	Зборів,	aбо	говорить	не	до	теми;
	 •	нaспівaє	внесок	у	формaльній	спрaві;
	 •	нaспівaє	спротив	проти	розглянення	зголошеного	питaння.
8.  Відкинути несуттєві чи спізнені внески.
9.  Вести нaрaди безторонньо. В ніякому випaдку він не сміє дускутувaти з промовцями.
10. При голосувaнню предсідник мaє тaкі прaвa, як кожний умaндaтовaний учaсник Зборів.
11. Зaступникові предсідникa, коли він переводить Зборaми у нетрисутності предсідникa, прислу-

говують усі прaвa предсідникa. 

 Á. Учaсниêaìи Зборів є: 
1. Нaчaльний Плaстун — з повними повновлaстями.
2. Умaндaтовaні предстaвники крaйових плaстових оргaнізaцій — членів КУПО, з повним прaвом 

голосу. 
3. Члени Головної Плaстової Рaди й Головної Плaстової Булaви тa постійні співробітники тих ор-

гaнів з дорaдчим голосом тільки (хібa що одночaсно мaють мaндaти, як уповновaжені котроїсь 
членської оргaнізaції).
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4.  Інші плaстуни, які не можуть брaти учaсті у дискусіях нa пленумі, aле можуть приймaти учaсть 
у прaцях поодиноких Комісій, згідно з Прaвилaьником нaрaд комісій.

 В. Учaсниêи Зборів ìaютü прaво піä чaс нaрaä:
1. Вислявлювaти свої думки відносно постaвлених нa порядку нaрaд питaнь і формулювaти їх 

при кінці виступу у короткі і ядерні висновки.
2. Брaти учaсть в обговоренні нa комісіях предложених Зборaм проєктів.
3. Голосувaти нa пленумі згідно зі своіми мaндaтaми.

 Ã. Зaãaëüні Прaвиëa:
1. Нa пленaрних сесіях Зборів обговорюється тільки питaння котрі предстaвлені в остaточно 

устійненому порядку нaрaд, проголошеному ГПБулaвою.
2. У дискусії нaд звітaми кожний дискутaнт може зaбирaти голос тільки один рaз для з’ясувaння 

своїх зaввaг відносно діяльности уступaючих оргaнів. Не слід дискутувaти з висловленими 
зaмітaми інших дискутaнтів. Дискусію під чaс Зборів требa вести до теми, що її розлядaє дaнa 
точкa прогрaми. 

3. В дискусії нaд внескaми можнa мaти зaсaдничо тільки двa рaзи голос: рaз — для устійнення 
поглядів внескодaвця в дaній спрaві, другий рaз — як відповідь нa протилежні посляди про-
мовцїв. Дискутaнт, що пропонує доповнення, розділення, перефрaзувaння, чи зміну внеску, 
обов’язaний негaйно подaти президії Зборів свій проєкт нa письмі.

4. Кожний зголошений внесок що його Збори мaли б розглядaти, мусить мaти піддержку принaй-
менше ще одного умaндaтовaного учaсникa Зборів. В один чaс може бути розглядaний тільки 
один внесок.

5. Під чaс дискусії нaд якою мaбуть спрaвою, aбо нaвіть з хвилиною її розпочaття, можнa постaви-
ти внесення нa обмеження дискусії, aбо її зaкриття (нa приклaд: обмежуючи чaс промовців, 
визнaчуючи чaс для цілої дискусії, тощо). Тaке внесення: 

	 •	вимaгaє	підтримки	і	мaє	першенство	перед	іншими	зголошеними	чи	дискутовaними	внесеннями;
	 •	не	може	бути	дискутовaне	і	не	можнa	його	доповняти;
	 •	вимaгaє	квaліфіковaної	більшості	двох	третіх	(2/3)	голосів.
 Коли внесок про зaкриття дискусії перейде, ніхто не може більше дискутувaти і дискутовaну  

спрaву піддaється під голосувaння. 
6. Зaстереження проти розляду внесення. Проти розгляду внесення можнa зголосити зaстереження:
	 •	тaкий	внесок	можнa	постaвити	тільки,	зaки	почaлaся	дискусія	нaд	оспорювaним	внесенням	

(виїмково, коли промовляє перший дискутaнт), він мaє першенство і може перервaти промов-
цеві	його	виступ;

	 •	він	не	вимaгaє	підтримки,	нaд	ним	не	може	бути	дискусії,	його	не	можнa	доповнювaти,	його	
слід	відрaзу	вирішити;

	 •	його	може	постaвити	теж	і	предсідник	Зборів;
	 •	щоб	той	внесок	міг	перейти,	требa	квaліфіковaної	більшости	двох	третіх	(2/3)	голосів.	
7. Відкликaння внесення. Постaвлене, піддержaне тa з’ясовaне предсідником внесення може бути 

відкликaне внескодaвцем і тим, що його піддержaв.
8. Поновне розглянення спрaви. Внесення нa поновне розглянення спрaви мусить бути постaвлене 

лише під чaс нaрaд Зборів, що його схвaлили. Тaке внесення:
	 •	може	бути	постaвлене	тільки	тaким	учaсником	Зборів,	який	голосувaв	зa	цим	рішенням;
	 •	воно	вимaгaє	піддержки;
	 •	 воно	мaє	першенство	перед	 усімa	 іншими	 спрaвaми	 і	може	 спинити	виступ	дискутaнтa	 в	
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іншій	спрaві,	однaче	його	розгляд	і	вирішення	мусить	ждaти	своєї	черги;
	 •	здержує	виконaння	зaторкненої	ухвaли	aж	до	вирішення.	Нaд	ним	можнa	дискутувaти	якщо	

спрaвa,	яку	воно	зaторкaє,	підлягaє	дискусії;
	 •	вирішується	тaкою	більшістю	голосів,	якої	вимaгaло	переведення	зaторкненої	ухвaли.
 Ухвaлa може бури зміненa лиш один рaз.
9. Усякі непрaвильності в перебігу Зборів можнa зголошувaти до предсідникa у  формі т.зв. 

«формaльної спрaви». Зaяву у формaльних спрaвaх можнa зголошувaти тільки в тaких випaдкaх:
	 •	зaстереження	щодо	ведення	Зборів	предсідником;
	 •	коли	промовець	уживaє	невідповідних	чи	обрaзливих	висловів;
	 •	коли	промовець	говорить	не	до	теми	чи	перетягaє	визнaчений	для	нього	чaс	.
 Зaяву требa зголосити негaйно, як зaйде непрaвильність. Зaявa у формaльній спрaві:
	 •	мaє	першенство	перед	усімa	іншими	спрaвaми	і	може	перервaти	промовцеві,	що	говорить;
	 •	не	потребує	підтримки	і	не	підлягaє	дускусії;
	 •	предсідник	мaє	її	негaйно	вирішити;
	 •	рішення	предсідникa	може	бути	відкликaне	до	Зборів	із	тим,	що	відклик	мусить	бути	зголошений	

негaйно по проголошенні рішення.

 Ã
.
. Реçоëюції (постaнови):

1. Кожнa резолюція чи постaновa, зaки буде віддaнa під розвaгу Зборaм, мусить бути прийнятa 
одною з комісій.

2. Спрaви, для яких у Стaтуті є передбaчене спеціяльне поступувaння, можуть бути відaнні під 
розвaгу Зборів тільки тоді, коли всі вимоги Стaтуту були сповнені.

3. Зaгaльні резолюції, дле яких немaє окремих комісій, обговорюються в рaмaх резолюційної 
комісії.

4. Комісії, які обговорювaли поодинокі резолюції, реферують їх нa Зборaх. Резолюції опрaцьовaні 
з’їздовими комісіями розглядaються Зборaми в тaкий спосіб, що головa (чи визнaчений член) 
комісії зaчитує і предклaдaє нa письмі проєкти резолюцій у тaкій формі, як вони були прийняті 
і передaє голос визнaченим нa комісії референтaм для сукупного предстaвлення aфґументів 
видвигненихнa нaрaд комісії. Якщо нa комісії були контроверсійні думки відносно зaторкнених 
резолюцій, то визнaчені комісією референти з’ясовують коротко погляди своїх однодумців.

5. Нa пленумі зaсaдничої дискусії нaд резолюціями немa. Резолюції пленум:
	 •	приймaє	у	предстaвленому	виді,	aбо
	 •	відкидaє	вповно,	aбо
	 •	відсилaє	до	комісії	до	нового	оформлення.
6.	 Текст	схвaлений	постaнов/резолюцій	підлягaє	мовній	стилістичній	редaкції,	узгодженій	з	головою	

дaної комісії, перед його опублікувaнням.
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Правиëüниê нараä êоìісіé
19-õ Зборів КУПО

1. Згідно зі Статутом КУПО (стаття V – Збори Конференції, точка 7.б) Головна Пластова Булава 
покликує потрібні комісії (окрім номінаційної комісії), один рік перед Зборами КУПО.

2. Головна Пластова Булава покликає членів підготовчих комісій (окрім номінаційної) і вибирає 
голову. ГПБ звертається до Крайових Пластових Старшин назначити по одному представнику 
до кожної покликаної комісії не пізніше, як 120 днів перед Зборами. Одного з членів Комісія 
вибирає заступником голови, а другого писаря. Після цього, ГПБ подає всім Крайовим Плас-
товим Старшинам адресу голів кожної комісії для зголошення пропозицій, резолюцій і реко-
мендацій Зборів. (Номінаційна комісія — гляди далі).

3. Одна і та сама особа не може бути членом двох чи більше комісій, ні перед Зборами, ні під час 
Зборів.

4. Кожний член комісії має один голос. Рішення приймається звичайною більшістю голосів. 
Голова може переводити голосування теж листовно, електронно, телефонічно або факсом.  
При однаковій кількості голосів рішення перепадає.

	 Якщо	дана	резолюція	чи	рекомендація	не	знайшла	на	Комісії	принаймні	2/3	голосів	піддержки,	
тоді голова, на бажання противників тієї резолюції чи рекомендації, визначає референтів, 
які мають зібрати і в сукупній формі представити перед голосуванням на Пленумі Зборів 
аргументи своїх однодумців, висунені під час обговорення даного проeкту. 

5. Форма дії комісії — голова разом із членами комісії укладають плян праці і обговорюють про-
поновані резолюції. Члени комісій повинні подати свої пропоновані резолюції заздалегідь, 
письмово голові даної Комісії. Комісії виготовляють потрібні резолюції чи рекомендації до 
представлення Зборам КУПО для затвердження. Пропозиції повинні бути подані Комісіям не 
пізніше як 120 днів перед Зборами КУПО.  Після цього кожна комісія розглядає всі пропоновані 
резолюції і рекомендації і підготовляє список.

6. Фінансова комісія виготовляє проeктбюджету КУПО на наступаючу каденцію, реалістично уз-
гляднюючи можливі приходи та їх джерела.

7. Результати праці голова кожної комісії — резолюції та бюджет — пересилає до ГПБ не пізніше 
як 75 днів перед Зборами.  Однак, резолюційна комісія пересилає всі рішення в справах, що 
мають вплив на ідейну єдність та устроєву подібність не пізніше, як три місяці перед Зборами.

8. Головна Пластова Булава публікує всі рішення роботи комісій не пізніше як 60 днів перед 
Зборами.  Однак, Головна Пластова Булава публікує всі рішення в справах, що мають вплив на 
ідейну єдність та устроєбу подібність не пізніше, як три місяці перед Зборами.

9. Після проголошення ГПБулавою пропонованих резолюцій 60 днів перед Зборами КУПО та під 
час Зборів КУПО лише країни, а не поодинокі члени комісій зможуть подавати нові пропозиції 
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резолюцій до розгляду комісій. Такі нові пропозиції, формально на письмі, можуть прийти 
тільки від Крайових Проводів.

10. Усі члени підготовчих комісій, які є присутні на Зборах, автоматично стають членами анало-
гічних комісій на Зборах. Голова підготовчої комісії автоматично стає головою тої ж комісії на 
Зборах. У випадку відсутності голови підготовчої комісії, члени тої комісії на Зборах вибирають 
з поміж себе нового голову. Окрім того Збори можуть (якщо бажають), доповнити склад кожної 
комісії до максимум 9 членів з поміж умандатованих делеґатів Зборів. Тільки члени формально 
покликані до комісії перед і під час Зборів, мають право ухвального голосу на комісії.  Всі інші 
зареєстровані учасники Зборів можуть брати участь у працях любої комісії, займати голос у 
дискусії, але не можуть голосувати над рішенням.

11. Голова та писар передають на письмі президії Зборів затверджені комісією резолюцій та ре-
комендації до прочитання, представлення арґументів (якщо вони є бажані) й голосування 
Зборів.

 Ноìінаціéна êоìісія
1. Згідно з Статутом КУПО (стаття V, Збори Конференції, точка 14.б.і) Головна Пластова Рада 

покликає номінаційну комісію та назначує двох членів тої комісії. Головна Пластова Булава 
назначує других двох членів Комісії, а всі крайові старшини мають право делегувати по одному 
членові.

2. Рекомендація: номінаційну комісію скликається не пізніше як 6 місяців перед Зборами КУПО.
3. Номінаційна комісія вибирає голову з-поміж себе та виготовляє листу кандидатів на всі вибор-

ні	пости	Головної	Пластової	Ради/Головної	Пластової	Булави.
4. Кожна членська організація може до 60 днів перед Зборами подати на руки голови комісії 

свою повну листу кандидатів.
5. Остаточну листу (чи листи) кандидатів Головна Пластова Булава розсилає до членських 

організацій не пізніше як 45 днів перед Зборами. Під час Зборів номінаційна комісія може 
доповнити тільки необсаджені пости.

6. Звіт праці номінаційної комісії читає голова комісії на Зборах КУПО.

 Реçоëюції Орëиноãо Крóãа, Ñêобиноãо Крóãа, Заãаëüноãо З’їçäó УÑП і Веëиêої Раäи УПÑ
1. Головні Булавні своїх уладів мають підготовити свої З’їзди згідно з правильниками.
2. Проекти виховних резолюцій підготовляють проводи Орлиного і Скобиного Кругів, придер-

жуючись тих самих правил що комісії. Ті резолюції обговорюється на Великих Радах Орлиного 
й Скобиного Кругів. Окремі правильники улaдів описують, хто має права голосу. Великі Ради 
Кругів мають теж за завданням вибрати свій провід на чергову каденцію.

3. Проєкти резолюцій УСП і УПС підготовляють проводи уладів, придержуючись тих самих пра-
вил, що й комісії. Правильники Уладів УСП і УПС описують, хто має права голосу і додаткові 
вимоги від Головних Булавних УСП і УПС. Пропоновані резолюції і рекомендації зі свого З’їзду 
представляють на письмі Зборам до затвердження. Загальний З’їзд УСП і Велика Рада УПС 
мають теж за завданням вибрати свій провід на чергову каденцію.

Правильник нарад комісії прийнято на сходинах пленуму ГПБ 
дня 12-го вересня 2015 р. зі зміною 16-го січня 2016 р.
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ЗВІТИ
Ãоëовної Пëастової

Áóëави
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ЗВІТ
ãоëови Ãоëовної Пëастової Áóëави

Провіä вибраниé на 18-иõ Збораõ Конференції Уêраїнсüêиõ Пëастовиõ Орãаніçаціé

Ãоëовна Пëастова Áóëава
пл. сен. Марта Кандюк-Кузьмович, Гр   Голова     
пл. сен. Роман Гриців, ОХ    Заступник
ст. пл. Назар Зелінка, О3О    Ґенеральний Секретар, до дня 30 жовтня, 2015
пл. сен. Тамара Ганкевич, ПС    Діловод Господарки і Майна
пл. сен. Сергій Юзик, СМ    Діловoд Видань та Інформації
ст. пл. Андрій Ребрик, ЦМ    Діловод Розвитку Пласту у Світі
пл. сен. Ростислав Слабіцький, ЧМ   Головний булавний УПН
ст. пл. Іван Спринь, СМ     Головний булавний УПЮ
ст. пл. Леся Рудчук, Гр     Головна булавна УСП, до дня 20 березня, 2015
ст. пл. Наталя Зелінка     в.о. Головна булавна УСП, від 16 січня, 2016
пл. сен. Марко Чуквінський, ЧМ   Головний булавний УПС

Ãоëовна Пëастова Раäа
пл. сен. Володимир Базарко, ЧК   Голова ГПР
пл. сен. Богдан Гасюк, =V=    Заступник Голови ГПР
пл. сен. Рома Зубенко, Гр    Писар ГПР
пл. сен. Юрій Савицький, ЛЧ    член
пл. сен. Юрій Мончак, =V=    член, до жовтня, 2014
пл. сен. Віталій Троць, О3О    член, від жовтня, 2014
пл. сен. Юрій Данилів, ВБ    заступник 

пë. сен. Марта Канäюê-Кóçüìович,
ãоëова Ãоëовної Пëастової Áóëави
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Форìа Праці
 
До часу 1-го липня 2016 відбули 13 сходин пленуму ГПБ (члени ГПБ + голови КПС) і три 

спільні зустрічі членів ГПБ. Постійно поміж сходинами були розмови, електронні листи, скайп- 
конференції і у наглих справах робили рішення користуючись електронним голосуванням, згідно 
з Правильником Внутрішньої Дії ГПБ.

Сходини пленуму ГПБ користувалися програмою «Lync» - Skype for Business. Уможливленням 
користуватися тою системою занимався технічний адміністратор ст. пл. Іван Кіналь, співробітник 
голови ГПБ.

У цій каденції запроваджено писемні звіти всіх членів пленуму ГПБ, котрі мали бути переслані 
до середи перед сходинами ГПБ на руки ґенерального секретаря ГПБ. Ґенеральний секретар 
збирав всі внески і звіти та висилав на адресу пленуму ГПБ, щоби дати нагоду всім учасникам 
сходин (і тим, котрі не брали участь у сходинах), прочитати про діяльність і працю членів 
проводу Пласту. До розсилки на адресу пленуму ГПБ (googlegroup) ми долучили всіх членів ГПР і 
Начального Пластуна, щоби вони були в курсі справ. Такі звіти теж допомогали у виготовленням 
річних і кінцевих звітів на КУПО.

В цій каденції ми користувалися новою мережовою сторінкою ГПБ — www.plast.org. Домайн 
зареєстрований Aндрієм Ганкевичем, і ми дуже вдячні йому, що дозволив нам користуватися для 
Конференції. Друг Андрій постійно занимається усучасненням домайну, її реєстрацією і забезпечує 
її для Пласту. Стара мережова сторінка ГПБ, www.plastscouting.org, далі існує, і є архівним сайтом 
ГПБ. ЇЇ забезпечує ГПБ під наглядом Івана Кіналя.

Пластові Вісті — в цій каденції ми зробили рішення друкувати Пластові Вісті річно, але також 
запровадили «е-Вісті» на мережовій сторінці ГПБ. «Е-Вісті» дає нагоду ГПБ зразу повідомляти всіх 
пластунів у світі про важні рішення пленуму ГПБ. За видання «Пластових Вістей» і усучаснення 
повідомлень через «e-Вісті» відповідав ґенсек ГПБ.

Співпраця між членами ГПБ була знаменита, як і між краями. Дуже дружна і продуктивна! 
Чим краще ми відкриваємо двері комунікації, тим краще ми поінформовані про працю по краях і 
працю членів ГПБ. Велика подяка належиться ґенеральному секретареві, ст. пл. Назареві Зелінці, 
котрий взявся до роботи з запалом, створив сторінку для ГПБ, заповнює її інформаціями. Після 
його резиґнації з посту ґенерального секретаря, він залишився моїм співробітником, далі писав 
протоколи і пильнував мережову сторінку. Це була його ініціятива далі допомагати ГПБ, хоча не 
мав права голосу на пленарних сходинах ГПБ.

Участь у сходинах пленуму ГПБ була найголовнійша форма комунікації між ГПБ і КПС. На жаль 
деякі країни дуже рідко брали участь у сходинах, не відписували на листи, не тримали контакт 
з конференцією і не звітували. Вислід того —  рішення ГПБ не передавалося в край, хоча всі 
найважнійші рішення ми давали відразу на мережеву сторінку ГПБ у формі «Е-вісті» або через 
ФБ сторінку «Конференція Українських Пластових Організацій». Постійно наголошувалося, щоб 
у випадку відсутності голови КПС, на пленарних сходинах ГПБ призначити когось іншого. Деякі 
діловоди і голови КПС це робили, в інших випадках іґнорували. 

http://www.plast.org/
http://www.plastscouting.org/
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Присóтністü чëенів ÃПÁ і КПÑ на сõоäинаõ пëенóìó ÃПÁ

Передбачуються ще одні сходини пленуму ГПБ (#14) до часу 19-их Зборів КУПО, і останні 
сходин членів ГПБ з початком серпня 2016р. 

 
В цій каденції оновили Правильник Внутрішної Дії, котрий дозволяє на електронне голосування 

коли є нагла справа. Всі рішення поза пленарними сходинами були зареєстровані у протоколах ГПБ.

Поїçäêи і репреçентація, важні äати

жовтенü 2013  Крайовий Пластовий З’їзд Америки.

ëистопаä 2013  Розпочався Майдан.

береçенü 2014  Львів: спільні наради членів ГПБ, ГПР і КПС України.

червенü 2014  Брала участь у Золотому Ювілею МВТ «Лісова Школа» в Гантері, США. 
    Вручила відзначення двом виховникам і привітала МВТ «Лісову Школу» 
    з нагоди цього ювілею.

ëипенü 2014  Відвідила Табір Пташат на Союзівці, США. Зустріч з головою групи в Стокгольмі,
    пл.сен. Мотря Федорів Яремко в часі її перебування в Америці.

ëипенü 2014  Newport, RI: брала участь у святочному концерті світової прем’єри музичного
    твору в пам»яті «Небесної Сотні». На концерт прибуло багато пластунів.

ëипенü 2014  Відвідала пластову оселю в США — «Вовча Тропа», зустріч з головою OTK,   
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    пл.сен. Даркою Темницькою, ЧП і ГБ УПЮ, ст. пл. Іваном Спринем, 
    котрий приїхав як виховник. На таборі теж зустрічала інших виховників з України

серпенü 2014  Відвідала «Морський Табір» в США. На таборі було двоє виховників з України
 5.VIII: 

 11-12. VIII:   Відвідала пластовий табір у Хохланді в Німеччині. 

 12. VIII:   Сходини з організаційним комітетом ЮМПЗ 2017.

 12-24. VIIІ:  Відвідала вісім окружних таборів в Україні разом з ґенеральним секратарем ГПБ 
ст. пл. Назарем Зелінкою (Вовча Школа, Ревор, Спортовий Табір — СВТ, Говерля, 
Легіон, КВТ, Герць і МВТ «Життя в Пласті») Ціль відвідин була ознайомитися з 
програмою тих таборів, зустрічатися з проводом і учасниками тих таборів і 
мати нагоду на особисту розмову з дітьми. 

серпенü 2014 Зустріч з віце-прем’єр міністром України Олександром Сичом у Кабінеті Мініст-
рів України. Делегація: голова КПС України — Дмитро Колесник, ґенеральний 
секретар ГПБ — Назар Зелінка і голова ГПБ — Марта Кузьмович. Також була 
зустріч з народним депутатом Лесею Оробець — подякувати за підтримку 
пластунам в часі Майдану. В часі перебування в Тернополі мала інтерв’ю на 
телебаченні про Пласт. Тут теж зустрічаласа з Тарасом Демкурою,  теперішний 
член Дорадчої Ради при КПС України.

Зустріч з учасниками Крайового вишкільного табору. Славське, Україна, серпень 2014 р.
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вересенü 2014   Крайовий Пластовий З’їзд в Австралії (Мельборн) Зустріч з головою Спілки
 13-14 IX:   Української Молоді (СУМ) паном Петром Думою.

 20. ІХ:  Мельборн — зустріч з Блаженішим Святославом в часі його відвідин в Авст-
ралію. Завдяки КПС Австралії була на бенкеті разом з пластунами.

вересенü 2014   Бенкет УКУ в Ню Йорку, допомагала у реєстрації гостей і датків.
 25. ІХ:  На бенкеті були Владика Борис Ґудзяк, Андрій Садовий і віце-прем’єр міністр 

України Олександр Сич. На бенкеті присутні дуже багато пластунів, як і голова 
пластової групи Швеції, котра перебувала в Америці в цей час.

жовтенü 2014   ХХХІ Крайовий Пластовий З’їзд в Америці у Клівленді (не виборчий з’їзд). 
 18-19 Х:  

ëистопаä 2014  Відвідала Пластову Орликіяду США.
 8-9 XI:   Прелегент на Вишколі Зв’язкових США.

ãрóäенü 2014   Відібрала Вифлеємський Вогонь Миру на летовищі в НЙ
 11. ХІІ:  
 
 13. ХІІ:   Крайовий Пластовий З’їзд у Варшаві, Польща.

 16. ХІІ:   На запрошення станичного Києва, КПС Андрія Лузана, брала участь у передачі 
Вифлеємського Вогню Миру у Софійському Соборі.

 17. XII:   Відвідала пластунів у батальйоні «Гарпун».

 17. ХІІ:  На запрошення станичного Києва, разом з ним і одним юнаком передали ВВМ 
телебаченню Громадське ТБ. Мали спільне інтерв’ю. Відвідала могилу Маркіяна 
Паславського.

   
 17. XII:   Брала участь у сходинах Осередку Праці  УПС у Києві на запрошення осеред-

кової, пл.сен. Христі Маців.

 18. XII:   Була на сходинах Почесної Варти на запрошення ст. пл. Тараса Іщика у Львові. 

 23. ХІІ:  Інтерв’ю для «Нової Ґазети» у США .

ëютиé 2015  Крайова Пластова Нарада в Канаді (Торонто) Сходини Статутової Комісії 
 28. ІІ — 1 ІІІ:  (Ганя Шиптур, Роман Гриців, Юрій Кузьмович, Микола Музала і голова ГПБ — 

через скайп)

травенü 2015  Прелегент на Вишколі Зв’язкових в Аргентині. Комендант Іван Спринь, ГБ УПЮ.
 1-3 V: 

 3.V:   Міжкрайовий Книжковий Базар (Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.) 
Зустріч  з громадою при українському столі на базарі.

 8. V:   Зустріч зі заступником централі українців в Аргентині, др. Марія Христина 
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Зінко (пластунка). Вечірня зустріч з ОП УПС котру зорганізувала голова ОП 
УПС — Павля Балук.

 9-10 V:   ХХVII Крайовий Пластовий З’їзд Аргентини.
  Презентація фільму про УПА в Товаристві «Просвіта,» на запрошення голови 

Юрія Данилишина (пластуна.) Презентацію уможливив ГБ УПЮ, Іван Спринь. 
Голова ГПБ подарувала бібліотеці «Просвіти» Альманах Пласту.

 11. V:   Зустріч з достойним паном послом України в Аргентині Юрієм Дюдіним в 
консуляті. Подарували «Пластовий Альманах».

 
 11.V:   Вечеря з представниками українських організації в Буенос Aйрес. 

травенü 2015   Kрайовий Пластовий З’їзд Великобританії у Дербі. 
 16.V:   Присутні заступник ГПБ Роман Гриців і голова ГПБ Марта Кузьмович.
 
 18. V:   Зустріч в канцелярії КПС України з проводом Пласту. Присутні: Ярослав 

Юрчишин, Юрій Юзич, Оля Герус, Роман Гриців, і Марта Кузьмович. Обгово-
рення проблем, успіхів, стан фінансів, зобов’язання — внески до ГПБ, стан 
виховної праці, брак виховників.

 18.V:   Зустріч в Києві з членами комісії «Фонд допомоги Пластунам в АТО».

 18.V:   Брала участь у сходинах Осередку Праці  УПС у Києві на запрошення осеред-
кової, пл.сен. Христі Маців.

 19. V:   Наради членів ГПБ, ГПР і співробітників у Львові.
червенü 2015   Відвідaла МВТ «Школa Булавних» США. 
  25-28 VI: В часі відвідин прочитала кілька гутірок та інструктажів.

жовтенü 2015   Крайовий Пластовий З’їзд Америки, член резолюційної комісії.
 17-18 Х:

 29-30 X:		 	 Наради	ГПБ/ГПР	у	Львові.

ãрóäенü 2015  Крайовий Пластовий З’їзд України в Києві.
 5. ХІІ: 

 5. XII:   Бенкет УКУ в Києві. Розмовляла з Блаженішим Л. Гузарем, з Владикою Борисом 
Ґуздяком, канадським послом в Україні Романом Ващуком з дружиною, прес-
аташе при американському посольстві Яриною Ференцевич та головою ОП 
УПС Христиною Маців. На бенкеті було дуже багато пластунів.

береçенü 2016  Крайовий Пластовий З’їзд в Канаді
 5. ІІІ:

 12. ІІІ:   Поїздка до Великобританії. Зустріч з пластунами у Лондоні і окремі сходини 
у Манчестері з головами КПР і КПС.
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червенü, 2016   Була на ХІХ Світовому Конґресі Спілки Української Молоді (СУМ) у Віппані, США.
 12. VI:    Передала привіт на бенкеті. Зустріч з уступаючим головою СУМА — Петро 

Дума і Андрієм Біликом, нововибраним головою.

 17. VI:   Зустріч в Ню Йорку з прем’єр-міністром України, достойним Володимиром 
Ґройсманом.

 26. VI:   Відвідала МВТ «Лісовa Школa» в Гантері, надала відзначення.

Виêонання реçоëюціé 18-иõ Зборів КУПО

А-7: 18-ті Збори КУПО доповнюють резолюцію Б-3 8-их Зборів КУПО з обмеженням на час 
ратифікації правильників. Зміни існуючиих або схвалення нових діяльностевих правильників 
(однострою, відзначення і т.п.), правильників уладів, правильників об»єднянь чи згуртувань 
членства та правильників діальности міжкрайових органів, покликаних Головною Пластовою 
Булавою або створенням членством, постанови яких не суперечать постанови статей І, ІІ та 15 
статті V Статуту Конференції підготовляє Головна Пластова Булава з власної ініціятиви, або 
з ініціятиви будь-якої крайової пластової старшини або з ініціятиви з’їздів членства — у тісній 
співпраці з крайовими пластовими старшинами всіх членів Конференції. Головна Пластова Булава 
після прийняття проєктів змін розсилає їх краям для ратифікації. Спосіб крайової ратифікації 
— прийняття крайовою пластовою старшиною. Ця ратифікації повинна бути проведена не 
пізніше шести місяців відтоді, як Головна Пластова Булава розіслала проекти кряам. Край, що не 
розглядав питання ратифікації або повідомив Головну Пластову Булаву про вислід ратифікації до 
реченця, зараховується як згідний з проєктом.

Остаточні проєкти, схвалені крайовими пластовими старшинами щонайменше двох тре-
тих членів Конференції, Головна Пластова Булава пересилає для затвердження Пленумом Головної 
Пластової Ради, який має прийняти їх більшістю двох третіх відданих голосів. Головна Пластова 
Булава оприлюднює зміни, які набули чинности, у «Пластових Вістях» та на Пластовій Мережі, і 
вони стають обов»язковими для всього Пласту від дня проголошення.

ГПБ використовує цю прекрасну резолюцію, щоб усучаснити деякі правильники, або їх 
доповнити. На даний час переводиться ратифікація доповнення до Правильника УСП — Пластова 
Справедливість. Існує можливість, що до часу 19-тих Зборів КУПО всі Крайові Пластові Старшини 
переведуть голосування над тим додатком до Правильника УСП і ще вспіє ГПР його одобрити. Все 
у руках крайових пластових старшин, котрі мають перевести голосування над тим додатком на 
пленарних сходинах КПС.

Через помилку у розсилці Правильника Впоряду на ратифікацію, ми ще раз відкрили цю тему 
до дискусії, і дали можливість краям подати свої пропоновані зміни. До часу відкриття 19-их Зборів 
КУПО, Правильник Впоряду повинен завершити цей крок і бути висланий краям до ратифікації.

На жаль, хоча було звернення до всіх Головних Булавних уладів внести до своїх уладових 
правильників цю резолюцію (А7), до нинішного дня ані один правильник не був усучаснений. 
Виходить, що наступні Головні Булавні змусять це виконати.

А-8 18-ті Збори КУПО закликають Головну Пластову Булаву відновити процес внесення 
змін до всіх правильників, які на цей час перебувають у процесі ратифікації, згідно з уточненою 
процедурою, прийнятою у резолюції А-7.

Одинокий правильник, котрий переходить постійно відновлення — це Правильник УСП. Було 
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звернення це полагодити, але після резиґнації ГБ УСП, ми були змушені здержатися з тим. Після 
кооптовання в.о. ГБ УСП, ст. пл. Наталю Зелінку, цей процес на ново розпочався, і зараз переводимо 
ратифікацію окремих частин.

 А-9 18-ті Збори КУПО призупиняють членство крайової пластової організації Словаччини 
в КУПО. Пласт у Словаччині стає Пластовою групою у Словаччині до часу, коли її діяльність буде 
вестися згідно з пластовою методою. Збори доручають ГПБ повідомоити Пласт у Словаччині про 
цю постанову і визначити можливість поновлення членства. Це питання має бути вирішене до 
наступних Зборах КУПО. Збори КУПО закликають ГПБ докласти всіх зусиль; дорадчих, штатних, 
матеріальних, - для сприяння впровадженню пластової системи виховання новацтва і юнацтва 
згідно з відповідними правильниками.

Зараз після 18-их Зборів КУПО, лист від ГПБ до Пласту у Словаччини, на руки пл. сен. Левка 
Довговича був висланий. Від того часу, Діловод Розвитку Пласту, ст. пл. Андрій Ребрик, ЦМ часто 
їхав до Словаччини, зустрічався з ними, допомагав їм переводити пластову програму. Можна 
точнійше про це прочитати у його звіті. Справа поновлення членства в КУПО не підносилося у 
розмовах.

А-10 18-ті Збори КУПО доручають ГПБ у річний термін розробити і запровадити відзначення 
(відзнаку і грамоту) для почесних членів та добродіїв Пласту. За основу відзнаки взяти ескіз 
затверджений Верховною Пластовою Командою у 1920-их роках. Така відзнака має надаватися 
крайовими пластовими старшинами нечленам Пласту за активну працю у розвитку і 
популяризації Пласту. ГПБ веде реєстр відзначень, на подання КПС, через відповідні оголошення у 
«Пластових Вістях».

Таку відзнаку і грамоту виготовив Діловод Видань і Інформації ГПБ. Відзнаку і дизайн грамоти 
одобрили члени пленуму ГПБ і подали на мережеву сторінку ГПБ.

А-11 18-ті Збори КУПО надають право крайовим пластовим проводам у порозумінні з ГПБ, з 
метою апробації, приймати тимчасові доповнення до «Правильнка про платовий однострій 
і відзнаки частина 2-га: Приписи про відзнаки в Українському Пласті». Після 3-6 річної апробації 
відповідні доповнення чи зміни виносяться на розгляд Зборів КУПО.

У червні 2016 КПС Україна звернулася до ГПБ з проханням дозволити додати і апробувати в 
Пласті України тимчасові доповнення у Розділі ІІІ:

1. підрозділ Б, пункт 1, підпункт 3, Тло щитика — додати: колір пісочний (пісковий) для пластунок
2. підрозділ В, пункт 1, підпункт 4, Тло щитика — додати: коліф пісочний (пісковий) для пластунок
3. дозволити апровубати та використовувати відзнаку приналежності до організації для плас-

тунок тло щитика — додати колір пісочний (пісковий) для пластунок.
Аргументація — виходячи з Розділу Загальні постанови Правильника про пластовий однострій 

та відзнаки ч.1, що основною барвою однострою для пластунок є пісковий (пісочний) колір 
(842), то гармонійним є використання тло щитика відзнаки ступенів та відзнаки приналежності 
до організації для пластунок — пісочний (пісковий). Також звертаємо увагу, що цей колір вже 
використовується пластунками в Україні та отримали схвальні відгуки.

На сходинах ГПБ 25-го червня, 2016 ГПБ ухвалила це подання на апробацію згідно з резолюцією 
А-11 18-их Зборів КУПО.

А-15: 18-ті Збори КУПО рекомендують ГПБ виготовити нові кліші для медалі св. Юрія, бо 
попереднє вже не відображає всі деталі.

ГБ УПС, пл. сен. Марко Чуквінський взяв на себе відповідальність виконати цю резолюцію — 
гляди звіт ГБ УПС.
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А-16: 18-ті Збори КУПО доручають ГПБ скликати комісію для розгляду справи оновлення 
«Правильника про пластовий Однострій і відзнаки, частина 1-ша: Пластовий Однострій».

Таку комісію скликав ГБ УПЮ разом з Ґенеральним Секретарем (Іван Спринь і Назар Зелінка). 
Звіт повинен здати ГБ УПЮ на Зборах КУПО — можливо на ВРСК.

A-17: 18-ті Збори КУПО рекомендують, щоб ГПБ та проводи УСП і УПС скликали комісію для 
розгляду справи міжуладових курінних прапорів.

Відомо, що така комісія була скликана в особах Марко Чуквінський, Леся Рудчук і Олеся Мороз, 
але після резиґнації ГБ УСП, праця не продовжувалася. Гляди звіт ГБ УПС.

А-18: 18-ті Збори КУПО рекомендують покликати при ГПБ референта «Залізного Пластового 
Хреста», в якості співробітника ГПБ з правом дорадчого голосу, а також відновити референта 
міжнародних Зв’язків (теж у якості співробітника ГПБ з правом дорадчого голосу).

Пл. сен. Роман Гриців, ОХ, став співробітником від ГПБ при референтурі Залізного Хреста, 
а ст. пл. Дзвінка Петришин увійшла як співробітник при булаві голови ГПБ на пост референтки 
міжнародних Зв’язків.

A-19: 18-ті Збори КУПО рекомендують ГПБ виробити рекомендації про політику конфлікту 
інтересів на основі існуючої Рекомендації ГПР з 1984 року і Положення про політику конфлікту 
інтересів, прийнятого ГПР у 2011 році.

Заступник ГПБ, пл.сен. Роман Гриців, ОХ опрацював цей документ, представив на сходинах 
пленуму ГПБ де був принятий. Документ розміщений на вебсторінці ГПБ.

Б-2 : 18-ті Збори КУПО стверджують, що для вртимання єдности поміж пластунами різних 
країв вихід у світ журналу «Пластовий Шлях» є конечним. Це єдине зобов»язуюче видання для 
пластунів усього світу. У Зв’язку з цим передплата Пластового Шляху мусить становити частину 
вкладки кожного члена УСП і УПС.

Ця резолюції зобов’язує всіх Крайових Пластових Старшин збирати передплату «Пластового 
Шляxу» як частину внесків. Внески = річна вкладка до КПС + передплата «Пластового Шляху». 
Канада вже давно практикує це, зараз майже всі краї активно беруться до виконання цієї резолюції, 
з деякими виїмками. Є дуже багато пластунів в Україні котрі не підтримують цю резолюцію і явно 
проголошують що не будуть передплачувати «Пластовий Шлях». Деякі пластові організації КУПО 
підтримують видавництво, а деякі країни котрі частково виконують цю резолюцію.

На кожних сходинах ГПБ я пригадувала всім КПСтаршинам, що відповідальність виконати цю 
резолюцію в руках всіх КПСтаршин. Мені дуже прикро що деякі пластуни так виступають проти 
рішення 18-их Зборів КУПО.

Реçоëюції óëаäовиõ ç’їçäів

УПН — уважаю виконаними, хоча виконання Г-2 в дійсності не сталося.
УПЮ — виконані.
УСП — помаленьку виконується. Була зміна у проводі ГБ УСП. ГПБ проголосила конкурс на 

пост ГБ УСП і ніхто не відгукнувся. Після того провід ГПБ звернувся до Наталі Зелінки перебрати 
обов’язки ГБ УСП і від того часу вона з булавою старанно доганяє роботу. На жаль, деякі курені 
УСП і проводи КБ УСП не звітують булаві ГБ УСП і не виконують доручень.

Крім того обі ГБ УСП у своїх звітах наголошуть дуже малу співпрацю з крайовими проводами 
УСП. Співпраця з крайовим проводом УСП Америки залишається дуже тісною, а співпраця з 
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крайовими проводами УСП інших країн слаба. Коли було звернення до крайового проводу УСП 
допомогти з підготовкою Загального З’їзду УСП в рамках 19-х зборів КУПО у Києві, Крайова Булава 
УСП України відмовилася допомогти. Натомість провід УСП з Америки зголосився допомогти у 
різних сферах.

УПС — рекомендації виконуються. Рекомендації Е-2 у руках кожної крайової пластової стар-
шини виконати. Не знати як ця справа стоїть по краях.

«Ñоêіë»

Не вдалося абсолютно нічого зробити з реєстрацією «Соколу» в Ураїні. Голова ГПБ скликала 
сходини Управи, де члени обіцяли приготовити відповідні документи до її реєстрації. Помимо 
кілька звернень до членів Управи «Соколу», до нинішного дня це не сталося. Очікуємо звіт Управи 
«Соколу». Для Вашого відома, ГПБ покриває оплати за чотирьох сторожів на оселі «Сокіл» кожного 
року вже довші роки. 

Áëаãоäіéниé Фонä Начаëüноãо Пëастóна

БФНП існує як зовсім окрема інституція і вона має свій власний провід. В проводі БФНП нема 
членів КПС України, ані членів ГПБ як є практикою інших пластових фондів. В 2015 спільно ГПБ і ГПР 
відбули телеконференцію з Начальним Пластуном в справі цього фонду і намагалася переконати 
НП вплинути на провід цього фонду себе переорганізувати і долучити до складу проводу членів 
КПС України і членів ГПБ. Навіть Начальний Пластун сам не є членом управи цього фонду. На жаль, 
це не сталося. Головою фонду зараз є Сергій Летенко. Ми старалися вплинути на перереєстрування 
імені фонду, не уживаючи слів «Пласт», «пластун», якщо в управі нема членів ГПБ, ані КПС — але 
також не вдалося переконати нікого. Управління цього фонду вперто наставлено працювати по 
своєму і не співпрацювати з проводом Пласту в Ураїні, ані ГПБ. Питання залишається — чи це 
пластовий фонд чи приватний фонд?

Начаëüниé Пëастóн

З початком квітня, 2016 завершилася третя каденція Начального Пластуна, пл. сен. Любомира 
Романківа після понад 19 років на цьому пості. Спільно з проводом Пласту в Україні почали ор-
ганізовувати прощальний церемоніал Начальному Пластунові у Львові, під проводом ст. пл. Тараса 
Іщика. На жаль, Начальний Пластун не міг прибути в Україну на цей церемоніал. Виготовлену Гра-
моту подяки ми вислали Начальному Пластунові і подали на мережеву сторінку ГПБ.

Проãраìа «Уêраїна Порóч»

Фінансові резолюція В-2 — 18-ті Збори КУПО зобов’язують діловодові розвитку Пласту у світі 
подати на розгляд ГПБ, проєкт стратегічного розвитку Пласту в країнах, де є така можливість. ГПБ 
затвердити фінансування даного проєкту, референти ГПБ щорічно звітувати про ефективність 
використання коштів з погляду росту членства.

ГПБ такого проекту частинно бачила, але ніколи не ухвалила бюджет. Діловод мав свою булаву 
котра відвідувала постійно пластові групи, переводили вишколи і дошколи. Діловод активно 
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організував групу осіб передавати Вифлеємський Вогонь Миру, яка складалася з пластунів 
з України. Деякі кошти покривала ГПБ, але бюджету не було. Бажано на майбутнє долучити до 
розвитку пластових груп пластунів з Польщі, Великобританії і Німеччини, як і з інших крайових 
пластових старшин, котрі можуть допомогти зі своїм досвідом у розвитку таких пластових груп в 
європейських державах.

На сходинах ГПБ в 2012 перед початком ЮМПЗ в Україні схвалено програму «Україна Поруч» 
(перед 18-ми Зборами КУПО.) Програма розглядалася під час ЮМПЗ у Львові 2012 р. Ця програма 
обдумана дати можливість пластунам-виховникам і таборовикам поїхати до іншої країни, табо-
рувати між іншими пластунами. Термін програми — літо 2013 до грудня 2015р. 

Стверджую, що програма «Україна Поруч» надзвичайно корисна і я її абсолютно підтримую. 
Але програма була слабо зорганізована і не ішла таким шляхом так як була мова. Передусім, до 
програми мали були включені ГПБ, ГБ УНП і УПЮ (гляду резолюції Г-2 з 18-их Зворів КУПО), і КПС 
тих країн котрі користувалися програмою. На жаль, на початок цієї програми так не було — всі 
рішення робила окрема група, а до ГПБ лишень представляли на кінець рахунок. Були завваги 
від деяких пластунів, що певні виховники їздили річно, не було нагоди краям вибирати своїх 
виховників, і просили більше прозорости. КПСтаршини хотіли мати голос щодо підбору виховників 
на своїх таборах. В інших випадках рішення, скільки виховників і дітей, котрі користувалися тією 
програмою, перевершило максимальне призначене число без відома ГПБ. Була слушна заввага 
від попереднього голови КПРади України, що помимо програми УП, є інші виховники, котрі по-
даються на табори за кордоном і самі оплачують дорогу, або інші КПСтаршини домовляються 
безпосередньо з виховниками і покривають кошти, що проявляє неповагу до програми УП. Ще 
одна заввага — дуже мало дітей і виховників їдуть в Україну на табори через програму УП, котра 
обдумана на двосторонню виміну. Уважаю всі завваги зі сторони ГПБ і країн дуже слушними. Цю 
програму треба переорганізаувати і продумати, як найкраще відкрити нагоду на взаємну виміну 
виховників — в Україну і в діяспору, а не лишень постійно в діяспору. 

Після Майдану було чимраз тяжче отримати візу на від’їзд з України і це все відбувалося в 
останній хвилині. В 2015р відповідальність за програму УП взяв на себе ґенеральний секретар, 
щоби спростувати всі недотягнення.

Найбільше користалися програмою «Україна Поруч» виховники і діти з України, котрі виїхали 
на табори в інші краї. Великобританія найбільше скористала з програми тим, що отримали за 
останні	3	роки	27	пластунів	з	України	на	Свято	Весни	або/i	пластові	табори.	Всі	країни	брали	участь	
у програмі УП, окрім Польщі і Німеччини (котра оплачувала за всі витрати.) На початок січня 2016 
голова ГПБ просила звіти від тих країн, котрі брали участь у цій програмі, щоби покликати комісію 
розглянути можливість її відновлення. На жаль, реченець звітного часу був у лютому 2016, а ми 
останний звіт отримали при кінці червня 2016. 

Пропоную наступному проводу добре проаналізувати програму, скликати комісію «України 
Поруч» вирішити, хто буде керувати і відповідати за програму і виготовити бюджет та напрямні 
у формі об’яви. Не бачучи до нинішного часу кінцеву суму грошей, яку ГПБ видала на «Україна 
Поруч», з того, що знаю, можу сказати, що ми видали до липня 2016 приблизно 7 400 ам. долл., і 
передбачається, що ми ще маємо виплатити приблизно 2 500 долярів перед Зборами КУПО де-
яким країнам. У бюджеті 18-х Зборів КУПО не було уділено фонди на цю програму.

Форìа Праці Проãраìи «Уêраїна Порóч» по êраяõ

Ніìеччина: 
Просилa близько 12 осіб на пластові міжкрайові літні табори і сама фінансувала пластунам з 

України подорож і перебування на таборах.
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Веëиêобританія:
2013: з України приїхали 10 пластунів (5 виховників: Дзвенислава Петришин, Христя Федотова, 

Ярослав Єлісеєв, Данило Онишко, Іван Чир) плюс 2 юнаки і 3 юначки.
2014: з України прихали 10 пластунів (4 виховники: Наталія Подзолкіна, Ярослав Єлісеєв, 

Вікторія Доєва, Максим Сороківський) плюс 6 юнацтва.
2015: з України приїхали 7 осіб (3 виховники: Ярослав Єлісеєв, Анна Олексин і Марина Ше-

лудешева) плюс 2 юначки, 1 юнак і 1 новачка. За домовленням КПС-ВБ мала покрити повний кошт 
дітям і виховникам із зони АТО, (6 пластунів і 6 виховників), а ГПБ свою частину 6 виховникам і 4 
дітям. На жаль, виховникам і дітям із зони АТО відмовили у візах, тому так мало їх приїхало. ГПБ 
відповідала за свої 33% оплати лишень за двох виховників.

У 2012, 2013 і 2014 році деякі діти і виховники з України мали нагоду приїхати два рази 
до ВБ — на Свято Весни і пластові табори. Ці подвійні поїздки підвищили кошти ГПБ у програмі 
«Україна Поруч».

Канаäа:
2014 — приїхали дві виховниці з України (Xристина Борщ і Анна Олексин).
2015 — приїхали дві виховниці з України (Олена Ґлазунова і Оксана Ажнюк).
Канада окремо допомогла перевести один табір для дітей-переселенців в Україні.

Уêраїна
2013 — приїхав один виховник з Австралії, Томас Мілєнович.
2014 — приїхала одна виховниця з Аргентини, Калина Голик.

Австраëія — подала найкращий звіт про програму «Україна Поруч»
2012-2013: приїхали дві виховниці з України (Тетяна Бей і Наталя Карабин).
2013-2014: ніхто не приїхав, запізно подалися і посольство відмовило візу.
2014-2015: Приїхала одна виховниця з України (Оля Слободян).

Арãентина:
2012-2013: приїхала одна виховниця з Україна, Дзвенислава Петришин.
2013-2014: приїхав один виховник з України, Тарас Щепаняк,
2015-2016: приїхав один виховник з України, Назар Косендяк.

ÑША — не подали імен учасників, котрі приїхали через програму «Україна Поруч».
Перший раз скористали програму УП щойно в 2015 році. Були спізнені подання до посольства 

і відмовили в останній хвилині візи. У 2015 році приїхали 5 виховників (імен не подано у звіті).
2014: за окремим домовленням — Іван Спринь і Андрій Ребрик, але у звіті подано, що мали ще 

8 додаткових виховників на трьох оселях в Америці.
КПС Америки разом з проводами трьох осель на її терені робили окремі домовлення і за-

прошення деяким виховникам з України.

Коротêа õараêтеристиêа пооäиноêиõ êраїн та ãрóп

Австраëія (298 членів).
Австралія найдальша від всіх інших країн — незалежно, де відбуваються Збори КУПО, 

їм все найдальше їхати. Мала нагоду поїхати на КПЗ’їзді у 2014, де запізнала пластунів і членів 
громади. В Австралії існує дуже велика українська громада, котра міцно тримається разом і є дуже 
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поінформованою про події в Україні. В Австралії проживає 1-ий заступник СКУ, Стефан Романів 
(СУМ), котрий постійно інформує австралійську громаду і організує спільні громадські проекти. Є 
дуже добра співпраця між Пластом, СУМом і церквою. Завдяки добрим попереднім провідникам 
КПС і всіх станиць, активно організують табори, пластові імпрези і збірки, беруть участь у різних 
булавах головних булавних уладів і підготовчих комісій КУПО. Курені УПС на терені Австралії ак-
тивно організують різні збіркові акції на потребу пластунам. КПС Австралії виконує всі доручення 
совісно і на час. Зараз відновляється праця в станиці Сідней, працюють на перекладання свого 
статуту на англійську мову (це державна вимога). Як і в майже всіх країнах поза межами України, в 
них занепад української мови і вони свідомі того. КПС не має свою власну касу — фінанси у руках 
всіх станиць.

КПС має жаль до деяких пластунів поза Австралією, котрі прямо звертаються до деяких ста-
ниць в Австралії за датками, обминувши проводи Пласту не лишень у своій країні, але і КПС 
Австралії. В цій каденції мали нагоду вислати деяких виховників на МВТ «Лісову Школу» і «Школу 
Булавних». Брали участь у програмі «Україна Поруч». Організують літні і зимові пластові табори. 
Готуються на зустріч в грудні 2016.

Арãентина (76 членів).
Пласт в Аргентині існує лишень у Буенос Айресі, хоча є поодинокі пластуни, котрі живуть далеко 

від БА. Мають свою домівку, співпрацюють чудово з українською громадою, церквою і посольством. 
Це одна велика пластова сім’я, котра дуже радо пригортає пластунів з цілого світу — будь-хто до 
них приїде. З приємністю дивилася, як юнацтво активно користуються пластовим заробітком — 
абсолютно самі плянують різні проекти і збирають гроші поїхати на мандрівні табори. Економічний 
стан в Аргентині останні три роки незадовільний, але вони на останньому своєму з’їзді розробили 
плян поступового підвищення членських внесків, щоби покрити свої зобов’язання до Конференції 
і до свого бюджету. 

Брали участь у програмі «Україна Поруч» — до них приїжджали виховники і в Україну поїхала 
одна виховниця. Члени Пласту в Агрентині запросили ГБ УПЮ перевести в них Вишкіл Зв’язкових 
— це відбулося в 2015 р.

Веëиêобританія (105 членів).
Відвідала ВБ два рази в цій каденції — в 2015 разом із заступником ГПБ і в березні 2016 поїхала 

зустрічати членів станиці Лондон, а окремо поїхала до Манчестеру на зустріч з головами КПР і КПС. 
У Великобританії (ВБ) проблєми тягнуться вже якійсь час — нема нового допливу до Пласту. 

Ситуація дуже складна. Є дві пластові станиці — Лондон і Манчестер, всі інші згуртування — це 
ОП УПС. 

КПС не має добрих відношень з станицею Лондон, там існує дуже мало співдії і контакту. Члени 
проводу КПС не користуються модерними засобами зв’язку, і є важко отримати від них інформації. 
Майже ніколи беруть участь у сходинах пленуму ГПБ. ГПБ старалася цю справу розв’язати, радили 
їм знайти фахівця, котрий може ставити на комп’ютер голови КПС український шрифт і програму 
LYNС і так уможливити голові КПС брати участь у сходинах, але це не сталося. В кінці ми зоргані-
зували можливість приєднатися телефонічно на сходини (на пропозицію КПС), а це лишень відбу-
лося раз. Стверджуємо, що тут є великий прорив комунікації між пластунами у Лондоні та іншими 
пластунами, котрі живуть ближче до Манчестеру, а не лишень між КПС і ГПБ. 

КПС організує пластові табори на своїй оселі «Верховина» у Валіі, на котрі запрошують дітей і 
виховників з України. У наших поїздках ми довідалися, що на табори їдуть діти, не пластуни, котрі 
живуть в околиці Лондону, але не є членами пластової станиці Лондон (хоча ходять до української 
школи в Лондоні). Ці діти запрошені на табір, їх вдягають в однострої, переводять пластову про-
граму, але вони не є зарестровані в Пласті. Кожного року ці діти повертаються, але не є членами 
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Пласту. У 2015 році ми доручили КПС ВБ цю справу полагодити, що учасники пластових таборів у 
ВБ мають бути повноправні зареєстровані діти у Пласті, і що в часі шкільного року мають допиль-
нувати і забезпечити з ними пластові сходини і піднайти виховника самітників. До останнього 
КПЗ’їзду це доручення не виконане.

Справу треба в наступній каденції далі розслідувати і перевірити, чи дотримуються приписи 
Пласту. В останній перевірці в 2015 р. звернула увагу, що існуючиий статут Пласту у Великобританії 
потребує оновлення, беручи до уваги що в них статут ще з 1975, де описується, що улад УСП від 
18-24 років. Цей статут абсолютно треба усучаснити. Одержала протокол останнього КПЗ’їзду, де 
не було згадки про зміни до Статуту Пласту у ВБ. 

Канаäа (970 членів).
Пластова організація в Канаді як і все, працює над собою і постійно знаходить нових шляхів 

покращатися. Канадська конституція підтримує етнічні групи, і завдяки цьому пластуни в Канаді 
мають велику підтримку від уряду. Активно включають молодше покоління усучаснити методику 
і відношення до дітей, укладають цікаві програми і об’яви для сприяння кращому розвитку 
людської гідності. Пластуни в Канаді активно допомагали пластунам в часі Майдану і Революції 
гідності. Долучилися до помочі юнацтво, переводячи Ходотон для пластових військовиків і їхніх 
родин. Цього року організують крайові табори в Альберті. Дуже багато пластунів зараз очолюють 
різні громадські організації і установи, і члени Пласту занимають провідні пости в канадському 
уряді і є послами. Співпраця з ГПБ дуже добра, виконують доручення взірцево. Зараз в процесі 
перекладання свого статуту на українську мову.

Ніìеччина (157 членів).
Активно готують літні пластові і лижні табори. Найголовніша проблема у Німеччині — це брак 

виховників і рук до праці. Все готові співпрацювати з іншими пластовими групами, котрі існують в 
Європі, але, на жаль, ці групи не долучуються до співпраці. Голова КПС жаліється, що діти з цих груп 
не приїжджають на пластові табори до Німеччини і що ці групи не стараються нав’язати контакт 
з ними. Зараз Пласт Німеччина готується до МПЗ в 2017 у Міттенвальді. Літом 2016 переводять 
вишкіл для виховників, котрі приїдуть на зустріч, і отримали фінансову підтримку від ГПБ на цей 
вишкіл. 

Поëüща (70 членів).
У цій каденції найбільше зв’язку з Польщею мав Діловод Розвитку Пласту і ГБ УПЮ. Участь 

у сходинах ГПБ могла бути кращою. Пластуни у Польщі розкинені по цілій країні, мають великі 
труднощі піднайти виховників.

Пластуни з України, котрі на студіях в Польщі, дуже допомагають у розвитку виховної програ-
ми, допомагають у переведенню таборів та інших програм для УПН і УПЮ. Із звіту зрозуміла, що взяли 
під крилом гурток юнаків з Чехії і спільно з ними переводять різні зустрічі. Треба застановитися 
тут, як можемо Польщі краще допомогти у організаційних і виховних справах.

 
Уêраїна (6704 члени).
За останні три роки членство дуже збільшилося — до 6704. Праця іде по станицях і округах. 

Активно переводять різні пластові табори. Найбільша в них проблема — це брак виховників, 
особливо новацьких.

Пласт в Україні дійсно пережив велику кризу в цій каденції — почалася дуже активна праця 
над розвитком пластової програми, коли в осені 2013 р. розпочався «Майдан», Революція гідно-
сті і війна. Дуже багато пластунів долучилися допомогти не лишень військовикам на сході, але 
і пластунам та їхнім родинам, котрі потребували підтримку в цьому часі. До помочі їм прийшли 
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пластуни з цілого світу. Помимо таких обставин активно працюють над своїм розвитком, подаються 
на гранти, шукають фінансування і людей переводити різні заходи. Пишаюся ними, що помимо 
всіх зовнішних ускладнень, провід працює над динамічним розвитком пластової організації. У 
ці складні часи, Пласт в Україні взяв на себе відповідальність переводити 19-ті Збори КУПО, під 
проводом голови Організаційного Комітету Мироном Спольським. 

В часі революції деякі центри були закриті, пластова праця зупинилася особливо на сході як і 
в Криму. Пласт в Україні має великі фінансові труднощі — осередки не збирають і не пересилають 
внески, втратили забезпечення від Фонду Богдана Гаврилишина, і мусять шукати нові шляхи себе 
профінансувати. Зараз новий провід КПР до цеї справи береться активно. ГПБ не може статутово 
звільнити КПР України від внесків, але допомогла тут з фінансами в тім, що ухвалила меншу рату 
на обмін валюти.

В цій каденції участь КПР у пленарних сходинах ГПБ була ~ 60%. Це спричинило брак кому-
нікації і не передачу інформацій в край. Це хіба найбільша проблема не лишень в Україні, але у 
всіх краях. Інші проблеми, які виникають — це часто відхилення від статуту і всіх уладових пра-
вильників, коли головні булавні були змушені постійно звертати увагу на це (об’ява про курені, 
об’ява про пластові прапори, юнацькі проби, додержування резолюції Б-2.) Постійно відкриваємо 
двері комунікації і вповні маю довір’я, що всі справи ми спільно розв’яжемо. Розуміючи, що Україна 
прягне знайти нові підходи, розвиватися новими способами — однак варто це робити спільно і не 
порушувати існуючих статутів і правильників. На щастя, існує в нас можливість зробити швидкі 
зміни до правильників — лишень треба це робити правильним способом.

Мала нагоду відвідати табори, які є на високому рівні, і закликаю інших КПСтаршин зорга-
нізувати своє юнацтво і дати їм нагоду поїхати в Україну на табори.

ÑША (2155 членів)
На підставі свого звіту, Пласт в Америці стратив членство між 2014 і 2015 р. Одна з фінансово 

найсильнійших організацій в Конференції, постійно організує табори на своєму терені і переводить 
вишколи. Теж признаються, що в краю крайний брак виховників. Коли ГПБ проголосила акцію 
підтримки пластунів в часі Майдану і їхніх родин, пластуни з Америки активно змобілізувалися. По 
станицях переводили збіркові акції, навіть юнацтво долучилося до різних проектів допомогти. На 
останньому КПЗ’їзді перший раз не вибрали проводу. Делегатів випустили до домів, номінаційна 
комісія далі працювала, щоб піднайти голову КПС, двох заступників, і КК УПН.

Після трьох місяців скликали надзвичайне голосування над вибором нового проводу. Завдяки 
Юрієві Гуку, йому до помочі зголосилися заступники і додаткові співробітники КПС. Співпраця між 
КПСом і ГПБ на дуже доброму рівні.

Пëастові Ãрóпи
Діловод Розвитку Пласту подає у своєму звіті до відома, що пластові групи існують в таких 

країнах: в Італії, Австрії, Швеції, Норвегії, Латвії, Словаччині, Чехії, Південно-Африканській Рес-
публіці, Румунії, Сербії, Литві. Найбільш активна група — це Швеція, котра є також одинока група 
офіційно зареєстрована у своїй державі.

Про працю в тих групах можна краще обізнатися у звіті Ділова Розвитку Пласту. 
Однак, в цій каденції постійно обговорювалося про пластові групи і кому вони звітні. Конечно 

опрацювати правильник пластових груп. Діловод постійно тримав з ними зв’язок, їхав відвідати 
різні групи зі своїми співробітникама. Однак пластова організація у Німеччині не раз просила 
долучити дітей до табору в Німеччині, просила деяких пластунів на вишкіл, але не було відгуку. 
Інше питання було, властиво, хто відповідає за ці пластові групи, бо у звіті України знаходимо захід 
про кількість нових пластових осередків в процесі створення: Aвстрія, Італія, Швеція і Норвегія. 
Питання тоді, хто відповідає і керує тим розвитком, ГПБ чи Пласт в Україні. Жодні пластуни з діяс-
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порних країн Конференції не були запрошені на такі поїздки і не були членами групи, котра пра-
цювала над розвитком тих пластових груп. Найбільше зажалення мала Пласт Німеччина. 

Пропоную наступній каденції опрацювати правильник пластових груп, долучити до співпраці 
пластунів з інших країн і чітко визначити, хто відповідає за розвиток: ГПБ чи КПС Україна.

Піäсóìêи é äóìêи на ìаéбóтнє

Ніхто з нас не очікував світові події на початку цієї каденції, коли в червні ми всі розбіглися 
після 18-их Зборів КУПО до домів, повні надій і мрій, готові до праці. Ми зразу ствердили, що від-
бувати Збори КУПО у червні перед літним таборовим сезоном абсолютно не корисно, бо важко 
скликати ті важні перші сходини, коли всі відпочивають або таборують. Щойно з початком вересня 
ми скликали перші сходини, уложили плян праці, переробили Правилник Внутрішної Дії, завзято 
взялися до виконання резолюцій. І прийшов листопад — початок Майдану, Революції Гідності і 
війни. Вся наша увага була спрямована на допомогу Україні, допомогу пластунам, котрі були на 
Майдані, а потім тим, котрі пішли на схід воювати.

Пластуни по цілому світі підкотили рукави і почали різні збіркові акції, долучалися допомагати 
іншим організаціям у зібранню потрібних фондів та виряду. Станиці долучилися масово до роботи 
та ще наше юнацтво знайшло свій спосіб улаштовувати допомогу бійцям. Але якось помимо цьо-
го, ми старалися докінчити всі свої справи. Найголовнійше завдання для мене було втримати 
постійний зв’язок з членами Конференцій. Відвідала всіх краї, була присутня на всіх Крайових 
Пластових З’їздах. Такі особисті зв’язки з пластунами і проводами по світі дали мені і моєму 
проводу зрозуміти проблеми, успіхи, потреби кожного краю. Уважаю, що ми дуже скористали з 
таких зустрічей. Надіюся, що наступний провід буде не лишень комунікуватися через соцмережу, 
але знайде час поїхати і зустрінутися з членством.

Ми живемо у світі з дуже приспішеному темпом. Якщо порівнювати, як полагоджувалися 
справи перед розбудовою інтернету, мене дивує, як всі краї між собою комунікували. Але якось 
собі давали раду, численні листи були написані, сходини відбувалися квартально з тим, що далеко 
віддалені писали свої звіти і пересилали звичайною повільною поштою. І на час! Тому мені нераз 
разить, чому ми з усім спізнюємося — звіти постійно спізнені, люди не читають протоколи, а по-
тім мають завваження, що вони про рішення ГПБ не знали, деякі члени Конференції мінімально 
беруть участь у сходинах пленуму ГПБ і також мають зауваження щодо рішень. Не знати, чи така 
неактивність чи байдужість є викликом нашого швидкого темпу життя, чи теперішні світові справи 
придушують настрій.

Хочу тут цитувати зі звіту голови ГПБ на 5-их Зборах КУПО в 1970р — св. п. пл. сен. Юрій Ферен-
цевич. Чому? Бо його аналіза абсолютно слушна:

 
«Відношення ГПБулави до поодиноких країн, а в першу чергу КПСтаршини не є ані задовільне, 

ані логічне. Згідно із обов’язуючим статутом КУПО, ГПБувала має в першу чергу дбати про одність 
Пласту у вільному світі — значить її доручення мають бути респектовані й виконані — як доказ 
підпорядкування найвищому пластовому проводі, який є вибраний демократичним способом, 
делеґатами країв на Зборі КУПО.

У практиці усі КПСтаршини діють автономно, а доручення ГПБулави виконують звичайно 
тоді, коли це потрібне для інтересу даного краю. Тому, що згідно із принятими засадами комунікації 
з краями поперднім проводом, контакт ГПБ може бути лише із КПСтаршинами та їхними рефе-
рентами, а не членством. ГПБулава практично не може ніколи ствердити, чи її доручення у 
загальних для всіх справах доходить до цілого членства і чи вони є переведені. 
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Для одности дії Пласту, як одної організації у світі, є конечне, щоб КПСтаршини з’ясували собі, 
коли треба їм їхні партикулярні інтереси підпорядкувати цілості. Зрозуміння цеї форми спільної 
дії мусить бути на терені КПСтаршин. ГПБулава немає ніякого права потягати до якої-небудь 
відповідаьности членів КПСтаршин, вибираних демократичним способом в поодиноких краях, 
коли вони не є льояльні до загальнопластових акцій ГПБулави. Це торкається також фінансування 
усіх акцій ГПБулави. Виконання бюджету ГПБулави, який затвержує Збір КУПО та бюджету Плас-
тових Видань залежить від дотацій поодиноких КПСтаршин, а цим самим від них і залежить 
поява пластових журналів та виховних матеріялів, так важливих для правильної дії Пласту. 

Чітко і виразно окреслене взаїмновідношення ГПБулави і КПСтарши вимагає якнайскорішого 
з’ясування, опублікування і додержування його усіми контрагентами — якщо одність Пласту має 
бути правдива і розумна.

Брак доброї комунікації серед пластового членства від найвищого проводу до найменших 
клітин є постійним недоліком... вироблення доброї системи комунікації допоможе у піднесенні 
виконности доручень.

У звітному часі ми ствердили, що не додержується не лише біжучих доручень ГПБ, але 
також існує навіть на рівні КПСтаршин непоінформованість і незнання обов’язуючих приписів і 
правильників. Це сприяє свобідний їх інтерпретації й захитанні одности Пласту».

Подруги і друзі — з великою пошаною до нашого друга Цюхи, його слова незмінні 46 літ 
пізніше, і пояснують дійсний стан ситуації в нас. Інформації не доходять до членства Пласту, 
деякі краї живуть у своєму світі і не приймають змін, живуть давнім минулим, або виносять старі 
передвоєнні справи на ново. Ще інші не приймають змін свобідно. А нам треба зрозуміти, що 
ГПБ виконує ВАШІ дорученна — ВИ на Зборах КУПО даєте плян праці і напрямні виконавчому 
органу — ГПБ. Постійно чую від поодиноких пластунів, що вони про деякі рішення не знають, не 
знають, які були резолюції з попередніх Зборів КУПО, не знають про акції, котрі водимо. Ми своєю 
дорогою відкрили новий сайт ГПБ, www.plast.org, за що ми вдячні пл. сен. Андрієві Ганкевичу, ОХ, 
який передав нам цю мережеву сторінку для ужитку ГПБ. Там знайдете всі найновіші новини, ми 
перейшли на е-вісті — значиться зразу даємо членству до відома про рішення ГПБ. Стверджую, що 
тут ще потрібно багато зробити і усучаснити, але обов’язком всіх КПСтаршин є бути присутніми 
на сходинах ГПБ, читати протоколи, повідомляти членство про всі рішення і підкреслювати, що 
рішення ГПБ обов’язують всіх пластунів.

У нашій самовиховній системі пластуни мають постійно над собою попрацювати, вчитися щось 
нового, покращувати себе і довкілля. Якщо щось не вдалося — треба справити і не повторювати 
старі справи, але йти вперед. Я маю повне довір’я до нас, що ми можемо знайти шлях покращити 
комунікації між КПС-ГПБ і від КПС-ів до своїх членів.

Насамкінець, хочу подякувати своїй булаві в ГПБ. Це неймовірна група людей, з якими я мала 
приємність працювати. Ми повинні всі їм подякувати за те, що присвятили час працювати для 
пластунів цілого світу. Деякі пластуни забувають, що не залежно звідки члени ГПБ — а в цій ка-
денції 60% були з України — ми служимо пластовій спільноті цілого світу, підтримуємо Статут 
Конференції і Правильники всіх уладів. Наші рішення є на користь всіх пластунів, тримати єдність 
і одність в організації та пильнувати зовнішний вигляд Пласту перед світом і українською громдою. 

Дякую співробітникам за співпрацю і вирозуміння, а всім пластунам за довір’я.

Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!

        пл. сен. Марта Кандюк-Кузьмович, Гр
        голова ГПБ

http://www.plast.org/
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ЗВІТ
çастóпниêа ãоëови ÃПÁ

Через високий рівень активности голови ГПБ, в звітовому часі не було численних потреб за-
ступати голову. Тому, заступник голови займався поодинокими проєктами, деякі на прохання 
голови а інші — з власної ініціятиви. Заступник тримав майже постійний контакт з головою та ін-
шими членами ГПБ, менш частіше з ГПР. Він часто радив в справах країв-членів КУПО, плaстових 
груп, статуту КУПО і в справах зовнішних відносин Пласту з громадою.  

Участü в сõоäинаõ пëенóì і ÃПÁ

Брав	участь	в	усіх	телеконференціях	пленуму,	oкрім	14	травня	2016;	відбув	сходини	діловодів,	
членів і помічників ГПБ в Львові 19 травня 2015 і знову 30 жовтня до 1 листопада 2015. 

Участü в Краéовиõ З’їçäаõ

Відвідав крайові з’їзди США (2013 і 2015), Канади (2014 і 2015) і Велико Британії (2015).  
Зокрема звертаю увагу на Крайовий З’їзд в Велико Британії, який відвідав 16 травня 2015 з 

головою ГПБ. Ситуація в ВБ складна. Ми обговорювали стан розвитку Пласту, табори на оселі Вер-
ховина у Валії, Свята Весни в Лондоні, активність КПС, проблему самітників, які не здають проб, 
електронний зв’язок, станицю Лондон і програму Україна Поруч.

На Крайовому З’їзді Канади 28 лютого 2015 широко обговорював справу документа про конф-
лікт інтересів з пл. сен. Танею Джулинською (головним автором), зміни до статуту КУПО з пл. сен. 
Ганею Шиптур (головою підготовчої статутової комісії КУПО) і фонди на збереження пластового 
музею з пл. сен. Орестом Джулинським (пластове видавництво).

На Крайових З’їздах США, був пресідником Зборів в 2013 і членом статутової комісії США (голо-
ва пл. сен. Леся Лебедь), яка три роки працювала над кардинальними змінами статуту. 

пë. сен. Роìан Ãриців,
çастóпниê ãоëови Ãоëовної Пëастової Áóëави
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Об’ява про Конфëіêт Інтeрeсів

На підставі:
•	Положення	ГПРади	(голова	пл.	сен.	Т	Джулинська)	про	конфлікт	інтeресів	(2013);		
•	Звіту	ГПРади	про	Питання	Конфлікту	Інтересів	на	9-их	Зборах	КУПО	(1984);	
•	Резолюцій	першої	сесії	5-го	Пластовогo	Конґресу	прийняті	16	Зборами	КУПО	(2006,	Київ);	
•	National	Council	of	Nonprofits	(2016)	“Conflict	of	іnterest”;	
•	BSA	Conflict-of-Interest	Policy	for	Professional	Scouters;	і
•	Boy	Scouts	of	America	Employee	Conflict	of	Interest	Policy

Заступник голови приготовив положення про конфлікт інтересів в пластових проводах. Об’ява 
прийнята Головною Булавою 16 січня 2016.  https://plast.org/kodex/konflikt-interesiv/

Шостиé Пëастовиé Конґрес 

Головна Пластова Булава на сходинах 16 січня 2016, на внесок Заступника голови призначила 
на пост діловода 6-го Пластового Конґресу пл. сен. Богдана Гасюка, V.  Члени підготовчого конґре-
сового комітету при кінці звітового часу є Б. Гасюк (Україна), Р. Гриців (США), П. Ботте (Австралія), 
К. Балук (Арґентина), Ю. Мончак (Канада) і А. Ребрик (Україна). Проголошення початку Шостогo 
Пластовогo Конґресу відбудеться на 19-их Зборах КУПО. 

Кóрінü Пëастовоão Заëіçноãо Хреста

Репрезентував ГПБ в комісії Куреня Пластового Залізного Хреста. В листопадi 2014 приготовив 
життєпис загиблого воїна-плaстуна Маркіяна Паславського, щоб помістити в Мартиролог Куреня 
Пластового Залізного Хреста. В вересні 2014 допоміг КПС-США з підготовкою номінації з США на 
Залізний Пластовий Хрест.

Піäтриìêа пëастóнів-воїнів

В серпні 2014 брав активну участь в плануванню збірки фондів на підтримку плaстунів підчaс 
анти-терористичної операції (АТО) в Україні. Перекалав на англійську мову заклик ГПБ на світову 
збірку на АТО. В березні 2015 поміг плaстунам станиці Детройт зорганізувати збірку виряду 
пластунам в батальйоні «Гарпун». В травні 2015, разом з Головою, зустрівся в Києві з старшими 
пластунами-студентами Києва котрі збирають і закуповують виряд пластунам в АТО.  

Привіт віä Пëaстó ç наãоäи посвячення паì’ятниêа ãоëоäоìорó в Вашінґтоні, ÑША

В листопаді 2015 написав привіт від ГПБ-КУПО до пропам’ятної книги з нагоди посвячення 
пам’ятника голодомору в Вашінґтоні, США. 

Ñтатóтова Коìісія 

Пленум ГПБ 16.01.16 призначив мене Головою Підготовчої Статутової Комісії (ПСК) 19-их Зборів 
КУПО. Членами ПСК залишилися: пл. сен. Андрій Василик, СМ (Аргентина), пл. сен. Богдан Гасюк, V 
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(Україна), пл. сен. Дарія Горбай, Тис (Канада), пл. сен. Роман Гриців, ОХ (США), пл. сен. Рома Зубенко, 
Гр (Німеччина, писар), пл. сен. Юрій Кузьмович, ЧМ (США), ст. пл. Микола Музала, V (Україна), пл. 
сен. Юрій Федишин, КО (Австралія), пл. сен. Ганя Шиптур, Гр (Канада) і пл. сен. Ярослав Юрчишин, 
ОЗО (Україна).  ПСК відбула наради  в Києві 28.02.16 (Гасюк, Гриців, Зубенко, Музала, електронно: 
Кузьмович,	Шиптур,	Федишин);	електронно	17.04.16	(Горбай,	Гриців,	Зубенко,	Кузьмович,	Шиптур);	
електронно	15.05.16	(Гасюк,	Горбай,	Гриців,	Зубенко,	Кузьмович,	Шиптур,	Юрчишин);	електронно	
26.05.16 (Гасюк, Горбай, Гриців, Зубенко, Кузьмович, Музала, Шиптур, Юрчишин).
Статут Конференції Українських Пластових Організацій зі змінами одобреними на 18-их Зборах 
КУПО в США 7-9 червня 2013 був прийнятий Головною Пластовою Булавою і Головною Пластовою 
Радою. Він став чинним 11 березня 2016.  https://plast.org/kodex/statut_kupo/  

Через обмежений час активности комісії від січня дo травня 2016, ПСК працювала майже 
виключно над двома найважнійшими справами: Грамотою Начальногo Пластунa і питанням плас-
тових груп.  Комісія завершила працю над Грамотою НП і подала резолюції відносно Грамоти ре-
золюційній комісії. З прийняттям резолюцій, вибори Начальногo Пластунa надійно відбудуться 
після 19-их Зборів КУПО.

Підготовча Статутова Комісія отримала п’ять рекомендацій з 18-их Зборів КУПО: 
Є-1: 18-ті Збори КУПО рекомендують ГПБ уповноважити статутову комісію у складі, 

покликаному 18-ми Зборами КУПО, продовжувати роботу. 
Рекомендації Є-1 була виконана
Є-2: 18-ті Збори КУПО рекомендують наступній статутовій комісії розробити 

альтернативний варіант документу внормування Грамоти Начального Пластуна.
Рекомендації Є-2 була виконана 
Є-3 З метою активної участи країв у прийнятті рішень і збільшення ефективности роботи 

ГПБ, 18-ті Збори КУПО рекомендують ГПБ приймати максимальну кількість рішень голосуванням 
Пленуму.

Рекомендація Є-3 не стосується ПСК, ГПБ виконує.
Є-4: З метою активної участи країв у прийнятті рішень та збільшення ефективности 

роботи ГПБ, 18-ті Збори КУПО рекомендують наступній статутовій комісії розробити варіанти 
структури ГПБ, які б передбачали ширше залучення країв до прийняття рішень.

Рекомендація Є-4 виконується до великої міри системою сходин пленуму ГПБ, в яких повинні 
брати участь голови всіх країв або ними назначені представники. ПСК рекомендує, щоб ширші 
зміни Статуту КУПО були перше обговорені більшою групою пластунів, наприклад, в рамках 6-го 
Пластового Конґресу.

Є-5: 18-ті Збори КУПО рекомендують ГПБ доручити наступній статутовій комісії, у співпраці 
з Головними Булавними уладів, перевірити відповідність правильників до діючого Статуту КУПО 
і при потребі надати проводам уладів рекомендації щодо внесення змін до цих правильників.

Рекомендація Є-5 не була виконана через обмежений час дії ПСК. Однак, з огляду на це, що 
маємо лиш один Статут КУПО, а чотири правильники уладів, головні булавні повинні подбати, щоб 
їхні правильники відповідали діючому Статуту КУПО. У випадку незгоди, булавні повинні справити 
свої правильники або представити свої пропозиції на зміни Статуту КУПО з обґрунтовуванням і 
бажано з підтримкою інших уладів.

Пëaстовиé Мóçеé в Кëівëенäі

Після ХVIII Зборів КУПО, Заступник голови чaсто відвідувaв Пластовий Музей в Клівленді.  До 
2014 року музей був занедбаний і багато цінних документів, листівок, фотографій, пластової пошти 

https://plast.org/kodex/statut_kupo/
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і експонати були знищені водою. Заступник поміг отримати стипендію ім. Василя Янішевського від 
Українсько-Канадський Дослідчо-Документаційного Центру (Торонто) для ст. пл. Андрія Ребрика, 
щоб частинно покрити кошти електронного каталогування предметів Музею. Дирекція Музею 
сьогоднi складається з членів станицi Клівленд: Маркo Якубович (голoва), Марко Бей і Влодко 
Базарко та плaстунів з поза станиці Клівленд: Зоряна Ставнича (скарбник), Юрій Данилiв і Роман 
Гриців.  Завдяки Влодкови Базаркови, Музей сьогоднi вже має статут і є лєгальною організацією 
в США. Дирекція уміло провадить відновленням Музею. Заступник голови зараз помагає зібрати 
матеріяли про Пласт в Німеччині в 1940-их роках з Музею, та інших джерел, на Міжкрайову Зустріч 
в Німеччині в 2017.

Áëаãоäіéниé Фонä Начаëüноãо Пëaстóна

Підчас літа 2015 брав участь в двох телеконфернціях з ГПБ, ГПР і Начальним Пластуном в спра-
ві Благодійногo Фонду Начальногo Пластуна.  

Зóстріч ç нароäниìи äепóтаìи 

Заступник голови зустрівся з народними депутатaми Віктором Кривенком і Ганною Гопко 
(тодішнa Голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах) в Києві 21 травня, 2015. Пан 
Кривенко пояснив, що готовий підтримати Пласт в Україні, коли буде план розвитку органiзації, 
який можна буде представити Верховній Раді.  Він вважає, що в Україні сьогодні має бути мільйон 
пластунів і є дещо розчаровний темпом розвитку організації за останні роки. Його благодійна ор-
ганізація «КОЛО» в минулому підтримувала пластові акції у Львові. З Ганною Гопкo обговорював 
українське шкільництво і Плaст в діаспорі. 

Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!

        пл. сен. Роман Гриців, ОХ
        Заступник голови ГПБ
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ЗВІТ
ã.енераëüноãо сеêретаря ÃПÁ
(çа час 08. VI. 2013 – 30. Х. 2015)

На пост ґенерального секретаря ГПБ мене було обрано під час XVIII зборів КУПО 8 червня 
2013 року.  

Згідно правильника внутрішньої дії ґенеральний секретар є заступником в усіх адміністратив-
них справах, відповідає за ведення канцелярії Головної Пластової Булави, організовує роботу 
ГПБ, відповідає за виготовлення протоколів із сходин Головної Пластової Булави та всіх занять 
скликаних ГПБулавою та здійснює необхідні розсилки, за дотримання Правильника внутрішньої 
дії Головної Пластової Булави, за своєчасну появу «Пластових Вістей» та за їх зміст, за пластові 
архіви Головної Пластової Булави та за їх зміст, та подання інформації на Пластовій Мережі. 
Загалом я займався та реалізовував свої обов’язки у наступних напрямках: 

1. Орãаніçація роботи пëенóìó ÃПÁ. 

За час каденції було організовано 1 організаційні сходини членів ГПБ та 13 сходин Пленуму ГПБ. За 
час каденції мною було ініційовано ряд нововведень щодо організації сходин пленуму ГПБ, зокрема: 

1. Усі члени ГПБ та голови КПС за 3 доби до сходин повинні були надіслати свої звіти на письмі 
за	період	між	сходинами;	

2. Усі члени ГПБ та голови КПС за 3 доби до сходин повинні були надіслати свої внески з усіма 
додатками	із	вказанням	опису	питання	та	проектом	рішення	внеску;	

3. За 2 дні до сходин я зводив усі внески та формував порядок нарад та надсилав на розсилку 
Пленуму	ГПБ	з	усіма	додатками	та	звітами	в	одному	звенедому	листі;	

4.	В	протокол	вносилися	усі	звіти	членів	ГПБ	та	голів	КПС	за	період	між	сходинами;	
5. В трьотижневий термін після сходин надсилався протокол сходин. 
Дані нововведення допомогли структурувати організацію сходин пленумів ГПБ. Протоколи 

стали насичені та інформативні. Було чітко видно та наперед організовано всі звіти та внески. Ко-
жен член ГПБ міг наперед підготуватися до сходин Пленуму. 

ст. пë. сêоб Наçар Зеëінêа,
ã.енераëüниé сеêретар Ãоëовної Пëастової Áóëави
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Всі обговорення відбувалися через електронні розсилки, які були створені на базі google-
groups. Сходини відбувалися переважно в суботу о 16:00 по київському часу (09:00 по NY) через 
програму Lync та Skype for business. У внутрішньому архіві є практично всі аудіозаписи сходин. 

Для оперативного вирішення питань було введено можливість електронного голосування за 
питання. З погодження голови ГПБ кожен член ГПБ у виняткових випадках мав можливість подати 
питання на електронне голосування. Встановлювалися часові рамки для дискусії та голосування. 
Окремі питання приймалися більшістю голосів менше ніж за добу, як наприклад надання Залізних 
пластових хрестів. 

2. Пëастова ìережа 

Одним з основних пріоритетів та завдань ставив перед собою оновлення пластової мережі. 
Неодноразово збори КУПО та Уладові з’їзди виступали за модернізацію та осучаснення Пластової 
мережі. Резолюція 18-х зборів КУПО Б-4. «18-ті Збори КУПО доручають Діловоду видань та інфор-
мації ГПБ подбати про осучаснення (оновлення дизайну і структури) офіційної мережевої сторінки 
ГПБ для більшої зручности та доступности у користуванні» та рекомендація Загального з’їзду УСП 
Д-3. 18-ті Збори КУПО рекомендують ГПБ модернізувати Пластову мережу, а також систематично (не 
рідше 1 разу на місяць) розміщувати актуальну інформацію з країв про їх діяльність, вимагала мо-
дернізацію та осучаснення Пластової мережі. Діловод видавництва та інформації передав ком-
петенцію Пластової мережі Ґенеральному секретарю. Спільно з Діловодом видавництва та інформації 
було прийнято рішення про створення оновленою сторінки на новій адресі: www.plast.org. 
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Було розроблено нову концепцію та дизайн. Концепція, організація та наповнення – генераль-
ний секретар с.пл.скоб Назар Зелінка, ОЗО, дизайн та наповнення – діловод видань та інформації 
пл.сен. Сергій Юзик, СМ, розробка та адміністрування – член булави генерального секретаря – 
ст.пл. Сергій Корольчук, ОЗО. Подяка пл.сен. Андрію Ганкевичу за доменне ім’я plast.org. 

Загалом Пластова мережа складається з головної сторінки, де розміщений блок новин, блоги, 
інтерв’ю, мапа поширення Пласту в світі, кнопки переходу на уладові сторінки, кнопки переходу 
на розділ Пластовий кодекс та 7 основних розділів: 

1. Новини ç піäроçäіëаìи: 
• Новини проводу 
• Новини країв 
• Новини куренів 

2. Про Пëаст ç піäроçäіëаìи
• Історія 
• Ідейні засади 
• Символіка 
• Структура 
• КУПО 
• Правильники 
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3. Провіä Пëастó.  
Розділ з фото та короткими життєписами всіх членів ГПБ, ГПР, Крайових проводів та Начального 

пластуна. 

4. Пëаст ó світі. 
Розділ з описом та короткою інформацією про всі краї-члени КУПО та краї де є пластові осе-

редки. Також на головній сторінці інтерактивна мапа світу із вкзанням країн де є Пласт. 
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5. Міжêраéові проеêти 
Розділ з описом та короткою інформацією про всі міжкрайові проекти, які реалізовуються з 

рамена Головної пластової булави. 

 

6. Виäавництво 
Дуже змістовий розділ з пластовими матеріалами та літературою. Наповненням повністю 

займався Діловод видань та інформації. Детальніше про цей роздів в його звіті. 

 

7. Пëастові вісті 
Розділ в якому можна переглянути або завантажити усі пластові вісті в форматі PDF. В усіх 

випусках Пластових вістей цієї каденції був оновлений дизайн та верстка. 
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8. Пëастовиé êоäеêс 
Розділ із зібраними та оформленими усіма пластовими правильниками та приписами. Усі 

документи оформлені в книги з обкладинками, є доступними в форматі PDF для скачування або 
перегляду через сервіс ISUU. 

 
В Пластовій мережі інтегровані плагіни основних соцмереж. 
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6. Пëастові Вісті  

За звітній період вийшло 7 випусків Пластових Вістей (104-111), 2 з яких з інформацією минулої 
каденції. Випуски пластових вістей нової каденції були реформовані та професійно оформлені та 
зверстані. Верстку та дизайн розробив Сергій Юзик.  

Всі випуски Пластових вістей починаючи від першого випуску від 15.05.1947 розміщені на 
Пластовій мережі (https://plast.org/visti/), є доступними в форматі PDF для скачування або перегляду 
через сервіс ISUU. 

З метою оперативного інформування членства про рішення Пленуму ГПБ було прийнято рі-
шення про запуск е-Вістей — https://plast.org/category/official/e-visti/. Відразу після сходин Пленуму 
ГПБ розміщував на мережі всі рішення та дублював на сторінці КУПО у Facebook та інших пластових 
групах. 

Пластові Вісті вирішили випускати один раз в рік, як збірник усіх рішень ГПБ. 
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7. Фонä піäтриìêи пëастóнів віéсüêовиêів 

Під час загострення подій на майдані взимку 2013-2014 року було прийнято рішення про ство-
рення Фонду для допомоги пластунам, забезпечення їх захистом та вразі необхідності медичної 
допомоги. Після Майдану і початку війни на Сході України фонд переріс у Фонд підтримки плас-
тунів-військовиків. Пластовий збір був призначений Пласту в Україні для забезпечення програми 
підтримки, адаптації та реабілітації пластунів-військовиків, які воюють в ході АТО на східних тере-
нах України. http://plast.org/2014/08/19/zaklyk-hpb-schodo-zboru-fondu-pidtrymky-plastuniv-vijskovykiv/.  

Сотні акцій пластунів по всьому світу по збору коштів наповнювали Фонд. Спершу кошти з 
Фонду йшли лише на допомогу сім’ям загиблих та на лікування і реабілітацію поранених. Згодом 
розширили діяльність фонду. Була створена Рада Фонду, до якої увійшли я, як представник ГПБ та 
координатор Фонду та Мирон Спольський і Соломія Бобровська. Також створили робочу групу, 
яка займається пошуком та доставкою пластунам спорядження, до неї увійшли: Олег Вдов’як, 
Арсен Луковський, Тарас Щепаняк та Олег Шайнога. Постійно тримали актуальною базу пластунів 
на війні та їхні потреби. Було створено базу пластунів-військовиків, яка зараз налічує близько 160 
осіб з контактними даними та даними про службу в зоні АТО. Загалом по статистиці: 

• Близько	160	пластунів	пройшло	зону	АТО;	
• Виплатили	допомогу	по	10	000	грн.	сім’ям	трьох	загиблих	пластунів;	
• Виплатили	допомоги	на	лікування	і	реабілітацію	для	12	поранених	пластунів;	
• Забезпечили	необхідним	спорядженням	близько	60	пластунів;	
• Зібрали	1	471	386	грн;	
• Витратили 850 694 грн. 
Волонтери фонду отримали від Патріарха УПЦ КП Філарета медалі «За любов та жертовність 

до України». 

 
Після загибелі Віктора Гурняка і його поховання на Личаківському цвинтарі було прийнято 

рішення облаштувати пантеон пластунів-військвиків. Булава Головного булавного УПС виділила 
кошти на його облаштування. На даний момент всі роботи виконані. 
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Був виготовлений настінний пластовий календар із фотографіями членів Пласту, які воюють 
на Сході на 2015 рік. Всі кошти, виручені від продажу цього календаря йдуть в Фонд підтримки 
пластунів-військовиків. http://plast.org/2015/02/04/9571/  

До виготовлення календаря долучилися: 
• Дизайн та втілення проекту: ст. пл. скоб Тарас Щепаняк, СМ 
• Ідея	ілюстрацій:	ст.	пл.	скоб	Тарас	Іщик,	ЛЧ	/	«День	пластуна»	
• Збір інформації для ілюстрацій: пл. розв. Настя Зафійовська 
• Допомога в реалізації: ст. пл. Олег Вдов’як, ОЗО, ст. пл. Арсен Луковський, ВБ, 
    ст. пл. скоб Назар Зелінка, ОЗО 
• Історична довідка: пл. сен. Юрко Юзич, ОЗО 

Більше про діяльність фонду можна дізнатися на сторінці у Facebook https://www.facebook.
com/PlastFront.  
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8. Facebook 

З метою оперативного інформування членства та поширення інформації від світового проводу 
Пласту було створено сторінку у Facebook — https://www.facebook.com/plast.org/. На даний момент 
сторінка має близько 1 200 підписників із 45 країн світу. На сторінці розміщується інформація від 
ГПБ, ГПР, Начального пластуна, Головних булав та пластових куренів. 

 

9. Уêраїна порóч 

З 2014 року відповідав за програму Україна Поруч. Були частково реформовані правила. 
Описав кінцеву процедуру відбору учасників на проект Україна поруч. Тепер основний вплив на 
вибір має КПС приймаючої сторони. На жаль програму змушені були закрити. 

 

10. Віäçначення пëастóнів çа ìóжністü та ãероїçì

Займався оформленням документів та рішень по наданню бронзових на залізних пластових 
хрестів. За звітній час було надано: 

Заëіçні пëастові õрести: 
1.  ст.пл. Євген Подолянчук (ст. Черкаси) за виявлену хоробрість (мужність) у боротьбі за 

Батьківщину (посмертно). 
2.  ст.пл.скоб Віктор Гурняк, ОЗО (ст. Тернопіль) за виявлену хоробрість (мужність) у боротьбі за 

Батьківщину (посмертно). 
3.  ст.пл. Микола Гордійчук (ст. Кам’янець-Подільський) за виявлену хоробрість (мужність) у 

боротьбі за Батьківщину (посмертно). 
4.  Маркіян Паславський (ст. Нью-Арк) за виявлену хоробрість (мужність) у боротьбі за Батьківщину 

(посмертно). 

Áронçові пëастові õрести: 
1.  ст.пл. скоб Віктор Гурняк, Україна (2014) за врятування життя десантникам під час бою за ви-

зволення 32 блокпосту у Луганській області (посмертно) 
2.  ст.пл. Юліан Тетеренко, Канада (2015) за врятування життя пл.розв. Максима Кадзєли в час 

відбуття табору розвідувачів біля г. Робсон влітку 2014 р.
3.		 ст.пл.	 Віталій	 Дерех,	 Україна	 (2015)	 за	 врятування	 життя	 ст.пл.	Шкутяку	 Петру,	 офіцеру	 В/ч	

0624, після поранення в липні 2014 року під час наступу на Георгіївку і Лутугіно Луганської 
області. Проявлений героїзм і мужність в боях з ворогом протягом травня 2014-квітня 2015 
року в складі 24 окремого штурмового батальйону «Айдар» на посаді командира відділення, 
заступника командира взводу. 

4.  ст.пл. Ярослав Дмитришин, Україна (2015) за виведення поранених бійців 25 батальйону ЗСУ 
«Київська Русь» з оточення в районі м. Дебальцеве через заміновану дорогу і засідку противни-
ка. 

5. пл.сен. Павло Білоус, Україна (2015) за врятування життя поранених бійців 25-го батальйону 
«Київська Русь», вивезення їх з поля бою та надання медичної допомоги під обстрілом. 

6.  ст.пл. Тарас Гривул, Україна (2015) за врятування життя активістам Майдану під час подій на 
Інститутській 20 лютого 2014 в складі Медичної служби Майдану. 

7. ст.пл. Тарас Ковалик, Україна (2015) за врятування життя активістам Майдану під час пожежі в 
будинку Профспілок 18 лютого 2014 р.
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8. пл.сен. Олександр Лінчевський, Україна (2015) за врятування життя активістам Майдану протя-
гом грудня 2013 - лютого 2014 року та організацію навчань навикам тактичної медицини ук-
раїнських воїнів.

9.  ст.пл. Богдан Кухарук, Україна (2015) за врятування життя пл.сен. Павла Білоуса та пластового 
приятеля Юрія Титаренка під час бойового завдання в зоні АТО в Україні.

11. Віäçнаêи принаëежності äо Пëастó в êраю 

Відповідав за виконання резолюції 18-тих Збори КУПО, якою було доручено Головному Плас-
товому Проводові розробити проект унормування відзнак приналежності до Пласту в краю, котрі 
деякі краї носять на горі лівого рукава на однострою. Провід повинен перевести з краями дискусію 
про цю відзнаку, чи її зробити обов’язковою для всіх країв, як вона повинна виглядати, і т.п. У 
висліді цієї дискусії, Провід повинен виготовити відповідний проект — додаток до Правильника 
Відзнак котрий унормує цю відзнаку до 19-их Зборів КУПО і його розіслати, згідно з вимогами 
таких змін подані у Статуті КУПО. 

Близько року тривало обговорення проектів відзнак, в результаті Пленум ГПБ прийняв проект 
і	рекомендував	19-им	Зборам	КУПО	прийняти	проект	змін	до	“Правильника	про	пластовий	одно-
стрій	і	відзнаки	частина	2-га:	Приписи	про	відзнаки	в	Українському	Пласті”,	що	унормовує	правила	
носіння відзнаки приналежності до Пласту в краю. 

ВІÄЗНАКА ПРИНАЛЕЖНОÑТІ ÄО ПЛАÑТОВОЇ ОРÃАНІЗАЦІЇ

1. Висота: 60 мм

2. Ширина: 115 мм

3. Тло щитика: зелене

4. Обведення, тексти і дубові листки:  жовті

5. Прапор України: cиній та жовтий

6. Прапор краю: барви прапору краю
(в Українi золотий тризуб на синьому
щиті із золотим обведенням)

7. Під прапорами: коротка назва 
ПЛАСТ державною мовою країни

8. Вгорі: продовження повної офіційної
назви організації в країні  згідно реєстрації
в країні (державною мовою країни)

9. Внизу: повна офіційна назва організації
в країні згідно реєстрації в країні українською
мовою (в Українi англійською мовою)

10. Носити: на лівому рукаві, 13 мм від плеча

11. Спосіб виконання: вишиття
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13. Виêонання обов’яçêів Ãоëовноãо бóëавноãо УÑП 

З 20 березня 2015 року до 16 січня 2016 року виконував обов’язки головного булавного УСП. 
За час виконання обов’язків зміг нагалодити комунікацію з членами булави. Спільно вирішили 
заляглу справу і зареєстрували 4 нові підготовчі курені УСП: «Блискавки», «Бунтарки», «Ластівки» і 
«Дубове листя». Затвердиди проект правпора куреня УСП ч. 26 «Верховинки». Підготував базовий 
проект Об’яви про пластову справедливість, який би регламентовував відзначення та перестороги 
в УСП.  

Виготовив 200 відзнак Ордену Вічного Вогню в бронзі та 100 відзнак Бронзового Пластового 
Хреста. 

 

14. Реçиã.нація 

На підставі резолюції Б-6 XVI Зборів КУПО, яка зобов’язує пластунів, які є керівниками і акти-
вістами політичних організацій і партій, не займати провідних постів у Пласті — починаючи від 
гніздових, зв’язкових, обласних і крайових проводів та кінчаючи ГПБ, ГПР і постом Начального 
Пластуна, у зв’язку з обранням на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року депутатом Тернопільської 
міської ради днем 30 жовтня 2015 року Божого добровільно склав свої повноваження члена ГПБ. 
Після складання повноважень був призначений дорадником голови ГПБ і надалі займався тими ж 
питаннями, проте без права ухвального голосу на сходинах Пленуму ГПБ та ГПБ. 

 

Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!
 
       ст. пл. скоб Назар Зелінка, ОЗО 
       ґенеральний секретар ГПБ 
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ЗВІТ
äіëовоäа фінансів і ãоспоäарства ÃПÁ 

Перша резолюція 18-х Зборів КУПО фінансової комісії, зобов’язала мене з’ясувати цілі та упра-ву 
кожного фонду при ГПБ. До кінця звітного часу всi інфомації про фонди були зібранi. На сходинах в 
жовтні 2015 року фонди були обговорені і поступово ті, котрі можна було об’єднати або скасувати 
ми закрили.

Третя резолюція 18-их Зборів КУПО фінансової комісії, підтвердилa підвишку членських внес-
ків для Польщі та України. Підвишки були розчисленні по схемі, одобреній КУПО, а сплати внесків 
були виконані при найкращих умовах обміну валюти. Не завжди було вигідно передавати гроші, 
обмінювати валюту, і тоді пересилати гроші назад, і другий раз тратити на обмін валюти. 

На 18-их зборах КУПО було прийнято бюджет для діяльності ГПБ і ГПР. Так як в минулому ми 
розраховували на датки від пластунів та добродіїв Пласту в діяспорі, щоб доповнити бюджет. Коли 
почався Майдан, усі збірки і добровільні датки йшли на підтримку пластунів, котрі допомагали. A 
як війна почалася, ці збірки перейшли на допомогу раненим. Наші пластуни та добродії були дуже 
жертвенні, і ще до сьогодні надходять датки. З огляду на це додаткових датків не було і бюджет був 
не реалізований.

Річні зіставлення Головної Пластової Булави — Plast Conference, Inc. — зареєстрованої в США 
до	федерального	податкового	уряду	ЗСА,	Department	of	Treasury,	Internal	Revenue	Service,	Organi-
zations	Exempt	from	Income	Tax,	Form	990,	та	до	податкового	уряду	штату	Нью-Йорк,	State	of	New	
York,	Office	of	the	Attorney	General,	Charities	Bureau,	Annual	Financial	Report,	Form	CHAR500,	були	
виготовлені мною за роки 2012, 2013 та 2014. За 2015 рік реченець на податковий звіт не перейшов 
і звіт буде приготовлений вчасно. Зіставлення до федерального та стейтового податкових урядів 
перевірив та доповнив друг Юрій Доміно, знавець в цій ділянці.

Щира подяка всім членам ГПБ за підтримку і за терпеливість. 

Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!

        пл. сен. Тамара Ганкевич, ПС
        діловод фінансів та господарства ГПБ

пë. сен. Таìара Ãанêевич,
äіëовоä фінансів і ãоспоäарства ÃПÁ
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ЗВІТ
äіëовоäа виäанü та інфорìації ÃПÁ 

Праця діловода видань та інформації ГПБ і праця моїх співробітників в часі цієї каденції 
зосереджувалася у трьох напрямках: видавничому, інформаційному та організаційному. За три 
роки ми реалізували чимало різних проєктів та ідей і, разом з тим, отримали чималий досвід 
роботи. В силу різних об’єктивних і суб’єктивних причин ми не змогли вповні осягнути всіх 
запланованих результатів, але робота триває, до проєктів залучаються нові співробітники, є 
активне спілкування і співпраця.

Як діловод ГПБ я брав участь у всіх онлайн-сходинах Пленуму ГПБ і всіх очних нарадах ГПБ, вів 
листування з членами і діловодами головного і крайових пластових проводів.

Виêонання реçоëюціé та реêоìенäаціé, поêëаäениõ на äіëовоäа виäанü та інфорìації
Виäавничі Реçоëюції
Б-1. 18-ті Збори КУПО змінюють назву «Діловод видань Головної Пластової Булави» на «Діловод 

видань та інформації Головної Пластової Булави». 
Виконано.

Б-2. 18-ті Збори КУПО стверджують, що для втримання єдности поміж пластунами різних 
країв вихід у світ журналу «Пластовий шлях» є конечним. Це єдине зобов’язуюче видання для 
пластунів усього світу. У зв’язку з цим передплата «Пластового шляху» мусить становити час-
тину вкладки кожного члена УСП та УПС.

З боку діловода видань все зроблено. З цього приводу надіслав обіжник Головам КПС-ів ще 
в 2013 році. Резолюція вимагає пояснення і переконання дорослого членства в необхідності 
підтримки видання. В часі нашої каденції про важливість виконання цієї резолюції завжди при-
гадувала делегатам Крайових Пластових З’їздів Голова ГПБ пл.сен. Марта Кузьмович, на КПЗ в 
США — адміністратор «Пластового Шляху» — пл.сен. Мирон Баб’юк. Особисто я виступав з цього 
приводу на Крайовому з’їзду УПС та Крайовому Пластовому З’їзді в Києві, на сходинах КПР.

пë. сен. Ñерãіé Юçиê,
äіëовоä виäанü та інфорìації Ãоëовної Пëастової Áóëави
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За питання передплати відповідає адміністратор «Пластового Шляху» — пл.сен.кер. Мирон 
Баб’юк, який веде листу і адресар передплатників, а також контактує у цій справі зі скарбниками 
КПС-ів та фінансовим референтом ГПБ. В Україні передплату допомагає йому збирати ст.пл. Таня 
Лущенко. В мережі та соцмережах розміщено інформації про умови та порядок передплати 
журналу. Видруковано рекламний флаєр про передплату.

Б-3. Пласт протягом 100-літньої історії виховав багато пластунок і пластунів, які зробили 
чимало для розвитку пластової організації, а також для української громади: у церковному, 
науковому, професійному, громадському житті та в інших напрямках. Інформація про це повинна 
бути доступною широкому загалу. 18-ті Збори КУПО доручають Діловоду видань та інформації 
Головної Пластової Булави покликати відповідну редакційну комісію, яка б до кінця каденції 
розробила критерії і почала процес збирання і систематизації такого матеріялу. Кінцевим 
результатом роботи цієї редакційної комісії має стати поява реєстру у мережі, а також вихід у 
світ друкованого серійного видання «Історія Пласту в іменах».

Виконується. Виконання цієї резолюції вимагатиме більше часу, ніж моя каденція. 
З цього приводу я надіслав кілька обіжників Головам КПС-ів, однак лише Україна подала свого 

представника до редакційної комісії. Комісія наразі складається із зацікавлених у цьому проєкті 
осіб. Попередньо, головою редакційної комісії погодилася бути пл.сен. Оля Свідзинська. Як 
редактор «Пластового мартирологу» та багатьох інших пластових видань, вона володіє великим 
масивом вже зібраної інформації. 

Робота у цьому напрямі триває, зокрема дискутується досі сама концепція видання (одна 
велика книга з розділами по країнах, або окремі тематичні видання, напр.: «вчені», «мистці», «вій-
ськовики», тощо, або розміщення матеріялів на мережі, напр. у Вікіпедії). Адже дуже багато таких 
матеріялів вже опубліковано, напр., в курінних виданнях, у «Пластовому Шляху» чи інших виданнях. 
Критерії відбору персон та перелік необхідних інформацій підготовлено і буде передано краям.  

Б-4. 18-ті Збори КУПО доручають Діловоду видань та інформації Головної Пластової Булави 
подбати про осучаснення (оновлення дизайну і структури) офіційної мережевої сторінки ГПБ для 
більшої зручности та доступности у користуванні.  

Виконано. Сторінка ГПБ www.plast.org (мабуть, згодом буде портал), створена на WordPress, 
що дає можливість доступу до адміністрування всім бажаючим. Сторінка діє вже 2 роки. Це 
повністю нова сторінка, до якої я розробив новий дизайн і концепцію. Новини ГПБ з’являються 
тут регулярно. Регулярно подає сюди дайджест своїх новин і Україна. Сторінка створювалася при 
допомозі і співпраці з ген. секретаререм ГПБ ст.пл. скобом Назаром Зелінкою та ст.пл. Сергієм 
Корольчуком, за що я їм дуже вдячний. 

За потреби на пластовій мережі створюються нові сторінки, зокрема, діє сторінка 19 Зборів 
КУПО та майбутнього ЮМПЗ в Німеччині, де подаються актуальні інформації. 

Триває наповнення сторінок, бібліотек та репозитарію. Головні булавні уладів (які мають 
адмініструвати свої розділи) наразі готують свої дизайни і контент відповідних розділів або зро-
били переадресацію зі своїх власних сторінок чи блогів. 

Створена сторінка ГПБ у facebook.

Б-5. 18-ті Збори КУПО вважають за необхідне видання книжки про відзначення 100-ліття 
Пласту у світі. У зв’язку з цим уповноважують Діловода видань та інформації ГПБ сформувати 
відповідну редакційну групу.

Ініціатори цієї резолюції не вважають тепер доцільним її виконання. Тим більше, зараз важко 
пояснити актуальність цього проекту. Адже ще у 2012 році було створено фільми «Симфонія 
радості» та «Велика гра», на мережі є чимало відео та фото-альбомів, які гарно розкривають тему 

http://www.plast.org
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100-ліття Пласту і ЮМПЗ у Львові. Деякі матеріяли, зокрема відзнака, лого, прапор і пісня ЮМПЗ, 
були опубліковані в Пластовому Альманасі, а матеріяли про святкування по краях — у виданні 
«Столітнім Шляхом». До того ж станом на нині ще не продано весь наклад «Пластового Альманаху» 
і «Столітнім Шляхом».

Однак у 2013 році ми обговорювали проект видання в сучасному стилі, де б переважали 
яскраві та динамічні знимки і короткі текстові інформації (повноколірне видання А4 формату 
альбомної орієнтації, у яке будуть вкладені 2 DVD диски з відеоматеріалами. Орієнтовна ціна 
видання тоді складала орієнтовно 10 ам. долл. за примірник при тиражі 1000-1500 примірників). 

З боку моєї булави було зібрано велику кількість різних матеріялів зі святкування, в тому числі 
вже відібрано до видання величезну кількість якісних фото і почато обговорення змісту. 

Нажаль події, які почалися в Україні тієї осені, а також революція і війна зупинили цю працю. 
Проект вимагав ще півтора року редакційної роботи і створення оригінал-макету видання, а 
також пошук 10-15 тисяч ам. долл. для фінансування видання. Всі матеріяли заархівовано.

Виäавничі Реêоìенäації
Б-6. 18-ті Збори КУПО рекомендують Діловоду видань та інформації Головної Пластової Булави 

сформувати відповідну булаву, завданнями якої були б: 
 укласти реєстр всіх пластових видань, що виходять друком і електронно;
 дбати про поширення пластових видань, інформувати пластунів про них;
 у співпраці з відповідними референтами в краях стимулювати видання журналів, книжок, 

інших матеріялів друком чи в електронній формі;
 стимулювати візуальні видання про Пласт: відео, фільми, фотомонтажі, веб-сторінки, блоґи 

тощо;
 слідкувати за поширенням інформації про Пласт у мережі Інтернет;
 працювати над розвитком пластових проєктів у Вікіпедії.
Виконується — це постійний процес. Інформації про нові видання країв регулярно відобража-

лися у звіті діловода. З часом більшість пластових видань можна буде знайти, переглянути, пере-
читати чи завантажити собі, вживаючи www.plast.org. Або знайти інформацію, де їх можна буде 
придбати. Особисто я не раз передавав пакунки з книжками та рекламними виданнями в різні 
країни, особливо в нові, де створюються осередки Пласту.

На сторінці «кінозал» (розділ — «видавництво») на Пластовій мережі є огляд і лінки для 
перегляду майже всіх пластових фільмів, або фільмів з участю пластунів, а також документальних 
фільмів, які розповідають про відомих пластунів та роль пластунів в історичних подіях минулого 
і сьогодення. 

На сторінці «пластові пісні та співаники» (розділ — «видавництво») є огляд майже всіх співа-
ників, які були видані від 1920-х років і до нині, а також лінки на ті ресурси, які є в мережі. Невдовзі 
на сторінці будуть додані ще й лінки на аудіозаписи пластових пісень.

Планується ще зробити лінки на сторінку «Посібник Пластового Юнацтва» та інші методичні 
ресурси, якими зможуть користуватись виховники у всіх краях. Деякі ідеї нових сторінок ще є на 
стадії обговорення змісту.

На сторінці «репозитарій» (розділ — «видавництво») можна завантажувати для друку файли 
буклетів і плакатів. Наповнення цієї сторінки ще триває.

Активно співпрацюю у видавничих справах з КПС України. За період нашої каденції видру-
кувано або готується до друку декілька книжок, буклетів, плакатів тощо. Переважну більшість їх 
редагувала або коректувала член нашої булави — пл.сен. Ольга Свідзинська.

Сторінка новин має декілька розділів, зокрема в розділі новин країв є можливість поміщати 
дайджести інформацій про Пласт. Однак наразі це робить лише Україна.

http://www.plast.org
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Б-7. 18-ті Збори КУПО стверджують, що існує велика потреба у періодичних виданнях та 
відповідних матеріялах для новацтва і юнацтва, виховників УПН і УПЮ, а також заохочують 
проводи країв забезпечити вихід у світ такої друкованої періодики або ж створити спеціяльні 
сторінки у мережі (в залежності від потреб кожного краю). 

З боку діловода видань  зроблено все можливе. 
КПС кожного краю може вживати www.plast.org для специфічних своїх потреб, а також помі-

щати там свої видання чи методичні матеріяли. Така можливість є і для цього не потрібно мати 
якісь професійні знання — лише зголоситися, щоб отримати права адміністратора. Очевидно, 
що кількість потенційних передплатників пластових видань чи періодики у кожному краї (крім 
України) є недостатньою для друку цих видань. Друковані видання з України я за потреби (досить 
часто) пересилаю в інші краї. Також для цього можна вживати Пластову крамничку у США (якщо 
ст.пл. І.Кіналь матиме бажання і погодить технічні та фінансові питання з фінансовим референтом 
ГПБ). Більшість їх є також у вільному доступі на мережі, а виховні та методичні є на сторінці 
«Посібник Пластового Юнацтва» та на «Пластовій банці» (щоб завантажити собі на комп’ютер те 
чи інше видання слід попередньо зареєструватись). 

Б-8. 18-ті Збори КУПО рекомендують Діловоду видань та інформації Головної Пластової Булави 
налагодити механізм передання коштів передплати журналу «Пластовий шлях» через крайові 
пластові старшини усіх країв, а редакції журналу розробити проєкт розвитку «Пластового 
шляху» з урахуванням сучасних вимог і тенденцій.

Виконується — це постійний процес. Кожна країна має свої особливості. Приміром в Україні 
за питання передплати відповідає ст. пл. Таня Лущенко, а КПС не бере в цьому ніякої участи. В 
Аргентині – є 1 передплатник, великі краї погоджують передання коштів через КПС.

Питання передплати, всіх адресарів і коштів «Пластового шляху» погоджує адміністратор 
журналу — пл.сен. М.Баб’юк. Проект розвитку видання разом з посадовими інструкціями та 
типовими контрактами для співробітників буде представлено на розгляд ГПБ.

Дизайн журналу осучаснено. Осучаснено і зміст видання. Кожне число подає матеріяли про 
актуальні події, які відбулися у той чи інший часовий період в Україні (зокрема участь пластунів у 
збройному захисті Вітчизни) та країнах, де діє Пласт. 

Залучено нових фотокореспондентів — ст.пл. Петра Задорожного, ст.пл. Артема Жукова, ст.пл. 
Тараса Щепаняка та дописувачів.

Діє сторінка «Пластового Шляху» у facebook.

Б-9. 18-ті Збори КУПО вважають, що стале, безперебійне і вчасне видання журналу «Пластовий 
шлях» є необхідною умовою для забезпечення його функції в Пластовій організації. 18-ті Збори 
КУПО доручають Діловоду видань та інформації ГПБ налагодити і контролювати цю справу.

З боку діловода видань  зроблено все можливе.  Я особисто приготував новий дизайн, уклав, 
підготував до друку та видав 3 числа, тим самим дав можливість головному редактору зосередитись 
на питаннях формування і навчання членів редакції. Маю надію, що редакція журналу, очолювана 
пл.сен. Юрієм Леськовим, налагодить видання на час.

2. Виäавничі проєêти
В часі каденції видано чимало книг, брошур, рекламних видань, підготовлені як співробіт-

никами видавничої булави, так і окремими редакційними комісіями країв чи куренів. Деякі проєкти 
ще є в роботі, інші — на стадії збору і редагування матеріялів. Кілька видань були  видруковані за 
підтримки Пластового Видавництва в Канаді, за що складаємо щиру подяку проводу РРІ .

http://www.plast.org
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У 2013—2016 роках вийшли з друку такі  пластові видання:

 «Чорноìорсüêа ìóäрістü»
Довідкове, історичне пам’ятне видання морських куренів. Існує також версія на CD. 
Електронна версія доступна на пластовій мережі.
Наклад – 300 примірників. 

«Мартироëоã Уêраїнсüêоãо Пëастó»
Довідкове видання — реєстр пластунів, що загинули у боротьбі за Україну.
Наклад – 1000 примірників. 

«Plast: Ukrainian Scouting, a Unique Story»
Англомовне видання історії Пласту за редакцією О. Субтельного.
Наклад – 1000 примірників. 
Українська версія ще редагується. 

Книгами із серії «Книгозбірня юнацького виховника» користуються не лише виховники в 
Україні, а й в інших краях. В часі цієї каденції у світ вийшли такі видання:

Нарис історії óêраїнсüêоãо сêавтинãó»
Двомовне ілюстроване видання авторства П. Дж. Крооненберга, текст подано 2 мовами —
англійською та українською. 
Наклад – 1000 примірників. 

«Äо питання орãаніçації. Заãаëüниé нарис»
Довідкове історичне видання. Посібник ілюстровано.
Наклад – 1000 примірників. 

«Пëаст і провіäництво»
Посібник з основ провідництва під редакцією пл. сен. Л. Онишкевича.  
Наклад – 1000 примірників. 

«Пëастові іãри та çабави»
Методичний посібник для впорядників УПЮ, де впорядковано по розділах та описано
кількасот ігор, які можуть гратися пластуни як в домівці, так і на таборах. 
Наклад – 1000 примірників. 

«Ñõоäини юнацüêоãо ãóртêа»
Посібник для впорядників УПЮ де впорядковано методичні матеріяли авторства Ю. П’ясецького. 
Наклад – 1000 примірників. 

«Ñпіваниê ëицаря»
Друге видання популярного серед пластунів збірника пісень підготовлено до друку.

«Іãри äëя юнацтва»
Методичний посібник для впорядників УПЮ під редакцією ст. пл. А. Михайлиці. 
Наклад – 1000 примірників. 
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3. Інші виäавничі проєêти, яêі реаëіçовано (êріì реçоëюціé)

• Створено новий графічний стиль (замінено дизайн «Пластових вістей», обіжників, бланків 
діловодів ГПБ і ГПР, візитівок, пластової мережі тощо).

• Створено дизайн нових бланків грамот відзначень (орденів) УСП та УПС і посвідок ступенів в УПС.
• Створено дизайн нового відзначення – орден Архистратига Михаїла для почесних членів та 

добродіїв Пласту та відповідні грамоти до цього ордену (резолюція А-10 18-х Зборів КУПО).
• Підготовлено обіжник «Пластового альманаху».
• Розроблено та підготовлено до друку дизайн пластового подарункового пакета.
• На прохання редактора і упорядника співаника «При ватрі» пл.сен. Андрія Спєха підготовлено 

новий дизайн оформлення видання.
• Розроблено відзнаку 85-ліття журналу «Пластовий Шлях».
• Відредаговано розділ про Пласт у світі для ювілейного видання «Почесні імена України – еліта 

держави».
• Розроблено інформаційний буклет про Вифлеємський Вогонь Миру, макет для друку кожен 

край чи станиця можуть завантажити собі на мережі.
• Видруковано понад 7000 наліпок з емблемою Вифлиємського вогню миру, які, окрім україн-

ських пластунів вживали в часі проведення акції пластуни інших країв. 
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• Видруковано декілька тисяч наліпок з рекламкою сайту КУПО www.plast.org, а також з символі-
кою Пласту, флаєрів, нових інформаційних буклетів. Всі макети пластових буклетів, флаєрів, 
постерів, плакатів поступово будуть розміщені на мережі в розділі «Пластове видавництво».

• Розроблено подячну грамоту уступаючому Начальному Пластунові.
• Підготовлено Книгу звітів 19-х Зборів КУПО.

4. Інфорìаціéні проєêти, яêі реаëіçовано 

• Осучаснено Пластову мережу — створено повністю новий сайт www.plast.org, (замінено 
структуру, концепцію, дизайн Пластової мережі тощо). Можливість наповнювати сайт матерія-
лами мають крім адміністраторів головні булавні та представники країв. В розділі новин є 
можливість поміщати як окремі новини, так і дайджести пластових подій. Створені сторінки 
головного проводу та журналу «Пластовий шлях» у соціяльних мережах.

• На Пластовій мережі створено репозитарій http://plast.org/publishing/repozytarij/. Сторінка ще 
доповнюється. Макети для друку підготовлені для тиражування на принтері чи в друкарні.

• На Пластовій мережі поміщено ілюстровану коротку історію пластового видавництва: http://
plast.org/publishing/korotkyj-ohlyad/

• На Пластовій мережі створено сторінку, де подано анотації та лінки на пластові фільми, або фільми 
про пластунів чи з участю пластунів: http://plast.org/publishing/kinozal/. Сторінка доповнюється.

• На Пластовій мережі створено сторінку «Пластові пісні та співаники, де подано історію видан-

http://www.plast.org
http://www.plast.org
http://plast.org/publishing/repozytarij/%20
http://plast.org/publishing/korotkyj-ohlyad/
http://plast.org/publishing/korotkyj-ohlyad/
http://plast.org/publishing/kinozal/
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ня, огляд сучасних пластових співаників, бібліографію та лінки на мережеві ресурси: http://
plast.org/publishing/plastovi-pisni-ta-spivanyky/. Сторінка доповнюється.

• Підготовлено обіжник у справі «Пластового Шляху», а також видруковано рекламний флаєр з 
інформаціями для передплатників журналу в Україні.

5. Орãаніçаціéниé напряì

• Регулярно проводилися наради редакції «Пластового Шляху».
• Підготовлено посадові інструкції та контракти для співробітників «Пластового шляху».
• Для потреб редакції журналу «Пластовий Шлях» закуплено комп’ютер (і встановлено необхідне 

програмне забезпечення) та фотоапарат.
• Звіти про поточну діяльність діловода та співробітників надсилалась регулярно для ознайом-

лення членам Пленуму ГПБ. Річні звіти надсилались членам та співробітникам булави.
• Пакунки з пластовими книгами, брошурами і презентаційними матеріалами часто передавались 

для пластунів в різні країни, зокрема в Аргентину, Італію, Швецію, а також пластові станиці на 
сході України.

6. Особиста äіяëüністü

• Підготував декілька статей та збирав матеріяли для журналу «Пластовий Шлях». Осучаснив 
дизайн журналу та уклав і підготував до друку 3 числа за 2015 рік.

• Зв’язковий 29 куреня УПЮ ім. Юрія Старосольського.
• Як голова Тернопільської округи Пласту (обласна організація) створив пластові осередки в 

містах Кременці і Шумську. 
• Співпрацював з провідниками станиць округи. Регулярно проводив презентації Пласту для 

зацікавлених осіб з різних місць Тернопільщини. 
• Співпрацював з представниками обласної та місцевої влади й управлінь у справах молоді та 

освіти, церковною владою. 
• Взяв участь в розробці програми переведення обласного етапу Всеукраїнського військово-

патріотичного змагу для школярів «Джура» (як співорганізатор заходу та провідник групи 
пластунів).

• Був організатором та інструктором на вишколах новацьких і юнацьких виховників, та крайо-
вому вишколі дійсного членства.

• Співпрацював у видавничих проєктах з КПС України.
• Розробив дизайн священичого фелону для пластових капелянів. 
• У 2015 році організував та перевів в часі Різдвяних свят мандрівку і відпочинок на Тернопіллі 

групи школярів з міста Слов’янська на Донеччині.
• Організатор і комендант літнього окружного пластового юнацького табору, учасниками якого 

стали пластуни Тернопільської, Донецької (станиці Слов’янськ, Краматорськ, Святогірськ) та 
Луганської (станиця Сіверодонецьк) округ. Чисельний стан табору — 75 осіб.

Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!

        пл. сен. Сергій Юзик, СМ
        діловод видань та інформації ГПБ

http://plast.org/publishing/plastovi-pisni-ta-spivanyky/
http://plast.org/publishing/plastovi-pisni-ta-spivanyky/
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ЗВІТ
äіëовоäа роçвитêó Пëастó

Пріоритетом в роботі мого діловода на цю каденцію залишались кілька напрямків. По-перше, 
зробити систематичними пластові заняття та акції в нових осередках. По-друге, постійно тримати 
зв’язок з новоствореними осередками через інтернет та за можливістю брати безпосередню 
участь в заходах (напр. Святах Весни, таборах тощо). По-третє, налагодити зв’зяок з представника-
ми українських церков на місцях та відповідними представництвами України (посольствами, 
консульствами чи іншими українськими центрами тощо).

У цих напрямках в різних краях вийшло по-різному. Наприклад у Швеції, Австрії, Чехії та Сло-
ваччині — є значний успіх: за три роки сходини стали системними, проведено у Швеції два Свята 
Весни, у Чехії — одне СВ та табір (спільно зі словацькими пластунами). Важливим успіхом стало 
налагодження виховницької праці у Австрії. Тут проведено значну кількість акцій, а також Свято 
Весни. Проте, у випадку Австрії значний внесок зробили пластуни з України, які або виїхали або 
навчаються у Відні. Ще одним успіхом стала участь пластуна з Південно-Африканської Республіки 
у пластовому таборі «Говерля» в Україні 2015 року.

Щодо Італії — дякуючи кільком українським сім’ям та пластунам, що живуть в Італії, вдалось 
налагодити виховну працю з новацьким роєм.

Варто відзначити, що значним стимулюючим моментом у відносинах з новими осередками є 
проведення міжнародної акції Вифлеємського Вогню Миру. Ця акція залучає всі три компонен-    
ти — громаду, церкву та посольства.

У 2015 році спільно з діловодом видань вдалось налагодити розсилку журналу «Пластовий 
Шлях» — по 1 примірнику в кожен новий осередок, що у свою чергу дуже сильно посприяло 
активізації батьків та виховників у пластовій праці в нових осередках.

Були спроби організації пластових гуртків у Нідерландах, Фінляндії та Франції. Проте успіху 
на сьогодні не досягнуто (мається на увазі — створення гуртків). Все завершилось презентацією 
Пласту та організацією акції Вифлеємського Вогню 2015 року. Але перспектива створення гуртків 
залишається, з огляду на те, що в останній рік у Нідерланди та Францію виїхало кілька пластунів з 
України на навчання.

cт. пë. Анäріé Ребриê,
äіëовоä роçвитêó Пëастó ó світі
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Висловлюю щиру подяку в допомозі та підтримці розвитку Пласту в нових краях — пл.сен. 
Ростиславу Добошу, ЦМ, ст.пл.вірл. Наталії Колесник, ОД, ст.пл.вірл. Уляні Кропанцевій, пл.сен. 
Миколі Бігусу, ОЗО, ст.пл. Володимирові Сприню, ЧК, пл.сен. Олександрові Яворському, ЛЧ, ст.пл.
вірл. Софії Будник, ст.пл. Володимиру Токачу, ЦМ, пл.сен. Мотрі Яремко, пл.уч. Наталці Дубаневич, 
ст.пл. Уляні Лайкіш, Верх, ст.пл. Юрі та Міхаелі Мушинкам, другу Олесеві Бережному, другу Юркові 
Лещинському, пл.сен. Ігореві Карабіну, ВБ, ст.пл.вірл. Мар’яні Юрків, Бурх, та рекомендую ГПБ 
надати їм відповідні письмові подяки.

Праця ó êраїнаõ äіаспори

Австрія
Керівник осередку:  Ігор Непийвода
Контакти:   ihor.nepyyvoda@gmail.com	
	 	 	 	 plast.in.austria@gmail.com
	 	 	 	 http://www.plast.or.at/
Сторінка fb:   https://goo.gl/g3V1sc
Name:		 	 	 PLAST	—	Ukrainischer	Pfadfinderbund	in	Österreich
    ZVR-Zahl: 192107108
    Zuständigkeit: Landespolizeidirektion Wien, Referat Vereins-, 
	 	 	 	 Versammlungs-	und	Medienrechtsangelegenheiten
Sitz:    Wien
Entstehungsdatum:		 04. 04. 2015
Робота з ініціативною групою почалась у весною 2015 року. 10 квітня 2015 відбулися установчі 

збори Пласту в Австрії, на яких був обраний провід, контрольна комісія та кандидати на доміжні 
посади. З реєстрацією осередку були певні проблеми, але різними шляхами вдалось полагодити 
ситуацію. Після проведення вишколу УПН у липні 2015 року, у вересні відновилися новацькі схо-
дини. Відбуваються щотижня. Пластуни взяли активну участь у Благодійному дитячому ярмарку 
(18 жовтня 2015). 1 листопада 2015 р. пластуни взяли участь у вшануванні Листопадового Чину.

Важливим моментом в розвитку осередку стала акція Вифлеємського Вооню Миру 2015-2016.
Весною 2016 року пластуни Відня відначили Шевченківські дні та провели Свято Весни.
Станом на травень 2016 р. в осередку систематично відбуваються новацькі та юнацькі сходини. 

Затверджений річний план заходів.
Статистика:  УПН — 10 УПЮ — 6 УСП-УПС — 6 Всього: 22
Джерела:   про віднову діяльності  http://goo.gl/FYhYU6
   про Листопадовий Зрив  http://goo.gl/tHSW3y
   про Вифлеємський Вогонь  http://goo.gl/xVKWYQ 
   про зустріч весни   http://goo.gl/zDHmWg 
   про Свято Весни 2016  http://goo.gl/dRM0EZ 

Ітаëія
Координатор 
пластової групи:  Юрій Лещинський
Контакти:   yurij45@libero.it
Сторінка  fb:   https://goo.gl/gXWN0U 

http://goo.gl/FYhYU6
http://goo.gl/tHSW3y
http://goo.gl/xVKWYQ
http://goo.gl/zDHmWg
http://goo.gl/dRM0EZ
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Робота з ініціативною групою в Італії, почалась весною 2015 року, а вже 17-19 липня 2015 р. в 
т.ч. й за ініціативи пл.сен. Олександра Яворського, ЛЧ, в м. Новара був проведений ознайомчий 
вишкіл про Пласт (інформація — http://goo.gl/CQonCu). 

18 вересня 2015 р. в м. Новара розпочав свою діяльність перший на теренах Італії пластовиий 
гурток. На перші сходини, які погодився провести пл. сен. Олександр Яворський, ЛЧ, завітало 5 
дітей. На наступні сходини вже зголосилося 16 дітей різного віку. Перші 10 сходин були проведені 
в одній групі. Відтак новацькі сходини відбуваються систематично. 

Позитивним моментом була передача Вифлеємського Вогню, яка відбулась спільно з італій-
ськими скаутами.

Весною 2016 року у Львові для дітей були закуплені пластові однострої та віднаки.

Швеція
Контактна особа:  пл.сен. Мотря Яремко
Контакти:   motriajaremko@yahoo.com
Сторінка fb:   https://goo.gl/id5PI7
12 квітня 2015 року у Стокгольмі відбулись перші пластові сходини (http://goo.gl/lEVpMn), а 

відтак і створено осередок (http://goo.gl/QzKrVG). У 2015 та 2016 роках поблизу Стокгольма було 
проведено Свято Весни. Інформація: http://goo.gl/sPlmzh, а також тут — http://goo.gl/D9nboV.

Сходини проводяться регулярно, є затверджений план праці. 

Норвеãія
Координатор осередку: Ніна Хаген
Контакти:   Nina.Hagen@unibuss.no
Сторінка  fb (закрита):  https://goo.gl/aOCKbQ
10 травня 2015 року для української громади в Осло, Норвегія, відбулась презентація діяль-

ності національної скаутської організації Пласт (http://goo.gl/6z1hTF). Під час зустрічі учасники — 
батьки і діти — дізнались більше про діяльність Пласту в Україні та діаспорі «з перших вуст», а саме 
від представників організації, які приїхали — ст.пл. Катерини Вовк, СВ, та ст.пл. Андрія Ребрика, ЦМ. 
Після проведення у травні 2015 року презентації Пласту в Осло, у вересні відновилися пластові 
заняття — щотижня в українській школі в Осло. Сходини проводить Ніна Хаген.

Латвія
Координатор осередку: Ольга Берга
Контакти:   ukryouthinlv@gmail.com
23-25 жовтня 2015 року в Ризі відбувся традиційний фестиваль української культури «Балтій-

ські зорі». Від Пласту участь взяло двоє пластунів з Ужгороду — Ганна та Володимир Токач. Вони 
презентували Пласт, проводили майстер-класи тощо. 

9 травня 2016 року в Ризі відбулась зустріч з Надзвичайним та повноважним Послом України в 
Республіці Латвія Євгеном Перебийносом, а також з Головою українського центру дітей та молоді 
Латвії п. Ольгою Бергою щодо можливості організації пластового осередку в Ризі. Були досягнуті 
домовленості про можливу участь дітей з Латвії у вишколах та таборах в Україні (є 3 бажаючі стати 
потенціними виховниками, інформація: http://goo.gl/kF9tld).

http://goo.gl/lEVpMn
http://goo.gl/QzKrVG
http://goo.gl/sPlmzh
http://goo.gl/D9nboV
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Ñëоваччина
Координатор осередку:  ст.пл. Юрко Мушинка
Контакти:   jurajmusinka@gmail.com
Сторінка fb (закрита):  https://goo.gl/Cef2u5
Наразі активна діяльність ведеться в м. Кошиці. До Пряшева виїхали вчитись 2 пластунки з Уж-

городу і вже мали кілька зустрічей з місцевими пластунами. 
За три роки з успіхом проведені акція Вифлеємського Вогню Миру та різдвяні коляди. Ст.пл. 

Юрій Мушинка був учасником словацької «Лісової школи» у 2015 році.
Від суботи 1 серпня до неділі 9 серпня 2015 року відбулася в рекреаційному осередку «Злата 

Ідка» біля Кошиць ХVІІІ-та Літня школа українознавства та ювілейний ХХ-ий літний пластовий табір 
«Карпати 2015». Інформація: http://goo.gl/TsDacj. 

Чеõія
Контактна особа:  пл.уч. Наталія Дубаневич
Контакти:   plastcr@gmail.com
Сторінка  fb:   https://goo.gl/8ub84Q
Перші кроки відновлення Пласту в Чехії почалися під пам’ятником Т. Шевченка у Празі 19-го 

червня 2014 року, коли юначка Наталя Дубаневич із Праги, стала пластункою-прихильницею. 
Старші пластуни із Польщі та Словаччини прийняли молоду юначку до «Великої гри».

Наприкінці 2014 року та на початку 2015 р. пластуни в Чехії провели декілька акцій із дітьми 
в суботній української школі у Празі, взяли участь на акції Вифлеємський Вогонь Миру 2014 та 
побували на вишколі виховників УПЮ у Відні.

Протягом днів 25-26 квітня відбувся вишкіл виховників УПЮ, який провели інструктори з 
України — ст.пл. Володимир Спринь, ЧК, ст.пл. Василь Шипівдич, V, ст.пл.вірл. Мар`яна Юрків, Бурх, 
та інші (http://goo.gl/GV56uJ). 

26-ого квітня 2015 ст. пластуни Наталя Дубаневич, Юрій Мушинка та Михаела Мушинка, разом 
з іншими українцями з Чехії заснували новий пластовий осередок. Присутні були ст. пл. Андрій 
Ребрик, ЦМ, діловод ГПБ з розвитку Пласту у світі, ст.пл. Уляна Лайкіш, Верх., член КПС Польщі та 
інші пластуни з України.

З вересня 2015 року у Празі відбуваються регулярні новацькі сходини. Проводить пл.уч. На-
талка Дубаневич. У жовтні була проведена пластова зустріч-мандрівка «Пластуй з нами». Від 14 до 
15 травня 2016 р. в селі Карлштейні біля Праги відбулося осередкове Свято Весни пластунів у Чехії 
(http://goo.gl/LxDqeh). 

У липні 2016 р. планується проведення першогопластового табору.

Півäенно-Африêансüêа Респóбëіêа
Контактна особа:  Олесь Бережний
Контакти:		 	 Oles@Berezhny.net
Сторінка		fb:		 	 https://goo.gl/BgSNYQ
Пластова праця в Йоганесбурзі почалась весною 2015 року завдяки активному бажанні Олеся 

Бережного. Відтак у червні 2015 року був створений юнацький гурток «Гепарди», сходини якого 
відбуваються регулярно. Пластовий гурток також берез участь у заходах місцевої української гро-
мади (http://goo.gl/HVgDi8).

У 2015 році один пластун був учасником мандрівного табору «Говерля» в Україні, а також двоє 
новачок були учасниками табору на Новому Соколі у США.

http://goo.gl/TsDacj
http://goo.gl/GV56uJ
http://goo.gl/LxDqeh
http://goo.gl/HVgDi8
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Інші êраї

Рóìóнія
У 2013-2015 роках пластуни передавали Вифлеємський Вогонь українцям Румунії у містах 

Клуж-Напока, Бухарест та Тімішоара. Під час передачі ВВМ відбулися зустрічі з керівниками укра-
їнських орагнізацій, шкіл, представниками влади тощо. Румунське телебачення ТVR3 відзняло 2 
відеосюжети про ВВМ та транслювало їх на центральному телебаченні.

Ñербія
У 2013-2015 роках українська громада м. Новий Сад, Руський Керестур та Вербас отримали 

від пластунів Вифлеємський Вогонь Миру. У 2013 відбулась презентація Пласту в цих двох містах, 
а також було проведена презентація фільму «Срібна Земля. Хроніки Карпатської України 1919—
1939».

Литва
Від 2013 до 2015 року українська громада Литви приймає від Пласту Вифлеємський Вогонь 

Миру у м. Вільнюс. Активно підтримує пластунів у Литві о. Павло Якимець, ЧСВВ. Варто відзначити, 
що Пласт та представники української громади Литви часто перетинаються на акціях українців 
Латвії та Естонії.

Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!

        ст. пл.  Андрій Ребрик, ЦМ
        діловод розвитку Пласту у світі
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ЗВІТ
Ãоëовноãо Áóëавноãо УПН
Провіäниêа Орëиноãо Крóãа
(çа час ХI. 2009 – VI. 2013)

Ñêëаä Áóëави УПН

С.О. Марічка Артиш    Головна булавна УПН (7/ХІ/2009 до 8/IV/2010)
С.О. Ростислав Слабіцький   Головний булавний УПН (від 8/IV/2010 до 88/IV/2010/2013)
С.О. Ростислав Слабіцький  заступник Головної Булавної УПН (7/ХІ/2009 до 8/IV/2010)
С.О. Ольга Свідзинська  редакторка журналу «Вогонь Орлиної Ради»
С.О. Наталія Кияк   голова комісії Історичних ігрових Комплексів
С.О. Уляна Слабіцька  діловод Програми Вмілостей УПН

Я одержав повідомлення від Сірої Орлиці Марічки Артиш про ії побажання бути звільненою з 
обов’язків	Провідниці	Орлиного	Круга	/	Головної	БулавноїУПН	дня	8-ого	квітня	2010.	Як	Заступник	
Гіровідниці Орлиного Круга, на мене припадала відповідальність, з тяжким серцем, приняти її 
прохання. Орлиний Круг дякує С. О. Марічці за її довголітню працю на чолі Круга.

Реçоëюції Орëиноãо Крóãа

Ґ-1. 17 Збори КУПО доручають наступному проводу розмістити існуючі матеріяли УПН на 
пластовій мережі.

Праця помістити існуючі матеріяли УПН на пластовій мережі розпочалася в червні 2010 
року зі старнням одержати технічний доступ до мережі ГПБ. Через технічні проблеми, котрі я і 
Адміністратор мережі не могли розвязати, перше старання не було корисне. Праця поступала у 

пë. сен. Ростиê Ñëабіцüêиé,
Ãоëовниé Áóëавниé УПН
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двох напрямах. Матеріяли були зібрані і розпочалась праця їх перекидати на електронну форму. 
Також розвідка створення мережевої сторінки УПН розпочалась.

Такі збірки матеріялів були скановані в елекронну форму:
•  Бібліотека Вогню Орлиної Ради (ч. 1 до 36)
•  Вогонь Орлиної Ради (1945 до 2009 р. Б., ч. 1 до 160)
•  Готуйсь (1990 до 2006 р. Б., ч. 386 до 495)
•  Пташення (2000 до 2008 р. Б., ч. 1 до 26)

Додатково, виховні матеріяли були зібрані для підготовки сходини, гор, вмілостей, співу, і т. д.
Також були створені крайові мережеві сторінки УПН, які поміщають інформації про УПН та 

виховні матеріяли. Ті сторінки є:
Австралія   http://www.plast.org.au/upn/index.php
Велика Британія   http://www.plast.org.uk/upn/cubs.aspx?lang=UK
Канада    http://www.plast.ca/novatstvo/index.shtml
Німеччина   http://www.plast-scouting.de/
США    http://www.plastusa.org./upn/index.php/upn
Україна    http://upn.at.ua
Я розпочав створення мережeвої сторінки УПН. Адреса сайту  є http://plastupn.org/. Рамовa структу-

ра є виготовлена. Декотрі виховні матеріали уже подані на сторінку. Ця праця буде продовжуватись.

Ґ-2. 17-і Збори КУПО доручають наступному проводу започаткувати серію тематичних 
книжечок до вмілостей УПН як «Бібліотеку журналу »Пташеня››.

Тематичні книжечки для вмілостей були обговорені підчас КУПО. По зборах, не було нікого 
зголошено, хто хотів би це робити. Будемо далі шукати охочих. 

Допоміжні матеріали для вмілостей поволі з’являются від виховників і також як проекти для 
третьої проби УПЮ.

Ґ-З. 17-і Збори КУПО доручають наступному проводу завершити справу ратифікації Правильника 
УПН та внести відповідні зміни до Правильника про пластовий однострій та відзнаки.

Правильник УПН був затверджений ҐПБ 12 червня 2010 р. і був виданий у Пластових Вістях 
ч. 2-12 (101), 4 лютого 2012 р. Зміни до Правильника про пластовий однострій та відзнаки про 
відзнаки УПН є закінчені і очікують видання у Пластових Вістях.

Ґ-4. 17-і Збори КУП0 доручають наступному проводу завершити опрацювання Програми 
вмілостей УПН та змін до Правильника Орлиного Круга.

Праця над виготовлення рамових вмілостей для УПНпродовжувалася підчас каденції. Вимоги 
були виготовлені для 130 вмілостей та відповідні відзнаки. Програма Новацьких Вмілостей та 
Покажчик Програми Новацьких Вмілостей були прийняті ГПБ і видані на мережі:

http://upn.plastscouting.org/Vmilosti%20UPN%202013.pdf,
http://upn.plastscouting.org/Vmilosti%20UPN%202013%20Pokazhchyk.pdf
Правильник Орлиного Круга був перевірений і він відповідає запотребуванням Круга.

Ґ-5. 17 Збори КУПО доручають наступному проводу продовжити працю комісії з усучаснення 
програм історичних ігрових комплексів.

Усучаснення програм історичних ігрових комплексів відбувається на рівні країв. Програми 
дуже залежні від характеристики таборів і програми. Тут треба дальше розглянути загальну табо-
рову програму.
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Раäа Орëиноãо Воãню

Ради Орлиного Вогню відбулись 27 разів у шістьох краях. РОВ були переведені на рівні 
Виховників, Гніздових, Булавних та Провідників Таборів.

Краé РОВ
Виõовниêів

РОВ
Ãніçäовиõ

РОВ
Áóëавниõ

РОÑ 2010 2011 2012 2013 Раçоì

Австралія 1 1 1
Аргентина 1 1 1
Велика Британія
Канада 2 1 1 2  3
Німеччина 1 1 1
Польща   
Словаччина
США 3 2 2 1 2  5
Україна 9 2 5 5 2 4 5 16
Раçоì 16 6 5 8 4 10 5 27

Чисеëüнии Ñтан УПН

Краé Чëенство
Австралія
Аргентина 10
Велика Британія
Канада 253
Німеччина 27
Польща
Словаччина
США 440
Україна 704

Приçнання стóпеня ãніçäовоãо/ої в Каäрі Виõовниêів

Сірі	Орли,	які	отримали	ступінь	Гніздовий	/	КВ	ІІ	та	вступили	в	Орлиний	Круг	як	дійсні	члени:
10/12/2011	 Мирон	Дитюк	(США)
4/2/2012		 	 Рената	Гандзій	(США).
7/7/12	 	 Павло	Бучма	(Австралія)
   Андрій Радіон (Австралія)
З/23/2013		 Надя	Заперник	(США)
   Андрея Лебедь (США)
   Юрій Слабіцький (США)
   Ліса Микита (США)
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   Андрій Микита (США)
   Данило Літепло (США)
   Анна Гнатейко (США)
   Стефан Слабіцький (США)
5/19/2013		 Ірина	Микитюк	(Канада)
   Анна Цибульська (Канада)
6/6/2013	 	 Василь	Літепло	(США)
   Леся Літепло (США)
   Таня Бедгачик (США)
   Дарка Темницька (США)
   Андрій Коломивць (США)
   Зоряна Коломиєць (США)

Реєстер Орëиноãо Крóãа

Проект Реєстеру Орлиного Круга розпочався. Джерела дяльности ОК були перевірені, щоб 
зложити реєстер сірих орлів, котрі одержали ступінь Гніздовий (КВ ІІ). Джерела включали Пластові 
Вісті, звіти ВРОК, листування, і архів Старого Орла. Цей проект продовжується.

Особиста äіяëüністü

Підчас звітового часу я виконував таку роботу:
• Представляв УПН на усіх Пленумах ГГІБ
• Крайовий Референт УПС в США 
• Бунчужний 227 Рада Орлиного Вогню — Гніздових 38
• Прелегент 231 Рада Орлиного Вогню — Виховників 182
• Прелегент 235 Рада Орлиного Вогню — Виховників 186
• Комендант 238 Рада Орлиного Вогню — Гніздових 40
• Прелегент 242 Рада Орлиного Вогню — Виховників 191
• Оргкомітет МП3 2011
• Відвідав табір УПН МПЗ 2011
• Учасник ЮМПЗ 2012
• Провідник Табору Сеніорів МП3 2011
• Відвідував станиці, табори в США і Канаді, та імпрези в США
• Зустріч з ОК в Німеччині в 2012, 2013
• Зустріч з ОК в Україні в 2012, 2013
• Допомога з підготовкою РОВ в Німеччині
• Акція Вефлеємського Вогню Миру 2010, 2011, 2012

Щиро дякую всім членам проводу та крайовим діловадам за співпрацю та поради. Особливо 
дякую С. О. Уляні Слабіцькій та Іруні Микитюк за працю над Програмою Новацьких Вмілостей. Щире 
спасибі всім членам ГПБ й ГПР за співпрацю та дружню атмосферу.

Готуйсь! 

      С. О. пл. сен. Ростик Слабіцький, ЧМ
      Провідник Орлиного Круга, Головний Булавний УПН
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ЗВІТ
Ãоëовноãо Áóëавноãо УПН
Провіäниêа Орëиноãо Крóãа
(çа час VI. 2013 – VIII. 2016)

Cêëаä Провоäó Орëиноãо Крóãа

C. О. Ростислав Cлабіцький   Головний Булавний, Провідник Орлиного Круга  СШA
C. О. Оля Свідзинська   Заступник Провідника Орлиного Круга   Україна
C. О. Наталка Кияк   ДІловод комісії історичних ігрових комплексів  Україна
C. О. Христя Cавчин   Референт Відновлення Ради Орлиного Кругу  Канада
C. О. Уляна Cлабіцька  Референт Програми Новацьких Вмілостей  СШA
C. О. Іванка Герус   Член        Україна
C. О. Надя Заперник   Член        СШA

Реçоëюції Орëиноãо Крóãа

Г-1. 18-ті Збори КУПО доручають ГПБ замовити виготовлення відзнак новацьких вмілостей 
гуртом для використання у краях.

Я розпочав працю над цею резолюцією в 2013 році. Я виготовив проєкти усіх відзнак проб, 
історичних гор, і вмілостей. Я говорив з крайовими комендантами і виготовив тираж замовлення 
відзнак. Це вийшло на понад 20,000 штук. Я тоді почав розвідувати, де можна замовити вишиття 
відзнак котрі би були доброї якости і доступні коштом. Вишиття відзнак там, де CШA і Канада 
шиють було за коштовно, понад $20,000. Крамниця у Львові, котра шиє для Пласту не мала 
виробів відповідної якости. Я кооптував допомогу пластунів у Львові довідатись, де інакше мож-
на вишивати. На їхню рекомендацію я звернувся до Львівського підприємства, котре вишиває 
відзнаки для Українських військових частин. Їх якість і кошт був відповідний. Я три рази з ними 
зустрічався у Львові і зробив з ними замовлення 21000 відзнак. Відзнаки були готові і я їх відібрав 
в січні і квітні 2016 року. 

Г-2. 18-ті Збори КУПО підтримують проєкт «Україна поруч» і доручають референтові зов-нішніх 
зв’язків ГПБ у співпраці з Орлиним Кругом реалізувати цей проєкт відповідно до потреб країв.

Проєкт «Україна поруч» був виконаний щороку з булавою з України, беручи участь в таборових 
булавах в Німеччині, Великі Британії і Aмериці. Cама обміна була координована КПC-ами  
кожного краю.

Мережева сторінêа ÃПÁ – УПН

Праця помістити існуючі матеріяли УПН на пластовій мережі розпочалас в червні 2010 року і 
продовжуєтся до тепер. (www.plastupn.org)
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Слідуючі збірки матеріялів були скановані в елекронну форму:
•  Бібліотека Вогню Орлиної Ради (ч. 1 до 36)
•  Вогонь Орлиної Ради (1945 до 2009 р. Б., ч. 1 до 160)
•  Готуйсь (1990 до 2006 р. Б., ч. 386 до 495)
•  Пташення (2000 до 2008 р. Б., ч. 1 до 26)
Праця	поступала	у	двох	напрямах.	Mатеріяли	були	зібрані	і	праця	розпочалась	їх	перекидати	

на електронну форму. Також розвідка створення мережової сторінки УПН розпочалась.
Додатково, виховні матеріяли є зібрані для підготовки сходини, гор, вмілостей, співу, і т.д.
Орлиний Круг в Україні розвинув проект «100 Cходин», де вони виготовили і подали на мережу 

готові сходини і матеріяли на різні теми до новацьких сходин.
КПC Канади дальше розробила проект журналу «Готуйсь», щоб можна лекше знайти матеріяли 

тематично.

Раäа Ориноãо Крóãó (Вишêоëи)

Я співрацювував з крайовими комендантами і крайовими референтами вишколів УПН у 
підготовці Рад Орлиного Кругу. Я перевіряв усі подання на РОВ, схвалював і надавав порядкові 
числа.

Вишколи в CШA мали труднощі підібрати відповідну булаву та інструкторів в 2014 і 2015-их  
роках.

РОВ, котрі відбулися в Aвстрії і Польщі були переведі завдяки сірим орлам з України.

Cêëаä і реєстер віäбóтиõ вишêоëів:
Краé РОВ

Виõовниêів
РОВ
Ãніçäовиõ

РОВ
Áóëавниõ

РОÑ 2013 2014 2015 2016 Раçоì

Австралія
Aвстрія 1 1 1
Аргентина
Велика Британія
Канада 1 1 1 1 2
Німеччина
Польща 1 1 1
США 4 1 1 2 1 1 5
Україна 10 2 3 2 2 6 6 6 20
Раçоì 17 4 6 2 3 9 9 8 29

252	Рада	Орлиного	Вогню	–	Виховників	197,	(6/2013),	Вовча	Тропа,	США
253	Рада	Орлиного	Вогню	–	Виховників	198,	(11/2013),	Київ,	Україна
254	Рада	Орлиного	Вогню	–	Виховників	199,	(11/2013),	Івано-Франківськ,	Україна
255	Рада	Орлиного	Вогню	–	Гніздових	44,	(3/2014),	Випані,	США
256	Рада	Орлиного	Вогню	–	Виховників	200,	(6/2014),	Батурин,	Канада
257	Рада	Орлиного	Вогню	–	Виховників	201,	(5/2014),	Львів,	Україна
258	Рада	Орлиного	Вогню	–	Виховників	202,	(6/2014),	Новий	Cокіл,	ЗСА
259	Рада	Орлиного	Вогню	–	Булавних	10,	(6/2014),	Івано-Франківськ,	Україна
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260	Рада	Орлиного	Вогню	–	Виховників	203,	(10/2014),	Тернопіль,	Україна
261	Рада	Орлиного	Вогню	–	Виховників	204,	(10/2014),	Івано-Франківськ,	Україна
262	Рада	Орлиного	Вогню	–	Виховників	205,	(11/2014),	Київ,	Україна
ХVII	Рада	Орлиної	Спеціалізації	–	Провідників	Виховників	11	(12/2014),	Львів,	Україна
263	Рада	Орлиного	Вогню	–	Гніздових	45,	(2/2015р	),	Львів,	Україна
264	Рада	Орлиного	Вогню	–	Виховників	206,	(2/2015),	Варшава,	Польща
265	Рада	Орлиного	Вогню	–	Виховників	207,	(3/2015),	Львів,	Україна
266	Рада	Орлиного	Вогню	–	Булавних	11,	(5/2015),	Київ,	Україна
267	Рада	Орлиного	Вогню	–	Виховників	208,	(6/2015),	Вовча	Тропа,	CШA
268	Рада	Орлиного	Вогню	–	Булавних	12,	Україна	(5/2015),	Львів,	Україна
269	Рада	Орлиного	Вогню	–	Виховників	209,	Aвстрія	(7/2015),	Відень,	Aвстрія
270	Рада	Орлиного	Вогню	–	Виховників	210,	(10/2015),	Івано-Франківськ,	Україна
271	Рада	Орлиного	Вогню	–	Виховників	211,	(10/2015),	Київ,	Україна
XVІІІ	Рада	Орлиної	Спеціалізації	(провідників	таборів	7),	(2/2016),	Львів,	Україна
272	Рада	Орлиного	Вогню	–	Виховників	212,	(3/2016),	Львів,	Україна
273	Рада	Орлиного	Вогню	–	Гніздових	46,	(3/2016),	Львів,	Україна
274	Рада	Орлиного	Вогню	–	Виховників	213,	(3/2016),	Київ,	Україна
275	Рада	Орлиного	Вогню	–	Гніздових	47,	(4/2016),	Торонто,	Канада
276	Рада	Орлиного	Вогню	–	Булавних	13,	(5/2016),	Львів,	Україна
277	Рада	Орлиного	Вогню	–	Виховників	214,	(6/2016),	Новий	Cокіл,	CШA
278	Рада	Орлиного	Вогню	–	Булавних	14,	(6/2016),	Київ,	Україна

Приçнaння стóпеня ãніçäовоãо/ої в Кaäрі Виõовниêів

Сірі	Орли,	які	отримали	ступінь	Гніздовий	/	КВ	ІІ	та	вступили	в	Орлиний	Круг	як	дійсні	члени:
 8 березня 2014 
пл. сен Василю Літепло (СШA) 
пл. сен Лесі Літепло (СШA)
пл. сен Андрію Коломиєцю (СШA)
пл. сен Зоряні Коломиєць (СШA)
пл. сен Дарці Темницька (СШA) 
ст.пл. Тані Беднарчик (Канада) 
ст.пл. Наталії Каргут (Канада)
 4 жовтня 2014
пл. сен. Христі Гладкій (США) 
пл. сен Ксені Салевич (США)
ст. пл. Христі Темницькій (США) 
ст. пл. Олі Герус (Україна)
ст. пл. Олі Фегецин (Україна)

Проãраìа Вìіëостеé УПН

В 2012 році Орлиний Круг охвалив Програму Вмілостей УПН. Почалась підготовка 10 до 12 но-
вих вмілостей УПН в основних тематиках гоббі (гра на ґітарі, ляльки мотанки), життєва зарадність 
(самозарадність, маскування, слідкування, вузли) та українська спадщина (Майдан) і т. п. Нові 
вмілості були спроектовані на теми вузли, шифри, пірятко, мотанки, маскування і шпигунство.
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Роçвитоê Пëастó ó Cвіті

Пластова активність розпочалася у Швайцарії виховниками котрі перенеслися з CШA. Виховні 
матеріали для програми УПН були передані, щоб здійснювати пластову працю.

Пластова група також розвивається в Австрії. Орлиний Круг перевів вишкіл для виховників і 
родичів, щоб ознайомити їх з УПН і програмою.

Реєстер Орëиноãо Крóãа

Проєкт Реєстеру Орлиного Круга розпочався. Джерела діальности ОК були перевірені, щоб 
зложити реєстер сірих орлів, котрі одержали ступінь Гніздовий (КВ ІІ). Джерела включали Пластові 
Вісті, звіти ВРОК, листування і архів Старого Орла. Цей проект продовжуєтся.

Особиста äіяëüністü

Підчас звітового часу я виконував таку діяльність в Пласті на станичнім, крайовім і світовім рівні:
2013 Делеґат з уряду ЗCA (УПC) на КУПО
2013 Крайовий Референт УПC - ЗCA
2014 Прелегент Ради Орлуного Вогню – Виховників (Канада)
2013 - тепер (2016) Aкція Вифлиємський Вогонь Миру (peacelight.org)
2013	-	тепер	(2016)	 Виховник	/	інструктор	у	станиці	Йонкерс,	США	
2013 - тепер (2016) Комісія 3-ої проби у станиці Йонкерс, США
2015 - тепер (2016) Голова Cтаничної Ради, Йонкерс, CШA
Щиро дякую всім членам проводу та крайовим діловадам за співпрацю та поради. Особливо 

дякую С. О. Уляні Слабіцькій та Іруні Микитюк за працю над Програмою Новацьких Вмілостей. Щире 
спасибі всім членам ГПБ й ГПР за співпрацю та дружню атмосферу.

Готуйсь! 

      С. О. пл. сен. Ростик Слабіцький, ЧМ
      Провідник Орлиного Круга, Головний Булавний УПН
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ЗВІТ
Ãоëовноãо Áóëавноãо УПЮ

1. ÃОЛОВНИЙ ПРОВІÄ УПЮ
Головний булавний УПЮ ст. пл. скоб Іван Спринь, СМ (Україна)
Заступник   ст.пл. вірл. Діяна Юрчук, ЛМ (ЗСА)
Член булави   пл. сен. Михайло Ганч, V (Канада)
Член Булави   ст. пл. Тамара Заоборна (Аргентина)

2. ÑТАН УПЮ В ÑВІТІ
ÑША

Кіëüêістü êóренів
ÑТАНИЦЯ êóрінü саìостіéниé ãóртоê РАЗОМ

УПЮ-ів УПЮ-оê ìішаниé УПЮ-ів УПЮ-оê ìішаниé
Албані 6
Бостон 8
Боффало 6
Вашінґтон 26
Гартфорд 15
Гемпстед 4

ст. пë. сêоб Іван Ñпринü,
Ãоëовниé Áóëавниé УПЮ
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Денвер 0
Дітройт 33
Йонкерc 22
Кергонксон 10
Клівленд 29
Лос Анджелес -
Ню Йорк 50
Нюарк 42
Пассейк 30
Рочестер 5
Самітники 26
Сиракюз 10
Сієтл 15
Філядельфія 54
Чікаґо 54
РАЗОМ 9 9 2 5 5 5 445

Табори та інші провеäені в çвітніé періоä çаõоäи, яêі ìаютü віäношення äо УПЮ
Окружні табори (2013—2016)
 • Писаний Камінь
 • Новий Сокіл
 • Вовча Тропа
Табір старшого юнацтва (під час окружних таборів)
 • 2013 – Вовча Тропа
 • 2014 – Писаний Камінь
 • 2015 – Вовча Тропа
 • 2016 – Вовча Тропа
Сіетл 
 • Deception Pass State Park (2014)
Лещетарський Табір – Glens Falls, NY
 • 2013, 2014
Свято Весни
 • 2014 – Вовча Тропа
 • 2014 – Ровд Лейк
 • 2015 – Новий Сокіл
 • 2016 – Писаний Камінь
Орликіяда – на Союзівці, Kerhonkson, NY 
 • 2013 – 2015 Вмілість Вікенд
 • 2015 – Вовча Тропа  

Сходини в США відбуваються більш-менш регулярно, обов’язковою є участь в окружних 
таборах. Спостерігається праця по залученні новоприбулих з України до участі в пластовій праці.

      
       Звітував ст. пл. гетьм. скоб Андрій Зварич, СМ
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НІМЕЧЧИНА

Чëенство
Кількість членів УПЮ:  26 (13 дівчат, 13 хлопців)
Розподіл по краях:  Німеччина: 20 Бельгія: 4 Швейцарія: 2
Розподіл по ступенях: Прихильники: 6 Учасники: 14 Розвідувачі: 6  Скоби: 0

Ãóртêи
В Німеччині існують два гуртки, гурток учасників і гурток розвідувачів.

Кóрені
В Німеччині існує один мішаний курінь: «II. Курінь УПЮ, ім. Андрія Гарасевича»

Ñõоäини
Сходини відбуваються більш-менше регулярно раз на місяць в Мюнхені з обидвома гуртками.

Табори
Кожного року відбуваються два табори для УПН і УПЮ: 
літній табір в Гохлянді біля Кеніґсдорф і лещетарський табір в Австрії.

Вишêоëи
В липні 2015 року відбувся вишкіл КВ УПЮ для трьох учасників.

Пробëеìи
З огляду на малу кількість пластунів в Німеччині є постійний брак виховників. Тому не можливо 

переводити тижневі сходини, а лишень раз на місяць. На літніх таборах нам кожного року потрібно 
додаткових виховників з-за кордону, без котрих би не було можливо перевезти табір. Щиру подяку 
складаю друзям пластунам в Україні за поміч і організацію у вишуканню виховників!

         Звітував пл.сен. Андрій Спєх, V

ПОЛЬЩА

Пласт у Польщі охоплює своєю діяльністю юнацтво з Польщі та Чехії. На території цих двох 
країн протягом звітованого часу були організовані різні акції, табори та сходини. Тому, що Пласт в 
Польщі невеликий, нема тут розвинутих територіальних структур. Усі акції УПЮ, табори, гуртки, а 
також юнацтво далекого віддалення, якого в Польщі відносно багато, підлягають безпосередньо 
референту УПЮ.

Чисеëüниé стан юнацтва в Поëüщі (і Чеõії), стан на травень 2016р.
Прихильники:	33	(в	т.ч.	7	з	Чехії)	 Учасники:	3	(0)		 Розвідувачі:	0										Скоби/Вірлиці	0

Виõовна робота ç юнацтвоì
Сьогодні у Польщі та Чехії є три осередки де регулярно проводяться сходини з юнацтвом. 

Раніше сходини відбувались у Варшаві, але гурток був розв’язаний після того, як дві юначки пере-
йшли у старше пластунство а один юнак покинув пластування.
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Місто
Кіëüêістü
юнацтва Впоряäниê Час існóвання ãóртêа

Варшава 3 ст. пл. скоб Богдан Садовий (НСОУ) 2012-червень 2015
Краків 6 ст. пл. Іра Гнасевич (НСОУ) жовтень 2015- зараз
Вроцлав 6 ст. пл. Оксана Керинцька (НСОУ) листопад 2015- зараз
Прага 7 ст. пл. Христина Петрінко (НСОУ) січень 2015- зараз

В Польщі не існують курені УПЮ.

Виõовниêи УПЮ в Поëüщі
Одною з проблем Пласту в Польщі є недостатня кількість виховників. Є дуже мало членів 

Пласту в Польщі які є виховникіми УПЮ. Важливо звернути увагу на це, що усі впорядники гуртків 
є пластунами з України. Останнім часом до Польщі прибуває багато мірантів з України. Серед них 
є також пластуни. Деякі з них активно допомагають у розвитку Пласту в Польщі та у Празі. Це дуже 
велика допомога. Пластуни з України не лише ведуть сходини, але допомагають в організації акції 
і таборів.

За час звітованого періоду в Польщі був проведений один вишкіл виховників УПЮ, який 
проходив 11—12 листопада 2015р. у Варшаві. Коменданткою була ст. пл. Олена Боднар, а інструк-
торами ст. пл. Вірл. Квітослава Пасічник, ст. пл. Катерина Вінтоняк і ст. пл. Наталя Петрів. Вишкіл 
нараховував 7 учасників. Покищо ніхто з випускників вишколу не набрав гуртка.

Табори та аêції
За звітованого періоду Польщі відбулися два табори УПЮ та 15 акцій. Крім акцій кожного року 

була організований ВВМ. ВВМ це одна із найбільших акцій. Беруть в ній участь також ті пластуни, 
які протягом року неактивні.

Пробëеìи УПЮ в Поëüщі
Найбільшою перешкодою у правильному розвитку УПЮ в Польщі є замала кількість виховників. 

Часто буває так, що дитина візьме уасть у таборі чи акції і захопиться Пластом, потім їде додому, 
після кількох місяців захоплення минає і ми так насправді не маємо вже зв’язку з тим юнаком чи 
юначкою. Якби в Польщі була поширена гурткова система, багато таких юнаків могло б залишитись 
в Пласті, коли б в їхньому місті проводились сходини. Серед пластунів з Польщі є раптом лише троє 
активних виховників УПЮ (загалом ст. пл. є більше, але вони або неактивні у виховній роботі, або 
є новацькими виховниками), Ці виховники сьогодні організують пластові акції і табори. Великою 
допомогою для нас є пластуни з України, які фактично ведуть виховну роботу у всіх (трьох) діючих 
гуртках в Польщі і Чехії. Варто однак згадати, що ці пластуни є невеликим відсотком усіх пластунів 
з України, які приїхали в Польщу на заробітки або по навчанню. Значна частина або не знає, що 
можна нав’язати співпрацю з пластунами з Польщі, або просто не має бажання цього робити. 
Мала кількість виховників і гуртків це основна проблема, з якою є пов’язані інші, наприклад те, 
що сьогодні в нас лише троє учасників. Діти не здають проб, бо здавання проб, а точніше те, щоб 
сконтактуватися з виховником, приїжджати на чергові акції, щоб зараховувати точки вимагає ве-
ликого зусилля, тому багато хто здається.

В акціях бере участь мала кількість учасників, (деякі акції з цього приводу були відмінені).

Виêëиêи, яêі переä наìи
Пласт у Польщі (зокрема УПЮ) останніми роками був зосереджений на організації пластових 

зустрічей, підчас яких юнацтво розсіяне по всій країні могло підтримувати зв’язки з собою і Пластом. 
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Сьогодні вже треба нам відійти від системи «далекого віддалення», тому що вона спрацьовує 
лише тоді, коли в юнака чи юначки дуже багато власної мотивації і бажання бути у Пласті. Однак 
таких дітей, готових долати різні перешкоди, які переїдуть всю Польщу щоб взяти участь в акції, 
є насправді мало. З більшістю юнацтва треба працювати, поволі надихати їх пластовими ідеями, 
знати їхніх батьків і допомагати їм у процесі виховання дитини. Це майже неможливо осягнути 
лише на пластових зустрічах, які проводяться кілька разів у році по всій території Польщі, а також 
в Чехії. Тому нам необхідно зосередити свої сили на створенні юнацьких гуртків.

До кінця 2016 року буде реалізований проект «Пласт в моєму місті», який має на меті створити 
пластові осередки в найбільших містах в Польщі, щоб могли там проводитись сходини УПЮ. 
Проект передбачає також залучати пластунів з України, які хочуть займаються юнацтвом у новому 
місці проживання або навчання, усіх приятелів Пласту, які готові сприяти у процесі створювання 
пластової станиці в їхньому місті. Це основний виклик на найближче півроку.

        Звітувала ст. пл. Оленка Боднар 

АРÃЕНТИНА

Орãаніçація Уëаäó
Улад Пластунів Юнаків складається із одного мішаного куреня ч.100 ім. пл. сен. Ростислава 

Ільницького, ЛЧ. На початoк моєї каденції курінь ч.100 складався із одного хлоп’ячого гуртка 
— «Кондори»,  одного дівочого гуртка — «Ластівки» + одного самостійного юнака, та одного 
мішаного гуртка — «Пелікани».  Функції зв’язкової виконує ст. пл. вірл. Ґеня Василик.

Cêëаä Уëаäó
5 Юначок та 7 Юнаків:  разом 12 юнаків.
Відійшли  з Уладу один юнак та одна юначка: перший перейшов до Уладу Cтаршого Пластунства, 

а друга не виказала зацікавлення до Пласту. Прибули до Уладу двоє юнаків, з яких один перейшов 
з Уладу Пластунів Новаків, а другий долучився до Пластової Програми під час Крайового Літного 
Табору 2016го року. 6 юнак підвищили свого пластового ступеня.

Äіяëüністü Уëаäó
• Щонедільні гурткові сходини та курінні сходини раз на місяць
• Пластові Імпрези в яких Пластова орґанізація щорічно бере участь: 
• Богослужба та Cвяточна Збірка за Незалежність України
• Cвято Покрови Української Катедри
• Cвято ‘Буенос Aйрес святкує Україну’
• Cвято Пластової Родини: ‘День Весни’
• Листопадовий Зрив
• Служба за Голодомору
• Вифлеємська Ніч
• Щорічна Прочанська Cлужба Божа Української Громади до Храму Люхан
• Відзначення річниці при пам´ятнику Тараса Шевченка 
• Cтрасна П’ятниця
• Богослуження в намірі  річниці Чорнобилскої Катастрофи та Cвято Патрона Пласту
Окрім щонедільних гурткових сходин, місячних курінних сходин та Пластових імпрез, відбу-

лись слідуючі дії:
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• Курінь зорганізував солідарні Великодні кошики, які були роздані поодиноким особам 
похилого віку нашої громади (традиція куреня від 2013го року)

• Курінна Прогулька до Природної Резерваці у ‘Костанера’, місто Буенос Aйрес
• Одноденні Гурткові Прогульки 
• Юнаки зорганізували ‘Буфети’ до багатьох Пластових Імпрез*
• Проведений спільно з ГБ УПЮ та Головою ГПБ Крайовий вишкіл Зв’язкових, який успішно 

перейшли 11 осіб та одержали 2 ступінь КВ.

      Звітувала ст. пл. вірл. Льореа де Aрса Похиляк

АВÑТРАЛІЯ

Ñтан  УПЮ (червень 2016)
Ñтаниця УПЮ
Мельборн 30
Сідней 11
Аделаїда 0
Канберра 2
Брізбен 0
РАЗОМ 43

Кóренів УПЮ – 2 (Мельборн і Сідней)

Заняття
Регулярні сходини – Мельборн і Сідней.
Річні	прогульки	–	Мельборн	(березень	2015,	2016);	Сідней	(2015).

Табори УПЮ: підтабори, на літних станичних таборах
• Мельборн	(2014-2015,	2015-2016);	
• Сідней (2015-2016).

Вишêоëи
За звітний період вишколів УПЮ не проводилось.
Старше УПЮ брали участь в слідуючі вишколи:
• Вишкіл Таборових Булав УПН і УПЮ: 2-4 жовтень 2015
• [майбутне] Вишкіл Виховників УПН і УПЮ на Іший ступінь КВ: 1-3 липня 2016.

       Звітував ст. пл. Павло Бучма ЛЧ

ВЕЛИКОÁРИТАНІЯ

У звітному часі не отримано звіту.
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КАНАÄА

На час звіту, в Канаді нараховується 236 юнацтва. 
Ñтаниця Приõиëüниêи Учасниêи Роçвіäóвачі Ñêоби і вірëиці Раçоì

Едмонтон (13) 5 5 2 0 12

Едмонтон (6)         14

Едмонтон (всі)         26

Калґарі (102) 1 4 2 0 7

Вінніпеґ (2 і 7) 0 12 12 0 25

Сейнт Катеринс 0 0 0 0 0

Торонто (3) 9 17 15 0 41

Торонто (4) 9 23 13 0 45

Торонто (10) 10 26 15 0 51

Торонто (11) 7 12 7 0 26

Торонто (всі) 35 78 50 0 163

Оттава (101)         6

Монтреал (1 і 8) 3 2 4 0 9

РАЗОМ 44 96 70 0 236

Відбуваються регулярні сходини по куренях та станицях. Щорічно відбуваються літні табори. 
Юнацтво активно здає вмілості та проби. ІІІ проба є досить популярною серед юнацтва.

Кóрені в Канаäі:
Cтаниця Чисëо Зв’яçêовиé/а

Едмонтон Голова Кадри УПЮ пл. cен. Славка Шулякевич

Едмонтон 6 cт.пл. Юстина Мельник

Едмонтон 13 cт. пл. Марко Тимчак

Калґарі 102 пл. ceн. Леся Сторощук (діюча)

Вінніпеґ Референт УПЮ ст. пл. Андрій Михальчишин

Вінніпеґ 2 ст. пл. Ксеня Хількевич

Вінніпеґ 7 ст. пл. Александер Захарук

Оттава 101 пл.  cен. Михайло Височанський

Монтреал 1 і 8 cт. пл. Марта Савчин

Торонто Референт УПЮ ст.пл. Андрея Фіґоль  

Торонто 3 ст. пл. Андрій Колос   

Торонтo 4 ст.пл. Вікторія Микитяк          
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Торонто 10                 

Торонто 11 пл.сен. Петро Вовк                 

Осяãи

Літні табори
відбулися успішні курінні табори:
• Едмонтон/Калґарі/	Bінніпеґ—18-29	липня
• Bінніпеґ —23-31 липня
• Торонто  3-ий курінь —31 липня до 15 серпня
	 	 	 4-ий	курінь/10-ий	курінь	—3-10	серпня
   11-ий курінь—1-14 серпня
• Оттавa/Монтреал--8-15	серпня

Краéова Пëастова Зóстріч 2016р.
Зустріч відбуватимeться від 6-20 серпня, 2016 p. в околиці міста Едмонтону та в Скелястих 

Горах біля Джаспер. Планується, що у КПЗ візьму участь майже 200 юнацтва.
Після крайових таборів по пробах в 2014 році, відгук був від організаторів та командантів що 

пріоритет повинен бути усучаснити реєстраційну анкету та медичну форму та дати їх на мережу.  
Карта зголошення та таборовий правильник були усучаснені, базуючись на відгук з 2014 року.  
Cт. пл. гетьм. вірл. Олеся Маркевич підготовила більш детальну медичну форму. Окрім того, 
запровадили політику КПС відносно таборів,

створили реєстрацію на табори на мережі
розпочали таборову банку
усучаснили вмілості для юнацтва
перевели Крайові табори по пробах 2014 року

Вишêіëüна äіяëüністü
Окремо варто відзначити активну вишкільну діяльність. Активно діє Референтура Вишколу 

УПЮ. На КПЗ’їзді 2014 року до Референтури УПЮ було вибрано 4 осіб, які діяли комітетом:
 • пл.сен. Мирон Пеняк
 • пл.сен. Володя Дашко
 • ст.пл. Андрій Михальчишин
 • пл.сен. Христя Колос

• Вишкіл Юнацьких Виховників – травень 2014 р.
Вишколи	КВ1	і	КВ2	відбулися	17-19	травня	2014	на	оселі	“Пластова	Січ”	біля	Торонта.	Учасники	

вишколів були старші пластуни і пластунки з Торонта, Оттави, Калґарі, Монтреалу, і Бостону – 
разом 16. Всі вони закінчили програму вишколу.

• Вишкіл Юнацьких Виховників – серпень 2015 р. 
Вишколи КВ1 і КВ2 відбулися в західній Канаді, 28-30 серпня 2015 на епархіяльній оселі біля 

Едмонтону,	Camp	Oselia,	Wabamun	Lake.	Учасники	вишколів	були	пластуни	і	пластунки	з	Едмон-
тону, Калґарі, Монтреалу і Торонта, разом 14. Вишколи відбулися завдяки великих старань та 
гарної підготовки станицею Едмонтон. Чудова організація приміщення, харчування та нічлігу на 
багато полегшила референтурі в переведенню вишколів. Програми вишколів були переведені 
паралельно, у формі гутірок, дискусій, майстерень, інструктажів, переплетені рухливими іграми 
та практичними завданнями. Був час відложений на відгук після багатьох зайнять, як теж при кінці 
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кожного дня. Учасники вишколів мали свої комп’ютери та доступ до інтернету. Вони могли шукати 
за матеріялами на світових мережах, пластових і інших, та уживати для підготовки завдань.

       Звітувала ст. пл. Тетяна Яців-Жураківська

УКРАЇНА

Станом на 10.06.2016 не всі курені подали  звіт референту виховних частин, проте по тенденції 
створенню нових куренів та гуртків можемо констатувати, що приріст становить більше 10% і 
перевищує 3000 осіб.
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Загальна кількість куренів, станом на  10.06.16

 з числом підготовчих

Хлоп’ячих 50 18

Дівочих 45 17

Мішаних 2 2
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В 2016 році надано число  трьом куреням та три курені станом на 10.06.2016 подали  документи  
на реєстрацію підготовчого куреня. ( в таблицю вище не внесені).

У	 2016	 році	 загалом	 зголошено	 –	 147	 пластових	 таборів.	 З	 того:	 виховних	 частин	 —	 70;	
окружні/станичні	–	38,	крайові	і	міжкрайові	–	29.	З	них	УПЮ	–	94	(16	–	крайових	і	апробаційних,	
міжкрайових, 25 окружних і станичних, 58 – курінних і гурткових). З них 42 мішані, 29 хлоп’ячих і 
26 дівочих.

Постійно проводяться вишколи виховників УПЮ, вишколи Зв’язкових та вишколи провідників 
вишколів. 

        Звітувала ст. пл. Люба Журко, СВ

3. ÄРУÃИЙ ÑТУПІНЬ В КАÄРІ ВИХОВНИКІВ
здобули 56 осіб:

447.  Зварич, Андрій (ЗСА)
448.  Гандзій, Дам’ян  (ЗСА)
449.  Слабіцький, Стефан (ЗСА)
450.  Захарчук, Софійка (ЗСА)
451.  Федорійчук, Адя (ЗСА)
452.  Захарчук, Данило (ЗСА)
453.  Чир, Іван (Україна)
454.  Кучкуда, Роман (Україна)
455.  Зелінка, Назар (Україна)
456.  Темницька, Дарія (ЗСА)
457.  Темницький, Павло (ЗСА)
458.  Заоборна, Тамара (Аргентина)
459.  Aґрес, Aнастасія (Аргентина)
460.  Королюк, Наталка (Аргентина)
461.  Василик, Евгенія (Аргентина)
462.  Похиляк, Люреа де Aрза (Аргентина)
463.  Aндрусяк, Маріяна (Аргентина)
464.  Aґрес, Aдріяна (Аргентина)
465.  Костюк, Олександер Ронкороні (Аргентина)
466.  Дмитрів, Іван Тарас (Аргентина)
467.  Назарик, Юрко Володимир (Аргентина)
468.  Cеланський, Роман Юрко (Аргентина)
469.  Мойсяк, Адріяна (Канада)
470.  Захарук, Александер (Канада)
471.  Микитяк, Вікторія (Канада)
472.  Чайковська, Віра (Канада)
473.  Сливинська-Сохоцька, Іванка (Канада)
474.  Копко, Леся (Канада)
475.  Саведчук, Леся (Канада)
476.  Савчин, Марта (Канада)
477.  Мисаковець, Наталка (Канада)
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478.  Маркевич, Олеся (Канада)
479.  Тимчик, Тетяна (Канада)
480.  Солтис, Христина (Канада)
481.  Туренко, Христя (Канада)
482.  Темницький, Орест (ЗСА)
483.  Андріїв, Роман (Україна)
484.  Андрійчук,  Станіслав (Україна)
485.  Баліцька, Оксана (Україна)
486.   Борсук, Андрій (Україна)
487.  Вдовичин, Ярина (Україна)
488.  Гвоздович, Юрій (Україна)
489  Литвин, Олег (Україна)
490.  Музала, Наталія (Україна)
491.  Свистун, Олександр (Україна)
492.  Рак, Богдан (Україна)
493.  Лучин, Юрій (Україна)
494.  Карабин, Наталя (Україна)
495.  Чир, Христина (Україна)
496.  Гвоздович, Юля (Україна)
497.  Литвин, Володимир (Україна)
498.  Рябокінь, Руслан (Україна)
499.   Ніздрань, Олександра (Україна)
500.  Зелінка, Наталя (Україна)
501.  Наконечна, Таїсія (Україна)
502.  Провальний, Станіслав (Україна)
503.  Рудчук, Леся (Україна)

4. ЗÄОÁУЛИ ÑТУПІНЬ ÃЕТЬМАНÑЬКОÃО ÑКОÁА/ВІРЛИЦІ:
Гетьманська пластунка вірлиця  Яремко Зоряна (Україна)
Гетьманська пластунка вірлиця  Перекліта Аркадія (ЗСА)
Гетьманська пластунка вірлиця  Гребеняк Іванна (Україна)
Гетьманський пластун скоб Тимоцко Роман (Україна)

5. ВИКОНАННЯ РЕЗОЛЮЦІЙ ТА РЕКОМЕНÄАЦІЙ
ВЕЛИКОЇ РАÄИ ÑКОÁИНОÃО КРУÃА,
схвалених 18 зборами КУПО

Юнацüêі Реçоëюції
Ґ-1. 18-ті Збори КУПО доручають ГБ УПЮ підготувати до 200-ліття народження Тараса 

Шевченка матеріяли для юнацтва, включно з одноразовою вмілістю, щоб переосмислити 
значення його творчости для сучасности.
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ГБ УПЮ було оголошено конкурс на створення такої вмілості. Серед зголошених було 
відібрано проєкт ст. пл. Миколи Бігуса, ОЗО. Його проєкт трирівневої вмілості «Шевченкознавець» 
охоплює усі віхи творчості Тараса Шевченка, був допрацьований на основі зауваг усіх країв та 
затверджений Булавою ГБ УПЮ.

Ґ-2. 18-ті Збори КУПО затверджують «Правильник пластового впоряду», оформлений у 1996 
році, як офіційний пластовий впоряд для всіх країв.

Ґ-3. 18-ті Збори КУПО зобов’язують ГБ УПЮ (у співпраці з ГПБ та крайовими проводами) видати 
і поширити «Правильник пластового впоряду» у всіх краях в друкованій, електронній і будь-якій 
іншій широкодоступній формі.

Правильник Впоряду проходить процес  ратифікації краями. Після чого буде опублікований 
та розісланий краям для впровадження.

Юнацüêі Реêоìенäації
Ґ-4. 18-ті Збори КУПО рекомендують краям ретельно дослідити статистику участи українців 

нової хвилі еміґрації (після 1991 р.) у Пласті в діяспорі і докласти великих зусиль, щоб залучити їх 
до пластової діяльности.

Ґ-5. 18-ті Збори КУПО рекомендують крайовим проводам тісно співпрацювати з Українським 
Католицьким Університетом і заохочувати пластунів до участи в програмах УКУ (наприклад, 
програми Центру розвитку особистости та ін.)

ГБ УПЮ мав розмову з Президентом УКУ Владикою Борисом Гудзяком, ОХ щодо щодо по-
глиблення співпраці між Пластом і УКУ. У 2014 році Школа української мови та культури УКУ в 
порозумінні з ГБ УПЮ запрошувала пластунів з цілого світу на українознавчу літню школу «Ukraini-
an	Summer	Camp	for	Plast».	На	жаль,	через	початок	активної	фази	війни	на	сході	України,	учасників	
зголосилось мало. Тим не менше, вже в наступні роки пластуни різних країв брали активну участь 
у програмах УКУ. Пласт та УКУ продовжують тісну співпрацю і зараз.

Ґ-6. 18-ті Збори КУПО рекомендують ГБ УПЮ розробити 3-рівневу вмілість «Історик Пласту».
Булава ГБ УПЮ, на основі матеріялів, наданих пл. сен. Ю. Юзичем, ОЗО, розробила та 

затвердила 3-рівневу вмілість «Історик Пласту», яка має на меті спонукати юнацтво вести хроніку 
та досліджувати та зберігати пластову історію своїх куренів, осередків та країв.

Ґ-7. 18-ті Збори КУПО підтримують ініціятиву країв в експериментуванні та розвиткові 
спеціялізаційних напрямків пластування.

6. ІНША ÄІЯЛЬНІÑТЬ.
•  Відбувалась постійна комунікація через електронний зв’язок з крайовими комендантами УПЮ 

в різних краях. Дуже важливими і корисними були особисті зустрічі з крайовими комендантами 
з США, Аргентини, Німеччини, України та Польщі. Відбувались постійні консультації та допомога 
крайовим комендантам УПЮ відповідно до їх звернень. 

• Допомагав крайовим комендантам УПЮ та виховникам різних країв з реєстрацією на веб-
ресурсі	для	виховників	«Пластова	Банка»	http://plastovabanka.org.ua/	

• Провів іменування на ступінь гетьманської вірлиці Зоряні Яремко та Іванні Гребеняк.
• ГБ УПЮ двічі (2013, 2014) був в проводі окружного табору УПЮ на Вовчій Тропі в США, де мав 

нагоду краще познайомитись з працею з юнацтвом в Америці.
• Спільно з КПС Аргентини та Головою ГПБ пл. сен. Мартою Кузьмович, Гр. організував та 

перевів Крайовий Вишкіл Зв’язкових УПЮ в Аргентині (2015 рік), який успішно закінчили 11 осіб 
та одержали ІІ ступінь КВ.

http://www.plast.org.ua/news?newsid=10998
http://www.plast.org.ua/news?newsid=10998
http://plastovabanka.org.ua/
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• У 2015 році організував та перевів Вишкіл УПЮ для ініціативної групи осіб в Відні (Австрія), 
яка згодом утворила Пластову групу та є під опікою Діловода Розвитку Пласту в Світі.  

• Допомагав з організацією Вишколу Виховників УПЮ в Празі (Чехія). Взяв участь у Малій Раді 
Скобиного Круга в Аргентині та Україні.

• Відвідав у спільній делегації ГПБ Крайовий пластовий з’їзд в Польщі. 
• Забезпечив фінансування для проведення МВТ «Школа Булавних» в Україні у 2015 році. 

Забезпечив фінансову підтримку МВТ «Лісова Школа», «Школа Булавних» і «Золота Булава» в Ук-
раїні на 2016 рік.

• Віднайшов фінансову підтримку для проведення усіх запланованих Вишколів Виховників та 
Зв’язкових УПЮ для Станиці Львів та Львівської Округи на 2016 рік.

• Допомагаю з підготовкою Ювілейної Міжкрайової Пластової Зустрічі в Німеччині у 2017 році. 
• Оновлено	 сторінку	 УПЮ	 на	 Світовій	 Пластовій	 Мережі	 http://upu.plast.org/.	 Ведеться	

наповнення її матеріалами.
• Допомагаю постійно у проведенні Міжкрайової акції «Вифлеємський Вогонь Миру».

7. РЕКОМЕНÄАЦІЇ:
• Надзвичайно важливою є комунікація між краями.  Для цього потрібно використовувати усі 

наявні засоби комунікації. Як показує досвід, щоразу більш популярнішим способом обміну думок 
є, окрім е-пошти, також закрита група «Пласт – дискусії при ватрі» у соціальній мережі Фейсбук, 
до якої долучаються щоразу більше пластунів з усіх країв. Очевидно, що надалі найкращий спосіб 
для співпраці є особисті зустрічі. 

• Вважаю, що дуже добре працювала програма обміну виховниками «Україна Поруч». Думаю, 
що варто її вдосконалити і надалі впроваджувати, в порозумінні з пластовими краями. 

• Важливим є обмін та участь пластового юнацтва на таборах у різних краях. Найкращий приклад 
цьому є в КПС Німеччини. Інші краї також над цим працюють. У такий спосіб найкраще відбувається 
плекання одности і єдности Пласту, покращується українська мова та пластова дружба.

• Рекомендую наступному Головному Проводу УПЮ співпрацювати і далі з командою веб-
ресурсу «Пластова Банка» та сприяти наповненню матеріалами не тільки з України, але й інших 
країв. Такий обмін досвідом також приносить користь для виховників.

• Рекомендую співпрацювати з краями над тим, щоби покращувати українську мову юнацтва. 

8. ПОÄЯКИ:
Перш за все, хочу щиро подякувати своїй Булаві за активну працю. Ви робите надзвичайно 

важливу роботу! Щирі слова подяки також Голові ГПБ Марті Кузьмович за постійну допомогу, 
розуміння та мотивацію до роботи.  Дякую Начальному Пластуну Любомиру Романківу, Сергію 
Юзику, Юркові Назарику, Андрієві Зваричу, Тарасу Щепаняку, Андрію Ребрику, Івану Кіналю, Дарії 
Темницькій, Борису Франкевичу за допомогу і поради в роботі.

Дякую усім друзям з усіх країв, де існує Пласт за співпрацю та добру гадку!

Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!

        ст. пл. скоб Іван Спринь, СМ,
        Головний Булавний УПЮ

http://upu.plast.org/
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ЗВІТ
Ãоëовної Áóëавної УÑП
(çа час VI. 2013 – III. 2015)

Беручи на себе обов’язки Головної булавної УСП, я мала на меті зробити наступні речі: 

1.  Запровадити уніфіковану форму звітності до ГП УСП і налагодити сам процес звітування. 
2.  Ратифікувати правильник УСП. 
3.  Налагодити співпрацю і контакт між куренями УСП, булавними УСП в діаспорі та Україні. 
4.  Створити єдину базу (реєстр) з офіційними даними по куренях і осередках праці УСП у світі. 
5.  Започаткувати єдину платформу для УСП в цілому світі, де можна було б забезпечити 

взаємообмін думками, ідеями, спільними проектами між членами УСП в світі. 
6.  Підтримка і сприяння у розвитку міжкрайових проектів та таборів УСП. 

Зробëено: 

•  Зібрано звіти за діяльність в США, Канаді, Україні. 
Ця інформація могла б  лягти в основу для створення уніфікованої електронної форми звітності. 

•  Затверджено Об’яву про курені УСП (http://plast.org/visti/108/).
Документ є стратегічно важливим, так як дає покрокове пояснення по процедурах створення, 

надання чисел та розв’язання куренів УСП. Також Об’ява є зобов’язуючим документ для куренів 
УСП по наданню інформацій – хустка, прапор та регалії, що є базою для створення єдиного реєстру 
з відповідною інфо по куренях УСП. 

•  Оновлено реєстр куренів УСП і приведено у відповідність до сьогоднішнього дня (березень 
2015).

ст. пë. Леся Рóäчóê,
Ãоëовна Áóëавна УÑП
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Завдяки цій інформації, можна було простежити як співпрацюють і чи співпрацюють між собою 
курені УСП у різних країнах світу. Які проблеми мають курені і чи є можливість допомогти зробити 
міжкрайове з’єднанння єдиним цілим не тільки формально. 

•  Ініційовано вручення 3 Бронзових Хрестів за геройський чин: Вадим Петрук, Роман Коваль, 
Юліян Тетеренко.

•  Підтримано	у	проведенні	міжкрайовий	вишкільний	табір	“Життя	в	Пласті”	(2013–2014	рр.)	.

•  Розглянуто всі звернення і подання по поточних справ булави.

•  Налагодження співпраця з булавними України, США і Канади.

•  Брала участь або забезпечувала представника від ГП УСП на кожні сходини ГПБ.

Реêоìенäації і побажання: 

1.  Вважаю, що на Загальному зборі УСП слід обирати тільки очільника УСП і секретаря. Іншими 
членами Головної булави УСП мали б бути представники кожного краю. 

2.  Особи, що зголосились, мали б представити своє бачення діяльності ГП УСП і свій план праці 
на всю каденцію. 

3.  Реалізація запропонованого плану діяльності та резолюції Загального збору УСП. 

Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!

 
        ст. пл. Леся Рудчук, Гр, 
        Головна Булавна УСП
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ЗВІТ
в.о. Ãоëовної Áóëавної УÑП
(çа час 16. I.  – 16. VI. 2016)

На пост виконуючої ообов’язки Головної булавної УСП мене було було призначено рішенням 
ГПБ від 16 січня 2016 р.Б. На XVIII Зборах КУПО на Загальному з’їзду УСП Головною булавною УСП 
було обрано ст.пл. Лесю Рудчук, Гр, яка 20 березня 2015 року зрезиґнувала, а з 20 березня 2015 року 
по 16 січня 2016 року обов’язки виконував Ґенеральний секретар ГПБ ст.пл.скоб Назар Зелінка, ОЗО.

Згідно правильника УСП в моїми основними завданнями та завданнями ГБ УСП є:
а. організаційне охоплення усіх крайових проводів УСП,
б. удержання пластової ідейної та організаційної єдности та координація праці крайових про-

водів УСП, 
в. реферування на сходинах Головної Пластової Булави проблем і справ УСП, 
г. затверджування куренів УСП, вдержування зв›язків із існуючими куренями та розв›язування 

недіяльних куренів, 
ґ. виконання та реалізація прийнятих резолюцій попереднім ЗЗ УСП та КУПО.
д. скликування Загальних з›їздів УСП та звітування на них про свою діяльність.

Протягом виконання обов’язків Головної булавної УСП працювала за такими напрямками:

1. Віäновëення та наëаãоäження êоìóніêації всереäині бóëави ÃÁ УÑП.

Після офіційного потвердження ГПР на пост в.о. Головної Булавної УСП була здійснено листування 
між діючими членами булави із визначенням ситуації чи члени готові продовжити працю у старому 
складі.

Для прозорішої роботи ГБ УСП було запропоновано усім Крайовим референтам УСП доєднатись 
до складу булави. Було надіслано лист усім головам КПС з проханням надати електроні адреси 
їхніх референтів УСП. Відгукнулися представники усіх країв, окрім Великої Британії.

ст. пë. Натаëія Зеëінêа,
виêонóюча обов’яçêи Ãоëовної Áóëавної УÑП
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Äо äіючоãо сêëаäó бóëави óвіéшëи настóпні преäставниêи: 
Основний склад: 
 в.о. Головної Булавної УСП: Наталія Зелінка (Україна), 
 Заступник: Аркадій Путько (Польща), 
 Писар: Богдан Печеняк, ЛЧ (США), 
 Руслан Трач, V (Канада).
Члени які доєднались: 
 Калина Дурбак, Кн. (США), 
 Ляриса Чебіняк, Верх. (США), 
 Андрій Лузан, ОЗО (Україна), 
 Роман Клюба, СМ (Аргентина), 
 Пилип Ботте, ЛЧ (Австралія), 
 Тарас Сімків (Німеччина). 
Для кращої комунікації між усіма членами булави було створена група для листування в goog-

legroups, де відображатимуться усі справи і рішення булави, що дасть можливість передати новій 
булаві хронічку наших справ.

Для швидшої комунікації та швидкої реакції на ознайомлення з питанням чи голосування 
з ініціативи Аркадія Путька (Польща) була створена група для спілкування в програмі Slack. 
Паралельно	створена	група	messenger	у	Facebook	для	усіх	членів	булави,	для	нагадування	про	
терміновість розгляду питання чи голосування.

Для збереження справ та запитів, які надходили від членів УСП чи куренів УСП була створена 
поштова скринька, на яку члени УСП та курені УСП надсилають свої річні звіти, запитання до 
Булави чи справи до вирішення. Відповідно після зміни складу булави, попередньому голові не 
потрібно пересилати зі своєї особистої скриньки усю необхідну інформацію новому проводу, а 
просто надати доступ до поштовий скриньки hbulava.usp@gmail.com голові ГБ УСП або писарю ГБ 
УСП.

Встановлений чіткий регламент роботи ГБ УСП. Для обговорення питання 7 днів, на голосування 
5 днів. Якщо виникає потреба термін для обговорення питання збільшується.

2. Виêонання переõіäниõ поëоженü «Об’яви ÃПÁ про êóрені УÑП».

Згідно цього документу (пункт Перехідні положення) Кожен курінь УСП має представити 
рішення ГПБ про реєстрацію і затвердження курінної відзнаки, хустки, кодексу, конституції та 
проект	прапору/знамена	або	ж	фото	 існуючих.	 У	разі	 відсутності	 такого	рішення	кожен	курінь	
УСП	має	подати	до	ГБ	УСП	курінну	відзнаку,	хустку,	кодекс,	конституцію	куреня	та	проект	прапора/
знамена на затвердження. 

Писар булави переслав усю інформацію, яку їм вдалось зібрати про курені за 1,5 роки після 
прийняття об’яви. Дані містять інформацію лише про 8 куренів УСП. 

Завдяки оновленому адресарю була здійснена розсилка між курінними в якому зазначалась 
необхідність збору цієї інформації. Реченець для надсилання цих даних було встановлено 19 бе-
резня. 

За півроку роботи оновленого складу булави було зібрано інформацію про 27 куренів  (з 37 
існуючих у світі). 

Для усунення повторення проблеми пошуку інформації про той чи інший курінь. Створена 
папка	 на	 електронному	 диску	Google	Drive.	 Уся	 нова	 інформація,	 яка	 надходитиме	про	 курені	
буде там доповнюватися. Доступ для ознайомлення та слідкування про наповнення інформація 
надано голові ГПБ.

mailto:hbulava.usp@gmail.com
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3. Унорìóвання питання про віäçначення та пëастовó справеäëивістü в УÑП.

В чинному правильнику УСП немає норм, які унормовують відзначення в УСП. Тому було 
прийнято рішення про створення документу, який би унормовував ці питання. На розгляд і обгово-
рення усієї булави був надісланий проект Об’яви про пластову справедливість в УСП, яка унормує 
питання відзначень, пересторог, виключення та викреслення в УСП. Обговорення тривали місяць 
часу. Усі бажаючі члени мали змогу висловити свої думки та зауваження. Усі зауваження були 
продискутовані та більшість з них враховані більшістю членів булави. 

Пленум ГПБ вирішив даний документ приймати не як Об’ява ГПБ, а згідно резолюції А7 останніх 
зборів КУПО прийняти доповнення до Правильника УСП. Було розіслано на ратифікацію КПСам 
країв доповнення до правильника УСП про пластову справедливість. Ратифікація має відбутися 
згідно резолюції А7 останніх Зборів КУПО.

На даний момент доповнення до правильника УСП ратифікували наступні краї: Україна, 
Канада, Австралія та Аргентина. До початку проведення КУПО очікується на ратифікацію іншими 
краями.

4. Виãотовëення віäçнаê Орäенó вічноãо воãню.

Зусиллями ст.пл. скоба Назара Зелінки було виготов-
лено 200 відзнак Ордену Вічного вогню в бронзі, кожен 
орден має викарбуваний порядковий номер. Орден 
виготовлений згідно Правильника про пластовий од-
нострій та відзнаки. Так як Орден надається КПСами, 
то кожен КПС мав би викупити собі необхідну кількість. 
Вартість 1 відзнаки - $7.

5. Поäяêи óчасниêаì Євроìаéäанó та поäібниõ аêціé в іншиõ êраїнаõ віä Ãоëовноãо провоäó 
Пëастó.

В одному з обговорень ГБ УСП було підняте питання щодо відзначень людей, котрі були учас-
никами Євромайдану чи подібних акцій в інших країнах, чи здійснювали акції по збору коштів для 
підтримки пластунів-військовиків які беруть участь в АТО. Відомо, що Крайовий з›їзд УСП України 
прийняв резолюцію: 1.1. Для закриття дискусій щодо процесу відзначень за участь в євромайдані, 
КЗ УСП постановив подякувати всім учасникам Революції Гідності шляхом виготовлення 
пам’ятних подяк. (За підписом представників Головного проводу при погоджені). 

Було вирішено, що кожен край в особі Крайового референта УСП має подати список до ГБ 
УСП пластунів, яких слід відзначити даною подякою. Потім цей список передасться до ГПБ для 
потвердження. Був встановлений реченець для збору цих списків до 1 квітня, щоб був ще час для 
виготовлення цих подяк і щоб була можливість відзначити цих людей під час святкування Дня 
Пласту по краях, чи на інших станичних чи крайових акціях. 

Щодо вигляду подяки. Поступила пропозиція від члена булави УСП, щоб окрім підпису голови 
ГПБ були ще підписи Голови ГПР та Начального Пластуна. 

Пленум ГПБ з ініціативи ГБ УСП дав доручення Головним булавним уладів УПН, УПЮ, УСП, УПС 
до 1 квітня 2016 року зібрати інформацію, щодо пластунів кожного з уладів, які заслуговують по 
Подяку головного проводу Пласту за участь у Революції Гідності. Діловоду видання та інформації 
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до 1 квітня виготовити проект грамоти Подяки Головного проводу Пласту за участь у Революції 
Гідності. На жаль жодна крайова булава УСП, ані жоден з головних булавних не надав передіку для 
відзначення даними грамотами.

6. Ñтворення аäресаря óсіõ існóючиõ êóренів ó світі.

Отриманий список курінних від попередньої булавної був оновлений і доповнений. Резуль-
татом цього оновлення і доповнення створена розсилка між усіма проводами куренів, що дало 
змогу ефективніше і швидше інформувати курінних про новини чи зміни в уладі УСП.

7. Роçв’яçання неаêтивниõ êóренів. 

Був здійсненний моніторинг неактивних куренів. Висновком цього моніторингу стало оче-
видна неактивність трьох куренів, а саме 22 курінь УСП «Нові Обрії» (надалі НО) та 37 курінь 
«Гайдамаки» (надалі Гай) та 10 курінь «Хуртовина» (надалі Хурт).

Рішенням ГПБ від 13 травня було розв’язано наступні курені УСП:  10 курінь УСП «Хуртовини», 
22 курінь УСП «Нові Обрії» у зв’язку з відсутністю діяльності понад 3 роки, та рекомендацією 
ГПБ зберегти їхні порядкові числа для ймовірності у майбутніх поколінь виникнення бажання 
відновити діяльність цих куренів. 

Питання розв’язання 37 куреня «Гайдамаки» вирішили перенести до нової каденції, для ви-
вчення більш детальної ситуації з цим куренем.

8. Затверäження та наäання поряäêовоãо чисëа піäãотовчоìó êóреню «Зеëені Ãóсêи».

Вирішене залягле питання реєстрації на надання числа підготовчому куреню УСП «Зелені 
Гуски». Курінь давно виконав усі вимоги, ще у 20??? році. Після контакту з проводом куреня і 
приведення документів у відповідність до Об’яви про курені УСП було прийнято рішення ГБ УСП 
про реєстрацію та надання порядкового числа куреню. Проте виникла дискусія про систему 
надання чисел, зокрема, яке саме число надавати куреню. Після останнього пленуму ГПБ було 
вирішено дослідити історичну довідку надання порядкових чисел куреням УСП і визначити, яке 
число є вільним і можна надати  підг. Куреню «Зелені Гуски».  Голосування за потвердження куреня 
провести електронно.

Дослідження показали, що вільним є число 49. Електронне голосування було проведено і 
рішенням ГПБ від 12 квітня було затверджено курінь «Зелені Гуски» і надано їм порядкове число 
49 в загальному реєстрі куренів УСП.

9. Затверäження та наäання поряäêовоãо чисëа піäãотовчоìó êóреню «Ластівêи»
іì. Оëени Вітер.

На даний момент члени ГБ УСП розглянули подані документи, були висловлені зауваження та 
здійсненні виправлення куренем в їхніх документах. 

Голосування між членами ГБ УСП триватиме до 25 липня і тоді буде представлене для розгляду 
на електронному голосуванні ГПБ або на найближчому пленумі  для винесення офіційного рішен-
ня про затвердження куреня і надання йому порядкового числа.
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10. Заãаëüниé ç’їçä УÑП в раìêаõ 19-õ çборів КУПО.

Проведено необхідну підготовку до проведення ЗЗ УСП.  Головами комісій було обрано:  Но-
мінаційної (ст.пл. Ляриса Чебіняк (США)) та Резолюційної (ст..пл. Калина Дурбак (США)) комісій. На 
жаль КБ УСП України відмовилося брати на себе Організаційну комісію.

11. Виêонання реçоëюціé Заãаëüноãо ç’їçäó УÑП.

Загальний з’їзд УСП, який відбувався в часі XVIII Зборів КУПО прийняв наступні резолюції та 
рекомендації:

Реçоëюції:
Д-1. Базуючись на резолюції Загального З’їзду УСП від 2009 року про обов’язкове звітування 

крайових проводів УСП до ГБ УСП, 18-ті Збори КУПО визначають 1 квітня як дату звітування в УСП і 
зобов’язують крайові проводи та проводи куренів УСП щорічно подавати до ГБ УСП статистичний 
звіт і короткий звіт про діяльність станом на 1 січня. Відповідальність за створення, поширення 
і контроль за заповненням єдиної уніфікованої форми звіту покласти на Головну Булаву УСП. 

ВИКОНАНО. Робота над виконанням даної резолюції була розпочата мною після призначення. 
Булавою ГБ УСП було розроблено та розіслано усім крайовим організаціям та куреням уніфіковану 
форму звіту. Перший рік термін подання звітів був визначений 1 червня, надалі звіт будуть пода-
вати станом на 1 січня. Окрема подяка ст.пл. Калині Дурбак, Кн за розробку форми звіту. На даний 
момент отримано звіти з таких країв, як: Україна, США, Канада. Серед 39 куренів УСП звіти за 2015 
рік діяльності отримано від 31 куреня УСП.

Ñтан УÑП по êраяõ 2012 – 2015 р.р. (çãіäно поäаниõ çвітів)
КРАЙ 2012 2013 2014 2015
Австралія Відсутні дані Відсутні дані Відсутні дані 61
Аргентина 33 Відсутні дані Відсутні дані 34
Велика Британія 15 Відсутні дані Відсутні дані 10
Канада 191 184 Відсутні дані 160
Німеччина 52 Відсутні дані Відсутні дані 41
Польща 15 Відсутні дані Відсутні дані Відсутні дані
США 308 Відсутні дані Відсутні дані 565
Україна 1112 1145 1260 1295
ВÑЬОÃО 1726 1329 1260 2166

Ñтан УÑП по êóреняõ 2012*– 2015 р.р. (çãіäно поäаниõ çвітів)
Кóрінü 2015
1-й курінь УСП «Ватага Бурлаків» 54
2-й курінь УСП «Перші Стежі» 19
3-й курінь УСП «Лісові Чорти» 96
4-й курінь УСП «Ті, що Греблі Рвуть» 33
5 –й курінь УСП «Орден Хрестоносців» 24
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6-й курінь УСП «Буриверхи» 15
7-й курінь УСП «Чота Крилатих» 28
8-й курінь УСП «Чортополохи» 27
9-й курінь УСП «Одержимі» 30
11-й курінь УСП «Непрості» 12
12-й курінь УСП «Рутенія» 30
14-й курінь УСП «Спартанки» 39
15-й курінь УСП «Орден Залізної Остроги» 64
16-й курінь УСП «Чорноморські Хвилі» 52
18-й курінь «Шостокрилі» 30
20-й курінь УСП «Лісові Мавки» Звіт не поданий
23-й курінь «Загін Червона Калина» Звіт не поданий
24-й курінь «Княгині» 55
25 курінь «Чорноморці» Звіт не поданий
26-й курінь «Верховинки» Звіт не поданий
27-й курінь «Хмельниченки» 40
29-й курінь «Сіроманці» 53
31-й курінь «Вовкулаки» 35
32-й курінь «Степові Відьми» 39
35-й курінь «Побратими» 17
37-й курінь «Гайдамаки» Звіт не поданий
41-й «Целібат Мурлики» 12
46-й курінь «Літавиці» 25
47-й курінь «Передові» 20
48-й курінь «Орликівці» 14
49-й курінь «Зелені Гуски» 45
50-й курінь «Червоні Маки» Звіт не поданий
100-й курінь «Войнарівці» Звіт не поданий
101-й курінь «Карпатські Вовки» Звіт не поданий
Підг.курінь «Плем’я Могікан» 3
Підг.курінь «Ластівки» 15
Підг.курінь «Блискавки» 18
Підг.курінь «Бунтарки» 10
Підг.курінь «Дубове Листя» 6

* До 2015 р. дані про стан членства по куренях УСП відсутні у зв’язку із відсутності звітування до ГБ УСП.

Трійку Найчисельніших куренів світу складають курінь ч.3 «Лісові Чорти» - 96 осіб, курінь ч. 15 
«Орден Залізної Остроги» ім.Святослава Завойовника – 64 особи та курінь ч. 24 «Княгині» - 55 осіб.
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Ñтан УÑП по присóтності êóренів УÑП ó êраяõ 2012*– 2015 р.р. (çãіäно поäаниõ çвітів)
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Лісові Чорти 12 2 1 6 1 0 22 52 0 96
Орден Залізної Остроги 0 0 0 2 0 0 0 62 0 64
Княгині 0 0 0 12 2 0 31 10 0 55
Ватага Бурлаків 0 0 0 1 0 0 19 34 0 54
Сіроманці 0 3 0 3 1 1 14 33 0 53
Чороморські Хвилі 0 0 1 0 0 0 20 31 0 52
Зелені Гуски 0 0 0 45 0 0 0 0 0 45
Хмельниченки 0 0 0 7 0 0 33 0 0 40
Спартанки 0 0 0 0 0 0 15 24 0 39
Степові Відьми 4 0 0 1 0 0 0 34 0 39
Вовкулaки 0 0 0 9 0 0 8 18 0 35
Ті, що Греблі Рвуть 0 0 0 0 0 0 12 21 0 33
Рутенія 0 0 0 0 0 0 0 28 2 30
Шостокрилі 0 0 0 0 0 1 19 10 0 30
Одержимі 0 0 0 0 0 1 2 27 0 30
Чота Крилатих 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28
Чортополоxи 0 0 0 0 0 0 19 8 0 27
Літавиці 0 0 0 1 0 0 0 24 0 25
Орден Хрестоносців 0 0 1 0 0 1 0 22 0 24
Передові 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
Перші Стежі 0 0 0 0 0 0 4 15 0 19
БлиСкавки 2 0 0 0 1 0 0 15 0 18
Побратими 0 0 0 1 0 0 16 0 0 17
Ластівки 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
Буриверхи 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
Орликівці 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
НепрОсті 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
Целібат Мурлики 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
Бунтарки 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
Войнарівці 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
Дубове Листя 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Плем’я Могікани 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
РАЗОМ 18 5 3 88 5 4 234 610 2 967

* До 2015 р. дані про стан членства по куренях УСП відсутні у зв’язку із відсутності звітування до ГБ УСП.



92

Д-2. З метою покращення формальної і неформальної комунікації членів УСП з різних країв, 18- 
ті Збори КУПО доручають ГБ УСП створити платформу для спілкування членів УСП в пластовій і 
соціальній мережах. 

ВИКОНАНО. Не було потреби створення окремої платформи для комунікації окрім Пластової 
мережі та сторінки КУПО на Facebook. Розпочато роботу над створенням нового сайту УСП              
usp.plast.org.

Реêоìенäації:
Д-3. 18-ті Збори КУПО рекомендують ГПБ модернізувати Пластову мережу, а також систематично 

(не рідше 1 разу на місяць) розміщувати актуальну інформацію з країв про їх діяльність. 
ВИКОНАНО: За даний напрямок відповідав Ґенеральний серкретар. З 2014 року працює онов-

лена Пластова мережа на новій адресі plast.org. Регулярно на мережі розміщується інформація від 
проводу, країв та куренів. Детальніше у звіті Ґенерального Секретаря.

Д-4. 18-ті Збори КУПО рекомендують ГБ УСП і крайовим проводам заохочувати старших 
пластунів до участи в таборах УСП, зокрема шляхом ефективного поширення інформації. 

На жаль у світі не надто розвинена ситема таборів для УСП. Фактично діє один міжкрайовий 
табір в Україні – Життя в Пласті та декілька спеціалізаційних таборів в Україні.

Д-5. 18-ті Збори КУПО рекомендують ГБ УСП, крайовим проводам і проводам куренів УСП 
заохочувати старших пластунів до членства в куренях УСП. 

ВИКОНАНО. Проводилася перманентна праця щодо популяризації куренів, було чітко визна-
чено умови створення підготовчого куреня УСП. Один підготовчий курінь отримав число (за час 
моєї праці на пості) – к.ч. 49 «Зелені Гуски» та зареєстровано 4 нових підготовчих курені УСП (за 
час праці на пості ст.пл.скоба Назара Зелінки, ОЗО) – «Бунтарки», «Ластівки», «Блискавки», «Дубове 
листя».

Д-6. 18-ті Збори КУПО підтримують ініціятиву створення комісії у справі міжуладових курінних 
прапорів.

ВИКОНАНО. Комісія у справі міжуладових курінних прапорів була створена у складі – 2 члени 
від ГБ УСП (на чолі з в.о ГБ УСП ст.пл. Наталією Зелінкою) та 2 членів ГБ УПС на чолі з булавним ГБ 
УПС пл.сен. Марком Чуквінським, ЧМ).

Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!

       ст. пл. Наталія Зелінка,
       виконуюча обов’язки Головної Булавної УСП
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ЗВІТ
Ãоëовноãо Áóëавноãо УПÑ

Велика Рада УПС відбулася в Рамках 18-х Зборів КУПО  8-го червня 2013р. у Віпані, Нью Джерзі, 
ЗСА, та обрала Булаву Головного Булавного УПС у такому складі:

• пл. сен. Марко Чуквінський, ЧМ (Україна) — Головний Булавний УПС 
• пл. сен. Юрій Кузьмович, ЧМ (ЗСА ) — заступник Головного Булавного УПС     

 • пл. сен. Володимира Ганкевич, Буриверхи (ЗСА) — Діловод фінансів   
• пл. сен. Дарія Ковалик, Гр (Канада) — Референт відзначень    
• пл. сен. Оксана Кіналь, ЧХ (ЗСА) — Писар      
• пл. сен. Ольга Дудинська, Червоні Маки (Австралія) — Референт куренів   
• пл. сен. Павля Балук (Арґентина) — вільний член    
• пл. сен. Леся Федоренко, Гр (Україна) — адміністратор мережевої сторінки Булави ГБ УПС.
З огляду на віддаль між членами булави всі сходини відбувалися в мережі. Разом було 9 сходин, 

та більша кількість розмов між окремими діловодами.  Велика частина питань полагоджувалася 
електронною поштою, для чого спеціально була створена скринька Головного Буланого УПС hp-
bups@gmail.com, котру, можливо, варто передати наступному проводу УПС. Як ілюстрацію діяль-
ності можна згадати, що було відправлено і отримано (станом на 06-2016) загально 3129 листів.  

Співпраця між членами булави була дуже добра, хоча не всі брали участь в дискусіях.

Ñтатистичні äані
Улад Пластового Сеніорату, згідно звітів куренів, що надійшли до булави на кінець звітних 

періодів налічував:
2013 рік — 1023 члени
2014 рік — 1114 члени
2015 рік — 1292 члени
Ñтан по êраяõ, (стан в куренях, згідно звітів на кінець 2015 року):
Австралія — __ (126) членів, Арґентина — __ (9), Великобританія — __ (6), ЗСА — __ (818), 

Канада — __ (178), Німеччина — 79  (5), Польща —  4, Україна — __ (150), інші — __ (2).

пë. сен. Марêо Чóêвінсüêиé,
Ãоëовниé Áóëавниé УПÑ

mailto:hpbups@gmail.com
mailto:hpbups@gmail.com
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Віêовиé çріç станом на кінець 2015 року: 
до 40 років — 100 осіб, 41-50 — 182, 51-60 — 256, 61-70 — 193, 71-80 — 165, понад 81 рік — 113 

осіб, вік не відомий (не поданий) — 287.
 
Кóренів є 44 (з квітня 2016 — 45). До цих зборів КУПО прозвітували 29. До попередніх — 25.
Дані подано згідно отриманих річних звітів куренів. Про їх необхідність і вчасність в «Обіжнику 

булави УПС»  та листовно пригадувала Референт куренів пл. сен. Ольга Дудинська, Червоні Маки 
(Австралія). Також ведення всієї статистичної інформації, контакти з курінними проводами — то її 
заслуга. Велика подяка їй за зроблену роботу.

Виêонання реçоëюціé 18-õ Зборів КУПО та Веëиêої Раäи УПÑ
А-15. 18 Збори КУПО рекомендують ГПБ виготовити нове кліше до медали св. Юрія, бо попередня 

вже не відображає всі деталі.
З доручення ГПБ я займався тим питанням. З’ясувалося кілька речей:
• перше — кожен майстер використовує до продукції відзнак кліше, яке підходить тільки йому 

через низку технічних показників: різні майстри можуть використовувати різні за характерис-
тиками матеріали для відзнак і різні станки для тиснення. Тому правильно є виготовляти кліше під 
конкретного	майстра;

• друге  — нове кліше вже існує. Його ще перед 18-ми зборами КУПО виготовив відомий львів-
ський майстер на замовлення пл.сен.Вячеслава Стебницького. Кліше не вживали, бо не було ні-
якого звернення. Майстер готовий у будь-який час приступити до виготовлення відзнак на наше 
замовлення. Рішення за нами. 

А-17. 18-ті Збори КУПО рекомендують, щоб ГПБ та проводи УСП та УПС скликали комісію для 
розгляду справи міжуладових курінних прапорів.

Згідно протоколу наради ГПБ від 09-08-2013, рішено скликати комісію у складі Лесі Рудчук, Олесі 
Мороз та Марка Чуквінського. Нам вдалося розпочати роботу, але не завершити — перешкодою 
стали події на Майдані і пізніша резиґнація Лесі Рудчук з поста Головного Булавного УСП. Ми 
вспіли виробити спільний підхід, що мова про міжуладовий прапор може вестися у куренів, котрі 
вже мають правильні прапори відповідного уладу. 

Е. Сеніорські Рекомендації.
Е-1.  18 Збори КУПО вважають за доцільне активізувати роботу офіційної інтернет-сторінки 

Головної Булави УПС, удосконаливши її та ввівши нові розділи: «Крайові Булави УПС — склад», 
«Спогади про сеніорів» (або «Сеніорська Ватра»), Фотозвіти тощо. Налагодити співпрацю з 
Крайовими Булавами УПС щодо постійного наповнення її інформацією з Країв. Крайовим Булавам 
постійно, оперативно і вчасно надавати адміністратору інтернет-сторінки повідомлення про 
пластові чи громадські заходи, табори, наради, інші акції, які відбуваються в Краях, анонси таких 
подій. Також сеніори запрошуються до написання спогадів про пластове життя, друзів-пластунів 
та інші події громадського життя, які також планується розміщувати на офіційній сторінці ГБ 
УПСеніорату.

З жовтня 2013 року на офіційній мережевій сторінці ГБ УПС (http://www.plastseniorat.org/word-
press/) тільки у розділі «Новини» оброблено написано та опубліковано 54 інформації, про новини 
країв (9), з життя куренів (15), офіційні повідомлення ГБ УПС (7), розповіді про окремих сеніорів, 
повідомлення від ГПБ, тощо (23). Посилання на кожну інформацію розміщувалися також у групі 
«Сеніорська Ватра — сторінка ГБ УПС» в соціальній мережі Фейсбук (https://www.facebook.com/
groups/gbups) для дальшого обговорення. Кількість новин, дописів звітів і спогадів на цій сторінці 
вже обраховується сотнями!

http://www.plastseniorat.org/wordpress/
http://www.plastseniorat.org/wordpress/
https://www.facebook.com/groups/gbups
https://www.facebook.com/groups/gbups
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Варто зазначити, що з грудня 2013 по 2014 рік була певна перерва в роботі мережевої сторінки, 
пов’язана з подіями в Україні: революцією Гідності та подальшою військовою агресією в Криму й 
на сході України. Але після перерви функціонування сайту ГБ УПС поновлено.

Оновлено також усі інші розділи: «Звітування», «Внески», «Резолюції», а також «Провід ГБ УПС», 
до якого додано контакти Булав та референтур УПС усіх країв.

Однак у роботі виникали певні проблеми. Не дивлячись на те, що 18-ті збори КУПО вирішили, 
що Крайові Булави мають вчасно подавати повідомлення про пластові чи громадські заходи, 
табори, наради, інші акції, які відбуваються в Краях, анонси таких подій, адміністратору доводилося 
самій вишукувати крихти інформації в мережі. 

Для оновлення розділу «Курені УПС» надсилалися прохання усім курінним повідомляти про 
зміни в курінних проводах, про проведення курінних рад та інші події з життя куренів. Відповіді 
на ці звернення, на жаль, надходили не від усіх.

На виконання цієї рекомендації у Булаві працював адміністратор мережевої сторінки Булави 
ГБ УПС — пл.сен.Леся Федоренко, Гр. Велика подяка їй за зроблену роботу.

Е-2. Булава УПС заохочує крайові проводи УПС до проведення додаткової реєстрації усіх 
пластунів сеніорів та збору даних про їхню професійну діяльність та громадську працю.

Попередній пункт згадує про публікації життєвих історій і спогадів про пластунів у пластовій 
мережі. Найбільше у цьому заслуга пл.сен.Богдана Олексія, ЦМ з ст.Тернопіль, та пл.сен.Олі Сві-
дзинської зі ст.Львів. Також регулярно появлялися такі дописи на сторінці https://www.facebook.
com/groups/100krokiv/ та http://100krokiv.info/ заходами ст.пл.Андрія Ребрика, ЦМ, ст.Ужгород. 
Велика подяка їм за це! Про роботу у цьому напрямку крайових проводів можливо почуємо у їх 
звітах.

Окремо хочу торкнутися справи поданої ВР УПС резолюції Б-2. (Видавничі Резолюції):
18 Збори КУПО стверджують, що для втримання єдности поміж пластунами різних країв 

вихід у світ журналу «Пластовий шлях» є конечним. Це єдине зобов’язуюче видання для пластунів 
усього світу. У зв’язку з цим, передплата «Пластового шляху» має становити частину вкладки 
кожного члена УСП та УПС.

Позитивним прикладом є підхід Канади, де вкладка кожного члена від давна містить передплату 
«Пластового шляху». Таке рішення, безумовно, належить до компетенції кожного окремого краю, 
але не всі з тим годяться. Так на своєму уладовому з’їзді сеніори України виступили за скасування 
необхідності передплати журналу взагалі.  Важнішим арґументом було, що за останні роки видання 
перестало бути сучасним та інформативним. Джерелом отримання найновішої інформації, місцем 
для багатосторонніх дискусій, спогадів і архівом світлин, рухомих зображень чи звукових доріжок 
давно стали соціальні мережі і сторінки Пласту, уладів, окремих станиць чи куренів.

Можливо, настав час перенести «Пластовий Шлях» цілковито у електронні мережі? А для іс-
торичних архівів, бібліотек чи окремих зацікавлених готувати періодичні огляди (дайджести) у 
вигляді паперового зшитку. Переорієнтування роботи редакції і відповідного діловода могло би 
розв›язати цю справу і заощадити великі кошти друку і розсилки. Та й позитивний досвід діяльності 
подібних діловодів, в тому числі і у Булаві УПС, вже є. 

Реєстрація êóренів
У звітний період надійшли документи для реєстрації нового куреня УПС «Орден Залізної 

Остроги» ім.Святослава Завойовника. Перелік і зміст документів підготовлений відповідно до 
чинних вимог. Булава Головного Булавного УПС, на своїх сходинах 23 квітня 2016 вирішила курінь 
зареєструвати і надати новоутвореному куреню УПС «Орден Залізної Остроги» ім.Святослава 
Завойовника перше вільне порядкове число — число 45. Вітаємо всіх з цією подією!

https://www.facebook.com/groups/100krokiv/
https://www.facebook.com/groups/100krokiv/
http://100krokiv.info/
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Також надійшло повідомлення про рішення куреня УПС ч.8 ім.Григора Орлика змінити назву 
на «Орликівці» ім.Григора та Пилипа Орликів. Від тепер назви і Статути куренів «Орликівці» 
ім.Григора і Пилипа Орликів УПС ч.8 і УСП ч.48 є однаковими.

Кóрінні прапори, сиìвоëіêа та çìіни наçв
У звітний період до булави ГБ УПС надійшли і були затверджені проекти прапорів куренів УПС:

2-ãо êóреня УПÑ «Ті, що ãребëі рвóтü»

8-ãо êóреня УПÑ «Орëиêівці» іì.Ãриãора і Пиëипа Орëиêів

Справа є на перегляді, в зображенні можливі зміни!
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Булава ГБ УПС затвердила відзнаки ступенів 
членів куреня УПС ч.45 «Орден Залізної Остроги» 
ім.Святослава Завойовника 

Булава ГБ УПС затвердила проект хустки 
28-го куреня УПС «Верховинки». Хустка є 
такою ж,  як і 26-го куреня УСП «Верховинки»:

Фінансові питання
Булава ГБ УПС одностайно прийняла рішення виділити з скарбниці УПС 10.000$  (десять тисяч 

ам.дол.) на потреби лікування пластунів, що постраждали на Майдані у Києві, та 2000$ у Фонд 
підтримки пластунів-військовиків. Звіт відповідних Фондів очікуємо.

Веденням скарбниці Булави УПС, пильнуванням коли, від кого і за що поступили кошти було 
обов’язком Діловода фінансів пл.сен. Володимири Ганкевич, Буриверхи (ЗСА). Вона відмінно 
справлялася з тим, за що їй дякуємо! 

Віäçначення і піäвищення стóпенів 
У звітний період булавою ГБ УПС було розглянуто, схвалено, подано і далі одобрено пленумом 

ГПБ такі подання на сеніорські відзначення чи підвищення:

Пëастовиé Áронçовиé Хрест:
• пл.сен.Павло Білоус, ОЗО (Україна)*  — за врятування життя поранених бійців 25-го батальйону 

«Київська	Русь»,	вивезення	їх	з	поля	бою	та	надання	медичної	допомоги	під	обстрілом;
• пл.сен.Олександр Лінчевський (Україна)** — за врятування життя активістам Майдану про-
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тягом грудня-лютого 2014 року та організацію навчань навикам тактичної медицини українських 
воїнів.

* Президент України Петро Порошенко нагородив лейтенанта поліції Павла Білоуса медаллю 
«Захиснику Вітчизни».

** Президент України Петро Порошенко нагородив доктора Олександра Лінчевського орденом 
«За мужність».

Oрäен Ñвятоãо Юрія в Зоëоті:
•  пл.сен.дов.Олексій Пясецький,ЛЧ  (ЗСА) —  за довголітню і особливо успішну працю у 

референтурі	міжкрайового	вишколу	«Лісова	Школа»	та	працю	в	станиці	і	краю;		
•  пл.сен.кер.Надія Цинцар (Канада) — за довголітню, надзвичайну, взірцеву, визначну, жертовну 

діяльність	для	Українського	Пласту;	
•  пл.сен.кер.Орест Гарас,V (Канада) — за довголітню громадську працю, керівну і виховну роль 

у Пласті.

 Орäен Ñвятоãо Юрія в Ñрібëі: 
•  пл.сен.Євген Дувалко, ЛЧ (ЗСА)  —   за довголітню і особливо успішну діяльність для 

міжкрайового	вишколу	«Лісова	Школа»;		
•  пл.сен.Мирон	Кузик,	Побратими	(ЗСА)		—		за	довголітню	плідну	працю	для	оселі	Писаний	Камінь;
•  пл.сен.Юрко Мончак,V (ЗСА)   —   за довголітню і особливо успішну діяльність для міжкрайового 

вишколу	«Лісова	Школа»;		
•  пл.сен.Мотря Бойко-Вотерс, ПС (ЗСА)  —  за довголітню виховну працю з новацтвом і юнацтвом 

у	станиці	Філядельфії	і	в	КПС	Америки;
•  пл.сен.кер.Володимир Дашко, ВБ (Канада)  — за довголітню працю з новацтвом, юнацтвом та 

організацію	численних	вишколів;
•  пл.сен.Михайло Калимін (Канада)  —  за довголітню громадську працю, керівну та виховну 

діяльність	в	Пласті;
•  пл.сен.кер.Богдан Колос, КВ (Канада) — за довголітню громадську працю, керівну та виховну 

діяльність	в	Пласті;
•  пл.сен.Таїса	Матіяшек-Ружицька,	ПП	(Канада)		—	за	керівну	та	виховну	діяльність	в	Пласті;
•  пл.сен.дов.Дарія Ковалик, Гр (Канада) —  за довголітню громадську працю, керівну та виховну 

діяльність	в	Пласті;
•  пл.сен.кер.Андрій Ґеник-Березовський, V(Канада) — за довголітню громадську працю, керівну 

та виховну діяльність в Пласті.

 Орäен Вічноãо Воãню в Зоëоті:
•  пл.сен.Зеня	Кушпета	(Канада)	—	за	довголітню	громадську	працю;
•  пл.сен.дов.Богдан	Онищук	(Канада)	—	за	довголітню	громадську	працю;
•  пл.сен.Олег	Антонишин	(Канада)	—	за	довголітню	громадську	працю;
•  пл.сен.Михайло Лоза,ОХ (Канада) — за довголітню громадську працю.

 Приçнання стóпеня пëастóна сеніора êерівництва: 
•  пл.сен.дов.Аня	Гнатейко	(ЗСА)	—	ступінь	пластунки	сеніорки	керівництва;
•  пл.сен.дов.Марко	Бей	(ЗСА)	—	ступінь	пластуна	сеніора	керівництва;
•  пл.сен.дов.Юрій	Гук	(ЗСА)	—	ступінь	пластуна	сеніора	керівництва;
•  пл.сен.дов.Роман	Гриців,ОХ	(ЗСА)	—	ступінь	пластуна	сеніора	керівництва;
•  пл.сен.Оксані Закидальській (Канада) — ступінь пластуна сеніора керівництва.
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Принагідно хочу подякувати Референту відзначень пл.сен.Дарії Ковалик, Гр (Канада) за ве-
дення питань пов’язаних з відзначеннями та нагородами. Також у цій ділянці неоціненну допомогу 
власним досвідом і знаннями надавав заступник Головного Булавного УПС пл.сен.Юрій Кузьмович, 
ЧМ (ЗСА). Дякуємо!  

Ще äо äіяëüності Áóëави
Головний Булавний був присутній на всіх нарадах ГПБ, крім однієї, де булаву представляв 

заступник.
Члени булави відвідали КПЗ і з’їзди УПС Австралії, Арґентини, ЗСА, Канади, Польщі, України де 

були передані привіти від імені ГБ УПС.
Усі поїздки покривалися власним коштом чи з інших джерел  — добра традиція і приклад до 

наслідування. 
Дякуючи Марті Кузьмович і Сергію Юзику ми тепер маємо сучасні бланки сеніорських від-

значень. Також оновлено бланк ГБ УПС.
Булава  допомогла нав’язати контакт між 43 куренем УПС «Карпатські Орли» та групою старших 

пластунів з України, що виказалися бажанням створити такий курінь УСП.
Відбувся ряд зустрічей і розмов з проводами куренів УПС, що більшістю перебувають в Україні: 

ім. А. Войнаровського, Целібат Мурлики і Дубова Кора. Серед інших питань обговорювався стан, 
порядок і можливість сплати членських вкладок.

У погодженні з Головою ГПБ Головний Булавний провів нагородження орденом св.Юрія в 
Сріблі пл.сен.Лесі Пасічник (Україна).

Особиста äіяëüністü
У складі делегації відвідав Крайовий Пластовий З’їзд в Польщі. Познайомився майже зі всіма 

сеніорами краю.
На запрошення КБ УПС України брав участь у кількох їхніх сходинах.
Брав участь у роботі Львівського осередку УПС. На прикладі Львова розробляється нова 

для України модель спрощеного переходу з УСП до УПС.До речі: вперше в Україні осередок УПС 
ст.Львів очолив той хто починав пластування в юнацтві. У нас багато що «вперше в історії» .

Відвідав осередок праці ст.Білгород-Дністровський.
Транспортування: курсування між Львовом і Майданом, «перепихання» через кордон дуже 

різних і цікавих речей. Потім доставка вантажів на Схід. Рекордом було за раз переправити 8 
(вісім) тон гуманітарного вантажу з Польщі до Старобільська і околиць. Дякую дуже за допомогу з 
промо-кодами (ну хто волонтерить, той в темі) КПСу України, конкретно Дмитру Колеснику.

З початком бойових дій волонтерська робота по виготовленні спорядження (тепер можу йти 
працювати на будь яку ділянку швейного виробництва )

Ремонт і обслуговування автотранспорту для фронту. Цьому присвячено не тільки весь 
вільний час, але і значна частина від основної праці. 

Також з товаришами взяли під сталу опіку один з бойових підрозділів ЗСУ України. 
Передали	їм	повнопривідний	автомобіль	Mitsubishi	Pajero	і	генератор.	Надалі	допомагали	з	

деталями і запасними частинами до іншої техніки. Також маскувальні сітки на різні пори року, 
спеціальні калорійні раціони, одяг і побутові дрібниці.

Очолював українську делегацію українсько-польського рейсу учбовим вітрильником «Za-
wisza Czarny» Балтикою з Польщі до Швеції в рамках співпраці Пласту та ZHP.

Допомагав у підготовці другого такого рейсу. Вже готуємо третій.
Усі роки допомагав у підготовці та проведенні Крайового Мандрівного Морського Табору 

«Дністер» та Крайового Морського Табору.
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Був учасником старшопластунсько-сеніорської мандрівки «Регата-2014» і «Мазури-2015», де 
зустрічалися з пластунами Польщі.

Усі роки допомагав у підготовці та був інструктором Крайового Вишколу Практичного Плас-
тування (водного) «Черемош». 

4-6 березня 2016 брав участь у міжнародній конференції «Водне Виховання в ZHP» в м.Катовіце 
(Польща), де представляв морське пластування в Україні. Взагалі то з  морським пластуванням в 
мене виходить найкраще...

Реêоìенäації
Тримати тісний зв’язок з краями. Найкращі контакти ті, що йдуть через особисте знайомство. 

Чудовими нагодами є спільні заходи і ЮМПЗ-2017 може бути одним з таких. 
Пласт на різних ділянках відчуває брак охочих до адміністративної діяльності, до різного 

роду системної праці. Варто задуматися над шляхами подолання цієї проблеми. Одним з таких 
бачиться можливість використання пластових навиків у професійному зростанні. Можливо нам 
варто працювати над визнанням посвідок окремих пластових вишколів чи курсів відповідними 
державними  структурами: педагогічними, спортивними, туристичними, тощо.

Пильнувати на всіх щаблях тяглості проводу.
Надавати абсолюторію тільки при передачі матеріалів діловодства на зберігання до архіву — 

байдуже паперового чи цифрового.

Отримали улад в доброму стані, передаємо наступному проводу в стані не гіршому.

Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!
      
       пл. сен. Марко Чуквінський, ЧМ,

        Головний Булавний УПС
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ЗВІТ
ãоëовноãо реäаêтора жóрнаëó 
«Пëастовиé Шëяõ»

       (çа час 25 I. 2014 р. – 10 VI. 2016 р.)

Згідно з рішенням Головної Пластової Булави від 25 січня 2015 року очолюю редакційний 
колектив журналу «Пластовий шлях» як головний редактор. 

У звітному періоді видано чотири числа журналу за 2014 рік і три числа за 2015 рік. На даний 
час	триває	робота	над	ч.	4/2015	та	ч.1/2016	«Пластового	шляху».	

Зìіст жóрнаëó
В умовах під час і після Евромайдану, анексії Криму та війни на Донбасі зміст журналу помітно 

змінився. Значна частина матеріялів — публікації, які відображають воєнні реалії, розповідають 
про пластунів, які віддали життя у боротьбі за незалежність та цілісність України, які воювали чи 
воюють на теренах Луганщини і Донеччини, про прифронтові пластові осередки, долю біженців із 
зони бойових дій, про волонтерську пластову діяльність для потреб фронту…  

Одночасно «Пластовий шлях» намагається збалансовано інформувати про діяльність Пласту 
по різних краях, про роль пластунів у різних сферах позапластової діяльности: Церква, наука, 
громадська і політична діяльність тощо. Не бракує й історичного матеріялу загалом і на пластову 
тематику зокрема.   

Зìіни ó сêëаäі реäаêції
Реформування редакції передбачило введення до її складу нових фахівців у тому чи іншому 

напрямках. Таким чином, членами редакційного колективу стали: ст. пл. скоб Тарас Щепаняк 
(автор статей і фахівець-фотограф), пл. прият. Оксана Сторож (мовна коректа), ст. пл. Тетяна 
Лущенко (адміністратор в Україні). Вагомою у складі редакції є діяльність пл. сен. Сергія Юзика, 
який здійснив мистецьке оформлення трьох чисел  за 2015 рік і працює у даному напрямку над 
ч.	 4/2015	 ПШ.	 На	 жаль,	 з	 причини	 розбіжности	 поглядів	щодо	 діяльности	 редакції	 її	 колектив	
залишив пл. сен. В’ячеслав Стебницький. 

пë. сен. Юріé Лесüêів,
ãоëовниé реäаêтор жóрнаëó «Пëастовиé Шëяõ»
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Постóповістü ó рефорìóванні ПШ
У виведенні журналу «Пластовий шлях» із кризового стану протягом звітного періоду зроблено 

такі	кроки.	Перший	рік	діяльности	(2014):	ознайомився	зі	способом	діяльности	редакції;	вдалося	
стабілізувати стан — збережено ритм підготовки і виходу у світ ПШ.  Другий рік діяльности (2015): 
відбулися істотні зміни у мистецькому оформленні видання, що надало «Пластовому шляху» більш 
сучасного	вигляду;	більш	чітко	структуровано	рубрики.

Трóäнощі 
На даний час до головних причин затримки виходу у світ журналу належать тривалі часові 

затримки зі статтями, замовленими в авторів з-поза редакційного колективу. Прикро, але й далі є 
клопоти з отриманням фотоілюстрацій до публікацій. Потребує пришвидшення процес технічної 
підготовки журналу, тіснішого контакту між редакцією і видавництвом, щоби уникати затримок на 
шляху від видруку до моменту розсилки журналу. 

«Пластовий шлях» є журналом не лише інформації, а й пластової думки. Однак у співвідношенні 
матеріялів відчутно меншим є відсоток статей дискусійних, ідеологічних, які стимулювали б до 
генерування саме пластової думки.

Поãëяä ó ìаéбóтнє
Надалі вартувало б відвести більш прискіпливу увагу якості матеріялів, зокрема ідеологічного 

та дискусійного спрямування. Таких публікацій зараз бракує.
Не всі краї на час подають публікації про діяльність Пласту у тому чи іншому краї. Тому виникає 

дисбаланс в інформуванні про пластову працю по різних краях. Для покращення стану справ тут 
вартує ввести до складу редакції представників країв — членів КУПО.  

Слід залучити пластуна-фахівця у напрямку мистецького оформлення друкованих видань 
(позаяк діловод видань та інформації ГПБ, а одночасно співробітник редакції ПШ пл. сен. Сергій 
Юзик не матиме можливості виконувати такі функції щодо підготовки чисел за 2016 рік). 

Слід налагодити тіснішу співпрацю з пластунами-фотографами з метою якіснішого ілюструван-
ня публікацій.

Протягом року важливо проводити хоча б одну-дві очні наради редакційного колективу. 
Поодинокі контакти з окремими членами редакції не завжди дозволяють позитивно вирішувати 
ті чи інші поточні питання. 

Понад дворічне виконання обов’язків головного редактора журналу «Пластовий шлях» ви-
магало багато зусиль і часу, щоби втримати видання на плаву, впровадити зміни у складі ре-
дакції, змінити мистецьке обличчя видання. Ця праця не була легкою, але, одночасно, цікавою 
і захоплюючою завдяки співпраці з чудовими людьми і пластунами — членами редакційного 
колективу. За це складаю їм слова подяки. 

Водночас велика подяка всім дописувачам з різних країв, яких чимало. Завдяки їм журнал з 
перших уст розповідає про цікаві моменти пластової діяльности на різних континентах. 

Спасибі Головному Проводу за постійну увагу та різноманітну підтримку редакційного ко-
лективу ПШ. Наостанок, велике дякую кожному нашому читачу. Адже саме заради Вам, дорогі 
наші прихильники, на сторінках «Пластового шляху» намагаємося якнайцікавіше розповісти про 
сучасне і минуле Пласту.    

Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!

       пл. сен. Юрій Леськів, СМ,
       головний редактор журналу «Пластовий шлях» 
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ЗВІТ
аäìіністрації жóрнаëó 
«Пëастовиé Шëяõ»

В звітовому часі вийшло 9 чисел Пластового Шляху, тобто в 2013 році два подвійні числа 
Пластового Шляху, в 2014 році 4 окремих чисел Пластового Шляху і за 2015 рік видано 3 числа 
Пластового Шляху. 

З економічних причин журнал друкується одночасно в Америці і на Україні загальним накла-
дом 1400 примірників. Висилається Пластовий Шлях до таких країв:

Країна 2012 2016 Країна 2012 2016
США 541 564 Англія 15 17
Канада 332 339 Україна 13 163
Австралія 49 108 Арґентина 5 11
Німеччина 32 30 3 інших країв 14 19

Раçоì:    у 2012 — 1001;  у 2016 — 1251

Поодинокі проводи пластових країв відповідають за передплати Пластового Шляху. Найбільш 
передплатників і проблем маємо в США. Нова Крайова Пластова Старшина ЗША старається налад-
нати	передплати	Пластового	Шляху	так	званою	новою	програмою	,,на	хмарах”.	

В звітовому часі була зміна адміністратора Пластового Шляху в Україні. Нові обов’язки адмі-
ністратора Пластового Шляху в Україні перебрала подруга Тетяна Лущенко.

Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!

       пл. сен. дов. Мирон Баб’юк, СМ,
       адміністратор журналу «Пластовий шлях» 

пë. сен. Мирон Áаб’юê,
аäìіністратор жóрнаëó «Пëастовиé Шëяõ»
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ЗВІТ
референта писання
Історії Пëастó 

         
            (çа час віä 1.1.2008 äо 30.05.2016)

1. Встóп: 
Писання Історії Пласту має 25-літню історію. Вона переходила через різні стадії з участю різних 

людей. В протоколах і звітах  ГПБ з 1990-их і ранніх 2000–их років можна знайти згадку на цю тему 
В мене знаходяться деякі листування і документи, передані мені після смерті 21-го грудня, 2007 
року мого попередника, пл.сен.Миколи Юника, К.В.

Варто згадати імена відомих пластунів сеніорів, які були членами Редакційної Колеґії Історії 
Пласту в 1990-их роках: Осип Бойчук, Голова, Михайло Бажанський, Леонід Бачинський, Олек-
сандер Бережницький, Ярослав Гладкий, Ганна Коренець, Ольга Кузьмович, Роман Рогожа, Атанас 
Фіґоль.

Рівно ж треба згадати осіб, які були задіяні за контрактом у підготовці матеріялів до викорис-
тання редактором, Орестом Субтельним: Борис Савчук (Історія Пласту), Володимир Федорак (Від-
родження Пласту від 1989 до 1993) і Юрій Леськів (Відродження Пласту від 1993 до 1996).

2. Ñóчасниé Ñêëаä Коìітетó:
Пл. сен. Орест Джулинський, Референт (в складі Діловода Видань і Інформації, ГПБ)
Пл. сен. Орест Субтельний, Редактор
Пл. сен. Оксана Закидальська
Пл. сен. Богдан Колос
Пл. сен. Мирон Баб’юк 
Пл.сен. Таня Джулинська (кооптована в 2015 році)
Пл. сен. Сергій Юзик з уряду (2012-2016)
 

пë. сен. Орест Äжóëинсüêиé,
референт писання Історії Пëастó
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3. Праця Коìітетó:
Напрям за яким працював Комітет, це видання Історії у двох мовах, українською і англійською. 

Головною причиною такого напряму був факт, що О. Субтельний писав її англійською. В світлі того, 
у звітовому часі Комітет працював по чергових напраямках:

А) піднайти осіб з вмінням одної і другої мови, щоб зробити переклад,
Á) зробити мовну коректу в обох мовах
В) Запросити рецензорів з країв для перевірки написаних текстів,
Ã) Знайти особу для оформлення книжки 
Ґ) Мати нагляд над коштами, щоб були в рамцях можливості Фонду (збережений виключно на 

видання Історії).

Äо А. Мовну ін іншу коректу англійського тексту робила пл. сен. Ксеня Мариняк (Едмонтон, 
Канада). Переклад на українську робили різні люди з різним знанням мови. Це створило проблему, 
бо текст не був одностайний. Критичні завваги з України щодо якости мови застановило Комітет 
про доцільність видавати Історію в українській мові в цю пору. 

Äо Á. Завваги деяких рецензорів і нас самих заставило нас проаналізувати написаний текст 
і зробити деякі корективи і додатки з узгідненням  з О. Субтельним. Нажаль, через його недугу 
О.Субтельний не  учащав у наших реґулярних сходинах Комітету за останній рік.

Äо В.  Оформлення книжки, макетування в англійській мові затруднено пл.сен. Ксеню Мариняк. 
За підбір знимок до тексту відповідали Оксана Закидальська і Таня Джулинська з допомогою Ми-
рона Бабюка і Богдана Колоса. Остаточне технічне удосконалення знимок зробив пл.сен. Лев 
Пясецький.

Äо Ґ.  На видання Історії Пласту були зібрані гроші підчас років, а тому що була павза у видатках, 
Фонд був інвестований і значно зріс на вартості. Тому на видання Історії є заощаджені достатні 
кошти. Фонд є під наглядом Комітету.

4. Кінцеві Завваãи:
Початково О. Субтельний  був затруднений бути редактором зібраних матеріялів з поодиноких 

країв. Орест зробив схему, за якою всі мали б працювати. Хоч деякі краї відгукнулися вчасно і подали 
інформації, в більшості Орест збирав і оформлював текст сам. Нажаль, через його професійні 
обов’язки на Університеті, він не міг присвячувати ввесь свій час і тому справа затягалася. 

Вкінці Комітет рішив видати англомовний матеріял книжкою подати матеріял на мережу. 
Книжка підготовляється до друку зі сподіванням презентувати її під час 19-их Зборів КУПО. Назва 
книжки: «Plast: Ukrainian Scouting, a Unique Story».

Переклад виконаний нашими співробітниками і в цілості передано до ГПБ на руки Діловода 
Видань і Інформації. Сподіюся, що знайдуться особи, які зужиють написаний текст, скореґують 
його і Історія Пласту вийде українською мовою в скорому часі!

5. Особисте:
На цьому місці хочу подякувати своїм спів-членам Комітету за їхню терпеливість, дружню 

співрацю, а особливо Оксані Закидальскій за її жертвенність, поради і за написання Історії Пласту 
в Канаді у двох мовах!

Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!

       пл. сен. Орест Джулинський, К.В.
       референт писання Історії Пласту
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ЗВІТ УПРАВИ     
пëастовоãо таборó-ìóçею «Ñоêіë»

1. Орãаніçаціéні питання.

Починаючи з 2013 року Управа Соколу працювала більш в дорадшій функції, а менш в керівній. 
Після смерті друга Ореста Гаврилюка, відповідальність за Фонд Сокола та всі фінансові справи 
Сокола перейшли від управи під прямий контроль ГПБ. Ні управа, ні дирекція ПТМ «Сокіл» не 
отримували офіційно коштів від фонду на подальшу реконструкцію та ведення Соколу. 

Згідно змін відповідальностей, наради Управи проводились рідше як попередніми роками — 
щонайменше одна нарада в рік. Повна довіра та відповідальність керівництва оселі була передана 
Директору, другу Володимиру Семку, включно з переліком обов’язків, які раніше неслися упра-
вою, як наприклад забезпечення якісного проведення будівельних робіт на Соколі, забезпечення 
охорони вже набутого майна Соколу, представлення Соколу назовні (зустріч з владою місцевого і 
обласного рівнів, спонсорами, ЗМІ), і тим подібне. 

2. Виêонані роботи.

2013 ріê. Влаштовано опалення в мешкальних куренях, вартість якого більше 350 тис. гривень. 
На Соколі запрацювала бібліотека, встановлені книжкові полиці, придбані меблі для бібліотеки.
Велися роботи по господарству. Заготовлено 10 м3 дров, частково відновлено дорогу після стихії,  
відремонтовано дах на приміщенні водозабору та ін. справи, необхідні для нормальної роботи табору.

2014 ріê. В усіх приміщеннях табору встановлено пожежну сигналізацію вартістю 120 тис. гри-
вень, придбано вогнегасники. Виконувалися інші роботи по утриманню табору (заготівля дров, 
утримання території та під’їзних доріг).

2015 ріê. Підведено водопроводи до мешкального куреня, їдальні та командного куренів. 
Встановлено сантехніку (унітази, умивальники, душеві кабіни, бойлери ). Влаштовано додатково 
водозабір в руслі струмка Сокіл, що дозволило подати додатково воду в потрібній кількості. 
Закуплено посуд та кухонний інвентар (металічні столи, стелажі, холодильник, мийки для посуди) 

пë. сен. Анäріé Ãанêевич,
ãоëова óправи пëастовоãо таборó-ìóçею «Ñоêіë»
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для кухні, закуплено 26 двохярусних ліжок, матраци для них в мешкальний курінь. Придбано 
дизельний генератор, який дає електроенергію в усі приміщення табору в час аварійних від-
ключень. Придбано 150 стільців для Світлиці. В приміщенні Світлиці встановлено охоронну сиг-
налізацію, пульт управління якої підведено в приміщення варти. Збудовано сходи з каменю до 
Світлиці. Велися роботи по благоустрою території, заготівлі дров та інші господарські роботи.

2016 ріê. Встелено плитку на підлогу в допоміжних приміщеннях мешкального куреня, част-
ково в їдальні та командному куренях. В командному курені встановлено газогенераторний котел, 
що дозволило гріти воду  дровами. Придбано 50 комплектів постільної білизни, шафи для одягу. 
Виготовлено технічний паспорт на всі приміщення табору. Це перший крок для реєстрації майна 
Соколу та введення його в експлуатацію документально.

3. Піäсóìоê.

На сьогоднішній день відбудову пластового табору-музею «Сокіл», в мірі наявних коштів, дове-
дено до відносного кінця, але ті роботи, які були зроблені більше 10 років тому, як і на любій оселі, 
підлягають ремонту та утриманню. Закликаємо всіх пластунів активно брати участь у підтримці 
«Соколу». Ви можете не тільки надати грошовий внесок, але і своєю працею долучитись до живої 
підтримки пластового табору-музею «Сокіл». Всіх бажаючих провести тут екскурсію, вишкіл, табір 
чи інший захід просимо зголошуватись до директора «Соколу». 

Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!

       пл. сен. Андрій Ганкевич, ОХ
       голова управи пластового табору-музею «Сокіл»



ЗВІТИ
Краéовиõ Пëастовиõ

Ñтаршин
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ЗВІТ
Краéової Пëастової Ñтаршини 
Австраëії

Відзначивши століття нашої організації із успішними святкуваннями та чисельною участю на 
крайових та міжкрайових таборів та імпрез, ця 2013-2016 каденція була нелегким переходовим 
періодом в якому енергія та діяльність ювілейного року швидко розсіялась. Крайова Пластова 
Старшина боролася з питанням як розбудувати підвищену активність з виснаженими станичними 
старшинами та ослабленою виховною референтурою. 

КПС звернула свою увагу на дальше підкріплення основних фундаментів успішного управління 
краю, та сполучила цю важливу працю із організацією крайових таборів з великою допомогою 
Станиці Вікторії. 

До цієї міри, КПС взялася до завершення багатьох резолюцій які виникли з 30–го крайового 
з’їзду а саме: 
• Підвищити рівень та регулярність пластової комунікації до пластового членства та громади 
• Об’єднати та стандартизувати стиль пластового однострою в Австралії та розпочати  інтернет-

крамничку на пластовій веб сторінці 
• Розпочати офіційний підручник пластових постанов та процедури 
• Продовжити формальну програму обміну виховників з КПС Україною «Україна Поруч» на 

таборах в Україні та Австралії 
• Провадити сходини Станичних Проводів що три місяці по СКАЙП 
• Перекласти Статут Крайового Пласту 1977р.
• Постачати відповідну асикурацію для діловодів Пласту та всіх виховників, тобто «Public Liabil-

ity,	Office	Bearers’	та	Professional	Indemnity	insurances»	
• З’ясувати можливість постачати один поліс асикурації для всіх членів пласту в Австралії який 

би включив всіх станиць 
• Розглянути податкові зобов’язання австралійської держави у випадку ліквідації станичного 

майна 

пë. сен. Пиëип Áотте,
ãоëова Краéової Пëастової Ñтаршини Австраëії
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• Назначити Станицю Вікторії з черговою відповідальністю організації наступного ЮМПЗ в 
2016–2017р. 

• Розробити вишкільну програму на І ступінь КВ, на підставі вимог правильника Кадри 
Виховників, для упримінення на сходинах та таборах УПН та УПЮ 
Після двох років тяжкої праці на всіх рівнях пластової установи, 31-ий Крайовий Пластовий З’їзд, 

паралельно із візитою Голови ГПБ пл. сен. Марти Кузьмович до Австралії у вересні 2014р., відзначив 
переломний момент із помітним підвищенням ентузіазму до пластової праці та діяльності по свіх 
уладах і станицях. Приємно було, що після тривалої застійності, наша друга найбільша станиця 
Сіднею знов стала на ноги, назначила станичного, та відновила виховну та таборову програми в 
2015р. Навчившись від цієї ситуації, КПС робить певні кроки, щоб забезпечити станицю Вікторії 
від подібної інерції після наближаючої ювілейної зустрічі в 2016-17 роках. 

Краéова Пëастова Раäа 
Голова КПР     пл. сен. Юрій Федишин КО
Член (і тех. діловод пл.мережі)  пл. сен. Адріян Нойґебавер ЛЧ
Член (фінансовий)    пл. сен. Михайло Квас КО

Краéова Пëастова Ñтаршина 
Голова КПС     пл. сен. Пилип Ботте ЛЧ 
Кер. виховньої діяльності  ст. пл. Павло Бучма ЛЧ 
Писар      пл. сен. Оля Дудинська ЧМк
Скарбник     пл. сен. Галина Поцілуйко ЧМк 
Референт е-маркетинґу   пл. сен. Лариса Радіон ЧМх
Референт однострою та крамнички  пл. сен. Тереса Ляхович ЧМх  (до 2015р.) 
Крайовий Булавний УПС  пл. сен. Славко Когут ЧМ

Краéовиé Ñóä Чести 
Голова КСЧ     ст. пл. Роман Дзьоба

Преäставниêи Ñтаницü 
Мельборн    пл. сен. Ярема Полатайко 
Брізбейн      пл. сен. Катруся Мілєнович 
Сідней      пл. сен. Гриць Гузій
Аделаїда      пл. сен. Петро Базилицький

Ñõоäини КПÑ та присóтністü на пëенóìаõ ÃПÁ 

За 2013-2016 звітовий період Крайова Пластова Старшина відбула 26 пленарних сходин. Всі 
сходини були запротокольовані, а копії разом з повідомленням про наступні сходини, розіслані 
електронною поштою усім членам Крайової Старшини, КП Ради, КПСЧ та Станичним проводам. 
Підписані копії поміщені на вебсайті Пласту Австралії. 

Із точки зору світової організації, КПС продовжила співпрацю з Головною Пластовою Булавою 
із присутністю на 9 пленумах через інтернет, та вислало трьох делегатів на 18-ті Збори КУПО. Пл. 
сен. Юрко Федишин, пл. сен. Гандзя Шухевич та пл. сен. Пилип Ботте представили Австралію на 
Зборах КУПО, які відбулися 7-9 червня 2013р в Нью Джерзі, ЗСА. 



112

Чëенство 

Хоч стан пластового фінансового членства зріс до 348 осіб завдяки підвищеного духу свят-
кувань 100–ліття пласту в 2012 році (особливо в сеньйорському уладі), членство почало падати 
протягом 2013 року. При кінці 2015 року, пластове фінансове членство так виглядало по станицях:

 
   2013     2014     2015_______________________________________________________   
Аделайда  30 Аделайда 31   Аделайда 32  
Брізбейн    19   Брізбейн   18   Брізбейн   15  
Канберра   11   Канберра   12   Канберра   14  
Вікторія    142   Вікторія   148   Вікторія   140  
Сідней    93   Сідней   92   Сідней  97 _______________________________________________________ 
Разом    295   Разом   301   Разом   298  

Ãрафіêа чисеëüноãо станó пëастó 2015 р. по віêовиõ óëаäаõ: 

Виõовництво 

Завдяки виїзд виховників в інші місцевості, мале число членів і молоді та загальний спад актив-
ності виховної референтури на крайовому рівні та по одиноких станицях, формальна програма 
сходинів занепала в Аделаїді та в Канберрі після 2013р. Незважаючи на це, через спільні станичні 
зайняття наші віддані виховники ще займалися різними активітетами з дітьми по змозі, організували 
екскурсії та мандрівки. 

Виховна праця в УПН і УПЮ стояла на високому рівні у Вікторії завдяки значному числі дітей і 
молоді та сумлінної праці здібної гніздової, ст. пл. Наталки Кострабі, і зв’язкової, ст. пл. Іванки Бучми, 
і рівночасна підтримка сумлінних виховників які зуміли зацікавити новацтво і юнацтво пластовими 
зайняттями. 

В Сіднею, виховна праця проводилася регулярно під пильним наглядом пл. сен. Гандзі Шухевич, 
хоч із меншою кількістю дітей і молоді. 

В Брізбейні, після кількох років не діяльности через брак дітей і виховників, праця відродилася 
у 2014р. головно в новацтві. Велике признання за цей почин станичній, пл.сен. Катрусі Мілєновіч, 
та її виховникам. 

Краéовиé Вишêіë Виõовниêів 

Перший	етап	Крайового	Вишколу	Виховників	на	Ступінь	Впорядника/ці	УПЮ	та	УПH	(КВ-І		УПЮ/
УПH) відбувся на пластовій оселі «Сокіл» у Вікторії 2-годо 4-го жовтня 2015р. Сім членів старшого 



113

юнацтва та 15 старших пластунів із Аделайди, Брізбену та Мельборну брали участь під проводом 
ст. пл. Павла Бучми (Комендант), ст. пл. Іванки Бучми (Писар) та ст. пл. Наталки Кострабі (Бунчужнa). 
Другий етап вишколу успішно відбувся 11-14 березня 2016р із 15 учасниками. 

Краéові Табори 

У 2013-2014 роках, КПС рішила допомогти тим станицям які не змогли зорганізувати станичні 
табори й рішила перевести слідуючі табори із значною допомогою Станиці Вікторії: 

• Крайовий табір УПН – «Як у Цирку», Сокіл, Вікторія 
 Від 26-го грудня 2013 до 3-го січня 2014 відбувся Крайовий табір УПН – «Як у Цирку», на Оселі 

Сокіл, у Вікторії. У новацтві було 12 учасників, всі з станиці Вікторії, та 8 виховників. В рамках 
Крайового Новацького Табору, також відбувся табір пташенят від 28-го по 31-го грудня, 2013р. 
В програмі брали участь 14 пташенят у віці від 3 місяців до 5 років, з їхніми батьками. 

 Команда: головний комендант пл. сен. Давид Гесситт, заступник коменданта пл. сен. Юліян 
Ґродзіцький ЛЧ, комендант УПН і пташенят ст. пл. Андрій Радіон ЛЧ. 

• Крайовий Юнацький Мандрівний Табір -»Гей-Гай, Хвилю Тримай», Портланд, Вікторія 
 Від 26-го грудня 2013 по 4-го січня 2014 відбувся Крайовий Юнацький Мандрівний Табір –  

‘Гей-гай, хвилю тримай’, в околиці міста Portland, у Вікторії (приблизно 5 годин їзди на захід 
з Мельборну). На табір приїхало 27 юнацтва з Мельборну, Джілонґу та Сіднею. Різноманітна 
програма віддзеркалювала мету табору - ’ти можеш відшукати те, що хочеш знайти’: 
4-деннa мандрівкa, канойкарство, серфінг, морська навігація. Відгуки учасників були дуже 
позитивними! Комендант -ст.пл. Іванка Бучма Верх. Булава - ст.пл. Микола Матишак БМ, 
ст.пл. Женя Скоробагата Верх., ст.пл. Павло Бучма ЛЧ, ст.пл. Данило Магаляс ЧМ, ст.пл. Софія 
Любченко, ст.пл. Олеся Фединська. Інтендантуру очолювали пл.сен. Пилип Ботте ЛЧ та ст.пл. 
Адріян Магаляс ЧМ 

У 2014-2016 роках відбулися такі табори: 

• 26/12/2014 – 2/1/2015 Станиця Вікторії зорганізувала табір з кличем «Останній Герой» на пластовій оселі 
«Ñоêіë». Головний комендант пл. сен. Давид Гассетт, комендант підтабору УПЮ ст. пл. Микола 
Матишак, комендант підтабору УПН ст. пл. Андрій Радіон, комендант підтабору Пташенят ст. 
пл. Микола Кострабі. Було разом 175 учаснків та батьків на таборі, 24 юнацтва, 21 новацтва, 17 
пташенят та 18 УСП виховників. 

• 28/8/2015 – 30/8/2015 Пластовий Лещетарський Табір «Круті Сніжинки». 
	 Табір	відбувся	на	вікторіянському	гірськолижному	курорті	«Mount	Hotham».	Коло	45	учасників	

із Мельборну, Сіднею та Канберри ночували в українському альпійському житлі «Калина» та 
мали денний лещетарський інструктаж. 

• 27/12/2015 – 1/1/2016 Пластовий літній табір станиці Сіднею, з нагоди 65-ліття Пласту в Сіднею. 
 Табір відбувся на СУМ-івській оселі «Коло Річка» в Синіх Горах близько Сіднею. Це був перший 

станичний табір зорганізований станицею після ЮМПЗ в Канберрі. Було близько 85 учасників. 
 Таборова Команда: Комендант – пл. сен. Леонід Лулька БМ, Бунчужний – пл. сен. Гриць Гузій 

ЛЧ, Комендант УПН – пл. сен. Мирося Івасик, Комендант УПЮ – пл. сен Петро Домазар БМ 
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• 26/12/2015 – 3/1/2016 Станичний літній табір у Вікторії «Сила Скобиних Крил» 
 Табір успішно відбувся на пластовій оселі «Сокіл». Учасники табору були 20 пташенят, 25 

УПН, 36 УПЮ, 14 УСП, 65 батьків та 68 гостей. Провід табору: Комендант – ст. пл. вірл. Наталка 
Кострабі Верх., Бунчужний – ст. пл. Матей Базилицький БМ, Комендант УПН – ст. пл. Таїса 
Попович, Комендант УПЮ – ст. пл. Іванка Бучма Верх.

«Уêраїна Порóч». Обìін Виõовниêів віä 2012 äо 2015 р. 

КПС Австралії підтримала проект обміну виховників із початкових дускусій між крайами на нашому 
ЮМПЗ 2011-2012 в Канберрі та пізніше підчас ширших розмов на ЮМПЗ в Львові 2012 р. Обмін дає 
учасникам можливість набути унікальні досвіди, ознайомитися з пластовою діяльністю в іншій країні, 
зменшити культурні та соціальні бар’єри пластової співпраці, та розробити між-крайове знайомство 
пластунів. До тієї міри, обмін є дуже корисним проєктом, якого було варто продовжувати. 

Нам дуже прикро, що із 10 поданих зголошень на візи із початку програми обміну в 2012р., 
Австралійська імміґраційна служба та органи в Австралійських посольствах в Москві, Відні 
та Лондоні тільки надала трьом виховникам візи до Австралії. Хоч на зовні Австралія має тісні 
міжнародні зв’язки з Україною та постійно зміцнює дипломатичні відносини між країнами, ми 
помітили, що критерії надання візи в Австралію стали ще строгішими після початку конфліктів із 
Росією. Імміґраційна служба просто не оформлювала візи тим кандидатам,  де ризик не повернення 
додому після обміну був зависокий. 

Референтурі обміну було нелегко знайти готових австралійських кандидатів на зворотний 
обмін через суперечливі університетські та професійні графіки потенційних учасників. До того, 
після «Революції Гідності», конфлікти і війна з Росією, та на основі попередження Австралійського 
Міністерства Закородонних Справ, КПС Австралії рішила не пересилати виховників на зворотний 
обмін від 2014 року. В результаті, Австралія тільки вислали одного виховника на табір в Україну. 

Такі виховники брали участь в проекті обміну: 
ст. пл. Тетяна Бей СВ (м. Львів), 2012 р.
ст. пл. Наталя Карабин Бурх (м. Івано-Франківськ) 2012 р.
ст. пл. Томас Мільєнович (м. Брізбейн) 2013 р.
ст. пл Оля Слободян Чх (м. Івано-Франківськ) 2014 р.
Після дискусій з крайовою виховною референтурою, КПС Австралії рекомендує розширити 

офіційний проект обміну по всіх краях – тобто обмін не тільки може відбутися між Україною та 
Австралією, але між Австралією та Аргентиною, Німеччиною, Канадою і.т.д. Таким чином, проект 
зможе прогресувати до багатостороннього обміну на користь світової організації. 

Крайова Пластова Старшина висловлює подяку Головній Пластовій Булаві за фінансову допо-
могу для цього проекту. Також дякуєм діловодові обміну, ст. пл. Роксоляні Суховерській, та всім 
тим, які пригостили виховників. 

Переêëаä Ñтатóтó 

Хоч статут Пласту Австралії був прийнятий на 13-ому КПЗ’їзді в 1977 р., до цього часу, Крайова 
Пластова Організація ніколи не була легально зареєстрована. Перший крок в цьому процесі 
(резолюція 30–го Крайового З’їзду) є переклад статуту на англійську мову. Ст. пл. Роман Дзьоба, 
голова Суду Чести, взірцево вз’явся за цю працю й перевів дві інтенсивні сесії з КПС та радився з 
різними посередниками, щоб дійти до працездатного варіанту перекладу. Переклад лишається 
до прийняття на майбутньому КПЗ’їзді. 
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Виãотовëення піäрóчниêа пëастовиõ постанов та процеäóри 

В рамках доброго управління пластової організації та дотримання до державних правил 
поведінки у молодечих організаціях, КПС почала процес виготовлення підручника пластових 
постанов та процедури. На початок, шість документи були розвинені: праця з дітьми, політика 
конфіденційності, політика сексуального домагання, політика конфікт інтересів, постановa 
відносно розповсюдження інформарції по пластовому вебсайту та соц-мережі, та участь пластунів 
у політичних демонстраціях. КПС намагається виготовити широкий діапазон різних постанов, 
політики та директив поведінки, щоб забезпечити Пласт від майбутніх юридичних ризик. 

Пëастовиé Оäностріé
 
Через поширений брак нових пластових одностроїв та відсутність відповідних постачальників 

в Австралії та в інших країнах, КПС рішило назначити виробника шкільного одягу в Мельбурні для 
постачання нових одностроїв. КПС вже замовило відповідні жіночі та чоловічі шкарпетки, й очікує 
перші примірники чоловічого та жіночого однострою до кінця липня 2016р. 

Краéова Референтóра е-ìарêетінґó та пëастова соц-ìережа 

Ціль створення нової референтури було зміцнення зв’зків між КПСтаршиною та членами 
Пласту, й підвищити рівень пі-ар між ширшою громадою. Головна відповідальність референта 
е маркетінґу, пл. сен. Лариса Радіон, це - редакція е-Вісника, оновлення веб-сайту та подання 
інформацій на сторінку в соц-мережі Фейсбук. 

е-Вісниê 
е-Вісник, це регулярний електронний бюлетень, який інформує про діяльність Пласту та 

пластунів Австралії. Протягом звітового періоду 15 випусків е-віснику було вислано. Кількість 
одержувачів е-віснику перевершило 450 осіб, і включає членів Пласту в Австралі і поза її межами, 
колишніх пластунів та членів ширшої громади. Вписатися до е-віснику можна легко на веб-сторінці 
(http://www.plast.org.au/register.php). 

Веб-саéт 
Новини і оголошення (72), календар (164 події) та таборові інформації і вісники регулярно оновлю-

валися і додавалися до мережі. Під час каденції, на веб-сайті також була оброблена online-крамниця 
(http://plast.org.au/shop.php). На початку 2016р., пластова мережа була відновлена згідно з стандартами 
смартфонів та планшетних комп’ютерів. Формат КПС е Вісника також був відповідно змінений. 

Феéсбóê 
524	члени	належать	до	офіційної	групи	КПС	Австралії	на	мережі	Фейсбук	(https://www.face-

book.com/groups/plastaustralia/).	Адміністратори	групи	(члени	КПСтаршини,	Станичних	Старшин	
та діючі виховники) часто подавали новини (пластові та громадські), оголошення, та повідомлення 
з пластових заходів наживо. 
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Пëастовиé Мóçеé 

Від 50-их років, пл. сен. Омелян Слободян БМ почав збирати різні пластові видання, відзнаки, 
марки, листівки та інші матеріали з пластового життя в Австралії та з усіх куточків світу де існує Пласт, 
включно з Україною. Довго приміщений в кімнаті власної хати, із допомогою Станиці Аделайди та 
двома помічниками, музей тепер існує в двох кімнатах в Українському Народньому Домі Громади 
Південної Австралії.  5-го жовтня 2015 року з Божої Волі у Аделайді, друг Омелян відійшов на Вічну 
Ватру. Це була величезна втрата для Пласту та нашої спільноти в Австралії. 

Праця друга Омеляна у зібранні матеріалів і архівних документів є значним внеском в збереженні 
спадщини української нації, що є важливим фундаментом для формування української спільності по 
цілому світі. Надіємось, що Пласт та українська громада Південної Австралії, продовжить і надалі 
починання друга Омеляна і надасть всебічну підтримку його праці в майбутньому. 

Ювіëеéна Пëастова Зóстріч 2016-2017 

КПС назназчила Орг. Комітет Ювілейної Зустрічі, яка відбудеться 26-го грудня 2016р. до 4-го 
січня 2017р на пластовій оселі «Сокіл» у Вікторії і святкуватиме 105-ліття Пласту. КПС удобрила 
пляни запросити двох пластових виховників з Аргентини на цю зустріч. 

Оцінêа праці 

Нездорово для будь-якої організації, коли бракує провідників. Основний недолік в Австралії є 
зменшене членство розкидане по великій географічній території та що-менше охочих пластунів-
адміністраторів-провідників. Потрібно застановитися, чи не змінити структуру крайової пластової 
організації, та відносне адмінстративне положення станиць до КПС, щоб полегшити цю проблему 
та забезпечити майбутність Пласту в Австралії. 

В 2013-2016 періоді, Крайовий провід працював, щоб досягнути сильний адміністративний 
та статутовий фундамент для забезпечення безпереривного розвитку пластової організації та 
виховної програми краю. Але Крайова Старшина має обмежені резурси й розвиток Пласту тільки 
продовжиться із підтримкою станиць, сеньйорів, куренів УСП і УПС та батьків. 

Прямуючи в наступне десятиліття організації та ювілейний рік Пласту, наступна каденція матиме 
нелегку роботу щодо консолідації виховної програми, статутові питання, та важливі рішення щодо 
найбільш ефективної структури пластової організації в сучасному австралійському середовищі. 

Висловлюю щиру подяку всім, які спричинилися до переведення програм та проєктів 
КПС, і признання пластовим волонтерам, на всіх рівнях, які знаходять час і ентузіязм (і, в кінці, 
задоволення) опікуватись та виховувати постійний приплив нашої молоді. 

Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!

        пл. сен. Пилип Ботте, ЛЧ
        Голова КПС 
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ЗВІТ
Краéової Пëастової Ñтаршини 
Арã.ентини

Провіä

Ñêëаä Краéової Пëастової Ñтаршини: 2013     2015
Голова:    пл.сен. Юрій Назарик, CМ  пл.сен. АндрійВасилик, СМ
1-й заступник, реф.вих. діяльності: ст.пл. Андріана Аґрес  ст.пл. Маріяна Андрусяк, ВХ
2-й заступник    пл.сен. Ксеня Балук   пл.сен. Юрій Назарик, СМ
Секретар:    ст.пл. Наталя Панюк   ст.пл. Наталя Панюк
Крайовий Комендант УПЮ: 
до березня 2014 р.   ст.пл. Іван Дмитрів    ст.пл. Лореа Арса Похиляк
від квітня 2014 р.   ст.пл.гетьм.вірл. Настя Аґрес, ВО
Крайова Комендантка УПН:  ст.пл. Івана Яремко   пл.сен. Тамара Заоборна
Фінансово господарна референтка: пл.сен. Aдріяна Хам   пл.сен. Адріяна Хам
Головний Буланий УПС:  пл.сен Андрій Липинський  пл.сен. Андрій Липинський
Головний Буланий УСП:  ст.пл. Наталка Дмитрів  ст.пл. Роман Клюба
Голова Пластприяту:   пані Ґабрієла Демчук  пані Ґабрієла Демчук

Ñêëаä Краéової Пëастової Раäи 2013     2015
Голова:     пл.сен. Андрій Василик, СМ  пл.сен. Павля Балук
Заступниця:    пл.сен. Тамара Заоборна  пл.сен. Адріяна Аґрес
Секретар:    ст.пл. Маріян Шафовал  пл.сен. Роман Селянський

пë. сен. Анäріé Васиëиê,
ãоëова Краéової Пëастової Ñтаршини Aрã.ентини
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Чисеëüниé Ñтан Краю:

Уëаä Abr-13 May-15 Ene-16 Jun-16

Пташат при Пласті 10 10 10 7

УПН 9 8 9 16

УПЮ 14 12 12 12

УСП 33 34 34 35

УПС 36 36 36 36

Не	діючих/пасивні -8 -6 -15 -15

Разом 84 84 76 84

Äіяëüністü Пëастової Орãаніçації

У звітовому часі Крайова Пластова Старшина провадила свої формальні сходини, де перевіряли 
та плянували внутрішні та зовнішні потреби пластової організації, затверджуючись організованим 
календарем та беручи під увагу громадські імпрези, щоб не ослабити пластову працю.

Пласт діє по неділях. Наші новаки та юнацтво бере участь по культурних товарствів де прав-
ляють мову, українознавства та местицтво, у суботах.

Де коли, це не дозволає щоб занняття пройшло найкоресніше та обмежиють сповнення 
програми запланованої виховної праці а також приготовлиння та здавання проб.

Між іншим, українська громада зменшується по трохи де трудно дістати нових учасників для 
УПН та УПЮ. Але, в порі літних таборах, стараємося зацікавити потенціальних нових учасників 
запрошувати їх до таборів та приєднати до пластової програми під час року.

Інформативна пластова праця, розповсьудано через фейсбук, брошурків, розмова до батьків, 
є шляхом щоб зацікавити можлеві нові кандидати до Пласту. Теперішна каденція відвідала пров. 
Місіонес де існує велика ґромада щоб розглянути та спільно організувати пластове життя.

Зараз у нашій організації є 99 учасників (котрі не діє майже тритина тому що занґажовані 
активно в українській громаді) а інші з них, перейшли на пенсію або є суали пасивнеми за статутом. 
Діючих пластунів: 84.    
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Мемо того, пластова виховна праця все шукає найвищу якість постійних дошколів, курсів щоб 
мотивувати виховників.

Іìпреçи та çаõоäи

У звітовому часі, Крайова Пластова Старшина організувала та брала офіційно участь зі своїми 
уладами на слідуючих імпрезах та заходах:

• Cвято Патрона Пласту.
• Відзначення «Зелених Свят», спільно із Братством Колишніх Вояків 1-ї Української Дивізії та 

Фундацією ім. Тараса Шевченка, червень 2013 до 2016 р.
• Святочні Збірки з нагоди «Річниці Незалежності України», «Днем Державного Прапору» 
• Свято «Дня Дитини»  в Пластовій Домівці, серпень 2013 до 2015р.
• Показові новацькі та юнацькі сходини при Т-ві. Відподження філії Aвежанида 2013р. 
• Свято Весни в Оселі Ненаситець, Пунта Індіо, жовтні 2013 до 2015р.
• Відзначиння 65 Літта Заснування Пласту в Aргентині, жовтень 2014 рік. 
• Відзначення «Листопадового Зриву», спільно із Братством Колишніх Вояків 1-ї Української 

Дивізії та Фундацією ім. Тараса Шевченка, листопад 2013 до 2015 років.
• На Службі Божій в наміренні «Українського Голодомору» в Катедрі міста Буенос Айрес, 

листопад 2013 до 2015 років.
• Стріча в Пластовій Домівці з пл. сен. Ростиком Cлабіцьким Головним Булавним УПН, листопад 

2013 рік.
• Пластова Ялинка в Українській Католицькій Катедрі, грудень 2013 рік та Вифлеємська Ніч в 

Пластовій Домівці, грудень 2014 і 2015 років.
• Пласт був репрезентований стендом на Cвяті «Буенос Aйрес святкує Україну» організовано 

Міською Радою Буенос Aйрес та УЦР в парку «3 Лютого», грудень 2013, жовтень 2015років.
• Відвідання пана Посла України Юрія Дюдіна в свої резиденції, щоб передати Різдвяні Поздоров-

лення, грудень 2014, 2015 років.
• Відвідани до пров Місіонес, південь Аргентіни щоб розвідати можливість пластової праці.
• Літні Табори, 2014, 2015 та 2016 років.
• На Відправі Великої П’ятниці 2014, 2015, 2016 років.
• На Шевченківських Святкуваннях 2014 до 2016 р.
• Проща до Люханського Собору Богородиці,  2014 до 2016 р.
• Відзначення спільно із Братством Колишніх Вояків 1ої Української Дивізії та Фундацією ім. 

Тараса Шевченка, Небесну Cотню, де була відкрита поминальна дошка в Цвинтарі Монте 
Ґранде, червень 2014 рік.  

• Відзначення спільно із Братством Колишніх Вояків 1ої Української Дивізії та Фундацією ім. 
Тараса Шевченка, спомен 30л. Катастрофа Чорнобилю, де була відкрита поминальна дошка в 
Цвинтарі Монте Ґранде, липинь 2016 рік

• Вишкіл Юнацьких Виховників на 1ий ступінь, травень 2014 рік.
• Участь в урочистостях «90-річчя Просвіти» даючи проводому цієї установи алегоричну 

таблицю, жовтень 2014 рік
• Зустріч з членами КПC із головою CКУ, (доктор Евген Чолій), жовтень 2014рік
• Відзначення річниці Майдану, листопад 2014 рік. 
• Дошкіл Cестричка та Братчик для Пташат, квітень 2015 рік.
• Вишкіл Юнацьких Виховників на 2ий ступінь КВ, травень 2015 рік.
• Відвідання Голови ГПБ у намірі XXVIII КПЗ 2015р.
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• Cтріча КПC та Голови ГПБ з паном Послом України Юрій Дюдін, управою УЦР та Тва Просвіта: 
травень 2015 рік. 

• Показ Фільму «Хроніка УПA», разом з УКТ Просвіта, травень 2015 рік.

Пëастові äоìівêа та осеëя

Пластове майно записано дві домівки. Це постійно турбування про обслуговування, догляд та 
поліпшення тих будинків. Кошти великі а грошові ресурси не вистарчають щоб покрити мінімальні 
потреби. Постепенні зберання доборовільних датків, імпрезах до цієї мети.

Уêраїна Порóч

У звітовому часі скористали 3 обміни: з України приїхали ст. пл. скоб Тарас Шепаняк, CМ й 
ст.пл. Назар Косендяк, а до України поїхала ст. пл. Каміля Голик.

Розумієм ціл та важливість програми УП, але треба опрацювати правильник щоб кандидат та 
крайовий	провід	котрий	її/його	прениймають	знав	на	що	приїзджає	до	крайового	табору.	

Реêоìенäації:

• Підтримувати стосунки з Пластом на Україні та з Головною Пластовою Булавою.
• Намагатися всіма засобами, щоб залучити нових членів в нашій установі.
• Заохочувати наших юнаків проводити свою діяльність.
• Підтримувати та користати з Програми Україна Поруч.
• Модернізувати виховну систему з використанням сучасної технології.

З пластовим привітом, 

Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!

         пл. сен. Андрій Василик, CМ,
         Голова КПС
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ЗВІТ
Краéової Пëастової Ñтаршини 
Веëиêої Áританії

Провіä
Склад, який вибрали на 68-му Крайовому Пластовому З’їзді у Великій Британії 7-го травня 

2016 року:

Краéова Пëастова Раäа:
Голова     пл.сен. Оксана Паращак
Члени     пл.сен. Іван Кулик
      пл.сен. Зенко Стрілковський
      пл.сен. Ярема Кучинський

Краéова Пëастова Ñтаршина:
Голова     пл. сен. Марія Бабич    
Заступник і Діловод Самітників пл. сен. Анатолій Тарковський
Секретар     пл. сен. Роман Михайлюк
Скарбник     пл. сен. Данило Вільчинський
Господар     пл. сен. Мирон Рибчак
Діловод УПН    пл. сен. Христина Михалків
Діловод УПЮ    пл. сен. Ганя Ткачук
Діловод УСП
Діловод УПС    пл. сен. Ія Лагодинська
Діловод преси    пл. сен. Валерія Панчук
Адміністратор мережі   пл. сен. Андрій Рій

Капеëяни Пëастó:    всеч. о. Богдан Матвійчук  УАПЦ
      всеч. о. Володимир Сампара УГКЦ

пë. сен. Марія Áабич,
ãоëова Краéової Пëастової Ñтаршини Веëиêої Áританії
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Чëенство
Число членів, що платять пластову членську вкладку — 105.
Пташата   3
УПН   18
УПЮ   22
УСП   10
УПС   49
Пластприят  3

Äіяëüністü
• Виховна праця по станицях лише відбувається в Лондоні і в Манчестері.
• Беруть участь в громадських святах, Різдвяному концерті і ходили з колядою і з Вертепом, 

Свято Матері, Свято Героїв, Свято Незалежності України, відзначення Дня Скорботи.
• Члени станиці Лондон і Манчестер відібрали Вифлеємський Вогонь Миру від англійських 

скаутів і роздавали для української громади в церквах в Лондоні, Манчестері, Рочдейлі і 
Ольдгамі і це єднає всіх людей у бажанні миру, злагоди і любові.

• Організували Свято Весни і Свято Андрія.
• Перевели писання писанок в Українському клюбі.
• Пластові табори – рік 2013, 2014, 2015
• Кожного	року	відбуваються	пластові	табори	на	два	тижні	на	„Верховині”	у	Валії	при	кінці	липня	

і початок серпня.
• Програма таборів була різноманітна.

Новацтво
Мали спортові змаги, теренові ігри, прогульки, мандрівки, ходили до моря, до замку в Con-

wy,	їздили	до	парку	“Greenwood”,	плавали	в	басейні,	вправляли	у	стрільбі	з	лук,	мали	спів	і	також	
робили новацькі вмілості.

Юнацтво 
Мали мандрівки до найвищої вершини у Валії гору Сноудон, нічні прогульки, теренові ігри та 

змаги,	прогулька	до	“Greenwood”,	до	моря,	стріли	з	лук,	басейн,	похід	під	вітрилом	у	глибокі	води	
Ірляндського моря, мали спів, табірництво, піонірка, картографія і.т.д.

Кожного року КПС Великобританії запрошував пластунів з України на літні табори (виховників 
і юнацтво).  КПС і станиця Лондон організували їм перебування і екскурсію по Лондоні. Виховники 
з України допомагали в таборовій програмі. Вони збагатили наш табір своїми ідеями і талантами.

В 2013-му році прибуло 10 пластунів з України (5 виховники і 5 юнацтва).
В 2014-му році прибуло 10 пластунів з України (4 виховники і 6 юнацтва).
В 2015 році прибуло 7 пластунів з України (3 виховники, 3 юнацтва і одна новачка).
За роки 2013 і 2014 кошт запрошення був поділений на три частини між ГПБ, Україна Поруч і 

КПС Великобританії. За рік 2015 кошт запрошення учасників з України до тепер був покритий КПС-
ом Великобританії.

Я мушу підкреслити, що є велика користь запросити не лише виховників але також юнацтва з 
України на наші табори.  Це дає нагоду познайомитися з іншими пластунами і довідатися про іхні 
погляди, думки і ідеї про Пласт. Щира подяка ГПБ і Україні Поруч за їхню поміч для КПС Великобританії.

Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!

        пл. сен. Марія Бабич,
        голова КПС
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ЗВІТ
Краéової Пëастової Ñтаршини 
Канаäи

Провіä 

Провід від березня 2013 — березня 2014 

Краéова Пëастова Ñтаршина: 
Голова    пл. сен. Олена Цоба 
Заступник голови  не було 
Писар    пл. сен. Ірена Молковська 
Скарбник   пл. сен. Андрій Тарапацький 
Бувша голова   пл. сен. Ганя Шиптур 
Референт УПН  ст. пл. Ірина Микитюк 
Референт вишколу УПН ст. пл. Христя Савчин 
Референт УПЮ  пл. сен. Дарія Градюк-Горбай 
Референт вишколу УПЮ пл. сен. Нестор Микитин 
Референт УСП  ст. пл. Руслан Трач 
Референт УПС  пл. сен. Петро Вовк 
Станичний (Едмонтон) пл. сен. Ярема Шулякевич 
Станична (Калґарі)  пл. сен. Маруся Ільницька 
Станична (Вінніпеґ)  пл. сен. Марта Гнатів 
Станична (Сейнт Катеринс) пл. сен. Марійка Кобзан-Дяків 
Станична (Торонто)  пл. сен. Дарка Ковалик 
Станичний (Оттава)   пл. сен. Михайло Височанський 
Станичний (Монтреал)  пл. сен. Тарас Конанець 

 

пë. сен. Áоãäан Коëос,
ãоëова Краéової Пëастової Ñтаршини Канаäи
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Краéова Пëастова Раäа: 
Голова    пл. сен. Ганя Шиптур 
Члени    пл. сен. Михайло Ганч, ст. пл. Михайло Ґадач, ст. пл. Лесик Колос 
Функції Суду Чести перейшли до КПРади. 

 

Провід від березня 2014 — березня 2015 

Краéова Пëастова Ñтаршина: 
Голова    пл. сен. Олена Цоба 
Заступник голови  пл. сен. Богдан Колос 
Писар    пл. сен. Ірена Молковська 
Скарбник    пл. сен. Андрій Тарапацький 
Бувша голова   пл. сен. Ганя Шиптур 
Референт УПН  ст. пл. Ірина Микитюк 
Референт вишколу УПН ст. пл. Христя Савчин 
Референт УПЮ  пл. сен. Дарія Градюк-Горбай 
Референти вишколу УПЮ пл. сен. Мирон Пеняк, пл. сен. Володя Дашко, 
     пл. сен. Христя Колос, ст. пл. Андрій Михайльчишин 
Референт УСП  ст. пл. Руслан Трач 
Референт УПС  пл. сен. Петро Вовк 
Станичний (Едмонтон) пл. сен. Ярема Шулякевич 
Станична (Калґарі)  пл. сен. Маруся Ільницька 
        від 1-го серпня  пл. сен. Леся Саведчук 
Станична (Вінніпеґ)  пл. сен. Марта Гнатів 
Станична (Сейнт Катеринс) пл. сен. Марійка Кобзан-Дяків 
Станична (Торонто)   пл. сен. Дарка Ковалик 
Станичний (Оттава)   пл. сен. Михайло Височанський 
Станичний (Монтреал) пл. сен. Тарас Конанець 

 
Краéова Пëастова Раäа: 

Голова    пл. сен. Ганя Шиптур 
Члени    пл. сен. Михайло Ганч, ст. пл. Данило Спольський 

 

Провід від березня 2015 — березня 2016 

Краéова Пëастова Ñтаршина:
Голова    пл. сен. Олена Цоба 
Заступник голови  пл. сен. Богдан Колос 
Писар    пл. сен. Ірена Молковська 
Скарбник   пл. сен. Андрій Тарапацький 
Бувша голова   пл. сен. Ганя Шиптур 
Референт УПН  ст. пл. Ірина Микитюк 
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Референт вишколу УПН ст. пл. Христя Савчин 
Референт УПЮ  пл. сен. Дарія Градюк-Горбай 
Референти вишколу УПЮ пл. сен. Христя Колос, пл. сен. Мирон Пеняк, 
     пл. сен. Володя Дашко, ст. пл. Андрій Михайльчишин 
Референт УСП  ст. пл. Руслан Трач 
Референт УПС  пл. сен. Петро Вовк 
Станичний (Едмонтон) пл. сен. Ярема Шулякевич 
       від 15 листопада 2015 пл. сен. Маркіян Лазурко 
Станична (Калґарі)  пл. сен. Леся Саведчук 
Станична (Вінніпеґ)   пл. сен. Марта Гнатів 
Станична (Сейнт Катеринс) пл. сен. Марійка Кобзан-Дяків 
Станична (Торонто)   пл. сен. Дарка Ковалик 
  від 1 серпня 2015   пл. сен. Любко Белей 
Станичний (Оттава)   пл. сен. Михайло Височанський 
Станичний (Монтреал)  пл. сен. Тарас Конанець 
 

Краéова Пëастова Раäа: 
Голова    пл. сен. Ганя Шиптур 
Члени     пл. сен. Михайло Ганч, ст. пл. Данило Спольський 
 
 

 Провід від березня 2016 

Краéова Пëастова Ñтаршина: 
Голова    пл. сен. Богдан Колос 
Заступник голови  пл. сен. Дарія Горбай 
Писар     ст. пл. Віра Чайковська 
Скарбник    пл. сен. Андрій Тарапацький 
Бувша голова   пл. сен. Олена Цоба 
Референт УПН   пл.сен. Ліля Гордієнко 
Референт вишколу УПН  нема  
Референт УПЮ   ст. пл. Таня Яців-Жураківська 
Референт вишколу УПЮ  пл. сен. Наталка Мисаковець 
Референт УСП   ст. пл. Стефан Лебедь 
Референт УПС   пл. сен. Ганя Шиптур 
Станичний (Едмонтон)  пл. сен. Маркіян Лазурко 
Станична (Калґарі)   пл. сен. Леся Саведчук 
Станична (Вінніпеґ)   пл. сен. Марта Гнатів 
в/о	Станичної	(Сейнт	Катеринс)		пл.	сен.	Оля	Ткачук	
Станичний (Торонто)  пл. сен. Любко Белей 
Станичний (Оттава)   пл. сен. Михайло Височанський 
Станичний (Монтреал)  пл. сен. Тарас Конанець 
 

Краéова Пëастова Раäа: 
Голова    пл. сен. Олена Цоба 
Члени     пл. сен. Остап Гавалєшка, ст. пл. Марко Якута 
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Чисеëüниé Ñтан Пëастó в Канаäі
7 станиць 
 

2013 2014  2015 2016 

УПН 253 270  242 252 

УПЮ 270 214 249 242 

УÑП 178 185 182 277 

УПÑ 348 322 297 249 

РАЗОМ 1049 991  970 1020 

Новацтво 
Новацтво зорганізоване в 12-ох гніздах – 4 в Торонті, 2 в Монтреалі, 2 в Вінніпезі, 2 в Едмонтоні, 1 

мішане в Оттаві, та 1 мішане в Калґарі.  Програма проводиться підчас шкільного року по станицях, 
а літом на таборах. Щоліта організується 5 новацьких таборів – 2 табори на оселі Пластова Січі 
біля Торонта (окремі для новачок і новаків), один табір на оселі Батурин біля Монтреалу, один 
табір в Українському Парку біля Вінніпеґу, та один табір на оселі Барвінок біля Едмонтону.  

В багатьох станицях батьки відіграють провідну ролю братчика і сестрички. Деколи відбува-
ються виміни виховників на новацьких таборах, де виховники з одної станиці їдуть на табір до другої. 

Розпочалася праця над електронними матеріялами для новацьких виховників на веб-сторінку 
КПС Канади з ціллю перетворити в цифрову форму старші, але далі актуальні, допоміжні матеріяли 
та зорганізувати їх в легкій та доступній формі. 

 
Вишêоëи Новацüêиõ Виõовниêів: 
Червень 2014 – вишкіл впорядників – оселя Батурин біля Монтреалу  
Квітень 2016 – вишкіл гніздових – станиця Торонто 
 
Юнацтво 
Юнацтво зорганізоване в 12-ох куренях – 4 в Торонті, 2 в Монтреалі, 2 в Вінніпезі, 2 в Едмонтоні, 

1 мішане в Оттаві, та 1 мішане в Калґарі. Програма проводиться підчас шкільного року по станицях, 
а літом на таборах. 

Літом 2013 та 2015 року відбулися успішні курінні табори по станицях. В серпні 2014 року 
переведено крайові табори по пробах в різних частинах Канади. Табір Прихильників підготувала 
станиця Вінніпеґ в провінційному парку. Табір Учасників підготувала станиця Торонто в провінцій-
ному парку. Табір Розвідувачів підготовили станиці Едмонтон і Калґарі в Скелястих Горах. Табір 
Скобів і Вірлиць перевів ст.пл. Руслан Трач в східній провінції Нюфавндленд. 

В серпні 2016 року відбудеться Крайова Пластова Зустріч в провінції Альберта з нагоди 125 
ліття поселення українців в Канаді. Юнацтво візьме участь в громадських святкуваннях, відвідає 
українські піонерські околиці, а далі помандрує гірськими стежками Скелястих Гір. 

За останніх кілька років вироблено окрему таборову політику та детальні процедури для 
підготовки та переведення всіх пластових таборів в Канаді. Визначено спосіб підбору проводів та 
виховників, та точки до перевірки з боку безпеки. Цю політику переводимо в життя. 

 
Міжêраéові Вишêоëи Зоëота Áóëава: 
Червень/липень	2013	–	оселя	Пластова	Січ	біля	Торонта	
Червень/липень	2015	–	оселя	Пластова	Січ	біля	Торонта	
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Вишêоëи Юнацüêиõ Виõовниêів: 
Травень 2013 – вишкіл впорядників і вишкіл зв’язкових – оселя Пластова Січ біля Торонта. 
Травень 2014 – вишкіл впорядників і вишкіл зв’язкових – оселя Пластова Січ біля Торонта. 
Серпень 2015 – вишкіл впорядників і вишкіл зв’язкових – парохіяльна оселя біля Едмонтону. 
Травень 2016 – вишкіл впорядників – оселя Пластова Січ біля Торонта. 
 
Ñтарше Пëастóнство 
Референтура УСП видає неперіодичний обіжник Зелена Хустка, який включає інформації 

про працю старших пластунів в Канаді. Старше пластунство бере на себе обов’язки виховників в 
новацтві та юнацтві, організує та переводить табори, організує окремі пластові акції та добрі діла, 
допомагає з пластовими святами та імпрезами. Багато старших пластунів беруть активну участь 
не лише в Пласті але і в громадському, політичному та культурному житті своїх осередків.  

Весною	2016	року	ГПБулава	затвердила	новий	мішаний	старшопластунський	курінь	“Зелені	
Гуски”.	

 
Пëастовиé Ñеніорат 
Члени сеніорату творять головну частину пластових проводів по станицях, беруться до 

виховної праці де їх потрібно, та анґажуються в різних видах громадської праці по своїх осередках. 
Деякі сеніорські осередки переводять реґулярні сходини своїх членів на різні, загально цікаві 
теми. На терені Канади діють різні пластові сеніорські курені, члени яких провадять окрему 
пластову діяльність. 

 
Інша праця та проєêти КПÑ  

• Лицем до Громади 
Провід заохочує канадських пластунів брати участь у різних громадських акціях. Велика 

кількість пластунів бере провідну ролю у громаді, очолюють  студентські клюби, суспільні 
організації і групи на місцевій, провінційні та крайовій базі. Члени Пласту також беруть активну 
участь в Конґресі Українців Канади як члену екзекутиви. З останніми подіями в Україні, провід 
заохочує пластунів брати активну участь в демонстраціях, підтримувати Євромайдан та різні 
доброчинні акції на поміч постраждалих на сході України.   

 
• Поміч та Зв’язки з Пластунами в Україні 
Канада	 кілька	 разів	 брала	 участь	 в	 програмі	“Україна	 поруч“,	 та	 запрошувала	 виховників	 з	

України на свої літні табори. 
Провід підтримує заклики ГПБ що до збірки фондів для потерпілих пластуніх в АТО, заохочує 

старшопластунські та сеніорські курені, та окремих членів до добродійних акцій, та передає 
зібрані фонди на руки Крайової Пластової Організації України. 

 
• Вифлеємський Вогонь Миру 
Щорічно,	в	передріздвяний	час,	пластуни	Канади	(особливо	членки	куреня	“Ті,	що	греблі	рвуть“)	

займаються передачою Вифлеємського Вогню Миру по своїх станицях, везуть до українських 
церков та установ, та передають іншим скавтським та етнічним громадам. 

 
• Інклюзивне Виховання 
Референт Інклюзії при КПС розробив засади, процедури, та різні ресурси для краю і станиць, 

з ціллю підтримати пластунів з особливими потребами, щоб вони могли брати участь у пластовій 
програмі і почувати себе повноцінними членами організації. 
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• Екологія – Пластуни дбають про оточення 
Референт Екології при КПС організує зацікавлених референтів по станицях, та допомагає їм 

переводити пластові програми в екологічно відповідальний спосіб. Заохочує пластунів шанувати 
природу та включатися до безслідного таборування. 

 
• Розвиток Пласту в Канаді 
Для сприяння зросту Пласту в Канаді, провід докладає зусилля щоб заохотити нове членство 

зпоміж четвертої хвилі, нових поселенців з України та інших країв.  Для місцевостей, де зараз 
нема Пласту, а громада виявляє зацікавлення пластовою організацією, провід уможливлює 
вишколи виховників, організує доступ до матеріялів, та заохочує участь в пластових програмах в 
довколішних станицях. 

 
• Пластова Мережа Канади 
КПС Канади провадить свою веб-сторінку, та сторінку на Фейсбук. Референти мережі 

розробляють нові матеріяли, поновлюють інформації, подають фотографії і новини, та слідкують 
за вжитком мережі. 

 
Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!

         пл. сен. Богдан Колос, К.В.
         Голова КПС 
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ЗВІТ
Краéової Пëастової Ñтаршини 
Ніìеччини

1.Провіä 
Склад КПС Німеччини, який вибрали на XXVIІІ з›їзді 08-го листопада 2014 р.: 

1.1 КПÑ 
Голова: пл.сен. Оксана Микитчак 
Заступник голови: пл.сен. Стефан Дем’янів 
Секретар: пл.сен. Богдан Комаринський 
Діловод УПН: ст.пл. Віра Зень 
Діловод УПЮ: пл.сен. Андій Спєх 
Заступник пл.сен. Ірця Добрянська-Райндл 
Діловод УСП: ст.пл. Тарас Кайдіч 
Діловод УПС: пл.сен. Ліда Головата 
Діловод фінансів: пл.сен. Юрій Дубицький 
Діловод господарства: пл.сен. Роман Мороз 
Референт гуманітарної допомоги: пл.сен. Маруся Саляк 

1.2 КПР 
Голова КПР: пл.сен. Михайло Добрянський 
Заступник: пл.сен. Таня Тарапацька-Шафовал 
Члени: ст. пл. Катруся ден Том 
               ст. пл. вірл. Марина Крицкалюк
               пл.сен. Люба Бутковська-Вальків 

пë. сен. Оêсана Миêитчаê,
ãоëова Краéової Пëастової Ñтаршини Ніìеччини
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1.3 Чисëо чëенів 
УПН  18 
УПЮ  19 
УСП  41 
УПС  79 
Раçоì  157
 
Від червня 2013 р. до червня 2016 відбулися в пластовій домівці 32 сходини КПС-у. Атмосфера 

була дружня і продуктивна. Термінові проблеми ми розглядали телефонічно і через електрону 
пошту. 

2. Виõовна праця  

2.1 Ñõоäини  
Новацькі сходини проходили в пластовій домівці кожного другого тижня.  
Юнацькі сходини відбувалися, на жаль, нерегулярно. Не так просто знайти виховників, які 

регулярно	 збиратимуть	 юнацтво;	 Вони	 в	 такому	 віці,	 коли	 відбувається	 багато	 змін	 у	 їхньому	
житті: переїжджають на інше місце на навчання, здають іспити, і.т.д., так що існує брак виховників! 
Позатим, виховна юнацька діяльність вимагає багато знаннь і мотивації, щоб зацікавити юнацтво! 

2.2 Пëастові табори 
Традиційно в серпні були проведені три пластові міжкрайові літні табори (два тижні, близько 

50 учасників), три табори пташенят (триденні, близько 30 учасників) на оселі «Jugendsiedlung 
Hochland« біля Мюнхену в Німеччині і три пластові міжкрайові лижні табори (один тиждень) 
в	 «St.Johann	 im	Pongau«	 в	Австрії	 (близько	90	 учасників).	Програма	 таборів	була	різноманітна:	
прогулянки, мандрівки, канатний парк, вистави, рафтинґ, басейн, теренівки, і.т.д. 

Кожного року КПС запрошував пластунів з України (юнацтво і виховників) на літні табори. 
Пласт в Німеччині фінансував пластунам з України подорож і перебування на таборі. Крім того, 
УСП і УПС організували їм перебування у таборі і туристичну екскурсію по Мюнхену. Виховники з 
України допомагали в організації таборової програми. Обмін між пластунами дуже важливий, бо 
пластуни з різних країв знайомляться, вчаться розуміти різні світогляди, толерально ставитися до 
інших поглядів і усвідомлювати, що пластова ідея існує в цілому світі. 

Пластові міжкрайові літні табори 2013 р. 
• Юнацький	табір	«Гей	у	джунглях«,	комендантка	ст.пл.	вірл.	Ліна	Микитчак	/	ст.	пл.	вірл.	Катруся	
ден Том.
• Новацький табір «Отроки і Боярівни«, командантка ст. пл. вірл. Марина Крицкалюк 
• «Табір пташенят«, командантка пл.сен. Люба Бутковська-Вальків 

Пластові міжкрайові літні табори 2014 р. 
• Юнацький табір «14«, комендантка ст.пл. вірл. Ліна Микитчак 
• Новацький табір «Калейдоскоп Україною«, комендантка ст. пл. вірл. Марина Крицкалюк 
• «Табір пташенят«, комендантка пл.сен. Люба Бутковська-Вальків 

Пластові міжкрайові літні табори 2015 р. 
• Юнацький табір «Літо Чампіонів«, комендантка ст. пл. Таня Ерлайн 
• Новацький табір «Пливемо на чайках«, комендантка ст. пл. Віра Зень 
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Пластові	табори	«пташенят»	з	батьками	2013	р.	/2014	р./	2015	р.		
Програму таборів «пташенят« готувала щороку успішно пл.сен. Люба Бутковська-Вальків. Діти 

з батьками мали можливість познайомитися з ідеєю пласту і таборуванням. Вони були захоплені 
заняттами майструванням, співами, прогулянками, хлюпанням в болоті та виступом при ватрі 
«дідова ріпка«. Діти не хотіли вертатися до дому! Кожного року зростає число учасників. На даний 
момент це найбільший табір! 

Пластові	міжкрайові	лижні	(лещетарські)	табори	2014	р.	/2015	р.	/	2016	р.	
• Пластовий міжкрайовий лижний табір 2014 р. «Країна мрій«, командантка ст.пл.вірл. Лаура 

Гарабач -Пластовий міжкрайовий лижний табір 2015р. «камера мотор«, командантка ст.пл. вірл. 
Лаура Гарабач 

• Пластовий	міжкрайовий	лижний	табір	2016р.	«На	Таборі	Dahoam«,	командантка	ст.	пл.	вірл.	
Катруся Ден Тоом 

2.3 ЮМПЗ 2017 в Ніìеччині 
від	12-го	серпня	до	19-го	серпня	2017	року	на	оселі	„Jugendsiedlung	Hochland“	блиско	Мюнхена	

Оргкомітет	 під	 керівництвом	 ст.пл.	 Бориса	Франкевичa/	 пл.сен.	 Ірці	 Добрянської-Райндл	 i	 КПС	
готують	ЮМПЗ	2017	в	Німеччині.	Інформації	ви	знайдети	на	вебсторінці:	www.umpz2017.de	

3. Про äобрі äіëа та ãóìанітарнó äопоìоãó 

3.1 Референт гуманітарної допомоги пл.сен Маруся Саляк і пл.сен. Михайло Добрянський 
організували з Баварським Червоним Хрестом збір та перевезення гуманітарної допомоги: одягу, 
медикаментів, різдвяних пакунків для України. 

З доходів від проведення виставки митців фінансувалися 3 великі транспортні доставки 
медичних допоміжних засобів, одягу, миючих та дезинфекційних засобів, памперсів, тощо. 

• Українські митці в грудні 2015 р. знову організували виставку для збору коштів для допомоги 
Україні. Дохід 2.000€ передали особисто в руки Оксані Заліпській. За ці гроші були підготовлені 
святковіі пакуночки для дітей у сиротинцях, розташованих переважно в Східній Україні. 

• За підтримки Баварського Червоного Хреста до Рівного було відправлено транспорт із 
приблизно 14.000 кг гуманітарної допомоги, також 30 палет дитячого харчування від фірми ГІПП. 

• Групу дітей і відповідного персоналу формують і супроводжають пластуни Оксана Заліпська 
та Толік Смаглюк. 2015 р. група складалася на 90 % з дітей біженців. Пласт перебирає 50 % коштів 
транспорту (прибл. 1.700Є), кошти перебування та на екскурсії повністю перебирає Баварський 
Червоний Хрест. 

• У грудні 2015 р. було відправлено дві вантажівки: одну — до Києва, іншу — до Рівного з  
прибл. 17 тон вантажу. Вантаж складався з прибл. 2000 святочних пакуночків, які були призначені 
для хворих дітей, дітей-інвалідів, сиріт та дітей із малозабезпечених сімей. Пакуночки підготовили 
переважно учні німецьких шкіл, садочків, церкви, організації й фірми. Вартість вантажів — 6.600Є. 

• Для відділення дитячої онкології у Києві в грудні 2015 р. були закуплені два запаювачі у 
вартості 8.800$. 50 % коштів взяла на себе організація «Матері проти атомної енергії». 

• Щорічно референт закупляв в Стрию майже 2000 куль на ялинку. Ці ялинкові прикраси 
продаються при різних німецьких церквах, організаціях, а також на пластовому базарі. Дохід від 
продажу йде на допомогу Україні. 

• У вересні 2015 р. Будчи в Україні референт заїхав до Рівного, щоб особисто відвідати наших 
волонтерів Оксану і Толіка, а також лікарні, яким ми допомагаємо. Німецька організація «Матері 
проти атомної енергії» щороку передає до відділення окнології дитячої лікарні 10.000Є на закупівлю 
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медикаментів для онкохворих дітей, чиї батьки не мають змоги придбати необхідні медикаменти . 
• При цій нагоді референт також відвідав пластову оселю в Клевані (прибл. 25 км від Рівного). 

Йому дуже сподобалась оселя подруги Марусі, яка показала, скільки власними силами там було 
зроблено а також скільки насаджень там зявилося завдяки допомозі Баварського Червоного 
Хреста. Але ще скільки багато зусиль і праці там потріно вкласти. Туди приїжджають групи плас-
тунів, а також учні зі шкіл та діти-інваліди. Так що зацікавлення і потреба є. Варто було б задуматися 
над тим, як допомогти табору фінансово, й цим забезпечити можливість проведення ще таких 
необхідних робіт? 

3.2 Ãóìанітарна äопоìоãа ç Нюрнберґа 
Отець Богдан Пушкар з Бамберґа і його сестра пл.сен. Марійка Ерлайн з Нюрнберґа що року 

організували великі гуманітарні транспорти в Україну. Вони збирали вживаний одяг, медичне 
обладнання і гроші для гуманітарної допомоги. Окрім того подруга Марійки зупроводжувала 
дітей з України, які лікувалися в Німеччині. 

3.3 Äопоìоãа äëя ст.пë. сêоба Івана Ñпринüа 
КПС, УСП і УПС в Німеччині допомагали ст. пл. скоб Іванові Сприневі лікуватися в Німеччені. 

4. Заãаëüні çаõоäи Äіяëüністü в ãроìаäі 

4.1 Реãóëярні çаõоäи 
• Референт УПС пл. сен. Ліда Головата щороку організовувала для громади в Мюнхені гриль, 

буфет, ігри та забави. Гриль відбувався традиційно при парафіяльному домі укр. грек. катол. 
церкви. Щоразу вітер розганяв хмари і сонечко притягувало багато гостей. Все чудово проходило. 
Зібрані гроші були використані для виховних пластових потреб. 

• Референт гуманітарної допомоги пл. сен. Маруся Саляк з допомогою референта УПС 
організовувала кожного року для громади в Мюнхені успішні Великодні та Різдвяні базари. Зібрані 
кошти були використані для гуманітарної допомоги в Україні. 

• 2-гий курінь УПЮ ім.«Андрія Гарасевича» проводив щороку традиційний «Андріївський 
вечір». Юнацтво організовувало цікаву, веселу і різноманітну програму. 

• Традиційно перед Різдвом пластуни та німецькі скаути брали участь в акції «Вифлиємського 
вогню миру – Friedenslicht». Після того наші пластуни передавали свічечку пластовій родині, 
батькам та прихильникам пласту на традиційній «Пластовій свічечці», яку організовувало 
новацтво. Крім того, до нас приїжджала група укр. пластунів, яка нам передала «Вифлиємський 
вогонь миру« з Відня. 

5. Зовнішні çв’яçêи 

5.1. Ñитóація в Уêраїні — вплив подій на пластову діяльність в Німеччині 
• Пластуни брали активну участь у підтримці Революції Гідності «Євромайдану« в Києві.  
• Друг ст.пл. скоб Борис Франкевич особисто допомагав лікарям в лікуванні поранених.  
• Пластуни  брали  активну  участь  у демонстраціях  поза  Україною  у підтримці  «Євромайдану«, 

наприклад, в Мюнхені, Антверпені, Брюсселі, Відні, тощо.  
• одночасно пластуни організовують збори пожертв для гуманітарної допомоги.  
• В рамках святкування побратимства між Мюнхеном і Києвом в вересні 2014 р. пласт  

познайомив німців і туристів з укр. культурую, фолькорний ансамбль «Перець« (керівник пл.  сен. 



133

Андрій Спієх), одночасно пояснювали таблиці в німецькій мові коротку історію Києва.  
• Художники з Києва, Сергій Харчук — приятель пласту -художник Дметро Гордиця та голова  

Пласту згорганізували виставку продаж творів сучасних укр. художників в Мюнхені. Збір  коштів 
пішли на лікування війскових службовців (купили 5 протезів).  

5.2 Пëастові çвяçêи 
• КПС підтримував постійний зв’язок з ГПБ і з КПР в Німеччині, здебільшого пластовою 

електронною поштою. Але також і за допомогою особистого спілкування. 
• Голова ГПБ пл. сен. Марта Кузмович в серпні 2014 р. відвідала наші пластові літні табори. 

Вона була захоплена нашими таборами, організацією, місцем розташування та смачною кухнею. 
Там вона устріла багато знайомих пластунів, з якими разом пригадала пластування минулих років. 
Крім того, КПС в маленькому складі (голова, заступник і секретар) мав можливість поговорити з 
подругою Мартою про стан планування ЮМПЗ на 2017 р. 

5.3. Інші çв’яçêи 
Успішно співпрацюємо з Молодечим Округом м. Мюнхена «Kreisjugendring« до якого належить 

і ПЛАСТ. що півроку пл. сен. Юрко Дубицький і я, пл. сен. Оксана Микитчак, брали участь у головних 
зборах «KJR«. На загальних зборах різних громадських організацій -як Спілка Української Молоді 
та Союз Українських Студентів в Німеччині -КПС репрезентувала Пласт і передала привіти. 

6. Особисті çаóваãи 

Українці і Україна тепер найбілше потрибує пластунів, які віруть в бога і Україну, які готові 
далше будувати незалежну димократичну Україну. Активна робота в пласті то активна допомога 
для України! Майбутність України будує молодь із досвідом і знанням старших. Пласт дає дітям 
різного віку можливість розвивати свої сдібності, таланти і бути майбутьними леадерами при 
цьому незабуваючи любов до природи. Тому на даний момент треба зацікавити пластовою ідеєю 
цих молодих українських родин в Європу -і їх досить багато -які вперше знайомлются з пластом. 
Вони шукають украінську молодішну організаціїю, яка гортує українських дітей і виховує дітей за 
пластовими скаутськими ідеалами: всебічно, патріотично, незалежно, позаконфесійно, на засадах 
християнської моралі і з виликою любові до природи. Діти поза Україною виростають двомовно 
або навіть і тримовно. Діти часом не розуміють нащо їм потрібна українська мова, як що у школі і в 
суспілстві говорять іншою мовою. Тому спілкування українською мовою на таборах є дуже важна. 
Діти приїждяють з різних країн Європи і українська мова є їхня єдина спільна мова. Пласт це є 
велика дружба на ціле життя! 

7. Поäяêи 

Щиро дякую членам та діловодам КПС›у за плідну, конструктивну та креативну співпрацю 
у дружній атмосфері. Дякую всім комендантам, виховникам, інтендантам таборів, кухарям 
та «пластприят« за самовіддану працю. Сердечна подяка укр. кат. Церкві в Мюнхені — отцям і 
сестрам. Сердечна подяка меценатам Пласту за фінансову та матеріальну підтримку. 

Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!

       пл. сен. Оксана Микитчак,
       Голова КПС
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ЗВІТ
Краéової Пëастової Ñтаршини 
Поëüщі

  1. Провіä
У звітньому періоду Пласту в Польщі діяльністю Пласту в Польщі керували 2 пластові проводи 

обрані під час двох КПЗ.
ІХ Крайовий Пластовоий З’їзд у Варшаві 11 лютого 2012 р. обрав провід:
 Краéова Пëастова Раäа:
голова  пл. сен. о. Петро Баран,
член  ст. пл. Оксана Кравчишин,
член  ст. пл. Аркадій Путько.
 Краéова Пëастова Ñтаршина:
голова  ст. пл. Ігор Горків,
комендант УПН ст. пл. Ірина Борущак-Губ’як, А
комендант УПЮ ст. пл. Уляна Лайкіш, Верх.
референти УСП ст. пл. Ярослав Терефенко,
референт УПС пл. сен. Маріюш Баб’як.

Х Крайовий Пластовоий З’їзд у Варшаві 13 грудня 2014 р. обрав провід:
 Краéова Пëастова Раäа: 
голова  ст. пл. Оксана Кравчишин
член  пл. сен. о. Петро Баран
член  ст. пл. Тарас Костик
 Краéова Пëастова Ñтаршина:
голова  ст. пл. Ігор Горків, 

 комендант УПН ст. пл. Уляна Лайкіш, Верх  
 комендант УПЮ ст. пл Олена Боднар 
 референт УСП ст. пл. Аркадій Путько 

ст. пë. Іãор Ãорêів,
ãоëова Краéової Пëастової Ñтаршини Поëüщі
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 референт УПС пл. сен. Ірина-Борущак-Губ’як, А 
 референт цифризації ст. пл. Стефан Сокіл

Додатково, обов’язки референта пташат Х КПЗ доручив пл. сен. Ірині Борущак-Губ’як, А.

2. Новацтво

А) Табори.
Діяльність УПН у Польщі спиралася в першу чергу на проведенні літніх таборів:

• 13-24 липня 2013 — Крайовий новацький табір «Супергерої» у Білому Борі, 
 комендант ст. пл. Олена Горків
• 27 липня-7 серпня 2014 — Крайовий новацький табір «Скарб предків» у Білому Борі, 
 комендант ст. пл. Олена Горків
• 19-30 липня 2015 — Крайовий новацький табір «Дерево життя» у с. Мокре, 
 комендант ст. пл. Олена Горків
• 11-22 липня 2016 — Крайовий новацький табір «Дам собі раду» у с. Мокре, 
 комендант ст. пл. Уляна Лайкіш, Верх.

Á) Праця в рояõ. 
Специфікою і невтішною традицією є те, що коли починається постійна виховна діяльність в 

якомусь осередку, то після переїзду виховника на навчання чи роботу до іншого міста, то праця 
зупиняється і вона найчастіше не відновлюється. Це випливає великою мірою з того, що українці 
у Польщі не проживають компактно, а внаслідок виселення 1947 р. (Акція «Вісла») є розкинуті по 
всій Польщі. Через те немала частина пластунів є самітниками у своїх містах чи селах.

Станом на сьогодні ройова діяльність в Польщі виглядає так:
Ольштин — з осені 2015 р. ведеться робота.       Варшава — формується, але робота ведеться.
Вроцлав — формується.         Краків — формується.
27.02. — 01.03.2015 р. у Варшаві відбулася 264 Рада Орлиного Вогню і вишкіл новацьких вихов-

ників, комендант ст. пл. Ольга Фегецин.

3. Юнацтво

А) Табори.
• 2-11 липня 2013 — Крайовий юнацький табір «Козацька зона» у с. Завадка Морохівська,
 комендант ст. пл. Уляна Лайкіш, Верх
• 4-14 серпня 2014 — Крайовий юнацький табір «Експедиція» у с. Посада Риботицька, 
 комендант ст. пл. Олена Боднар 
• 11-21 липня 2015 — Крайовиій юнацький табір «Атлантида» у с. Куляшне, 
 комендант ст. пл. Олена Боднар
• 11-22 липня 2016 — Крайовиій юнацький табір «ЕКОакадемія» у с. Лосі, 
 комендант ст. пл. Олена Боднар

Á) Праця в ãóртêаõ. 
Загалом ситуація подібна як в УПН. До 2015 р. сходини велися у Варшаві. На даний момент 

сходини відбуваються у Кракові, Вроцлаві і Празі (Чехія).

В) Інші çаõоäи. 
Шукаючи виходу з ситуації, в якій не ведеться постійна виховна робота, щоб створити простір 
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для зустрічей юнацтва і піднімання рівня членів УПЮ організовуються додаткові пластові зустрічі, 
які на даний момент стали циклічними. У тих зустрічах частину організаційних питань дручається 
юнацтву, щоб заохотити їх до виховної роботи. Згадані додаткові заходи:
• 21-24 лютого 2013 — юнацька зустріч «Зимовава» у Варшаві, комендант ст. пл. Олена Боднар
• 17-19 травня 2013 — вишкіл практичного пластування «Пласт хоче весни» Варшави, 
 комедант ст. пл. скоб. Богдан Садовий
•	 7-8	вересня	2013	—	планування	праці	з	юнацтвом	(за	участі	юнацтва)	у	Варшаві	на	2013/	2014	

рр., комендант ст. пл. Уляна Лайкіш, Верх
• 12-13 жовтня 2013 — І Пластовий рейд (у горах Бескидах), 
 комендант ст. пл. скоб-гребець Петро Садовий
• 9-11 листопада 2013 — зустріч «ЛистоПластовий Зрив» у Ґурові Ілавецькому, 
 комендант ст. пл. Уляна Лайкіш, Верх
• 30 травня — 1 червня 2014 — зустріч «ПрагУСС» у чеській Празі, комендант ст. пл. Уляна 

Лайкіш,	Верх;	у	заході	взяли	участь	також	пластуни	з	України,	Чехії	і	Словаччини	
•	 6	вересня	2014	—	планування	праці	з	юнацтвом	(за	участі	юнацтва)	у	Варшаві	на	2013/	2014	

рр., комендант ст. пл. Олена Боднар
• 04-06 жовтня 2014 — ІІ Пластовий рейд «Операція Бескиди», комендант ст. пл Анна Тимець
• 2 листопада 2014 — зустріч «ЛистоПластовий Зрив» у Варшаві, 
 комендант ст. пл. скоб Богдан Садовий
• 20-22 грудня 2014 — крайовий вишкіл першої медичної допомоги у Ґданську, 
 комендант ст. пл. Олена Боднар
• 1-3 травня 2015 — «Свято Весни»  в Мотичу Лесьним б. Любліна, комендант: ст. пл. Анна Тимець
• 27-29 червня 2015 — велосипедний рейд у м. Ґіжицько, комендант ст. пл. Степан Сокіл
• 11-21 липня 2015 — крайовий юнацький табір у с. Мокре, комендант ст. пл. Олена Боднар
•	 26	вересня	2015		—	планування	праці	з	юнацтвом	(за	участі	юнацтва)	у	Варшаві	на	2013/	2014	

рр., комендант ст. пл. Степан Сокіл
• 03-05 жовтня 2015 — ІІІ Пластовий рейд в Горцах, комендант ст.пл. Анна Тимець
• 16-17 квітня 2016 — Вишкіл практичного пластування-водний у с. Сорквіти і Спихово,
  комендант ст. пл. скоб Тарас Садовий 
• 20-22 травня 2016 — Свято Весни у Варшаві, комендант ст. пл. Анна Тимець

4. УÑП і УПÑ

На даний момент у сеніораті є два активних члени. Старшопластунство в міру своїх можливостей 
реалізоває усі подані вище заходи.

5. Äоäатêові çаõоäи

Переäача Вифëеєìсüêоãо Воãню Мирó —	Пласт	у	Польщі	приєднався	до	акції	на	зламі	2010/2011	
рр. Відтоді акція проводиться кожного року і вдається нам кожного року довезти вогонь до щораз 
більшої кількості населених пунтків, в яких проживає українська громада у Польщі. А у 2014 р. 
наші пластуни брали участь у передачі ВВМ українській громаді у Румунії. Акція завжди проходить 
на зламі року — у зв’язку з тим, що українці у Польщі святкують Різдво за старим стилем, а вогонь 
беремо від гарцерів (дотепер не вдалося нам отримати вогню від пластунів з України).

Реêëаìні аêції. Щоб зібльшити кількість учасників пластуни проводять інфрмаційні акції під 
час великих українських заходів, особливо таких, де є присутні діти, молодь і батьки. Це зокрема 
рекламна акція і зустрічі на 49-му Дитячому фестивалі української культури в м. Ельбльонг (2015 р.) 
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чи релігійний захід Сарепта в с. Циганок (2015 р. рекламна акція і змаг для дітей).
У 2013 р. пластуни взяли участь у зустрічі з патріархом УГКЦ Святославом в Ґурові Ілавецькому 

і Білому Борі.
Пластуни з Польщі брали у часть в організації і проведенні таборів «Вирій». 
16-19 вересня 2016 р. в лісах біля Білого Бору відбувся вишкіл практичного пластування для 

членів УСП і старшого юнацтва.
У відповідь на прохання КПС Польщі, Владика Вроцлавсько-Ґданський Володимир Ющак (УГКЦ) 

декретом від 20.12.2012 р. Б., призначив другим Капаленом для Пласту о. Дарія Губ’яка. 
У звітному періоді пластуни з Польщі взяли участь, зокрема, у Школі Булавних, вишколі водного 

пластування Черемош (оба заходи — ст. пл. Олена Боднар, останній ст. Анна Тимець), Крайовому 
морському таборі у с. Сагунівка в Україні (ст. пл. Анна Тимець — інструктор).

Один з пластунів увійшов до Головної управи (керівний орган) Об’єднання українців у Польщі 
(ст. пл. Ігор Горків) і Головної Радии ОУП (ст. пл. Оксана Кравчишин).

Ст. пл. Аркадій Путько взяв участь у 18 Зборах КУПО у 2013 р. 
За звітній період пластуни в Польщі включалися в акції допомоги Майданові і українським сол-

датам зі Збройних Сил України та добровольчих батальйонів (участь у збірці коштів, медикаментів, 
харчування і т. п. а також перевезення через кордон різного роду допомоги). Були активні в спра-
вах важливих для українців у Польщі (зокрема культурна діяльність і підтримка ідеї відбудови 
Українського Народного Дому в Перемишлі).

Пласт у Польщі запропонував провести 19-і збори КУПО в Перемишлі.
Помічається більша заангажованість пластунів з України, які проживають у Польщі в нашу 

діяльність.

6. Пëаст ó Чеõії

Пласт у Польщі взяв під свою опіку заснування пластового осередка в Чехії. 19 червня 2014 р. 
відбулося іменування перше в післявоєнній історії іменування на пластуна прихильника у Чехії 
Наталі Дубаневич. Іменування провела ст. пл. Уляна Лайкіш, Верх. У заході взяли участь також 
пластуни зі Словаччини.

28 квітня 2015 р. предcтавник ст. пл. Уляна Лайкіш, Верх взяла участь у затрердженні нового 
пластового осередка в Чехії у Празі. 

14-15 травня 2016 р. — Свято Весни в Чехії, кіомендант Наталя Доморослова.

7. Чëенство. Кіëüêісниé стан Пëастó в Поëüщі

Станом на сьогодні Пласт у Польщі нараховує 70 активних членів (у тому 7 юнаків у Чехії), які 
ангажуються в діяльність організації.

УПН УПЮ УÑП УПÑ РАЗОМ
2013 25 36 9 4 74

2014 25 35 9 3 72
2015 23 35 10 2 70

Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!

        ст. пл. Ігор Горків, СМ
        голова КПС
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ЗВІТ
Краéової Пëастової Ñтаршини 
Ñпоëóчениõ Штатів Аìериêи

Провiä

Краéова Пëастова Ñтаршина 2011—2013 рр.
Голова     пл. сен. Христина Кохан, ГР
Перший Заступник   пл. сен. Леся Лебедь, ГР 
Голова Організаційного Сектора
Другий Заступник   пл. сен. Катруся Долішна
Голова Виховного Сектора
Діловод Господарки   пл. сен. Зоряна Ставнича, ГР
Крайова Комендантка Новацтва ст. пл. Андрея Лебедь, КН 
Крайовий Комендант Юнацтва  ст. пл. Павло Яримович, ЧМ
Діловод ВНВ    ст. пл. Маркіян Казанівський (до 9.1.2013)
      ст. пл. Андрій Микита, ЛЧ (від 9.1.2013)   
Діловод ВЮВ    ст. пл. Адя Ганкевич, СП 
Діловод тіловиховання   ст. пл. Оленка Борковська, ЛМ
Кореспонденційний секретар  ст. пл. Богдан Печеняк, ЛЧ (до 10.Х. 2012)
Діловод преси     ст. пл. Катруся Стецик, КН
Протокольний секретар  пл. сен. Ксеня Захарчук, ЛМ
Референт УСП    ст. пл. Стефан Ставничий, ЛЧ
Референт УПС    пл. сен. Ростислав Слабіцький, ЧМ 

Краéова Пëастова Раäа
Голова КПР    пл. сен. Тиміш Гнатейко, ЧМ

пë. сен. Юріé Ãóê,
ãоëова Краéової Пëастової Ñтаршини ÑША
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Краéова Пëастова Ñтаршина 2013—2016 рр.
Голова     пл. сен. Христина Кохан, ГР
Перший Заступник     пл. сен. Леся Лебедь, ГР 
Голова Організаційного Сектора
Другий Заступник    пл. сен. Катруся Долішна
Голова Виховного Сектора
Діловод Господарки   пл. сен. Зоряна Ставнича, ГР
Крайова Комендантка Новацтва ст. пл. Андрея Лебедь, КН 
Крайовий Комендант Юнацтва  ст. пл. Катруся Стецик, ЛМ
Діловод ВНВ     ст. пл. Андрій Микита, ЛЧ   
Діловод ВЮВ    ст. пл. Адя Ганкевич, СП 
Діловод тіловиховання   ст. пл. Оленка Борковська, ЛМ
Кореспонденційний секретар   ст. пл. Леся Літепло, Верх. 
Діловод преси     ст. пл. Юліян Гайда, СМ
Протокольний секретар  пл. сен. Ксеня Захарчук, ЛМ
Референт УСП     ст. пл. Калина Микита, КН
Референт УПС    пл. сен. Ростислав Слабіцький, ЧМ (до 12. 2013)
      пл. сен. Данило Захарчук, Бур. 
Краéова Пëастова Раäа
Голова КПР    пл. сен. Надя Нинка, ЧМ

На КПЗїзді в жовтні 2015, не вибрано нового проводу і уступаюча КПС діяла аж до 9 січня 
2016 р., коли перебрала нова КПС.

Краéова Пëастова Ñтаршина 2016—2017 рр.
Голова     пл. сен. Юрій Гук, Бур
Перший Заступник     пл. сен. Дарка Темницька, ЧП 
Голова Організаційного Сектора
Другий Заступник     пл. сен. Аня Гнатейко, ЛМ 
Голова Виховного Сектора
Діловод Господарки   пл. сен. Арета Сіра Куріца, ЛМ
Крайова Комендантка Новацтва  пл. сен. Зірка Коломиєць, ПС
Крайовий Комендант Юнацтва  ст. пл. геть. скоб Андрій Зварич, СМ 
Голова КТК    пл. сен. Ліда Мочула, СП
Діловод ВНВ    пл. сен. Христя Гладка, ГР 
Діловод ВЮВ    ст. пл. геть. вірл. Софійка Захарчук 
Діловод тіловиховання   ст. пл. Марта Мудра, ШОК
Референт комунікаціі   ст. пл. Ляриса Чебеняк, Верх.
Діловод преси    ст. пл. Юліян Гайда, СМ
Протокольний секретар  ст. пл. Алекса Мілянич
Референт УСП    ст. пл. Калина Микита, КН
Референт УПС    пл. сен. Данило Захарчук, Бур.

Краéова Пëастова Раäа
Голова КПР    пл. сен. Христя Кохан, ГР
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Чисеëüниé стан в ÑША

УЛАÄ 2015 2014

УПН 438 444

УПЮ 432 444

УСП 448 575

УПС 837 1150

РАЗОМ 2,155 2,614

В США є 16 станиць і 6 груп і 2 нові групи починяються.

Заãаëüниé пëян праці

УПН
Крайова Комендантка Новацтва і її булава працювали усучаснити існуючі матеріяли на мережі 

до схеми нової новацької програми. Вони усучаснули виховні матеріяли та подали на мережу для 
виховників до історичних ігорних комлексів та таборову програму для найстаршого новацтва. На 
мережі знаходиться багато ресурси для підготовки новацьких сходин та зразки новацьких сходин 
для булавних. 

Праця над електроною програмою для самітників була розпочата але поступ був повільний. Пл. 
сен. Уляна Слабіцька і пл сен. Оленка Карпінець організують і провадять програму для самітників 
але треба далі старатися вживати електроні способи щоби можна сполучити цих самітників до 
роя. 

Програма по станицях успішно проходить під час року. На загал юнацтво є сестричками і 
братчиками і переводять працю з роями. В декотрих станицях батьки відграють ролю сестрички і 
братчиків. Праця продовжується літом на окружних таборах. Нема багато виховників котрі мають 
КВ ІІ і треба заохотити їх щоби відбути цей вишкіл. 

 
Вишêоëи Новацüêиõ Виõовниêів
За звітовий час відбулися один Вишкіл Гніздових і три Вишколи Новацьких Виховників.

• Вишкіл Гніздових відбувся 22-го березня 2014 в Випаній, Ню Джерзі. 4 учасники.
• Рада	Орлинного	Вогню	ч.	252	 (впорядників	197)	“Кукурі	Ку!	Вище	Вгору!”	відбулася	на	оселі	

Вовча Тропа за час від 26-го червня до 6-го липня 2013 р. 38 учасників.
• Рада	Орлинного	Вогню	ч.	258	(впорядників	202)	“	Від	Сяну	до	Кубані”	відбулася	на	оселі	Новий	

Сокіл за час від 25-го червня до 4-го липня 2014 р. 47 учасників.
• Рада	Орлинного	Вогню	ч.	267	(впорядників	202)	“Зірки	Мигтять”	відбулася	на	оселі	Вовча	Тропа	

за час від 21-го червня до 1-го липня 2015 р. 43 учасників.
• В 2016 відбудеться Рада Орлинного Вогню ч. 277 на оселі Новий Сокіл. Зголошено 37 учасників.

УПЮ
Програма по станицях проходить під час року. Найбільші труднощі є брак виховників, 

присутність на заняттях і мова. В декотрих станицях батьки відграють ролю подруги або друга. 
Мала кількість старшого юнацьтва здає третю пробу. Звітовому часі 22 юнацтва було іменуванні 
на ступінь скоба і вірлиці. Крайові Коменданти Юнацтва і їх булава працють усучаснити напрямні 
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до третої проби. Також три юначки – пл. вірл. Л. Ворик, пл. вірл. К. Гудзяк і пл. вірл. А. Перекліта 
були іменуванні на ступінь гетьманської вірлиці. Підчас року відбуваються спілні, деякі крайові 
заняття, Орликіяда і Свято Юрія. Праця продовжується літом на окружних таборах. 

Орëиêіяäа
8-ий	курінь	Орликівці	 занимаються	цим	змагом.	Орликіяди	відбулися	на	оселі	“Союзівка”	 в	

2013, 2014 і 2015 р. під проводом пл. сен. Ліди Ружій і пл. сен. Марти Мудрої. Теми були в 2013 
р.	“Житниця	 Європи:Хліб	 в	 Культурі	 та	 Історії	 України”,	 в	 2014	 р.	 “Кайдани	 порвіте:	 Повстання	
українського	народу”	і	2015	р.	“Червона	Рута:	Музична	Революція	”.	Юнацтво	з	різних	станиць	США	
і Канади беруть участь і вони дуже завзято і охочо підготовляються та змагаються на Орликіяді.

 
Ñвято Весни
Відбулися	крайові	Свята	Весни	в	2014,	2015	і	2016	рр.	при	кінці	травня	на	оселях	“Вовча	Тропa”,	

“Писанний	Камінь“	і	“Новий	Сокіл“	які	організують	різні	старшо-пластунські	курені.	

Вишêоëи УПЮ
За звітовий час відбувся один Вишкіл Зв’язкових (10-11-го листопада 2014 р) і три Вишколи 

Юнацьких Виховників (29-30 червня 2013, 25-26 квітня 2015, 14-15 травня 2016 р)

Літні Табори

В 2013, 2014 і 2015 роках, відбулися окружні пластові табори на оселі Вовча Тропа, Новий 
Сокіл і Писанний Камінь з таким розкладом:

    
2013 2014 2015

Новацтво 214 238 251

Юнацтво 232 227 210

Старше Юнацтво 39 36 31

Пташата – Початковий 140 115 120

Ціëістü  625  616  612

• В 2014, відбувся мішаний табір – новацтво і юнацтво в околиці Сієтл Ва. і вище подані числа на 
2014 включають цей табір.

• В серпні 2013, 2014 і 2015 р., успішно відбулися Морські табори, котрі вже роками організують 
кур.	“Чорноморці”.	

• В	серпні	2015	р.,	відбувся	Кінний	табір	котрий	кур.	“Спартанки”	організують.	
• Лещетарські	 табори	відбулися	в	 грудні	 2013	 і	 2014	р.	 в	Glens	Falls,	NY;	 лещетарські	 заняття	

відбувалися	в	Gore	Mountain,	NY.	Через	брак	снігу	Лещетарські	табір	не	відбувся	в	2015.	
• В 2016 році розпочали сходини комендантів всіх осель разом у формі телеконференції, щоби 

вишколити нових комендантів та обмінитися думками, щоб всі табори успішно пройшли.
• Літом 2016 року плянуємо виховно вишкільні табори новацтва, юнацтва і старшого юнацтва 

на	оселях	“Вовча	Тропа”,	“Писаний	Камінь”	і	“Новий	Сокіл”.	В	серпні	плянуємо	КВТ,	Морський	
Табір, Кінний Табір і Скелелазний Табір.
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ЮМПЗ 2017

США висилає 6 виховників до Німечини на вишкіл ЮМПЗ 2017. Заохочуємо членів виповнити 
онлайн опитування про зацікавлення поїхати на ЮМПЗ 2017. 

Заêëиê про піäтриìêи пëастóнів-віéсüêовиêів

За звітовий час, ГПБ звернулася до всіх пластунів в світі до матеріальної підтримки пластунів-
військовиків. Пластуни в США брали активну участь в ці справі. З огляду на податкові закони 
США, пластуни індевідуально висилали подад 15,000 долярів до ГПБ, і декотрі курені і станиці 
закуповували потрібні речі і висилали на Україну. 

Праця КПÑ 

Крайова Пластова Старшина США сходиться що місяця вживаючи форму телеконференції. З 
огляду на те що члени КПС належать до інших станиць і мешкають різних штатах, праця полягає 
на комунікацію через е-пошту і телефонічно. Раз на рік, КПС з’їзджається і відбуває сходини на 
чотири очі. 

В звітовому часі, КПС працювала над проєктами щоби усучаснити підручники, інформаційні 
матеряли, форми. Ми приготовили новий підручник для станичних і голів груп, як також нову 
брошурку про Пласт. Ми написали напрямні про відвернення знущання та напрямні виховної 
праці для підлітків. Також на 2016 рік створений онлайн курс про відвернення знущання, котрий 
всі виховники зобов’язані перейти.

Згідно з новим статутом, кожного року відбувається КПЗїзд, але вибір нового проводу є що 
два роки. Річно ми видаємо Пластовий Листок.

КПС відвідуає всі станиці і групи і переводить телеконференції з станичними чотири рази в рік
Беремо участь у сходинах ГПБ

Пл. сен. Христя Кохан була присутна на посвяченню пам’ятника св. п. Маркіяна Паславського в 
Києві	і	разом	з	головою	КПР	України	надала	родині	Паславським	“Залізний	Пластовий	Хрест”	дано	
Маркіянови за виявлену хоробрість у боротьбі за Україну.

Вифëеєìсüêиé Воãонü Мирó

Почавши	в	2009	р.	курінь	“Ті	що	греблі	рвуть”	зоранізували	передачу	Вифлеємського	Вогню	
Миру по всіх станицях і групах в США. Пластунки підбирають вогонь на литовщі Кенеді в Ню 
Йорку	і	з	допомогою	багатьох	пластунів	та	Американських	“boy	scouts”	передають	цей	вогонь	по	
станицях, церквах та іншим організаціям. На Різдвяні Свічечці по станицях пластуни запалють 
свічечки від цього вогню. 

Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!

 пл. сен. Христина Кохан, Гр    пл. сен. Юрій Гук, ВБ
 Голова КПС від 2011 р. до 9 січня 2016 р.  Голова КПС від 9 січня 2016 р.
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ЗВІТ
Краéової Пëастової Раäи Уêраїни

Керівництво Пëастó в Уêраїні
(грудень 2015 – серпень 2016)

Краéова Пëастова Раäа
ст.пл. гетьм.вірл. Ольга Герус, Чок  голова КПР
ст.пл.    Ольга Фегецин, ПС  предсідник ОК
ст.пл.   Любов Журко, СВ  предсідник СК
ст.пл. гетьм.скоб Андрій Лузан, ОЗО  крайовий булавний УСП
пл.сен.   Наталія Хміль, L  крайова булавна УПС
ст.пл. гетьм.скоб Любомир  Шимків, ОЗО секретар, відп. за зв’язки з громадськістю
ст.пл.скоб  Дмитро Колесник, СМ відповідальний за розвиток осередків
ст.пл.   Ірина Павлюковець, Орл відповідальна за фінансовий облік
ст.пл.вірл.  Наталя Колесник, ОД відповідальна за зв’язки з міжнародними
        організаціями

Краéова Пëастова Ñтаршина
ст.пл.   Станіслав Андрійчук, ЦМ голова КПС
ст.пл.вірл.  Наталія Шерекіна  заст. голови КПС з регіонального розвитку
ст.пл.вірл.  Уляна Кропанцева  заст. голови КПС з міжнародних зв’язків
ст.пл.    Олег Вдов’як, ОЗО  менеджер із зв’язків з громадськістю
пл.прият.  Валентина Кузьмінчук бухгалтер

Краéова Ревіçіéна Коìісія
ст.пл.скоб  Юрій Юзич, ОЗО  голова КРК
ст.пл.скоб  Олександр Свистун, ЛЧ член КРК
пл.сен.   Ростислав Добош, ЦМ член КРК

cт. пë. ãетüì. вірë. Оëüãа Ãерóс, 
ãоëова КПР Уêраїни,
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Ñтратеãія Пëастó

Проводи обох скликань основною метою своєї діяльності бачили впровадження стратегії 
Пласту в Україні, прийняту на КПЗ, а також програм стратегічного розвитку. Переглянути стратегії 
і відповідні програми можна за такими лінками:

2013—2015  https://goo.gl/9MUprr
2016—2016 https://goo.gl/oq7TpE

Поêаçниêи (чисеëüністü)

Результати  досягнень по стратегічних програмах можна побачити в наступних інфографіках:
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Поêаçниêи (осереäêи)

Поêаçниêи (вишêоëи)
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Äосяãнення, виêëиêи та пëани

2013-2015 роки були складними для України і для Пласту зокрема. Ситуація в країні змусила 
багатьох пластунів покинути пластові справи і зайнятись справами, важливішими для громади в 
той час, тому нам важко похвалитись великими здобутками. Важливим було те, що в часі Майдану 
пластуни були провідниками в різних місцях і в різних службах, чим ми виконували місію організації.

Пласт, як організація, завмер на час Революції Гідності і певний час після, ми відмінили прове-
дення великих крайових таборів, бо це був час явно не для святкувань. Через ситуацію, яка скла-
лась, нам довелось закрити ряд осередків, а їхні печатки та установчі документи перевести до 
Києва. Важливим є те, що навіть втративши частину осередків на Сході і всі осередки в Криму, нам 
таки довелось досягти приросту членства в організації на 10%. Також, зміни в країні дозволили 
нам отримати фінансування від держави на наші заходи, а також залучити підтримку міжнародних 
фондів на таборування дітей зі Сході і дітей, чий батько в АТО. Також пластуни з України організували 
декілька таборів за пластовою методикою для дітей з прифронтових територій.

Втіëення стратеãії
Весь час крайовий провід працював над втіленням стратегії узгодженої на КПЗ, а також згідно 5 

програм прописаних для втілення стратегії. Це важливо з точки зору ролі Крайового проводу, адже 
вона лежить не тільки в площині потвердження рішень булав, чого майже не залишилось, бо булави 
уповноважені приймати рішення самостійно і тільки питання високого рівня погоджувати на КПР, а 
й в площині оцінки ефективності організації і відповідності її викликам сучасності. Саме тому новий 
крайовий провід фокусує 70% своїх нарад на обговорені стратегічних питань. Важливим викликом 
для нас є те, щоб кожна булаві осередок мали свої стратегії, які в загальному підсумку мали б творити 
результат для цілої України, проте поки стратегія є темою обговорень лишень крайового проводу 
і булав. Спілкуючись із зовнішнім середовищем і аналізуючи  ініціативи, які виникають в Україні 
ми	зрозуміли,	що	в	 іншій	стратегії	дуже	бракує	“виховного	блоку”,	 а	 також	нам	важливо	донести	
стратегію до кожного пластуна, проте зробити це без залучення фахівців нам буде складно, тому ми 
зараз спрямували частину наших зусиль на пошук ресурсів для залучення професіоналів, які нам 
допоможуть це зробити.

Фінансова стабіëüністü
Важливою частиною бюджету Пласту й далі залишається Фонд Богдана Гаврилишина, а з часу 

підняття внесків в Україні також і членські внески. Нам вдалось заручитись підтримкою об’єд-
нання	 підприємців	“КОЛО”	 і	 з	 цього	 року	 ми	 маємо	 нову	 вагому	 частку	 нашого	 бюджету.	 Тепер	
нам потрібно сконцентруватись над правильним розподілом коштів – адже важливу частину 
наших витрат становлять платні працівники КПС і ми розуміємо, що ефективність розвитку нашої 
організації залежить від вмотивованості цих працівників. Кошти на оплату праці ми не можемо 
залучати від держави, чи від фондів (вони хочуть вкладати кошти в щось більш резонансне ніж 
зарплата), тому внески – мали б стати джерелом фінансування працівників, проте сплата внесків 
для багатьох осередків є складною враховуючи девальвацію гривні і важкий фінансовий стан і якщо 
в великих містах вкладка не складає проблеми, то в маленьких містах вона може стати на перешкоді 
пластуванню, чого ми б не хотіли. Це один з викликів, які стоять перед проводом Пласту в Україні.

Інфорìаціéна піäтриìêа
Багато років ми позиціонували себе як організація для дітей і несвідомо ключовим нашим 

повідомленням	 було:	“ми	 організуємо	 хороший	 відпочинок	 для	 ваших	 дітей”,	 як	 результат	 ми	
отримали великі списки дітей до Пласту, але занадто малий відсоток дорослих, готових працювати 
для цих дітей. Тому зараз, ми переорієнтовуємо наші сторінки в мережах на позиціонування себе 
як організації, яка плекає лідерів, які щоденним справами змінюють життя в країні на краще, 
намагаючись таким чином залучити дорослих. Нещодавно кількість читачів нашої сторінки 
досягла 10 000. Проте це лишень початок, нам важливо зрозуміти портрет волонтера, якого ми 
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прагнемо залучити і почати комунікувати конкретно з ним в відповідних спільнотах. Для цього 
нам потрібно випрацювати PR стратегію.

Міжнароäна äіяëüністü
Після з’їзду НОСУ, коли НОСУ не погодилось підписувати угоду про співпрацю з Пластом біль-

шість пластунів вийшли з НОСУ. Зараз в НОСУ є невелика частка пластунів, які тримають руку на 
пульсі і використовують НОСУ як можливість участі в міжнародних заходах і побудови нових 
комунікацій. Через це нам довелось змінити свою міжнародні політику. Нам вдалось підписати угоду 
про партнерство з Асоціацією гайдів в Україні на дуже хороших партнерських умовах, що дає змогу 
дівчатам брати участь в міжнародних заходах. Також ми вирішили, що Пласту варто брати участь в 
молодіжних міжнародних форумах і конференціях, репрезентуючи Україну там, а не лишень на ска-
утських заходах. Це можливість для нас знайомитись з різноманітними грантовими організаціями.

Роçвитоê осереäêів
В Україні існує дуже багато осередків різного рівня розвитку, які стикаються з зовсім різними 

проблемами. Тому зараз ми намагаємось диверсифікувати підходи до різних осередків. Ми пра-
цюємо над порадами новоствореному осередку і в нас виросла потреба в формуванні нового 
вишколу – для станичних адміністраторів. Частково ми вирішили цю програму покриваючи частину 
участі	в	програмі	УКУ	“Управління	неприбутковими	організаціями”,	проте	ця	програма	довготермі-
нова і принесе результати згодом, а нам треба покращувати якість наших управлінців вже тепер. Тому 
ми плануємо провести перший пробний вишкіл восени цього року для новообраних представників 
осередків. Також зараз нам вдалось сконтактувати з групою волонтерських організацій в Харкові, 
які стали новою силою для відновлення осередку, ми уділяємо велику увагу цьому осередку – адже 
він може стати серцем східного регіону. Аналогічні підходи ми плануємо імплементувати до станиць 
Одеса і Дніпропетровськ, аби отримати сильні осередки на півдні і в центрі.

Виõовні напряìêи
В зв’язку з ростом чисельності юнаків і новаків в Україні перед нами постають нові виклики: 

синергія	роботи	булав	УПН	і	УПЮ,	обмін	досвідом;	актуальність	виховних	програм	потребам	молоді	
і	 суспільства;	 брак	 виховників;	 потреба	 в	 нових	 формах	 обміну	 інформацію	 (онлайн	 навчання,	
TEDx		форуми	на	пластові	теми)	відповідно	нам	потрібно	більше	коштів	на	такі	заходи;	контроль	за	
якістю	виховної	праці	в	гуртках,	куренях	і	таборах;	аналіз	роботи	гурткової	системи	і	впровадження	
системи роверскаутів.

Очіêóвання Уêраїни

Ми розуміємо потребу одності і єдності Пласту в цілому світі і робитимемо все, аби її зберегти. 
Живучи в дуже динамічному середовищі, нам потрібно шукати підходи, які дозволять нам зберігаючи 
одність і єдність впровадити нові сучасні практики. Важливим є аби не тільки Пласт в Україні мав 
стратегію свого розвитку і відповідні програми, але й аби Пласт у Світі мав також стратегію розвитку, 
до результатів досягнення якої повинна докладатись Україна, як країна з найбільшою чисельністю 
пластунів. У цілому світі зараз говорять що найкращими провідниками і керівниками є ті, хто вміють 
піддавати речі сумніву, вміють находити нові підходи, вміють мислити стратегічно і ми в Пласті 
повинні йти в ногу з часом ставлячи собі високу планку, проте в той же час лишатися вірним нашим 
цінностям, завдяки яким нам вдалось зберегти цілісну організацію протягом останніх 104 років.

Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!

         ст. пл. гетьм. вірл. Ольга Герус, Чок
          голова КПР
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ЗВІТ
Ãоëовної Пëастової Раäи

1. Ñêëаä Ãоëовної Пëастової Раäи

Члени Президії Головної Пластової Ради (ГПР) обрані на 18-их Зборах Конференції Українських 
Пластових Організацій (КУПО) 7 червня 2013р. в Ню Джерсі: 

                    пл.сен. Володимир Базарко   Голова 
                    пл.сен. Богдан Гасюк    Заступник Голови
                    пл.сен. Рома Зубенко   Секретар
                    пл.сен. Юрій Савицький   Член
                    пл.сен. Юрій Мончак   Член
                    ст.пл. Віталій Троць    1-ий Заступник                    
                    пл.сен. Юрій Данилів   2-ий Заступник
За власним бажанням, 18 жовтня 2014 пл.сен. Юрій Мончак подався на відставку, а на його 

місце ст.пл. Віталій Троць став членом.
До Пленуму ГПР належать члени Президії і голови Крайових Пластових Рад:
                     Австралія     пл.сен. Юрій Федишин
                     Арґентина     пл.сен. Павла Балук
                     Великобританія    пл.сен. Оксана Паращак
																					З’єднані	Стейти	Америки			 	 пл.сен.	Надя	Нинка,	а	від	08/I/2016	
                                                                      пл.сен. Христина Кохан 
																					Канада			 	 	 	 пл.сен.	Анна	Шиптур,	а	від	13/III/2016
         пл.сен. Олена Цоба
																					Німеччина			 	 	 	 пл.сен.	Таня	Тарапацька,	а	від	8/XI/2014	
                                                              пл.сен. Михайло Добрянський
                     Польща     ст.пл. Оксана Кравчишин
																					Україна			 	 	 	 пл.сен.	Михайло	Дворак,	а	від	05/XII/2015	
             пл.сен. Юрій Юзич

пë. сен. Воëоäиìир Áаçарêо,
ãоëова Ãоëовної Пëастової Раäи
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2. Äіяëüністü ÃПР

Президія	ГПР	відбула	8	сходин	у	формі	 телеконференцій	через	систему	SKYPE.	Пленум	ГПР	
виніс одне рішення електронно. Усі сходини були проведені, рішення прийняті і запротокольовані 
відповідно Статуту КУПО і Правильника Внутрішньої Дії ГПР. Голова ГПР був запрошений і брав 
участь у всіх сходинах Пленуму ГПБ. Нижче подані питання котрі розглядала ГПР.

2.1 “Plast Conference, Inc.” (PCI)
 Дозволю собі коментар про справу в звіті ГПР на 18-і Збори КУПО 2013 р. У тім звіті голова ГПР 

попередньої	каденції	у	відступі	3.3.	про	PCI	пише:	“Не	відомо	під	цю	пору	чи	полагоджено	легально	
у	відповіднім	департаменті	уряду	в	ЗСА	реєстрацію	цих	змін.”	Не	знаю	про	яку	“реєстрацію”	мова.	
Видко голова ГПР попередньої каденції була мильно поінформована! Інакше не писала б цього 
у звіті! Упевняю всіх, що, мимо створеного сумніву, статут РСІ (by-laws) був, і є, зовсім леґальний 
ще	з	хвилини,	коли	його	прийнято	на	сходинах	Пленуму	ГПБ	у	грудні	2012	р.	Нема	потреби	“…
полагодж(увати)	легально	у	відповіднім	департаменті	уряду	в	ЗСА	реєстрацію	цих	змін.”,	бо	нема	
закону, котрий вимагав би його реєстрацію у будь-якій урядовій установі. 

ЗСА має федеральну урядову і законодавчу систему. Кожен стейт має право давати чартер 
корпораціям та має свій закон про створення і реґулювання корпорацій. Є корпорації, котрі 
мають чартер від федерального уряду, і тоді їх реґулюють федеральні закони. Їх мало. РСІ не є у тім 
складі. PCI має чартер від стейту Ню Йорк. Тому підлягає законам про корпорації у тім стейті. Закон 
Ню Йорку мало вимагає від корпорації, щоби дати її чартер. Статут не належить до тих мінімальних 
вимог, і корпорація може існувати без статуту. Раз корпорація має чартер, закон не вимагає інших 
реєстрацій. Не потрібно реєструвати список проводу, або пізніших змін до будь яких документів. 
Вистарчає, коли корпорація має свої письмові рекорди. 

У	тім	відступі	також	сказано:	“Залишається	питання	хто	є,	чи	повинен	бути,	легальними	чле-
нами	й	директорами	цього	тіла	 і	чи	потрібно	рішення	країв	або	Зборів	КУПО	в	цьому	питанні.”	
Сам статут PCI, і Пояснення до нього українською мовою, про це ясно і не двозначно говорять. 
Закон не вимагає більше як то, що було зроблено. Проєкт статуту PCI був розісланий до всіх членів 
Пленуму ГПБ і до голови ГПР попередньої каденції у березні 2012р. Пленум ГПБ, де членами є всі 
голови КПС, як також і голова ГПР попередньої каденції, мали нагоду подавати свої зауваження до 
нього. Прийняття статуту PCI було введено у порядок денний сходин Пленуму ГПБ у червні 2012 р., 
але відтерміновано до після завершення проведення ЮМПЗ. Остаточно Пленум ГПБ одностайно 
затвердив статут РСІ на своїх сходинах у грудні 2012 р. Голова ГПР попередньої каденції брала 
повну	участь	 у	 всіх	 тих	 сходинах	Пленуму	 ГПБ.	Вона	ніколи	не	питала	“хто	 є,	 чи	повинен	бути,	
легальними членами й директорами цього тіла і чи потрібно рішення країв або Зборів КУПО в 
цьому	питанні”.	У	той	час	2012	року,	через	9	місяців,	коли	це	питання	розглядала	ГПБ,	і	Голова	ГПР	
попередньої каденції брала повну участь у процесі прийняття статуту РСІ, вона не мала жодних 
зауважень чи запитань до тексту чи процедури прийняття статуту PCI. З невідомих причин 
залишила свої запити до свого звіту.   

2.2 Оцінêа ÃПР щоäо Реçоëюції 18-õ Зборів КУПО на çапит ÃПÁ
На формальний запит від ГПБ Президія ГПР подала свою оцінку Резолюції 18-х Зборів КУПО.

2.3 Віäтерìінóвання виборів Начаëüноãо Пëастóна 
Президія ГПР прийняла рішення відтермінувати вибори Начального Пластуна до після 19-х 

Зборів КУПО. Статутова Комісія 18-х Зборів КУПО у Рекомендації Є-2 рекомендувала 19-м Зборам 
КУПО увести зміни до Грамоти Про Начального Пластуна. Голова ГПБ і голова Підготовчої Стату-
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тової Комісії 19-х Зборів КУПО рекомендували почекати з вибором Начального Пластуна і зробити 
це після прийняття змін до Грамоти. Президія ГПР зважила на рекомендації і одностайно вирішила 
відтермінувати вибір. Внаслідок цього рішення посада Начального Пластуна певний час буде 
вільною, а його функції виконуватиме, ex officio, голова ГПР. Пленум ГПР в режимі електронного 
голосування підтримав це рішення Президії ГПР двома третинами голосів, з одним — проти.

2.4 Перевірêа праці ÃПÁ ó поëовині êаäенції
ГПР провела перевірку праці ГПБ, між Зборами КУПО, з задовільним висновком. 

2.5 Фонä Начаëüноãо Пëастóна
На запит ГПБ, Президія ГПР вивчає питання Фонду Начального Пластуна Любомира Романківа, 

вирішити чи Фонд пластовий, чи приватний друга Романківа. Праця триває.

3. Перевірêа праці Ãоëовної Пëастової Áóëави

Президія ГПР повідомила діловодів ГПБ про перевірку їх діяльності. Різні члени Президії ГПР 
мали призначення перевіряти різні діловодства. Перевірка показала що діловоди ГПБ в основному 
старанно і сумлінно сповняли свої обов’язки. 

3.1 Голова ГПБ пл.сен. Марта Кузьмович і Заступник Голови ГПБ пл.сен. Роман Гриців (перевіряв 
пл.сен. Володимир Базарко).

Ця каденція ГПБ розпочала друге століття Пласту. Голова і Заступник Голови ГПБ сумлінно 
і старанно виконували свої обов’язки. Голова ГПБ була дуже моторна, бо відвідала всі крайові 
пластові середовища. Голова і Заступник Голови ГПБ заслуговують на визнання! ГПБ виконали всі 
завдання окреслені Резолюціями 18-х Зборів КУПО.    

3.2 Секретар ГПБ, ст.пл. Назар Зелінка. Протоколи зі сходин Пленуму ГПБ самі за себе говорили. 
Були обширні і вичерпуючі і заслуговують на визнання.

3.3 Референт Господарки, пл.сен. Тамара Ганкевич (перевіряв пл.сен.Юрій Данилів).
Було два перегляди фінасового діловодства ГПБ за ту каденцію, одно у 2015 та друге в червні 

2016 (за 2015 рік). Книги є проваджені дуже старанно при допомозі комп’ютерованої програми 
“Quick	Book”.	Подруга	 Ганкевич	дуже	старанно	 та	дбайливо	провадила	своє	діловодство.	Після	
перевірки	представлених	“книг“	стверджуємо,	що	загальний	фінансовий	стан	ГПБ	є	задовільний.	
Транзакції є правильно задокументовані.

Праця подруги Ганкевич заслуговує на визнання.

3.4 Головний Булавний УПС пл. сен. Марко Чуквінський, ЧМ. (перевіряв пл.сен.Богдан Гасюк).
У своїй діяльності Булава УПС враховувала рекомендації 18-х Зборів КУПО. Резолюції виконані 

повністю. Друг Марко докладав зусилля по впорядкуванню обліку членства в світі та прискорення 
процедур відзначень та нагород.

Булава УПС надавала фінансову допомогу родинам загиблих Пластунів та продовжує фінан-
сово допомагати Фонду підтримки пластунів‐військовиків.

Діяльність Головного Булавного УПС заслуговує на визнання.

3.5 Головна Булавна УСП (ст. пл. Лесі Рудчук, Гр (до 20 березня 2015 р.), ст. пл. Наталя Зелінка 
(в.о. від 16 січня 2016 р.) (переглядала пл.сен.Рома Зубенко).
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Робота обраною Головною Булавною УСП фактично не велася. Після її резиґнації ГПБ призна-
чила Генерального Секретаря ГПБ, ст. пл. Назара Зелінку, ОЗО, тримати зв’язок з булавою Головної 
Булавної УСП та передавати на пленум ГПБ справи УСП до вирішення (наприклад, реєстрація ку-
ренів,	проект	відзнаки	“Орден	вічного	вогню”,	подання	на	відзначення).	Крім	цього	друг	Назар	
розпочав роботу щодо повідомлення про пластову справедливість в УСП.

Робота щодо справ УСП почалася з моменту призначення в.о. Головної Булавної УСП ст. пл. 
Наталі Зелінки 16 січня 2016 р. За цей короткий час подруга Наталя налагодила ефективну та доб-
ру співпраця з членами булави Головної Булавної УСП, а також з булавними країв, які отримують 
інформацію про діяльність булави та залучені до роботи. Спілкування ведеться через google 
groups	та	 facebook	messenger	для	швидкого	вирішення	питань.	Встановлені	чіткі	терміни	щодо	
дискусії та голосуванням над питаннями.

Подруга Наталя виконала обидві резолюції, прийняті 18-ми Зборами КУПО та веде цілеспрямо-
вану роботу над втіленням рекомендацій. Крім того ведеться робота над ратифікацією правильника 
УСП,	 виконуються	перехідні	 положення	“Об’яви	 ГПБ	про	курені	 УСП”,	 затверджено	“Об’яву	про	
пластову	справедливість	в	УСП”	та	інше.

Для	архівації	документів	використовується	система	google	drive	і	створена	електронна	скринь-
ка УСП, в якій зберігається вся комунікація, для послідовності праці проводу УСП в майбутньому.

3.6 Головний Булавний УПЮ ст. пл. Скоб Іван Спринь, СМ. (перевіряв пл.сен.Богдан Гасюк).
Булава УПЮ, очолена другом Іваном, виконала всі резолюції та рекомендації 18-х Зборів КУПО. 

В стадії виконання дві резолюції стосовно Правильника Впоряду та його видання через затримку 
з ратифікації краями.

Друг Іван підтримував тісний зв’язок з крайовими булавами УПЮ, надавав їм методичну до-
помогу, в тому числі в організації та проведенні вишкілів. Приймав активну участь в житті Уладу 
УПЮ України, який за звітній період суттєво зріс.

Дякуємо другові Іванові за сумлінне виконання покладених на нього обов’язків. Його діяль-
ність заслуговує на визнання.

3.7 Головний Булавний УПН пл.сен. Ростислав Слабінський (перевіряв пл.сен.Юрій Савицький).
Друг Ростислав не відповідав на мої спроби зв’язку з ним і не дав мені можливості переглянути 

діяльність Головної Булави УПН.

3.8 Діловод видань та інформації, пл. сен. Сергій Юзик, СМ (переглядала пл.сен.Рома Зубенко).
Друг Сергій виконав або виконує всі резолюції та рекомендації покладені на діловода. Ті ре-

золюції та рекомендації, які до тепер не виконані, потребують або ратифікації країв, або співпраці 
осіб чи органів поза булавою діловода, або втратили актуальність.

Ситуація в Україні гальмує або навіть унеможливлює втілення ряду проектів (наприклад ви-
дання книжки про відзначення 100-ліття Пласту у світі).

Бюджет діловода видань та інформації покриває лише витрати пов’язані з виданням «Плас-
тового шляху», що ускладнює виконання резолюцій або рекомендацій, пов’язаних з виданням 
інших друкованих матеріалів. Тому вважаємо за необхідне збільшити бюджет діловода видань. 
Рівно ж закликаємо членів комісії видань 19-х Зборів КУПО при поданні резолюцій та рекоменда-
цій зважати на актуальність, реальний стан, потреби і можливості Пласту.

Дякуємо другу Сергію за зразково та на високому рівні виконану роботу! За це заслуговує на 
визнання.

3.9 Діловод ГПБ з розвитку Пласту у світі, ст.пл. Андрій Ребрик (переглядав пл.сен.Віталій Троць).
Для оцінки діяльності діловода ГПБ з розвитку Пласту у світі було взято два звіти — один 
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проміжний в грудні 2015 року та кінцевий, поданий в червні 2016 року. З огляду на звіти та загальну 
діяльність можна зробити наступні висновки:

а. Виконання	резолюції	по	Словаччині:	На	КУПО	було	прийянято	резолюцію:	“А9. 18-ті Збори 
КУПО призупиняють членство Словаччини в КУПО. Пласт у Словаччині стає Пластовою групою у 
Словаччині до часу, що вона введе в життя пластову методу. Збори доручають ГПБ повідомити 
Пласт в Словаччині і визначити можливість поновлення членства. Дане питання має бути 
вирішене на наступних Зборах КУПО. Збори закликають ГПБ прикласти всіх зусиль: дорадчих, 
штатних і матеріяльних, — щоби сприяти здійсненню пластової системи виховання між 
новацтвом і юнацтвом згідно з відповідними правильниками.”

Позитивно, що активізувалась діяльність Пласту в Словаччині. Обов’язково потрібно підтрима-
ти рекомендації Андрія щодо участі представників ГПБ на КПЗ та запрошення представника на 
КУПО. Щодо відновлення статусу як члена КУПО, думаю, говорити зарано. Потрібно, щоб така ак-
тивна діяльність тривала декілька років і набула ознак системності. Але, відповідно до резолюції, 
питання повинне бути розглянуте на черговому КУПО, тому думаю потрібно запросити окремий 
звіт проводу Пласту в Словаччині.

б. Позитивно, що підтримувалась діяльність в нових краях: Італії, Швеції, Норвегії, Фінляндії, 
Нідерландах, Австрії, Словаччині, Чехії, Латвії. Деякі з нових країв перейшли вже до спроб про-
водити таборування, що є значним поступом в їх розвитку. Загалом, зібрано інформацію про такі 
активні групи та велась робота по їх інформаційному забезпеченню. Така робота є позитивна та 
має	бути	продовжена.	Відбувались	поодинокі	участі	пластунів	з	різних	країв	у	таборах/захо-дах	
в Україні. На наступні роки бажано такі обміни зробити регулярними та постійними для нала-
годження горизонтальних зв’язків в орагнізації.

в. Виконання резолюції щодо розвитку Пласту у світі: “В2. 18 Збори КУПО зобов’язують: діло-
вода розвитку Пласту в світі — подати на розгляд ГПБ проєкт стратегічного розвитку Пласту 
в країнах, де є така можливість; ГПБ — затвердити фінансування даного проєкту; референта 
ГПБ — щорічно звітувати про ефективність використання коштів з погляду росту членства.”

Негативно, що основна резолюція КУПО по комплексному підході до розвитку Пласту в світі 
не була втілена. Схема розвитку осередків, запропонована Андрієм, є логічна та правильна, але 
на її виконання потрібно створити чіткий план з конкретними заходами і відповідальними. Цього 
зроблено не було.

4. Піäсóìêи

На підставі нашої перевірки стверджуємо, що діловоди ГПБ старанно і сумлінно виконували 
свої обов’язки, за що їм дякуємо. По можливості виконано вимоги  у резолюціях 18-х Зборів КУПО.

Дякуємо всім діловодам ГПБ за співпрацю у перегляді. Дякуємо всім членам Президії ГПР і всім 
Головам Крайових Пластових Рад за дружню атмосферу, підтримку та співпрацю.

Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!

Головна Пластова Рада
 пл.сен. Володимир Базарко, голова    пл.сен. Юрій Савицький, член
 пл.сен. Рома Зубенко, секретар   пл.сен. Богдан Гасюк, заступник члена
 пл.сен. Віталій Троць, член      пл.сен. Юрій Данилів, заступник члена
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ЗВІТИ І ПОÑТАНОВИ
піäãотовчиõ êоìісіé

19-õ Зборів КУПО
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Звіт
піäãотовчої статóтової êоìісії 
19-õ Зборів КУПО

1. На внесок Голови ГПБ, пленум ГПБ 16.01.16 затвердив пл. сен. Романа Гриціва, ОХ головою 
підготовчої статутової комісії 19-их Зборів КУПО.

2. Статут Конференції Українських Пластових Організацій зі змінами одобреними на 18-х 
Зборах КУПО в США 7-9 червня 2013 був прийнятий Головною Пластовою Булавою і Головною 
Пластовою Радою і став чинним 11 березня 2016.

3. Члени підготовчої статутової комісії (ПСК):
  пл. сен. Андрій Василик, СМ (Аргентина)
  пл. сен. Богдан Гасюк, V (Україна)
  пл. сен. Дарія Горбай, Тис (Канада)
  пл. сен. Роман Гриців, ОХ (США), голова
  пл. сен. Рома Зубенко, Гр (Німеччина), писар
  пл. сен. Юрій Кузьмович, ЧМ (США)
  ст. пл. Микола Музала, V (Україна)
  пл. сен. Юрій Федишин, КО (Австралія)
  пл. сен. Ганя Шиптур, Гр (Канада)
  пл. сен. Ярослав Юрчишин, ОЗО (Україна)

4. ПСК відбула чотири наради:
 • В Києві 28.02.16 присутні: Гасюк, Гриців, Зубенко, Музала, електронно: Кузьмович, Шиптур, 
  Федишин.
 • Електронно 17.04.16 присутні: Горбай, Гриців, Зубенко, Кузьмович, Шиптур.
 • Електронно 15.05.16 присутні: Гасюк, Горбай, Гриців, Зубенко, Кузьмович, Шиптур, Юрчишин.
 • Електронно 26.05.16 присутні: Гасюк, Горбай, Гриців, Зубенко, Кузьмович, Музала, Шиптур, 
  Юрчишин.

5. 18-і Збори КУПО надали наступні рекомендації ПСК:
 • Є-1: 18-ті Збори КУПО рекомендують ГПБ уповноважити статутову комісію у складі, 

покликаному 18-ми Зборами КУПО, продовжувати роботу.
 • Є-2: 18-ті Збори КУПО рекомендують наступній статутовій комісії розробити альтернативний 

варіант документу внормування Грамоти Начального Пластуна.
 • Є-3 З метою активної участи країв у прийнятті рішень і збільшення ефективности роботи 

ГПБ, 18-ті Збори КУПО рекомендують ГПБ приймати максимальну кількість рішень 
голосуванням Пленуму.
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 • Є-4: З метою активної участи країв у прийнятті рішень та збільшення ефективности роботи 
ГПБ, 18-ті Збори КУПО рекомендують наступній статутовій комісії розробити варіанти 
структури ГПБ, які б передбачали ширше залучення країв до прийняття рішень.

 • Є-5: 18-ті Збори КУПО рекомендують ГПБ доручити наступній статутовій комісії, у співпраці 
з Головними Булавними уладів, перевірити відповідність правильників до діючого Статуту 
КУПО і при потребі надати проводам уладів рекомендації щодо внесення змін до цих 
правильників.

 Виконання рекомендацій:
 • Рекомендації Є-1 виконана (точка 3.0 звіту)
 • Рекомендації Є-2 виконана (точка 7.0 звіту)
 • Рекомендація Є-3 не стосується ПСК, ГПБ виконує.
 • Рекомендація Є-4 виконується до великої міри системою сходин пленуму ГПБ в яких повинні 

брати участь голови всіх країв або ними назначені представники. ПСК рекомендує, щоб 
ширші зміни Статуту КУПО були перше обговорені більшою групою пластунів, наприклад, 
в рамках 6-го Пластового Конґресу.

 • Рекомендація Є-5 не була виконана через обмежений 4-місячний час дії ПСК. Однак, з 
огляду на це, що маємо лиш один Статут КУПО а чотири правильники уладів, головні булавні 
повинні подбати, щоб їхні правильники відповідали діючому Статуту КУПО. У випадку 
незгоди, булавні повинні справити свої правильники або представити свої пропозиції на 
зміни Статуту КУПО з обґрунтовуванням і бажано з підтримкою інших уладів.

6. Пропозиції на зміни до Статуту отримані комісією.
До реченця 24-го квітня, 2016, ПСК не отримала від жодного краю пропозиції на зміни до 

Статуту. Пл. сен. Іван Кіналь подав редакційні зміни і зауваги. ПСК їх розглянула і декотрі прийняла 
(точка 7 звіту). Голова ГПБ просила ПСК розглянути правила пластових груп, зокрема їхню адміні-
стративну структури, опіку і нагляд над ними. ПСК довго обговорювала цю складну тему і її лиш 
частково вирішила (точки 7 і 9 звіту).

7. Реçоëюції на çìіни äо Ñтатóтó КУПО

Зìіна ÑТАТТІ I. ЗАВÄАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ, ã)

Завданням Конференції є: шляхом співпраці 
й обміну досвідом між крайовими пластовими 
організаціями:

а) вдержувати ідейну єдність цих організа-
цій, а саме: однакове розуміння завдань та ідей-
них основ Пласту, так як їх з’ясував і оформив 
його	засновник	д-р	Олександер	Тисовський;

б) зберігати чистоту й особливости пласто-
вої	самовиховної	методи;

в) дбати про устроєву подібність крайових 
пластових	організацій;

г) розповсюджувати пластову ідею.
Для здійснювання цих завдань Конференція 

обирає свої органи та ініціює спільні дії всього 
Пласту.

Завданням Конференції є: шляхом співпраці 
й обміну досвідом між крайовими пластовими 
організаціями:

а) …
б) …
в) …
г) розповсюджувати пластову ідею та 

сприяти розвитку пласту в країнах де живуть 
українці.

…
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Зìіна Ñтатті ІІІ. НАЧАЛЬНИЙ ПЛАÑТУН, §2,
§ 2. Права і функції Начального Пластуна 

та спосіб його обирання нормує «Грамота про 
Начального Пластуна», схвалена Зборами 
Конференції більшістю двох третіх відданих 
голосів, — яка є частиною цього статуту.

§ 2. Права і функції Начального Пластуна 
та спосіб його обирання нормує «Грамота про 
Начального Пластуна», схвалена Зборами 
Конференції більшістю двох третіх відданих 
голосів.

Äоäати äо ÑТАТТІ IV, § 2. новиé пóнêт в)
§ 2. Членом Конференції може стати кожна 

нова крайова пластова організація (край 
кандидат), згідно з постановами статті ІІ. цього 
статуту, яка відповідає наступним:

а) …
б) …
в)г) …
г)ґ) …
ґ)д) …
д)е) …
е)є) ...

§ 2. Членом Конференції може стати кожна 
нова крайова пластова організація (край кан-
дидат), згідно з постановами статті ІІ. цього 
статуту, яка відповідає наступним:

а) …
б) …
в)	 має	не	менше	50	членів;
г) …
ґ) …
д) …
е) …

Зìіна ÑТАТТІ V. ЗÁОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ, § 7 
§ 7. Звичайні Збори скликає Головна Плас-

това Булава, повідомляючи про це всі членські 
організації принайменше шість місяців перед 
Зборами.

§ 7. Звичайні Збори скликає Головна Плас-
това Булава, повідомляючи про це всі членські 
організації принайменше дванадцять (12) мі-
сяців перед Зборами.

Зìіна ÑТАТТІ VII, § 5, äоäати нові пóнêти ä-і, існóючі пóнêти ä-є стаютü є-ç. 
§ 5. Завданням Головної Пластової Булави є:
а) ініціювати, координувати і спомагати 

діяльність членів Конференції, виконувати 
постанови Зборів Конференції і звітувати 
Зборам	про	свою	діяльність;

б) репрезентувати Конференцію в часі 
поміж	її	Зборами;

в) дбати про те, щоб діяльність членів 
Конференції велася згідно з постановами 
статей І. і П. статуту та постановами Зборів 
Конференції, а в разі конечної і невідкладної 
потреби застосувати засіб, передбачений у 
статті.	IV.	§	5.;

г) вводити в життя постанови Головної 
Пластової	Ради	(стаття	VI.	§	6);

ґ) досліджувати назріваючі пластові 
потреби	та	сприяти	їх	реалізації;

д) звітувати Головній Пластовій Раді та 
інформувати членські організації про свою 
діяльність	та	про	господарення	фондами;

§ 5. Завданням Головної Пластової 
Булави є:

а) …
б) …
в) …
г) …
ґ) …
д) сприяти розвитку Пласту там де його ще 

немає.
е) помагати організаційним потребам нових 

пластових груп і організацій щоби максимально 
поширювати	Пласт	в	українській	еміграції;

е) …
є) …
ж) ...
з) ....
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е) підготовляти і скликати звичайні Збо-
ри	Конференції;

є) підготовляти і скликати Пластові Кон-
ґреси.

Реçоëюція і реêоìенäації на çìіни äо Ãраìоти Начаëüнoãо Пëастóна (ÃНП)

• Резoлюція ГНП-1
19 Збори КУПО зобов›язують вивести Грамоту Начального Пластуна за рамки Статуту КУПО.

• Рекомендація ГНП-1:
19 Збори КУПО рекомендують, щоб питання 
а) потреби посту Начального Пластуна та 
б)	роль/функцій	Начальнoгo	Пластуна	були	обговорені	Пластовим	Конґресом.

• Рекомендація ГНП-2:
19 Збори КУПО рекомендують, щоб Крайові Пластові Старшини назначували по одному 

представнику до виборчої комісії і щоб комiсiя складалася як мінімум з 5 осіб.  Якщо не зголошено 
принайменше 5 члeнiв, ГПР доповнить членство ВК. У випадку парного числа, ГПР додасть одного 
члена. Членами виборчої комісії можуть бути дійсні члени Пласту з правом голосу, які не кандидують 
на пост Начального Пластуна. Члени комісія повинні бути познайомлені з модерними електронни-
ми засобами голосування.
• Рекомендація ГНП-3:

19	Збори	КУПО	рекомендують,	щоб	кожен/кожна	пластун/-ка	мав/-ла	право	подавати	номінації	
на	пост	Начального	Пластуна,	але	не	сам/сама	себе.
• Рекомендація ГНП-4:

19 Збори КУПО рекомендують, щоб Начальним Пластуном міг стати той, хто:
а) пластував уже в Уладі Пластунів Юнаків,
б) є дійсним членом Пласту,
в) своїм життям і діяльністю дав доказ глибокого розуміння пластової ідеї і пластової дії та 
міцного прив›язання до Пласту,
г) веде примірне особисте життя, додержуючись пластового стилю,
ґ) тішиться довір›ям і пошаною серед загалу пластунів і українського громадянства.

• Рекомендація ГНП-5:
19 Збори КУПО рекомендують, щоб кандидатура на пост Начального Пластуна потребувала 

підтримки (підписів) 3% всіх, хто має право голосу із мінімум трьох членів КУПО. Список тих, хто 
підтримує кандидатуру буде відкритою. Кожна особа, яка має право голосу, може підтримувати 
більше ніж одну кандидатуру.
• Рекомендація ГНП-6:

19 Збори КУПО рекомендують, щоб подання кандидата складалося з обґрунтуванням 
кандидатури, життєпису, фотографії кандидата та підписами підтримки.
• Рекомендація ГНП-7:

19 Збори КУПО рекомендують, щоб голосування відбувалося якщо до виборчої комісії 
надійшла як мінімум одна кандидатура на пост Начального Пластуна.
• Рекомендація ГНП-8:

19 Збори КУПО рекомендують, щоб голосування на пост Начального Пластуна стало дійсним 
коли проголосують 50%+1 особа тих, хто має право голосу.
• Рекомендація ГНП-9:

19 Збори КУПО рекомендують, щоб стaти Начальним Пластуном, кандидат мусів отримати 
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просту більшість (більше голосів ніж всі інші кандидати разом) відданих голосів. Якщо у першім 
турі ні один кандидат не отримує просту більшість, проводиться другий тур.
• Рекомендація ГНП-10:

19 Збори КУПО рекомендують, щоб голосування на пост Начального Пластуна відбувалося 
електронно. Відповідальність забезпечити, щоб всі члени краю могли проголосувати, покладається 
на крайові проводи.
• Рекомендація ГНП-11:

19 Збори КУПО рекомендують, щоб на виборчих бюлетенях була можливість проголосувати за 
нікого, тобто «не підтримую ні одного кандидата». Такі голоси зачисляються до необхідних 50%+1, 
щоб вибори були дійсними.
• Рекомендація ГНП-12:

19 Збори КУПО рекомендують, щоб процес вибору Начального Пластуна відбувався продовж двох 
років і завершувався заприсяженням Начального Пластуна підчас КУПО. Вибори відбуватимуться 
за такими реченцями:

Не менше ніж 24 місяців перед КУПО, ГПР звертається до країв, щоб вони подали по одному 
членові до Виборчої Комісії (ВК).

Не менше ніж 21 місяців перед КУПО, кожний край зголошує свого члена до ВК. 
Не менше ніж 20 місяців перед КУПО, ВК вибирає з поміж себе голову комітету. ГПР проголошує 

склад ВК і початок виборчого процесу.
Не менше ніж 18 місяців перед КУПО, ВК оголошує конкурс, пояснює виборчий процес і 

починає приймати номінації на пост НП.
Точно 15 місяців перед початком КУПО, ВК закриває номінаційний етап, подає список 

кандидатів з біографіями на мережу і проголошує початок електронного голосування.
Точно 12 місяців перед КУПО голосування закривається. 
Якщо відбувається другий тур, голосування закривається точно 9 місяців перед КУПО.
Не менше ніж 8 місяців перед КУПО, ВК і ГПР спільно проголошують вислід виборів. 

• Рекомендація ГНП-13:
19 Збори КУПО рекомендує усучаснити Грамоту Начального Пластуна згідно з повище прийня-

ними рекомендаціями.

• Рекомендація Підготовчої Комісії у справі Плaстовиx Груп
«Статутова комісія рекомендує 19-им Зборам КУПО розглянути практичні та адміністративні 

потреби початкових чи чисельно малих пластових груп і організацій та надати відповідній комісії 
завдання унормувати процес створення таких груп з метою максимально сприяти розвитку 
Пласту по світі.»

Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!

 пл. сен. Роман Гриців, ОХ      пл. сен. Рома Зубенко, Гр
      голова підготовчої статутової комісії  писар підготовчої статутової комісії
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Звіт
піäãотовчої реçоëюціéної êоìісії 
19-õ Зборів КУПО

РЕЗОЛЮЦІЯ, ЩО МАЄ ВПЛИВ НА ІÄЕЙНУ ЄÄНІÑТЬ ТА УÑТРОЄВУ ПОÄІÁНІÑТЬ

1.	 19-ій	 Збори	 КУПО	 приймають	 проект	 змін	 до	“Правильника	 про	 пластовий	 однострій	 і	
відзнаки	частина	2-га:	Приписи	про	відзнаки	в	Українському	Пласті”,	що	унормовує	правила	но-
сіння відзнаки приналежності до Пласту в краю.

Дані	зміни	увійдуть	в	силу	тільки	після	ратифікації	їх	Крайовими	З’їздами	2/3	членських	Крайо-
вих	Пластових	Організацій,	більшістю	2/3	голосів.

ВІÄЗНАКА ПРИНАЛЕЖНОÑТІ ÄО ПЛАÑТОВОЇ ОРÃАНІЗАЦІЇ

1. Висота: 60 мм

2. Ширина: 115 мм

3. Тло щитика: зелене

4. Обведення, тексти і дубові листки:  жовті

5. Прапор України: cиній та жовтий

6. Прапор краю: барви прапору краю
(в Українi золотий тризуб на синьому
щиті із золотим обведенням)

7. Під прапорами: коротка назва 
ПЛАСТ державною мовою країни

8. Вгорі: продовження повної офіційної
назви організації в країні  згідно реєстрації
в країні (державною мовою країни)

9. Внизу: повна офіційна назва організації
в країні згідно реєстрації в країні українською
мовою (в Українi англійською мовою)

10. Носити: на лівому рукаві, 13 мм від плеча

11. Спосіб виконання: вишиття
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РЕЗОЛЮЦІЇ:
19-ті Збори КУПО доручають Головному Пластовому Проводу розробити Правильник Дії 

Пластових Груп до кінця 2017р.

19-ті Збори КУПО доручають Головним Булавним перевірити уладові правильники, створити 
комісію для усучаснення та внести зміни до існуючих правильників.

19-ті Збори КУПО доручають Головній Пластовій Раді перевірити всі статути Крайових 
Пластових Старшин на предмет єдиної цілі та мети, що відповідає Статутові КУПО.

19-ті Збори КУПО доручають ГПБ піднайти та користувати одне джерело для одностроїв всіх 
пластових уладів, з метою дотримання одного пластового стандарту для всіх країв, як приписано 
в діючому правильнику одностроїв (частина І) виданим ГПБ та прийнятим 31-го жовтня 1975 року 
(зі змінами прийнятими на 15-их Зборах КУПО).

19-ті Збори КУПО доручають ГПБ створити нове відзначення для колишніх пластунів, котрі до-
тримуючи пластових ідеалів, відмінно виконали завдання чи роботу поза Пластом і тим самим просла-
вили організацію і підвищили значення Пласту та обізнаність з ним на крайовому чи світовому рівні.

19-ті Збори КУПО доручають ГПБ розглянути різноманітні версії пластової лілейки і вибрати 
одну, яка буде безперечним та очевидним символом Пласту в усіх країнах. Взяти до уваги 
використовування лілейки у різних засобах інформації (друк, відео, цифрові записи, інтернет і 
т.п.), у чорно-білому та кольоровому видах, щоб ця лілейка якнайкраще представляла Пласт по 
цілому світі в усіх засобах масової інформації (ЗМІ).

19-ті Збори КУПО стверджують, що така міжнародна організація як Пласт повинна мати один 
вигляд	по	цілому	світі.	Тому	Збори	доручають	ГПБ	визначити	цей	вигляд	через	приписану	“Brand	
Book”,	яка	точно	подасть	кольори,	шрифти	та	інші	важні	елементи,	які	презентують	організацію	
Пласт і опише як правильно їх уживати в емблемах, логотипах і т.д. Елементи котрі можуть бути 
додані поодинокими країнами де діє Пласт також повинні бути описані.

19-ті Збори КУПО схвалюють всі дії уступаючого проводу ГПР і ГПБ минулої каденції.

РЕKOMEHÄАЦІЇ:
19-ті Збори КУПО рекомендують Головному Пластовому проводу провести 20-ті Збори КУПО 

в Польщі восени 2019 р.

19-ті Збори КУПО рекомендують внести до обов’язкового виряду юнака та юначки, пластовий 
співаник ПРИ ВАТРІ, виданого під авторством А. Спеха (з правками 2016 р.).

19-ті Збори КУПО рекомендують Крайовим Пластовим Старшинам кожної країни подбати про 
те, щоб співаник ‘При Baтрі’ був завжди доступним у придбанні, в пластових домівках чи крамницях.

Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!

  пл. сен. Ростислав Добош, ЦМ   голова  Україна
  пл. сен. Леся Лебедь, Гр    писар  Америка
  пл. сен. Оксана Закидальська   член  Канада
  пл. сен. Зорислава Гавриш, L   член  Україна
____________
* Одна резолюція була передана резолюційній комісії Великої Ради УПС.
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Звіт
піäãотовчої виäавничої êоìісії 
19-õ çборів КУПО

РЕЗОЛЮЦІЯ:

19-ті Збори КУПО доручають редакції та адміністрації «Пластового Шляху» дотримуватись до 
реченців та вчасно випускати журнал щоквартально передплатникам, та поміщати в журналі 
сучасні інформації.

РЕKOMEHÄАЦІЇ:

1. 19-ті Збори КУПО рекомендують, щоб:
а) До стандартного виряду кожної юначки й кожного юнака належав також пластовий
 співаник  «ПРИ ВАТРІ».
б) Координацію розповсюдження співаника «ПРИ ВАТРІ» зорганізаували видавництво
в) Видавництво співаника «ПРИ ВАТРІ» забезпечило наявність достатньої кількости
 співаників в усіх Крайових Пластових Старшинах.
г) КПС кожної країни дбала про те, щоб співаник «ПРИ ВАТРІ» був завжди доступним
 юначкам і юнакам в пластових домівках чи крамницях.
ґ) КПС кожної країни також забезпечили, щоб коменданти таборів вчасно отримали
 потрібну кількість співаників «ПРИ ВАТРІ» для усіх учасників табору.

2. 19-ті Збори КУПО відзначають корисність та важливість серії видань для пластових вихов-
ників УПЮ «КНИГОЗБІРНЯ ЮНАЦЬКОГО ВИХОВНИКА» та заохочують до наповнення її новими ви-
даннями. Збори рекомендують крайовим організаціям подбати про придбання потрібної кіль-
кості примірників видань цієї серії для виховних потреб у своїх краях.

Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!

   пл. сен. Сергій Юзик, СМ  голова  Україна
   пл. сен. Мирон Бабюк, СМ  член  Америка
   пл. сен. Богдан Колос, КВ  член  Канада
   пл. сен. Михайло Квас, КО   член   Австралія
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Звіт
піäãотовчої ноìінаціéної êоìісії 
19-õ Зборів КУПО

Місце підготування звіту: м. Київ
Дата підготування звіту: 05 липня 2016 року

ÑКЛАÄ КОМІÑІЇ:

№ Ім’я, ступінь, курінь   Край   Ким поданий
1 пл.сен. Андрій Василик, СМ  Аргентина  КПС Аргентина
2 пл.сен. Пилип Ботте, ЛЧ  Австралія  КПС Австралія
3 ст.пл. Борис Франкевич, V  Німеччина  КПС Німеччина
4 пл.сен. Ірина Борущак  Польща  КПС Польща
5 пл.сен. Христя Кохан, Гр  Америка  КПС Америка
6 пл.сен. Мирон Спольський, ВБ Україна  КПР Україна
7 пл.сен. Михайло Дворак, ЦМ  Україна  ГПР
8 пл.сен. Марко Бей, ЛЧ  Америка  ГПР
9 ст.пл. Іван Спринь, СМ  Україна  ГПБ
10 пл.сен. Юрко Назарик, СМ  Аргентина  ГПБ
11 пл.сен. Олена Цоба   Канада  КПС Канада
12      Велико Британія не подано

Наради Номінаційної комісії Зборів КУПО №19 проводились за допомогою електронної пошти.

ХРОНОЛОÃІЯ ПОÄІЙ

1. Роботу номінаційної комісії розпочато 18.01.2016 року.

2. На виконання пп. іі, п. «б», пар.14 ст. V Статуту КУПО, 26.01.2016р. головою номінаційної 
комісії обрано пл. сен. Михайла Дворака, ЦМ.

3. Для забезпечення виконання пп. ІІІ п. «б», пар.14 ст. V Статуту КУПО, 23.02.16р. до Країв було 
надіслано звернення  про зголошення кандидатів на пости до ГПР та ГПБ каденції 2016-2019 рр. 
(звернення додається до звіту).
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4. Станом на 22.06.2016р., з дотриманням вимог статуту КУПО, до номінаційної комісії 
надійшли повні листи від КПС Аргентини та КПС США, котрі за змістом є ідентичними та листа від 
КПС Австралії, котра так само є ідентичною порівняно із іншими за винятком одного заступник-
члена ГПР, а саме пл. сен. Мирон Бабюк, Америка. 

Таким чином подано по одному кандидату на кожен пост, за винятком кандидата заступник-
член ГПР, на який подано три кандидатури з потрібних двох.

Для забезпечення виконання пп. IV. п. «б», пар.14 ст. V Статуту КУПО, надаємо ГПБ для 
надсилання Краям остаточну листу кандидатів:

Ãоëовна Пëастова Áóëава:
Голова	 	 	 	 	 	 пл.сен.	Марта	Кузьмович,	Гр,	Америка;
Заступник	 	 	 	 	 пл.сен.	Мирон	Спольський,	ВБ,	Україна;
Генеральний	Секретар	 	 	 	 пл.	сен.	Леся	Федоренко,	Гр,	Україна;
Діловод	Господарки	і	Майна	 	 	 пл.сен.	Богдан	Савицький,	ЧК,	Америка;
Діловод	Видань	і	Комунікації	 	 	 пл.сен.	Сергій	Юзик,	СМ,	Україна;
Діловод	Розвирку	Пласту	 	 	 пл.сен.	Ростислав	Добуш,	ЦМ,	Україна;
Діловод спеціяльних доручень і проектів пл.сен. Андрій Ґеник-Березовський, V, Канада.

Ãоëовна Пëастова Раäа:
Голова	 	 	 	 	 	 пл.сен. Володимир	Базарко,	ЧК,	Америка;
Заступник	 	 	 	 	 пл.сен.	Богдан	Гасюк,	V,	Україна;
Писар	 	 	 	 	 	 пл.сен.	Христя	Колос,	Гр,	Канада;
Член	 	 	 	 	 	 пл.сен.	Роман	Гриців,	ОХ,	Америка;
Член	 	 	 	 	 	 пл.сен.	Ксеня	Балук,	Арґентина;
Заступник-член	 	 	 	 	 пл.сен.	Мирон	Бабюк,	Америка;
Заступник-член	 	 	 	 	 пл.сен.	Юрій	Федишин,	КО,	Австралія;
Заступник-член     пл.сен. Віталій Троць, ОЗО, Україна.

_________
Додатки:
Звернення  про зголошення кандидатів на пости до ГПР та ГПБ каденції 2016-2019 рр.
Листа КПС Австралії.
Листа КПС Аргентини.
Листа КПС США.

Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!

       пл. сен. Михайло Дворак, ЦМ
       голова номінаційної комісії
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Звернення äо êраїв про çãоëошення êанäиäатів
на пости äо ÃПР та ÃПÁ êаäенції 2016-2019

Номінаційна комісія 19-го з’їзду КУПО (надалі за текстом – «НК») повідомляє про початок 
процедури зголошення кандидатів на пости до ГПР та ГПБ.

НК приймає зголошення на такі пости у Головній Пластовій Раді:
-	голова;
-	заступник;
-	секретар;
-	два	члени;
- два заступники членів.
Повноваження та порядок роботи ГПР визначено у ст. VI Статуту КУПО та Правильником внут-

рішньої дії Головної Пластової Ради.
НК приймає зголошення на такі пости у Головній Пластові Булаві:
-	голова;
-	заступник	голови;
-	генеральний	секретар;
-	діловод	фінансів	та	господарства;
- три діловоди*.
--------------------------------------
*До відома кандидатів на пост «вільного» діловода ГПБ. Кожен з кандидатів на пост «вільного» 

діловода має відповідати за конкретний напрям. Тому, кожен кандидат має право запропонувати 
для затвердження Зборами КУПО свій напрямок діяльності, котрий може бути відмінним від існу-
ючих напрямків, наприклад діловод розвитку Пласту в Світі тощо.

Повноваження та порядок роботи ГПБ визначено у ст. VII Статуту КУПО та Правильником 
внутрішньої дії Головної Пластової Булави.

Для зголошення кандидатів на відповідну посаду НК рекомендує подати:
- коротке зголошення у довільній формі де обов’язково вказується посада на яку номінується 

кандидат;
- короткий пластовий та позапластовий життєпис (до ___ символів, розмір шрифту «12»).

Кожна членська організація може подати до НК свою повну листу кандидатів у строк до 22 
червня 2016 року включно. Повна листа надсилається на електронну адресу КПС та представника 
НК у краї кожного з кандидатів у листі.

Представники НК від країв: 
Аргентина пл.сен. Андрій Василик, СМ andreswasylyk@yahoo.com
Австралія пл.сен. Пилип Ботте, ЛЧ philip@orrong.com.au
Німеччина ст.пл. Борис Франкевич, V borys@gmx.net
Польща пл.сен. Ірина Борущак iboruszczak@wp.pl
Америка пл.сен. Христя Кохан, Гр chrystia@optonline.net
Україна пл.сен. Мирон Спольський, ВБ mspolsky@svit-international.com.ua
Канада Не подано
Велико Британія Не подано
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Листа КПÑ Австраëії
Ãоëовна Пëастова Áóëава

Голова      пл.сен. Марта Кузьмович, Гр  Америка
Заступник     пл.сен. Мирон Спольський , ВБ  Україна
Ґенеральний Секретар   пл.сен. Леся Федоренко, Гр    Україна  
Діловод Господарки і Майна  пл.сен. Богдан Савицький, ЧК  Америка
Діловод Видань і Комунікації  пл.сен. Сергій Юзик, СМ   Україна  
Діловод Розвирку Пласту   пл.сен. Ростислав Добуш, ЦМ  Україна  
Діловод спеціяльних доручень і проектів пл.сен. Андрій Ґеник-Березовський, –V– Канада   
 

Ãоëовна Пëастова Раäа
Голова      пл.сен. Володимир Базарко, ЧК  Америка
Заступник     пл.сен. Богдан Гасюк, –V–    Україна
Писар      пл.сен. Христя Колос, Гр   Канада
Член      пл.сен. Роман Гриців, ОХ   Америка
член      пл.сен. Ксеня Балук    Арґентина
член      пл.сен. Мирон Бабюк   Америка
член      пл.сен. Юрій Федишин, КО   Австралія

З повагою, СКОБ!
         пл. сен. Пилип Ботте, ЛЧ
         Голова КПС – Австралія
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Листа-пропоçиція КПÑ Арґентини
äо сêëаäó новоãо провоäó ÃПÁ/ÃПР 2016-2019 

 Буенос Aйрес
 20 червня 2016 р.

Згідно із реченцем подано від програми КУПО 2016 Номінаційною Комісією, 
КПС Арґентина пропонує такий склад:

ÃПÁ
Голова    пл.сен. Марта Кандюк-Кузьмович, Гр  Америка
Заступник   пл.сен. Мирон Спольський, ВБ   Україна 
Писар    пл.сен. Леся Федоренко, Гр    Україна
Діловод Господарки   пл.сен. Богдан Савицький. ЧК   Америка
Діловод Видавнь         пл.сен. Сергій Юзик, СМ    Україна
Діловод Розвитку Пласту     пл.сен. Ростислав Добош, ЦМ   Україна
Діл. Спец. Доручень і Проектів пл.сен. Андрій Ґеник-Березовський, -V-  Kaнада

ÃПР
Голова    пл.сен. Володимир Базарко, ЧК   Америка
Заступник   пл.сен. Богдан Гасюк, -V-    Україна
Писар    пл.сен. Христя Колос, Гр    Канада
Член    пл.сен. Роман Гриців, ОХ    Америка
Член    пл.сен. Ксеня Балук     Аргентина

Заступник   пл.сен. Юрій Федишин, КО    Австралія
Заступник   пл.сен. Віталій Троць, 030    Україна

     З повагою,

       пл. сен. дов. Андрій Василик, CМ,
       голова КПC
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Листа КПÑ ÑША
 
Залучую і подаю нижче список на склад ГПБ і ГПР від Америки. 
Ми маємо згоду всіх нижче поданих членів. Прошу дати знати що ви одержали цей е-майл.
 

СКОБ!
 
        пл. сен. Христя Кохан, Гр
        Голова КПР США  
  
ÃПÁ
Голова                                     пл.сен. Марта Кандюк-Кузьмович, Гр                     Америка
Заступник                               пл.сен. Мирон Спольський, ВБ                              Україна (з Канади)
Писар                                      пл.сен. Леся Федоренко, Гр                                      Україна
Діловод Господарки              пл.сен. Богдан Савицький. ЧК                                 Америка
Діловод Видавнь                    пл.сен. Сергій Юзик, СМ                                          Україна
Діловод Розвитку Пласту     пл.сен. Ростислав Добош, ЦМ                                  Україна
Діловод Спеціяльних 
Доручень і Проектів              пл.сен. Андрій Ґеник-Березовський, -V-                 Kaнада
 
 
ÃПР
 
Голова                                     пл.сен. Володимир Базарко, ЧК                               Америка
Заступник                               пл.сен. Богдан Гасюк, -V-                                         Україна
Писар                                      пл.сен. Христя Колос, Гр                                          Канада
Член                                         пл.сен. Роман Гриців, ОХ                                         Америка
Член                                         пл.сен. Ксеня Балук                                                   Аргентина
 
Заступник                               пл.сен. Юрій Федишин, КО                                     Австралія
Заступник                               пл.сен. Віталій Троць, 030                                         Україна
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