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ЗМІСТ ЧИСЛА:
Черга 1-15 Об’ява Головної Пластової Булави від 7 лютого 2015 р.Б. про участь у таборах дітей та
  виховників з інших країв
Черга 2-15 Об’ява Головної Пластової Булави від 7 лютого 2015 р.Б. про реєстрацію назви та
  пластової емблеми.
Черга 3-15 Об’ява Головної Пластової Булави від 7 лютого 2015 р.Б.  про надання Залізного   
  пластового хреста
Черга 4-15 Об’ява Головної Пластової Булави від 7 лютого 2015 р.Б.  про надання ступеня 
  зв’язкового в Кадрі Виховників.
Черга 5-15 Об’ява Головної Пластової Булави від 7 лютого 2015 р.Б. про надання Бронзового 
  хреста за геройський чин.
Черга 6-15 Об’ява Головної Пластової Булави від 30 травня 2015 р.Б. про повернення позики 
  $10 000. 
Черга 7-15 Об’ява Головної Пластової Булави від 20 березня 2015 р.Б. про резиґнацію Головної 
  булавної УСП
Черга 8-15 Об’ява Головної Пластової Булави від 30 травня 2015 р.Б. про проведення Ювілейної 
  Міжкрайової Зустрічі 2017 р.Б.
Черга 9-15 Об’ява Головної Пластової Булави від 30 травня 2015 р.Б. про надання Бронзового 
  хреста за геройський чин
Черга 10-15 Об’ява Головної Пластової Булави від 30 травня 2015 р.Б. про відзнаку приналежності 
  до крайової організації
Черга 11-15 Об’ява Головної Пластової Булави від 30 травня 2015 р.Б. про надання ступеня 
  зв’язкового/ої в Кадрі Виховників
Черга 12-15 Об’ява Головної Пластової Булави від 30 травня 2015 р.Б. про надання ступеня 
  в УПС.
Черга 13-15 Об’ява Головної Пластової Булави від 23 липня 2015 р.Б. про надання Залізного 
  Пластового Хреста
Черга 14-15 Об’ява Головної Пластової Булави від 17 серпня 2015 р.Б. про XIX Збори Конференції 
  Українських Пластових Організацій
Черга 15-15 Об’ява Головної Пластової Булави від 12 вересня 2015 р.Б.  про Правильник нарад 
  комісій ХІХ зборів КУПО
Черга 16-15 Об’ява Головної Пластової Булави від 12 вересня 2015 р.Б. про надання ступеня 
  зв’язкового/ої в Кадрі Виховників
Черга 17-15 Об’ява Головної Пластової Булави від 12 вересня 2015 р.Б.  про надання ступеня 
  Гетьманської пластунки вірлиці.
Черга 18-15 Об’ява Головної Пластової Булави від 12 вересня 2015 р.Б.  про надання ступеня 
  в УПС.
Черга 19-15 Об’ява Головної Пластової Булави від 30 жовтня 2015 р.Б.  про складання повноважень 
  Ґенерального секретаря ГПБ у зв’язку з обранням депутатом.
Черга 1-16 Об’ява Головної Пластової Ради від 6 січня 2016 р.Б. щодо чергових виборів 
  Начального Пластуна
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Черга 2-16 Об’ява Головної Пластової Булави від 16 січня 2016 р.Б. про призначення в.о. Головної 
  булавної УСП
Черга 3-16 Об’ява Головної Пластової Булави від 16 січня 2016 р.Б. про діловода VI-го Пластового 
  Конґресу
Черга 4-16 Об’ява Головної Пластової Булави від 16 січня 2016 р.Б. про Об’яву про конфлікт 
  інтересів в пластових проводах
Черга 5-16 Об’ява Головної Пластової Булави від 16 січня 2016 р.Б.  про запровадження 
  відзначення “Орден Святого Архистратига Михаїла”
Черга 6-16  Об’ява Головної Пластової Булави від 16 січня 2016 р.Б.  про забезпечення    
  технічним обладнанням редакції “Пластового Шляху” 
Черга 7-16 Об’ява Головної Пластової Булави від 16 січня 2016 р.Б. про надання ступеня 
  зв’язкового/ої в Кадрі Виховників
Черга 8-16 Об’ява Головної Пластової Булави від 16 січня 2016 р.Б. про надання ступеня 
  Гетьманської пластунки вірлиці.

Додаток 1 Новий Крaйовий Плaстовий Провід: Аргентина

Додаток 2 Новий Крaйовий Плaстовий Провід: США

Додаток 3 Новий Крaйовий Плaстовий Провід: Україна

Додаток 4 Правильник нарад комісій ХІХ зборів КУПО

Додаток 5 Об’ява про конфлікт інтересів в пластових проводах
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Черга 1-15
Об’ява Головної Пластової Булави від 7 лютого 2015 р.Б. про участь у 

таборах дітей та виховників з інших країв
 
 Головна Пластова Булава на своїх сходинах 7 лютого 2015 р.Б. на внесення Голови ГПБ 
рекомендує всім КПСтаршинам, котрі запрошують виховників чи дітей брати участь в таборах і 
вишколах у своєму краї, звернутися до голови КПС/КПР країни де виховник чи учасник проживає 
за опінією і підписом голови КПС (це відноситься до тих, які не зголошуються через програму 
Україна Поруч).

Черга 2-15
Об’ява Головної Пластової Булави від 7 лютого 2015 р.Б. про реєстрацію 

назви та пластової емблеми
 
 Головна Пластова Булава на своїх сходинах 7 лютого 2015 р.Б. на внесення Голови ГПБ 
вирішила, що усі Крайові Пластові Старшини мають подбати про реєстрацію імені своєї організації 
і Пластової Лілейки у відповідних державних установах своєї країни. 

Черга 3-15
Об’ява Головної Пластової Булави від 7 лютого 2015 р.Б.  про надання 

Залізного пластового хреста
 
 Головна Пластова Булава на своїх сходинах 7 лютого 2015 р.Б. на внесення Ґенерального 
Секретаря згідно подання Крайової Пластової Ради України та Крайової Пластової Старшини 
Америки вирішила надати Залізний Пластовий Хрест за виявлену хоробрість (мужність) у 
боротьбі за Батьківщину Маркіяну Паславському (посмертно), вихованцю пластового юнацького 
гуртка «Кобра» (станиця Ньюарк, США), який загинув 19 серпня 2014 року добровольцем у складі 
батальйону «Донбас» під час звільнення м. Іловайськ Донецької області від російських терористів.

Черга 4-15
Об’ява Головної Пластової Булави від 7 лютого 2015 р.Б. про надання 

ступеня зв’язкового в Кадрі Виховників
 
 Головна Пластова Булава на своїх сходинах 7 лютого 2015 р.Б. на внесення Головного 
Булавного УПЮ вирішила надати слідуючим особам 2-ий ступінь КВ (зв’язкового)  у Кадрі 
Виховників: 
 #454 ст.пл. Роману Кучкуді, ВБ (Україна)   #455 ст.пл.скобу Назару Зелінці, ОЗО (Україна)

Черга 5-15
Об’ява Головної Пластової Булави від 7 лютого 2015 р.Б. про надання 

Бронзового хреста за геройський чин
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 Головна Пластова Булава на своїх сходинах 7 лютого 2015 р.Б. на внесення Головної булавної 
УСП згідно подання КПС Канади вирішила відзначити Бронзовим Хрестом за геройський чин ст.пл.
скоба Юліяна Тетеренка, СМ. 

Черга 6-15
Об’ява Головної Пластової Булави від 7 лютого 2015 р.Б. про повернення 

позики $10 000
 
 Головна Пластова Булава на своїх сходинах 7 лютого 2015 р.Б. на внесення Діловода 
фінансів та гостподарства вирішила , що пл. сен. В’ячеслав Стебницький має повернути позику в 
сумі $10000, яку він брав у квітні 2012 року до травня 2015 року, згідно з підписаною угодою.

Черга 7-15
Об’ява Головної Пластової Булави від 20 березня 2015 р.Б. про 

резиґнацію Головної булавної УСП

 Головна Пластова Булава подає до відома, що з днем 20-го березня, 2015 з посту ГБ УСП 
здала резиґнацію ст. пл. Леся Рудчук, Гр. Тим часом, будь-які справи до булави Головного Булавного 
УСП просимо переслати на адресу Ґенерального Секретаря, ст. пл.скоба Назаря Зелінки, ОЗО на 
адресу: n.zelinka@plast.org.ua. Між часі провід Головної Пластової Булави буде робити відповідні 
кроки у пошуку нового Головного Булавного УСП і проводу.

Черга 8-15
Об’ява Головної Пластової Булави від 30 травня 2015 р.Б. про 

проведення Ювілейної Міжкрайової Зустрічі 2017 р.Б.

 Головна Пластова Булава на своїх сходинах 30 травня 2015 р.Б. на внесення Голови КПС 
Німеччини вирішила, що ЮМПЗ 2017 відбудеться 12-19 серпня 2017 року Божого в Німеччині.

Черга 9-14
Об’ява Головної Пластової Булави від 30 травня 2015 р.Б. про надання 

Бронзового хреста за геройський чин
 
 Головна Пластова Булава на своїх сходинах 30 травня 2015 р.Б. на внесення Ґенерального 
секретаря ГПБ на підгтаві подання Крайової Пластової Ради України, Булав ГБ УСП та ГБ УПС 
вирішила відзначити Бронзовим Хрестом за геройський чин:
	 •			ст.	пл.	скоба	Віталія	Дереха,	ОЗО	(ст.Тернопіль)	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;
	 •			ст.	пл.	Ярослава	Дмитришина,	ОЗО	(ст.Львів)	за	виведення	поранених	бійців	25	батальйону	
ЗСУ «Київська Русь» з оточення в районі м. Дебальцеве через заміновану дорогу і засідку 
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противника;
	 •			пл.	сен.	Павла	Білоуса	(ст.	Кам’янець-Подільський)	за	врятування	життя	поранених	бійців	
25-го батальйону «Київська Русь», вивезення їх з поля бою та надання медичної допомоги під 
обстрілом;
	 •			ст.	пл.	скоба	Тараса	Гривула,	ОЗО	(ст.	Львів)	за	врятування	життя	активістам	Майдану	під	
час подій на Інституцькій 20 лютого 2014 в складі Медичної служби Майдану;
	 •			ст.	пл.	скоба	Тараса	Ковалика,	ОЗО	(ст.	Тернопіль)	за	врятування	життя	активістам	Майдану	
під час пожежі в будинку Профспілок 18 лютого 2014;
	 •	 пл.	 сен.	 Олександра	 Лінчевського	 (ст.	 Київ)	 за	 врятування	 життя	 активістам	 майдану	
протягом грудня 2013 - лютого 2014 року та організацію навчань навикам тактичної медицини 
українських воїнів;

Черга 10-15
Об’ява Головної Пластової Булави від 30 травня 2015 р.Б. про відзнаку 

приналежності до крайової організації

 Головна Пластова Булава на своїх сходинах 30 травня 2015 р.Б. на внесення Ґенерального 
секретаря ГПБ згідно з резолюції XVIII зборів КУПО: “18-ті Збори КУПО доручають Головному 
Пластовому 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” вирішила затвердити відзнаку приналежності до Пласту в краю.
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Черга 11-15
Об’ява Головної Пластової Булави від 30 травня 2015 р.Б. про надання 

ступеня зв’язкового/ої в Кадрі Виховників

 Головна Пластова Булава на своїх сходинах 30 травня 2015 р.Б. на внесення Головного 
Булавного УПЮ вирішила надати слідуючим особам 2-ий ступінь КВ (зв’язкового/ої)  у Кадрі 
Виховників: 
 #456 пл. сен. Дарії Темницькій, ЧП (США)   #457 ст. пл. Павлові Темницькому (США)

Черга 12-15
Об’ява Головної Пластової Булави від 30 травня 2015 р.Б. про надання 

ступеня в УПС

 Головна Пластова Булава на своїх сходинах 30 травня 2015 р.Б. на внесення Головного 
булавного УПС вирішила надати пл.сен.дов. Марку Бею ступінь пластуна сеньора керівництва.

Черга 13-15
Об’ява Головної Пластової Булави від 23 липня 2015 р.Б. про надання 

Залізного Пластового Хреста

 Головна Пластова Булава електронним голосуванням 23 липня 2015 р.Б. на внесення 
Ґенерального Секретаря згідно подання Крайової Пластової Ради України вирішила надати 
Залізний Пластовий Хрест за виявлену хоробрість (мужність) у боротьбі за Батьківщину ст.пл. 
Миколі Гордійчуку (посмертно) (станиця Кам’янець-Подільський, Україна), вихованцю пластового 
юнацького гуртка «Леви» підготовчого куреня ім. Устима Кармалюка (станиця Кам’янець-
Подільський, Україна), який загинув 22 липня 2015 року Божого під час бойового завдання на 
Донбасі

Черга 15-15
Об’ява Головної Пластової Булави від 12 вересня 2015 р.Б.  про 

Правильник нарад комісій ХІХ зборів КУПО

 Головна Пластова Булава на своїх сходинах 12 вересня 2015 р.Б. на внесення Голови ГПБ 
вирішила затвердити Правильник нарад комісій ХІХ зборів КУПО (в додатках).

Черга 16-15
Об’ява Головної Пластової Булави від 12 вересня 2015 р.Б. про надання 

ступеня зв’язкового/ої в Кадрі Виховників

 Головна Пластова Булава на своїх сходинах 30 травня 2015 р.Б. на внесення Головного 
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Булавного УПЮ вирішила надати слідуючим особам 2-ий ступінь КВ (зв’язкового/ої)  у Кадрі 
Виховників: 
 #458 пл.сен.гет.вір.Тамарі Заоборній (Аргентина)    
 #459 ст.пл.гет.вір. Aнастасії Aґрес (Аргентина) 
 #460 ст. пл.вір. Наталці Королюк (Аргентина) 
 #461 ст. пл.вір. Евгенії Василик (Аргентина)
 #462 ст.пл.вір. Люреа де Aрза Похиляк (Аргентина)
 #463 ст.пл.вір. Маріяні Aндрусяк (Аргентина)
 #464 ст.пл. Aдріяні Aґрес (Аргентина)
 #465 ст.пл.Олександеру Ронкороні Костюку (Аргентина)
 #466 ст.пл. Івану Тарасу Дмитріву (Аргентина)
 #467 пл. сен. Юркові Володимиру Назарику (Аргентина)
 #468 пл. сен. Роману Юркові Cеланському (Аргентина)

Черга 17-15
Об’ява Головної Пластової Булави від 12 вересня 2015 р.Б.  про надання 

ступеня Гетьманської пластунки вірлиці

 Головна Пластова Булава на своїх сходинах 30 травня 2015 р.Б. на внесення Головного 
Булавного УПЮ вирішила надати ступінь Гетьманської пластунки-вірлиці пл.вірл. Аркадії Перекліті 
(США).

Черга 18-15
Об’ява Головної Пластової Булави від 12 вересня 2015 р.Б.  про надання 

ступеня в УПС

 Головна Пластова Булава на своїх сходинах 12 вересня 2015 р.Б. на внесення Головного 
булавного УПС вирішила надати пл.сен.дов. Юрію Гуку ступінь пластуна сеніора керівництва.

Черга 19-15
Об’ява Головної Пластової Булави від 30 жовтня 2015 р.Б.  про складання 

повноважень Ґенерального секретаря ГПБ у зв’язку з обранням 
депутатом

 
 На підставі резолюції Б-6 XVI Зборів КУПО, яка зобов’язує пластунів, які є керівниками і 
активістами 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 депутатом Тернопільської міської ради Ґенеральний секретар 
ГПБ ст.пл. скоб Назар Зелінка, ОЗО днем 30 жовтня 2015 року Божого добровільно склав свої 
повноваження члена ГПБ.
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Черга 1-16
Об’ява Головної Пластової Ради від 6 січня 2016 р.Б. щодо чергових 

виборів Начального Пластуна

 Пленум ГПР на своїх сходинах 6 січня 2016 р.Б. підтримав рішення ГПР щодо чергових 
виборів Начального Пластуна від 13 червня 2015 року. З 14-ти можливих голосів (Президія ГПР 
(5 голосів), голови Крайових Пластових Рад (8 голосів), Начальний Пластун (1 голос)) голосувало 
11 осіб, 3-є не голосували. З 11-ти осіб, що дали голос, 9 – голосували ЗА – (Підтримую рішення 
Президії), 1 – голосував ПРОТИ – (Не підтримую рішення Президії), і 1 – утримався від голосування.
 Силою того голосування, Пленум ГПР більше як двома третинами більшості голосів 
підтримав рішення Президії ГПР з дня 13 червня 2015 р. Така більшість голосів відповідає вимогам 
Статуту КУПО і Правильника внутрішньої дії ГПР. Тому рішення перейшло, і є прийняте:
 “18 ті Збори КУПО, у Резолюції Є-2, рекомендують щоби статутова комісія наступних Зборів 
КУПО розробила документ внормування грамоти Начального Пластуна. Щоби не перечити 
цій резолюції, Президія ГПР, на сходинах 13 червня 2015, прийняла рішення відкласти вибори 
наступного Начального Пластуна на час після наступних зборів КУПО. Тому з кінцем каденції 
діючого Начального Пластуна 9 квітня 2016р., репрезентативні функції Начального Пластуна 
(наприклад іменування і т. п.) до заприсяження наступного Начального Пластуна виконуватиме 
(ex Officio) Голова ГПР”
 Це рішення Пленуму ГПР є зобов’язуюче.

Черга 2-16
Об’ява Головної Пластової Булави від 16 січня 2016 р.Б. про призначення 

в.о. Головної булавної УСП

 Головна Пластова Булава на своїх сходинах 16 січня 2016 р.Б. на внесення Голови ГПБ 
одноголосно вирішила призначити на пост в.о. Головної булавної УСП ст.пл. Наталю Зелінку 
(Україна).
 Головна Пластова Рада електронним голосуванням 18 січня 2016 року одноголосно 
потвердила дане рішення Головної Пластової Булави.

Черга 3-16
Об’ява Головної Пластової Булави від 16 січня 2016 р.Б. про діловода     

VI-го Пластового Конґресу

 Головна Пластова Булава на своїх сходинах 16 січня 2016 р.Б. на внесення Заступника голови 
ГПБ вирішила призначити на пост діловода 6-го Пластового Конґресу пл.сен. Богдана Гасюка, V

Черга 4-16
Об’ява Головної Пластової Булави від 16 січня 2016 р.Б. про Об’яву про 

конфлікт інтересів в пластових проводах
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 Головна Пластова Булава на своїх сходинах 16 січня 2016 р.Б. на внесення Заступника голови 
ГПБ вирішила затвердити Об’яву про конфлікт інтересів в пластових проводах ( в додатках).

Черга 5-16
Об’ява Головної Пластової Булави від 16 січня 2016 р.Б.  про 

запровадження відзначення “Орден Святого Архистратига Михаїла”

 Головна Пластова Булава на своїх сходинах 16 січня 2016 р.Б. на внесення Голови ГПБ 
вирішила на виконання резолюції А-10 XVIII Зборів КУПО ГПБ запровадити відзначення (відзнаку і 
грамоту) для почесних членів та добродіїв Пласту – “Орден Святого Архистратига Михаїла”. Орден 
Святого Архистратига Михаїла надається 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».

Черга 6-16
Об’ява Головної Пластової Булави від 16 січня 2016 р.Б. про забезпечення 

технічним обладнанням редакції “Пластового Шляху”

 Головна Пластова Булава на своїх сходинах 16 січня 2016 р.Б. на внесення Діловода фінансів 
та господарства вирішила забезпечити редакцію “Пластового Шляху” необхідним технічним 
обладнанням. Матеріальну відповідальність покласти на діловода видань та інформації.
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Черга 7-16
Об’ява Головної Пластової Булави від 16 січня 2016 р.Б. про надання 

ступеня зв’язкового/ої в Кадрі Виховників

 Головна Пластова Булава на своїх сходинах 16 січня 2016 р.Б. на внесення Головного 
Булавного УПЮ вирішила надати слідуючим особам 2-ий ступінь КВ (зв’язкового/ої)  у Кадрі 
Виховників: 
 #469 ст.пл. Адріяні Мойсяк (Канада)  #476 ст.пл. Марті Савчин (Канада)
 #470 ст.пл. Александеру Захаруку (Канада)  #477 ст.пл. Наталці Мисаковець (Канада)
 #471 ст. пл. Вікторії Микитяк (Канада)  #478 ст.пл. Олеся Маркевич (Канада)
 #472 ст. пл. Вірі Чайковській (Канада)  #479 ст.пл. Тетяні Тимчик (Канада)
 #473 ст.пл. Іванці Сливинська-Сохоцькій (Канада)#480 ст.пл. Христині Солтис (Канада)
 #474 ст.пл. Лесі Копко (Канада)   #481 ст.пл. Христі Туренко (Канада)  
 #475 ст.пл. Лесі Саведчук (Канада)   #482 пл.сен. Оресту Темницькому (США)

Черга 6-16
Об’ява Головної Пластової Булави від 16 січня 2016 р.Б.  про надання 

ступеня Гетьманської пластунки вірлиці

 Головна Пластова Булава на своїх сходинах 16 січня 2016 р.Б. на внесення Головного 
булавного УПЮ вирішила надати ступінь Гетьманської пластунки-вірлиці пл.вірл. Іванні Гребеняк 
(Україна)
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 Додаток 1
Новий Крaйовий Плaстовий Провід Аргентини

(обраний на КПЗ’їзді 9-10 травня 2015 р.Б в Буенос Айресі)

КРAЙОВA ПЛACТОВA РАДА:
 Голова .............................................................................................. пл.сен. Павля Балук
 Член ...................................................................................................пл.сен. Роман Селянський 
 Член ...................................................................................................ст.пл. Адріяна Аґрес

КРAЙОВA ПЛACТОВA СТАРШИНА:
 Голова .............................................................................................. пл.сен. Андрій Василик СМ
 Перший заступник ..................................................................... ст.пл. Мар’яна Андрусяк
 Другий заступник ....................................................................... пл.сен. дов. Юрій Назарик
 Секретар ......................................................................................... ст.пл. Наталка Панюк
 Референт фінансів ...................................................................... пл.сен. Адріана Хам
 Крайовий Комендант УПН ...................................................... пл.сен. Тамара Заоборна
 Крайовий Комендант УПЮ ..................................................... ст.пл. вір. Льореа Арса Похиляк
 Референт УСП ............................................................................... ст.пл. Наталка Дмитрів
 Референт УПС ............................................................................... пл.сен. Андрій Липинський

Додаток 2
Новий Крaйовий Плaстовий Провід США

(обраний на XXХІІІ КПЗ’їзді 17-18 жовтня 2015 р.Б в Кергонксоні)

КРAЙОВA ПЛACТОВA РАДА:
 Голова .............................................................................................. пл. сен. Христя Кохан, Гр
 Член КПР на 2 роки .................................................................... пл. сен. Борис Павлюк, ХМ
 Член КПР на 2 роки .................................................................... пл. сен. Стефан Пелещук, ХМ
 Член КПР на 4 роки .................................................................... пл. сен. Надя Нинка, ЧП
 Член КПР на 4 роки .................................................................... пл. сен. Леся Лебедь, Гр
 Заступник члена КПР на 2 роки ............................................ пл. сен. Василь Літепло, ЛЧ
 Заступник члена КПР на 4 роки ............................................ пл. сен. Роман Ковальчук, ОХ
 

КРAЙОВA ПЛACТОВA СТАРШИНА:
 Голова .............................................................................................. пл. сен. Юрко Гук, ВБ
 Перший заступник ..................................................................... пл. сен. Дарка Темницька, ЧП
 Другий заступник ....................................................................... пл. сен. Аня Гнатейко, ЛМ
 Третій заступник ......................................................................... пл. сен. Арета Сіра Куріца, ЛМ
 Крайовий Комендант Новацтва ........................................... пл. cен. Зірка Коломиєць, ПC
 Крайовий Комендант Юнацтва ............................................. ст. пл. Андрій Зварич, СМ
 Референт УСП ............................................................................... ст. пл. Калина Дурбак, Кн
 Референт УПС ............................................................................... пл. сен. Данило Захарчук, ВБ
 Крайовий Комендант Таборів ............................................... пл. сен. Ліда Мочула, СП
 Референт Новацького Вишколу ........................................... пл. сен. Христя Гладка, Гр
 Референт Юнацького Вишколу ............................................. ст. пл. Софійка Захарчук
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 Референт Тіловиховання ......................................................... пл. сен. Марта Мудра, ШОК
 Комунікаційний писар .............................................................. ст. пл. Ляриса Чебіняк, Верх
 Протокольний писар ................................................................. ст. пл. Алекса Мілянич
 Референт Преси ........................................................................... ст. пл. Юліян Гайда, СМ

Додаток 3
Новий Крaйовий Плaстовий Провід України

(обраний на ХIV КПЗ’їзді 6 грудня 2015 р.Б в Києві)

КРAЙОВA	РЕВІЗІЙНА	КОМІСІЯ:
 Голова ............................................................................................... пл. сен. Юрій Юзич, ОЗО
 Член ................................................................................................... пл. сен. Ростислав Добош, ЦМ 
 Член ................................................................................................... ст. пл. Сашко Свистун, ЛЧ
 
 КРАЙОВА ПЛАСТОВА СТАРШИНА:
 Голова ............................................................................................... ст. пл. скоб Станіслав Андрійчук, ЦМ

КРAЙОВA ПЛACТОВA РАДА:
 Голова ..............................................................................................ст. пл. гетьм. вірл. Ольга Герус, ЧоК
 Секретар, діловод зі зв’язків з громадськістю ...............ст.пл.гетьм.скоб Любомир Шимків, ОЗО
 Діловод з розвитоку осередків ............................................ст. пл. скоб Дмитро Колесник, СМ  
 Діловод зі зв’язків з міжнародними організаціями ....ст. пл. вірл. Наталя Колесник, ОД
 Діловод з фінансового обліку .............................................. ст.пл. Ірина Павлюковець, Орл
 Крайовий Референт УПН .........................................................ст. пл. Ольга Фегецин, ПС
 Крайовий Референт УПЮ.........................................................ст.пл. Любов Журко, СВ
 Крайовий Референт УСП..........................................................ст.пл. гетьм. скоб Андрій Лузан, ОЗО
 Крайовий Референт УПС..........................................................пл.сен. праці Наталія Хміль, L

Додаток 4
Правильник нарад комісій XIX Зборів КУПО

 (1)  Згідно з 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 
Пластовим Старшинам адресу голів кожної комісії для зголошення пропозицій, резолюцій і 
рекомендацій 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 
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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 
пропоновані 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 проeкт бюджету КУПО на наступаючу каденцію, 
реалістично узгляднюючи 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 
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 
аналогічних 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 рекомендації до прочитання, представлення арґументів (якщо вони є бажані) й голосування 
Зборів.
	 	 	 	 	 НОМІНАЦІЙНА	КОМІСІЯ
 (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 
виборні 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.
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 Резолюції Орлиного Круга, Скобиного Круга, Загального З’їзду УСП і Великої Ради УПС
 (1)  Головні Булавні своїх уладів мають підготовити свої З’їзди згідно з правильниками.
 (2)  Проекти виховних резолюцій підготовляють проводи Орлиного і Скобиного Кругів, 
придержуючись 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 
правил що Комісії.  Правильник 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 зі зміною 16-го січня, 2016.

Додаток 5
ОБ’ЯВА	ГОЛОВНОЇ	ПЛАСТОВОЇ	БУЛАВИ

від 16 січня 2016 року Божого
ПРО КОНФЛІКТИ ІНТЕРЕСІВ В ПЛАСТОВИХ ПРОВОДАХ

 Конфлікт інтересів - це ситуація, в якій член проводу організації має можливість використати 
свою посаду на особисту користь або на користь інших, з якими він має особисті стосунки. Сам 
собою, конфлікт інтересів не є ознакою провини. У Пласті, як і в інших волонтерських, професійних 
і наукових організаціях, важко оминути всі конфлікти інтересів. Пластові провідники часто 
працюють з людьми з якими мають стосунки, наприклад, членами своєї сім’ї, свого бізнесу або 
свого пластового куреня. Хоч завжди краще оминути конфлікт інтересів, коли він необхідний, 
треба зголосити його і під відповідним наглядом і з прозорістю треба перевіряти і контролювати 
конфлікт. 

ПРИКЛАДИ КОНФЛІКТІВ ІНТЕРЕСІВ 
 • Конфлікт інтересів через особисті стосунки 
 У випадку коли ті, хто приймають рішення, мають особисті стосунки з тими, кого ті рішення 
стосуються або коли ті, хто перевіряють діяльність пластового проводу мають особисті стосунки з 
тими, що планують і здійснюють діяльність пластової організації, наприклад, родинні стосунки. 
 • Конфлікт інтересів через обіймання декількох посад у пластовій організації 
 У випадку коли одна особа одночасно є платним працівником пластової організації і 
членом пластового проводу, що діє на добровільних засадах або коли особа є одночасно членом 
контрольного (ревізійного) і виконавчого органу пластової організація. 
 • Конфлікт, який виринає через матеріально-фінансові інтереси 
 У випадку коли член пластового проводу має особистий фінансовий або матеріальний 
інтерес до справи, що вирішується пластовим проводом. 
 • Конфлікт інтересів пов’язаний з партійно-політичною діяльністю
 На відміну від інших конфліктів інтересів, партійно-політичний конфлікт не можна допустити 
в Пласті, бо Пласт є всеукраїнською, позапартійною організацією. Згідно з резолюціями 5-ого 
Пластового Конґресу, “керівники і активісти політичних організацій і партій не можуть займати 
провідні пости в Пласті, - починаючи від гніздових, зв’язкових, станичних, обласних і крайових 
проводів та кінчаючи на ГПБ, ГПР і пост Начального Пластуна”. 
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—	НЕПЕРІОДИЧНИЙ	ВІСНИК	ГОЛОВНОЇ	ПЛАСТОВОЇ	БУЛАВИ.	
Видає президія Головної Пластової Булави.
Відповідальний за зміст та оформлення:  
ст. пл. скоб Назар Зелінка, дорадник Голови ГПБ. 
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ПРОЗОРІСТЬ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ
 1. Кожний член пластового проводу зобов’язаний повідомляти відповідні пластові проводи 
про виникнення або існування будь-якого конфлікту інтересів з його описом. 
 2. Член пластового проводу, що повідомив про виникнення конфлікту інтересів зобов’язаний 
утриматися від участи в вирішенні питання, яке призвело до конфлікту інтересів. Це значить, що 
ця особа не буде приймати участи в дискусії над даним питанням, не буде ставити внесків щодо 
даного питання і голосувати над його вирішенням, тобто член проводу зобов’язаний виключити 
себе з будь-якої участі в полагодженні даного питання. 
 3. Усі заяви про конфлікт інтересів поміщуються в протоколі сходин на яких вони були 
висунені. Занотовується повідомлення про конфлікт інтересів та утримування від винесення 
рішення. 
 4. Державні закони декотрих країн-членів КУПО вимагають, щоб члени проводів 
неподаткових організацій, річно підписували “заяву ознайомлення з положенням організації про 
конфлікти інтересів”. Інші крайові проводи самі рішатимуть чи такі заяви їм підходять. Члени ГПБ і 
ГПР обов’язково повинні підписати заяву. 
 НОТАТКА 
 Виконавчий орган 
 Виконавчий орган пластової організації є той, що має завдання планувати і здійснювати 
діяльність організації. На міжкрайовому рівні це Головна Пластова Булава; на крайовому – це 
Крайова Пластова Старшина, за винятком в Україні, де виконавчий орган – Крайова Пластова Рада; 
на місцевому рівні – це Станична Старшина. 

 Контрольний (ревізійний) орган 
 Контрольний (ревізійний) орган пластової організації є той, що має завдання наглядати й 
перевіряти діяльність виконавчого органу. На міжкрайовому рівні це Головна Пластова Рада; на 
крайовому – це Крайова Пластова Рада, за винятком України, де контрольним органом є Крайова 
Ревізійна Комісія; на місцевому рівні – це Станична Рада. 
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