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Провід світового Пласту, обраний на 19-х Зборах КУПО

Черга 1-17

Постанови 19-х Зборів Конференції Українських
Пластових Організацій
РЕЗОЛЮЦІЇ І РЕКОМЕНДАЦІЇ 19-их ЗБОРІВ КУПО
ПРИВІТИ
1. 19-ті Збори КУПО вітають весь український народ з 25-літтям проголошення незалежної
Української держави.
2. 19-ті Збори КУПО вітають проводи всіх віросповідань в Україні, українських церков у
діаспорі, українські культурні, наукові та громадські організації в Україні та поза нею.
3. 19-ті Збори КУПО вітають члена куреня УПС “Червона Калина” Блаженнійшого Любомира
Гузара і почесного пластуна України Блаженнійшого Патріарха Святослава Шевчука та
поручають усіх пластунів їхнім молитвам.
4. 19-ті Збори КУПО вітають Головну Пластову Раду, Головну Пластову Булаву, всі крайові
проводи, а також усіх пластунів та приятелів Пласту.
5.

19-ті Збори КУПО вітають українців Канади з 125-літтям еміграції.

А. ЗАГАЛЬНІ РЕЗОЛЮЦІЇ
А-1. 19-ті Збори КУПО доручають ГПБ розробити Правильник Дії Пластових Груп до кінця 2017р.
А-2. 19-ті Збори КУПО доручають Головним Булавним перевірити уладові правильники, створити
комісію для осучаснення та внести зміни до існуючих правильників.

А-3. 19-ті Збори КУПО доручають ГПР перевірити всі Статути Крайових Пластових Організацій
на предмет єдиної цілі та мети, що відповідає Статутові КУПО.
А-4. 19-ті Збори КУПО доручають ГПБ віднайти та використовувати одне джерело для oдностроїв
усіх пластових уладів з метою дотримання одного пластового стандарту для всіх країв.
А-5. 19-ті Збори КУПО доручають ГПБ створити нове відзначення для колишніх пластунів, котрі,
дотримуючи пластових ідеалів, відмінно виконали завдання чи роботу поза Пластом і тим самим
прославили Організацію та підвищили значення Пласту й обізнаність із ним на крайовому чи
світовому рівні.
А-6. 19-ті Збори КУПО доручають ГПБ взяти до уваги використання лілейки (що відповідає Статуту
КУПО) у різних ЗМІ (друк, відео, цифрові записи, інтернет тощо) у чорно-білому та кольоровому
форматах, щоб ця лілейка якнайкраще представляла Пласт в цілому світі (ЗМІ).
А-7. 19-ті Збори КУПО стверджують, що така міжнародна організація як Пласт повинна мати один
вигляд в усьому світі. Тому Збори КУПО доручають ГПБ визначити цей вигляд через приписаний
‘Brand Book’, який точно подасть кольори, шрифти та інші важливі елементи, що презентують
організацію, і опише як правильно їх уживати в емблемах, логотипах і т.п. Елементи, котрі можуть
бути додані поодинокими країнами, де діє Пласт, також повинні бути описані.
А-8. 19-ті Збори КУПО схвалюють всі дії уступаючого проводу ГПР і ГПБ каденції 2013-2016 років.

А. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

А-8. 19-ті Збори КУПО рекомендують Головній Пластовій Булаві (ГПБ) створити центральний
електронний пластовий архів та систему оцифрування і збереження пластових музеїв-архівів у
різних краях, а також встановити правила користування ними.
А-9. 19-ті Збори КУПО заохочують булави УСП і УПС на підставі існуючих правильників виготовити
спільну для обох уладів систему відзначень.

Б. РЕЗОЛЮЦІЇ СТОСОВНО ЖУРНАЛУ «ПЛАСТОВИЙ ШЛЯХ»

Б-1. 19-ті Збори КУПО стверджують, що задля втримання єдності поміж пластунами різних
країн вихід у світ журналу «Пластовий Шлях» є необхідним, і доручають редакції та адміністрації
журналу дотримуватися реченців, вчасно випускати журнал і надсилати його передплатникам,
розміщувати в журналі сучасні інформації.
Б-2. 19-ті Збори КУПО доручають Діловодові Видань та Інформації ГПБ провести опитування
серед пластового загалу про зміст, форму подачі інформації та спосіб поширення журналу з
метою покращення якості й корисності «Пластового Шляху», а також заохочення та розширення
нової читацької аудиторії.

В. РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИДАВНИЧОЇ КОМІСІЇ

В-1. 19-ті Збори КУПО рекомендують Ґенеральному Секретареві ГПБ і Діловодові Видань та
Інформації ГПБ регулярно оновлювати новини та інформацію на пластовій мережі (www.plast.
org) за співпраці з усіма країнами та їхніми проводами.
В-2. 19-ті Збори КУПО відзначають корисність і важливість виховних видань та матеріалів для
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пластового виховництва і заохочуть до створення нових. Матеріали мають бути доступними та
зручними в користуванні для пластового виховництва.
В-3. 19-ті Збори КУПО рекомендують, щоб до стандартного виряду кожного юнака і юначки
належав пластовий посібник «При Ватрі» під авторством Андрія Спєха (з правками 2016 р.) :
a) постійне оновлення змісту співаника забезпечує редакційно-видавнича група у співпраці з
краями;
б) питання видання та розповсюдження співаника «При Ватрі» забезпечує редакційновидавнича група;
в) КПС кожного краю дбає про те, щоб співаник «При Ватрі» був завжди доступним у пластових
крамницях, домівках і таборах.

Г. РЕЗОЛЮЦІЇ І РЕКОМЕНДАЦІЇ ВЕЛИКОЇ РАДИ ОРЛИНОГО КРУГУ
не було
Ґ. РЕЗОЛЮЦІЇ ВЕЛИКОЇ РАДИ СКОБИНОГО КРУГУ

Ґ-1. ВРСК доручає ГБ УПЮ щорічно розробляти конкретні кроки щодо підтримки розвитку
спеціалізаційного пластування в різних краях, зокрема в Україні. На наступному ВРСК ГБ УПЮ
має подати окремий звіт про пророблену роботу в цій сфері.
Ґ-2. ВРСК підтримує напрацювання в сфері пластових спеціалізацій в Україні, створення
окремого“Правильника спеціалізацій”, який містить вимоги до компетентності та інструкторської
кваліфікації Референтури Спецпластування.
Ґ-3. ВРСК підтримує модель децентралізації розвитку спеціалізаційного пластування, при
якій кожен край самостійно визначає перелік дійсних на його терені пластових спеціалізацій і
вимоги до них.
Ґ-4. ВРСК доручає Булаві ГБ УПЮ разом з крайовими проводами УПЮ розробити вимоги до
програми крайових таборів, виконуючи які, табори мають право зарахуватись для здобуття
ступеня скоба/вірлиці.

Ґ. РЕКОМЕНДАЦІЇ ВЕЛИКОЇ РАДИ СКОВИНОГО КРУГУ

Ґ-5. ВРСК рекомендує 19-им Зборам КУПО дозволити проводу Пласту в Україні розробити
та спробувати в Україні самовиховну програму для старшого юнацтва і молодшого
старшопластунства на основі світового досвіду в порозумінні з Головними Булавними УПЮ та
УСП.
Ґ-6. ВРСК рекомендує усім пластовим виховникам УПЮ, а також усім повнолітнім пластунам
долучитися до закритої групи у фейсбук «Дискусії при Ватрі» для обміну думками, знайомствами,
міжнародних знайомств.
Ґ-7. ВРСК рекомендує ГПБ та крайовим пластовим організаціям вдосконалити і продовжувати
програму обміну виховниками «Україна Поруч».
Ґ-8. ВРСК рекомендує пластовим виховникам і юнацтву використовувати в роботі щодо
засвоєння Пластових проб «Електронний пластовий посібник» www.proba.plast.te.ua, «Пластову
банку» для виховників.
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Ґ-9. ВРСК рекомендує VI Пластовому Конґресу провести фахове дослідження потреб і
зацікавлення УПЮ. Дані дослідження опублікувати для пластового загалу.
Ґ-10. ВРСК рекомендує ГБ УПЮ створити комісію юнацької програми, котра збере і розгляне усі
пропозиції країв щодо модернізації проб, і за рік до 20-их Зборів КУПО представить пропозицію
оновленого правильника УПЮ.

Е. РЕЗОЛЮЦІЇ і РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ЗЇЗДУ УСП
резолюція не перейшла
Є. РЕЗОЛЮЦІЇ ВЕЛИКОЇ РАДИ УПС

Є-1. 19-ті Збори КУПО доручають булаві ГБ УПС перевірити і осучаснити Правильник УПС та
існуючі напрямні.

Є. РЕКОМЕНДАЦІЇ ВЕЛИКОЇ РАДИ УПС

Є-2. 19-ті Збори КУПО заохочують Булави ГБ УСП і УПС на підставі існуючих правильників
виготовити спільну для обох уладів систему відзначень.

Ж. РЕЗОЛЮЦІЇ і РЕКОМЕНДАЦІЇ СТАТУТОВОЇ КОМІСІЇ
РЕЗОЛЮЦІЇ НА ЗМІНИ ДО СТАТУТУ КУПО
Зміна СТАТТІ I. ЗАВДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ, г)
Завданням Конференції є: шляхом співпраці
й обміну досвідом між крайовими пластовими
організаціями:
а) вдержувати
ідейну
єдність
цих
організацій, а саме: однакове розуміння завдань
та ідейних основ Пласту, так як їх з’ясував
і оформив його засновник д-р Олександер
Тисовський;
б) зберігати чистоту й особливості
пластової самовиховної методи;
в) дбати про устроєву подібність крайових
пластових організацій;
г) розповсюджувати пластову ідею.

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. (Дана зміна вступила в силу після
ратифікації їх Крайовими З’їздами 2/3 членських
Крайових Пластових Організацій, більшістю 2/3
голосів).

Зміна Статті ІІІ. НАЧАЛЬНИЙ ПЛАСТУН, §2,
§ 2. Права і функції Начального Пластуна
§ 2. Права і функції Начального Пластуна
та спосіб його обирання нормує «Грамота про та спосіб його обирання нормує „Грамота про
Начального Пластуна», схвалена Зборами Начального Пластуна”.
Конференції більшістю двох третіх відданих
голосів, — яка є частиною цього статуту.
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Додати до СТАТТІ IV, § 2. новий пункт в)
§ 2. Членом Конференції може стати кожна
§ 2. Членом Конференції може стати кожна
нова крайова пластова організація (край нова крайова пластова організація (край
кандидат), згідно з постановами статті ІІ цього кандидат), згідно з постановами статті ІІ цього
статуту, яка відповідає наступним:
статуту, яка відповідає наступним:
а) …
а) …
б) …
б) …
в)г) …
в) має не менше 50 членів;
г)ґ) …
г) …
ґ)д) …
ґ) …
д)е) …
д) …
е)є) ...
е) …
Зміна СТАТТІ V. ЗБОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ, § 7
§ 7.
Звичайні Збори скликає Головна
Пластова Булава, повідомляючи про це всі
членські організації принайменше шість місяців
перед Зборами.

§ 7.
Звичайні Збори скликає Головна
Пластова Булава, повідомляючи про це всі
членські організації щонайменше дванадцять
(12) місяців перед Зборами.

Зміна СТАТТІ VII, § 5, додати нові пункти д-і, існуючі пункти д-є стають є-з.
§ 5. Завданням Головної Пластової Булави є:
§ 5. Завданням Головної Пластової Булави є:
а) ініціювати, координувати і спомагати
а) …
діяльність членів Конференції, виконувати
б) …
постанови Зборів Конференції і звітувати
в) …
Зборам про свою діяльність;
г) …
б) репрезентувати Конференцію в часі
ґ) …
поміж її Зборами;
д) сприяти розвитку Пласту там, де його ще
в) дбати про те, щоб діяльність членів немає
Конференції велася згідно з постановами
е) допомагати організаційним потребам
статей І. і П. статуту та постановами Зборів нових пластових груп і організацій, щоби
Конференції, а в разі конечної і невідкладної максимально поширювати Пласт в українській
потреби застосувати засіб, передбачений у еміграції;
статті. IV. § 5.;
е) …
г) вводити в життя постанови Головної
є) …
Пластової Ради (стаття VI. § 6);
ж) ...
ґ) досліджувати
назріваючі
пластові
з) ....
потреби та сприяти їх реалізації;
д) звітувати Головній Пластовій Раді та
інформувати членські організації про свою
діяльність та про господарювання фондами;
е) підготовляти і скликати звичайні Збори
Конференції;
є) підготовляти і скликати Пластові
Конґреси.
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РЕЗОЛЮЦІЯ НА ЗМІНИ ДО ГРАМОТИ НАЧАЛЬНOГО ПЛАСТУНА (ГНП)

19 Збори КУПО зобов’язують вивести Грамоту Начального Пластуна за рамки Статуту КУПО.

РЕКОМЕНДАЦІЇ НА ЗМІНИ ДО ГРАМОТИ НАЧАЛЬНОГО ПЛАСТУНА (ГНП)

ГНП-1. 19 Збори КУПО рекомендують, щоб питання а) потреби посту Начального Пластуна та б)
роль/функції Начальнoго Пластуна були обговорені Пластовим Конґресом.
ГНП-2. 19 Збори КУПО рекомендують, щоб Крайові Пластові Старшини назначили по одному
представнику до Виборчої Комісії, яка складатиметься мінімум з 5 осіб. Якщо не зголошено
щонайменше 5 членів, ГПР доповнює членство Виборчої Комісії. У випадку парного числа ГПР додає
одного члена. Членами Виборчої Комісії можуть бути дійсні члени Пласту з правом голосу, які не
кандидують на пост Начального Пластуна. Члени комісії повинні бути ознайомлені з модерними
електронними засобами голосування.
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.
ГНП-4. 19 Збори КУПО рекомендують, щоб Начальним Пластуном міг стати той, хто:
а) є членом Пласту;
б) своїм життям і діяльністю дав доказ глибокого розуміння пластової ідеї і пластової дії та
міцного прив’язання до Пласту;
в) має довіру і пошану серед загалу пластунів та українського суспільства.
ГНП-5. 19 Збори КУПО рекомендують, щоб кандидатура на пост Начального Пластуна потребувала
підтримки (підписів) 3% всіх, хто має право голосу на день останнього звітування із мінімум трьох
членів КУПО. Список тих, хто підтримує кандидатуру буде відкритим. Кожна особа, яка має право
голосу, може підтримувати більше ніж одного кандидата.
ГНП-6. 19 Збори КУПО рекомендують, щоб подання кандидата складалося з обґрунтування
кандидатури, життєпису, фотографії кандидата та підписів підтримки.
ГНП-7. 19 Збори КУПО рекомендують, щоб голосування відбувалося у випадку, якщо до Виборчої
Комісії надійшла як мінімум одна кандидатура на пост Начального Пластуна.
ГНП-8. 19 Збори КУПО рекомендують, щоб голосування на пост Начального Пластуна стало
дійсним, коли проголосують 50%+1 особа тих, хто має право голосу.
ГНП-9. 19 Збори КУПО рекомендують, щоб кандидат на посаду Начального Пластуна отримав
просту більшість (більше голосів, ніж всі інші кандидати разом) відданих голосів. Якщо у першім
турі жоден кандидат не отримує просту більшість, проводиться другий тур із двома кандидатами,
які набрали більшість голосів.
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.
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.
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ГНП-12. 19 Збори КУПО рекомендують, щоб процес вибору Начального Пластуна відбувався
упродовж двох років і завершувався заприсяженням Начального Пластуна під час Зборів КУПО.
Вибори відбуватимуться за такими реченцями:
1. Не менше, ніж 24 місяці перед Зборами КУПО, ГПР звертається до країв, щоб вони подали по
одному членові до Виборчої Комісії.
2. Не менше, ніж 21 місяць перед Зборами КУПО, кожен край зголошує свого члена до Виборчої
Комісії.
3. Не менше, ніж 20 місяців перед Зборами КУПО, Виборча Комісія вибирає з-поміж себе голову
Виборчої Комісії. ГПР проголошує склад Виборчої Комісії і початок виборчого процесу.
4. Не менше, ніж 18 місяців перед Зборами КУПО, Виборча Комісія оголошує вибори, пояснює
виборчий процес і починає приймати номінації на пост Начального Пластуна.
5. Точно 15 місяців перед початком Зборами КУПО Виборча Комісія закриває номінаційний
етап, подає список кандидатів з біографіями на мережу і проголошує початок електронного
голосування.
6. Точно 12 місяців перед Зборами КУПО голосування закривається.
7. Якщо відбувається другий тур, голосування другого туру закривається точно 9 місяців перед
Зборами КУПО.
8. Не менше, ніж 8 місяців перед Зборами КУПО, Виборча Комісія і ГПР спільно проголошують
вислід виборів.
ГНП-13. 19 Збори КУПО рекомендують осучаснити Грамоту Начального Пластуна згідно з вище
прийнятними рекомендаціями.

РЕКОМЕНДАЦІЯ СТАТУТОВОЇ КОМІСІЇ У СПРАВІ ПЛАСТОВИХ ГРУП

Статутова комісія рекомендує 19-им Зборам КУПО розглянути практичні й 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.

З. РЕЗОЛЮЦІЇ ФІНАНСОВОЇ КОМІСІЇ

З-1. 19-ті Збори КУПО потверджують постанову 18-их Зборів КУПО, що членський внесок до ГПБ
від кожного члена краю залишається надалі в сумі USD $5.00 на рік окрім
a) Польща — членський внесок до ГПБ від кожного члена на рік залишається по USD $3.00 за
2017, 2018 і 2019 роки;
б) Україна — членський внесок до ГПБ від кожного члена буде за:
		
2017 р. - USD $1.30
		
2018 р. - USD $1.50
		
2019 р. - USD $2.00
З-2. 19-ті Збори КУПО доручають ГПР перевірити фінансові книги кожного року за попередній
рік до 31-го березня і подати звіт перевірки пленуму ГПБ.
З-3. 19-ті Збори КУПО доручають всім КПС-ам перевірити своє членство і пригадує, що лише
дійсні члени Пласту, котрі мають повністю сплачені членські внески, можуть представляти свої
країни на Зборах КУПО
З-4. 19-ті Збори КУПО потверджують резолюцію Б-2 18-их Зборів КУПО, що кожна Крайова
Пластова Старшина має збирати внески для УСП і УПС, котрі включають крайову вкладку плюс
оплату за «Пластовий Шлях». Члени УСП і УПС по всіх країнах є зобов’язані передплачувати
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пластовий журнал «Пластовий Шлях», а кожна КПС несе відповідальність за збирання цих коштів і
пересилання їх до адміністратора «Пластового Шляху».
З-5. 19-ті Збори КУПО доручають всім КПС-ам дотримуватися вимог надання пластових відзначень
і підвищень, а саме: щоб отримати відзначення в УСП і УПС кожен кандидат має мати вирівняні
внески до своїх КПС. (гляди З-4)
З-6. 19-ті Збори КУПО підтверджують, що пластова оселя «Сокіл», має безцінну історичну музейну
вартість для Пласту. Таким чином її Пласт ніколи не продасть.
З-7. 19-ті Збори КУПО надають право Пласту в Україні здійснити державну реєстрацію нерухомого
майна (будівель) Табору музею «Сокіл» на ім’я (у власність) Пласту в Україні. Також дають доручення
ГПБ за участю кваліфікованих юристів, які ГПБ залучить, створити неприбуткову юридичну особу
(NTT), у статуті якої буде вказано важливість ТМ «Сокіл» для Пласту, прописані механізми управління
до 30-го червня 2017 року. Після реєстрації вказаної вище неприбуткової юридичної особи,
Пласт України (НСОУ), за рішенням ГПБ, має передати майно та будівлі ТМ «Сокіл» новоствореній
неприбутковій юридичній особі, яка після такої передачі несе повну відповідальність за належне
його утримання та функціонування.

З. РЕКОМЕНДАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ КОМІСІЇ

З-8. 19-ті Збори КУПО рекомендують ГПБ розглянути та призначити цілі фонду “Kиїв Домівка”.
3-9. 19-ті Збори КУПО пропонують ГПБ заохотити окремі країни розглянути, щоби Пласт в Україні
та інші благодійні організації в Україні одержали звільнення від податку.

РЕЗОЛЮЦІЯ, ЩО МАЄ ВПЛИВ НА ІДЕЙНУ ЄДНІСТЬ
ТА УСТРОЄВУ ПОДІБНІСТЬ

19-і Збори КУПО приймають проект змін до “Правильника про пластовий однострій і відзнаки
частина 2-га: Приписи про відзнаки в Українському Пласті”, що унормовує правила носіння відзнаки
приналежності до Пласту в краю.
(Дані зміни вступили в силу після ратифікації їх Крайовими З’їздами 2/3 членських Крайових
Пластових Організацій, більшістю 2/3 голосів).
Відзнака приналежності до пластової організації (Рис.1)
1. Висота: 60 мм
2. Ширина: 115 мм
3. Тло щитика: зелене
4. Обведення, тексти та дубові листки: жовті
5. Прапор України: cиній та жовтий
6. Прапор краю: барви прапору країни 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 організація в країні згідно реєстрації в країні українського
мовою (в Українi англійською мовою)
10. Носити: на лівому рукаві, 13 мм від плеча
11. Спосіб виконання: вишиття
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ЧЕРГА 2-17

Провід світового Пласту

Під час ХІХ Зборів КУПО, які відбулися 22-26 серпня 2016 року в Києві обрано новий провід
світового Пласту. До його складу увійшли:
Головна Пластова Булава
Голова – пл.сен. Марта Кузьмович, Гр (США);
Заступник – пл.сен. Мирон Спольський, ВБ (Україна);
Генеральний Секретар – пл.сен. Леся Федоренко, Гр (Україна);
Діловод господарки і майна – пл.сен. Богдан Савицький, ЧК (США);
Діловод видань і комунікації – пл.сен. Сергій Юзик, СМ (Україна);
Діловод розвитку Пласту – пл.сен. Ростислав Добош, ЦМ (Україна);
Діловод спеціальних доручень і проектів – пл.сен. Андрій Ґеник-Березовський, V (Канада).
Головна Пластова Рада
Голова – пл.сен. Володимир Базарко, ЧК (США);
Заступник – пл.сен. Богдан Гасюк, V (Україна);
Писар – пл.сен. Христя Колос, Гр (Канада);
Член – пл.сен. Роман Гриців, ОХ (США);
Член – пл.сен. Ксеня Балук (Аргентина);
Заступник-член – пл.сен. Юрій Федишин, КО (Австралія);
Заступник-член – пл.сен. Віталій Троць, ОЗО (Україна).
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Булава Головної Булавної УПН
Головна Булавна – пл.сен. Юлія Жданович, ДК (Україна);
Заступник – пл.сен. Ростислав Слабіцький, ЧМ (США);
Член – пл.сен. Тамара Ганкевич, ПС (США);
Член – пл.сен. Уляна Слабіцька, ПС (США);
Член – ст.пл. Ірина Микитюк, Гр (Канада);
Член – ст.пл. Богдан Сумарюк, КВ (Україна).
Булава Головної Булавної УПЮ
Головна Булавна – пл.сен. Катруся Долішна (Канада);
Заступник – ст.пл. Роман Кучкуда, ВБ (Україна);
Член – ст.пл. Лукаш Мончак, V (Канада);
Член – пл.сен. Діяна Франкевич, ЛМ (США);
Член – пл.сен. Юрій Назарик, СМ (Аргентина).
Булава Головної Булавної УСП
Головна Булавна – ст.пл. Наталія Зелінка (Україна);
Заступник – ст.пл. Калина Дурбак, Кн (США);
Писар – ст.пл. Павло Гадзевич, СМ (США).
Булава Головної Булавної УПС
Головна Булавна – пл.сен. Рома Зубенко, Гр (Німеччина);
Заступник – пл.сен. Марко Чуквінський, ЧМ (Україна);
Писар і скарбник – пл.сен. Юрко Кузьмович, ЧМ (США);
Референт куренів – пл.сен. Оля Дудинська, ЧМаки (Австралія);
Референт відзначень – пл.сен. Дарка Ковалик, Гр (Канада).

— НЕПЕРІОДИЧНИЙ ВІСНИК ГОЛОВНОЇ ПЛАСТОВОЇ БУЛАВИ.
Видає президія Головної Пластової Булави.
Відповідальний за зміст:
пл. сен. дов. Леся Федоренко, Гр, ґенеральний секретар ГПБ.
Aдреса: visti@plast.org http://www.plast.org/visti
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