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Ïðàâèëüíèê íàðàä êîì³ñ³é
XX Зáîð³â ÊÓÏÎ

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.

 Нîì³íàц³éíà êîì³ñ³я
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.

 Резîëюц³ї Îðëèíîгî Êðугà, Сêîáèíîгî Êðугà, Зàгàëüíîгî З’їзäу ÓСÏ ³ Веëèêîї Рàäè ÓÏС
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.


