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Звіт Номінаційної Kомісії ХХ Зборів КУПО 
 

Просимо звернути увагу на Звіт Праці який був надісланий 16-ого вересня що описує працю 
Номінаційної Комісії від 12-ого червня, 2018 р. до 16- го вересня, 2019 р.  

 
Опісля надіслання Звіту Праці, праця продовжувалася. 
 

23 вересня 2019 р.:  Христина Чир доєдналася до Номінаційної Комісії в імені Польщі . 
 
3 жовтня 2019 р.:  пл. сен. Христя Кохан доєдналася до Номінаційної Комісії як представник 
Америки замість Юрія Гука. 

 
5 жовтня 2019р.:  Підготовлено ряд питань для тих що кандидують на голову ГПБ та ГПР щоб на 
КУПО, підчас зорганізованого форуму, мали кандидати нагоду висловити свої пляни та 

представити свої команди перед голосуванням.  
 
Питання кандидатам на голову Головної Пластової Булави:   

1.  Прошу представити свою команду і їхній досвід/характеристики що їм допоможе бути 
успішним у даній ролі. 
2.  Прошу представити свою плятформу.  Що ви охочете осягнути?    

3.  Яку роль будуть грати краї у ГПБулаві і що краї/члени КУПО можуть від ГПБ сподіватися якщо 
вас виберуть? 
4.  Чим ви розрізняєтеся? 

 
Питання кандидатам на голову Головної Пластової Ради: 
1.  Прошу представити свою команду і їхній досвід/характеристики що їм допоможе бути 
успішним у даній ролі. 

2.  На вашу думку, що є найважніша роль ГПРади? 
3.  Чим ви розрізняєтеся? 
 

Заключення 
  
Номінаційна Комісії перевірила свою працю у підготовці до ХХ Зборів КУПО і подає наступні 

рекомендації Головній Пластовій Раді для роздумів для формування наступної каденції Ном 
Ком, перед скликанням ХХІ Зборів КУПО. 
  

1.  Чітко сформувати положення,  що підпадає у межі формулювання “конфлікт інтересів”.  
Важно це наголосити перед початком формування Ном Ком.   
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2.  Визначити розуміння 'досвід у вищих пластових проводах' і чітко розписати компетенції котрі 

повинні мати кандидати на дані ролі.  
  
3.  Рекомендувати Краям, для формування Ном Ком, бути більш активними у висування 

кандидатів від своїх Країв при такій можливості. 
  
4.  Для покращення написання звітів та протоколів, пропонуємо робити аудіозапис сходин при 

наявній згоді усіх учасників. 
 
Складаю щиру подяку усім членам Номінаційної Комісії за спів-працю і бажаю новому проводі 

успіхів. 
 

Сильно! Красно! Обережно! Бистро! 

 
      пл.сен. дов. Дарія Градюк Горбай, Тис. 
Голова Номінаційної Kомісії ХХ Зборів КУПО 

 
 


