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Звіт Праці 
Голови Номінаційної комісії ХХ Зборів КУПО 

(25.07.2018 – 08.09.2019) 
 

12 червня 2018р.:  Згідно статуту КУПО Головна Пластова Рада покликала Номінаційну комісію 
ХХ Зборів КУПО у складі: 

 
від ГПР:    Дарія Ковч-Якубович  <the.yakos@gmail.com> 

Марко Савицький <markolviv@gmail.com> 
від ГПБ:    Назар Зелінка  <n.zelinka@gmail.com> 

Дарія Горбай  <daria.horbay@pfizer.com> 
від Австралії:   Мирон Спольський  <myron.spolsky@gmail.com> 
від Америки:   Юрій Гук  <ghuk@njea.org> 
від Арґентини:   Юрій Назарик  <arqnazarjor@gmail.com> 
від Велико Британії:  Ярема Кучинський <jerry.kuczynskyj@outlook.com> 
від Канади:   Руслан Трач <rtracz@gmail.com> 
від Німеччини:   Андрій Спєх <andrij@spiech.net> 
від Польщі:   Арсен Лукoвський <arsenlukovskyi@gmail.com> 
від України:   Андрій Ребрик  <vusinfo@gmail.com> 
 
Головна Пластова Pада звернулася до друга Назара Зелінки скликати перші сходини 

НомКом для переведення вибору голови і секретаря, щоб розпочати працю. 
 

25 липня, 2018р.:  Номінаційна комісія шляхом електронного голосування обрала Головою 
Номінаційної комісії Зборів КУПО 2019 ст.пл.скоба Назара Зелінку, ОЗО.  

 
30 грудня, 2018p.: Номінаційна комісія виготовила та опублікувала на пластовій мережі 
Оголошення про роботу Підготовчої Номінаційної Комісії XX Зборів КУПО та реченець 
зголошення кандидатів на пости до Головної Пластової Ради та Головної Пластової Булави 
каденції 2019-2021рр. 
 
2 січня, 2019 р.:  Pозіслали Оголошення Крайовим Пластовим Cтаршинам (в додатку).  
 
4 березня, 2019 р.:  До номінаційної комісії Голова ГПР дав роз’яснення, що Статут КУПО в Статті 
V. відступ 14. б) і. зобов’язує Номінаційну комісію виготовити свою листу, а відступ 14 б) іі. 
дозволяє крайовим пластовим організаціям пропонувати свої листи. Друг Базарко наголосив, 
що головним завданням Номінаційної комісії є створити листу.  
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15 березня, 2019р.:  Мирон Спольський підчас сходин повідомив що в Україні формуються дві 
листи.  Він ознайомлений з одною листою і сподівається що листа на ГПБ буде готова на днях а 
листа на ГПР до 3 тижнів. 
 
4 квітня, 2019р.:  Лист був розісланий усім членам ГПБ та ГПР з проханням відповісти чи вони 
готові продовжувати свою працю на даному пості.  10 з можливих 18 членів відповіли на 
запитник. Мирон Спольський, Леся Федоренко, Ростик Добош, Юлія Жданович, Рома Зубенко, 
Богдан Гасюк, Роман Гриців та Юрій Федишин не відповіли. 
 
15 червня, 2019р.:  Номінаційна комісія визначила перелік з 8 ймовірних кандидатів на пост 
Голови ГПБ, які б могли очолити листу від Номінаційної комісії.   

 
16-29 червня, 2019р.:  З кожним з можливих кандидатів членами номінаційної комісії було 
проведено розмови, в результаті лише Сергій Юзик погодився взяти на себе пост та сформувати 
команду ГПБ та запропонував наступний склад ГПБ: 

• Голова ГПБ пл.сен. Сергій Юзик, СМ (Україна) 
• Заступник голови - пл.сен. Катруся Долішня (Канада) 
• Генеральний секретар - ст.пл. Таня Лущенко (Україна) 
• Діловод фінансів - пл.сен. Богдан Савицький, ЧК (США) 
• Діловод спеціальних доручень - пл.сен. Андрій Геник Березовський, V (Канада) 
• Діловод розвитку пластових груп- ст.пл. Наталя Зелінка (Україна) 
 

На пост голови ГПР погодилася Марта Кузьмович (США). При формуванні складу ГПР основні 
принципи були досвід на вищих пластових або громадських постах та представництвo різних 
країв.  

• Голова ГПР - пл.сен. Марта Кузьмович, Гр (США) 
• Заступник голови ГПР - пл.сен. Ксеня Балук (Аргентина) 
• Писар ГПР - пл.сен. Марко Чуквінський, ЧМ (Україна) 
• Член ГПР - пл.сен. Ігор Михальчишин (Канада) 
• Член ГПР- пл.сен. Оксана Микитчак, ПС (Німеччина) 
• Заступник члена ГПР - пл.сен. Оля Дудинська, ЧМк (Австралія) 
• Заступник член ГПР - пл.сен. Роман Ващук, ЛЧ (Канада) 
 

Жодних зауважень щодо кандидатів від членів НомКом не надходило. 
 

29 липня, 2019p.:  Мирон Спольський повідомив, що звернувся до двох країв щодо підтримки 
листи яку він формує з наступним складом: 

• Голова ГПБ - пл.сен. Мирон Спольський (Україна) 
• Заступник голови по Європі - пл.сен. Ростик Добош (Україна) 
• Заступник голови по Америках - не назвав особи 
• Генеральний секретар - ст.пл. Тарас Іщик (Україна), але можливо піде на якийсь з уладів 
• Діловод фінансів - пл.сен. Богдан Савицький, ЧК (США) 
• Діловод спеціальних доручень - пл.сен. Андрій Геник Березовський, V (Канада) 
• Діловод видавництва та інформації- пл.сен. Микола Музала (Україна) 
 

29 серпня, 2019p.:  У відповідності до Статуту КУПО (стаття V §14 п.б пп.іі) Номінаційна комісія 
потвердила листу Номінаційної комісії кандидатів на всі виборні пости (в додатку) 
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Головна Пластова Рада 

 
• Голова ГПР - пл.сен. Марта Кузьмович, Гр (США) 
• Заступник голови ГПР - пл.сен. Ксеня Балук (Аргентина) 
• Писар ГПР - пл.сен. Марко Чуквінський, ЧМ (Україна) 
• Член ГПР - пл.сен. Ігор Михальчишин, ЧоК (Канада) 
• Член ГПР- пл.сен. Оксана Микитчак, ПС (Німеччина) 
• Заступник члена ГПР - пл.сен. Оля Дудинська, ЧМк (Австралія) 
• Заступник член ГПР - пл.сен. Роман Ващук, ЛЧ (Канада) 
 

Головна Пластова Булава: 
 
• Голова ГПБ пл.сен. Сергій Юзик, СМ (Україна) 
• Заступник голови  - пл.сен. Катруся Долішня (Канада) 
• Генеральний секретар - ст.пл. Таня Лущенко,Гр (Україна) 
• Діловод фінансів - пл.сен. Богдан Савицький, ЧК (США) 
• Діловод спеціальних доручень - пл.сен. Андрій Геник Березовський, V (Канада) 
• Діловод розвитку пластових груп- ст.пл. Наталя Зелінка (Україна) 
 
Під час голосування за потвердження кандидатів на листі НомКом друг Юрій Гук 

повідомив, що кандидат на голову ГПР в листі Австралії яку маємо отримати пл.сен. Ігор 
Микита є його родичем (чоловіком його сестри). 

 
30 серпня, 2019p.:  Bід Голови КПС Австралії пл.сен. Пилипа Ботте, ЛЧ надійшов лист до Голови 
Номінаційної комісії з поданням листи кандидатів (в додатку).  
 
Головна Пластова Булава: 
 

• На посаду голови ГПБ – пл.сен. Мирон Спольський (Україна) 
• На посаду заступника голови ГПБ по Європі – пл.сен. Ростислав Добош (Україна) 
• На посаду заступниці голови ГПБ по Америках – ст.пл. Софійка Захарчук (США) 
• На посаду генерального секретаря – ст.пл. Наталія Босак (Україна) 
• На посаду діловода фінансів – пл.сен. Богдан Савицький (США) 
• На посаду референта комунікації та видавництва – пл.сен. Микола Музала (Україна) 
• На посаду референта спеціальних проектів – пл.сен. Андрій Ґеник-Березовський 

(Канада) 
 
Головна Пластова Рада  
 

• На посаду голови ГПР – пл.сен. Ігор Микита (США) 
• На посаду заступника голови ГПР – пл. сен. Андрій Дурбак (США) 
• На посаду секретаря ГПР – пл.сен. Марко Чуквінський (Україна) 
• На посаду члена ГПР – пл.сен. Оля Дудинська (Австралія) 
• На посаду члена ГПР – пл.сен. Орися Марцюк (Велика Британія) 
• На посаду заступника члена ГПР – ст.пл. Арсен Луковський (Україна) 
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• На посаду заступника члена ГПР – ст. пл. Наталія Семенів-Драпак (Україна) 
 

2 вересня 2019р.:  Голова Номінаційної комісії звернувся до Головної Пластової Pади за 
роз’ясненнями через ряд неоднозначних позицій в листі, яку подала КПС Австралії (лист в 
додатку). 
Зокрема: 

1. Листа Австралії подана з неповною необхідною інформацією, яку 
наперед визначила Номінаційна комісія і повідомила всі краї 

2. Статут КУПО чітко вказує про одного заступника ГПБ, а на листі 
Австралії є 2 заступники. 

3. На листі кандидатів до ГПР є кандидати, які мають родинні зв’язки. 
4. Статут КУПО в статті VI §3 вказує, що всіх кандидатів до ГПРади 

добирається на основі пластового досвіду у вищих пластових проводах. На листі, 
яку подала КПС Австралії є кандидати, які не мають досвіду праці на крайовому чи 
національному рівні.  

 
Крім того Голова НомКом повідомив, що на листі НомКом серед кандидатів є його дружина 

ст.пл. Наталя Зелінка. З самого початку формування листи це не було секретом, але все ж він 
офіційно декларував перед ГПР можливий конфлікт інтересів. 

 
2 вересня, 2019 p.:  Інформація (біографії та фото) про кандидатів до ГПР була надіслана другом 
Мироном Спольським (після того як голова НомКом надіслав запити до ГПР). 
 
7 вересня, 2019р.:  Головна Пластова Pада надала відповідь (в додатку). Відповідно до рішення 
ГПР, Номінаційна комісія може прийняти листу Австралії та подати її у своєму звіті до ГПБ разом 
з виготовленою листою НомКом. 
 

Щодо відсутності досвіду у кандидатів, ГПР вказала, що перед процесом обрання на Зборах 
КУПО потрібно встановити чи запропоновані кандидати до ГПР відповідають вимогам 
встановленим Статутом КУПО чи ні. Дана інформація має бути представлена в звіті 
Номінаційної комісії. Відповідно до цієї вимоги подаю інформацію щодо кандидатів, які згідно 
поданої біографічної довідки не мають досвіду у вищих проводах, що порушує статтю VI §3 
Статуту КУПО: 

• пл.сен. Андрій Дурбак (США)  - зв’язковий, гніздовий, кошовий, виховний референт, 
член станичної ради, станичний. 

• пл. сен. довір’я Орися Марцюк (Великобританія) - членкиня Підготовчої Комісії до VI 
Конґресу 

• ст.пл. Арсен Луковський - заступник голови СПС та член СПР станиці Стрий. 
• ст. пл. Наталія Семенів - станичний скарбник станиці Тернопіль 

 
Щодо наявності на листі двох заступників, ГПР вказало, що це можуть визначити загальні 

збори КУПО внесенням змін до пар. 7 Статуту КУПО, яке має передувати голосуванню за 
кандидатів в ГПБ чи ГПР. 

 
Крім того враховуючи зголошений Головою НомКом конфлікт інтересів ГПРада прийняла 

рішення виключити Назара Зелінку зі складу Номінаційної комісії для уникнення в подальшому 
конфлікту інтересів. В найкоротший час номінаційна комісія мала обрати з поміж себе нового 
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Голову та продовжити роботу. Також, враховуючи що кандидат від Австралії на пост Голови ГПБ 
пл.сен. довір'я М.Спольський також є членом Номінаційної комісії, ГПРада прийняла рішення 
виключити пл.сен. довір'я М.Спольського із складу Номінаційної комісії для уникнення 
конфлікту інтересів. 

 
8 вересня,2019p.:  Голова НомКом заявив, що не вважає дане рішення правильним та таким що 
відповідає статуту КУПО, на його думку ГПР не має повноважень звільняти членів НомКом, крім 
тих які є представниками ГПР, тому він написав щодо цього рішення апеляцію (в додатку). 
 
9 вересня, 2019p.:  Головна Пластова Pада розглянула апеляцію і повідомила Голову НомКом, 
що не змінила свого рішення. Назар Зелінка та Мирон Спольський звільнені з НомКом 
рішенням ГПР. Про рішення ГПР щодо інших членів НомКом, які мають конфлікт інтересів 
(Арсен Луковський та Юрій Гук) станом на момент написання звіту Голові НомКом невідомо.  
 
 

В додатках 
Додаток ч. 1. Лист ГПР щодо покликання Номінаційної Комісії на Збори КУПО 
Додаток ч. 2. Оголошення про роботу Підготовчої Номінаційної Комісії XX Зборів КУПО та 

реченець зголошення кандидатів на пости до Головної Пластової Ради та 
Головної Пластової Булави каденції 2019-2021рр. 

Додаток ч. 3. Прохання від НомКом надати офіційні роз'яснення від ГПР. 
Додаток ч. 4. Відповідь ГПРади на листа НомКом щодо офіційних роз’яснень. 
Додаток ч. 5. Апеляція до ГПРади щодо звільнення членів НомКом. 
Додаток ч. 6. Відповідь ГПРади на апеляції щодо звільнення членів НомКом. 
Додаток ч. 7. Листа кандидатів на всі виборні пости до Головної Пластової Ради та 

Головної Пластової Булави на каденцію 2019 - 2022 рр. виготовлена 
Номінаційною комісією ХХ Зборів КУПО; 

Додаток ч. 8. Листа кандидатів на пости в Головній Пластові Булаві та Головній Пластовій 
Раді на каденцію 2019 - 2022 рр. подана КПС Австралії. 

 
Сильно! Красно! Обережно! Бистро! 

 
 

 
 

ст.пл. скоб Назар Зелінка, ОЗО 
Голова Номінаційної комісії ХХ Зборів КУПО  

(25.07.2018 – 08.09.2019) 
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Звіт Праці 
Голови Номінаційної комісії ХХ Зборів КУПО 

 (з 14.09.2019) 
 

13 вересня, 2019р.:  Відповідно до вимоги Головної Пластової Pади КПС Австралії делегувало до 
НомКом пл.сен. Ларису Радіон ЧмХ, а Головна Пластова Булава – пл.сен. Наталю Хміль, L. 

 
14 вересня, 2019р.:  На сходинах Номінаційної комісії Головою Номінаційної комісії було 
обрано пл.сен. Дарію Гобрай, а секретарем Андрія Ребрика.  Номінаційна комісія потвердила 
листу кандидатів яку подала Австралія на всі виборні пости. 
 
16 вересня, 2019р.:  ГПРада прийняла рішення виключити Арсeна Луковського зі складу 
Номінаційної комісії для уникнення в подальшому конфлікту інтересів. 

 
Номінаційна комісія ХХ Зборів КУПО рекомендує оргкомітету ХХ Зборів КУПО передбачити в 
програмі час для сесії на якій кандидати могли б представити себе та свої команди і мали 
можливість відповісти на запитання делегатів. 
 

 
Сильно! Красно! Обережно! Бистро! 

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

(з 14.09.2019) 
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