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Проãраìа 20-х Зборіâ КУПО

                   ñереäа,  11:00 Приїзд, реєстрація делегатів.
30 жоâтнÿ, 2019 р. 18:00 Вечеря.

                   четâер, 07:30  Cніданок
31 жоâтнÿ, 2019 р. 08:45 Реєстрація.
 10:00 Відкриття 20-их Зборів КУПО.
   Церемоніяли, внесення прапорів країн-членів КУПО.
   Вибір Президії 20-их Зборів КУПО.
   Звіт Верифікаційної комісії 20-их Зборів КУПО.
   Прийняття правильника нарад КУПО.
   Прийняття програми 20-их Зборів КУПО.
   Прийняття правильника роботи комісій.
   Прийняття протоколу 19-их Зборів КУПО.
   Доповнення складу комісій 20-их Зборів КУПО.
   Привіти.
   Слово голови ГПБ.
   Доповнення до звітів ГПБ і ГПР.
   Доповнення звітів країв.
   Запити і дискусія над звітами ГПБ і ГПР.
   Слово Голови ГПР.
   Надання звільнення уступаючому проводу.
 13:00 Обід.
 14:00 Відкриття другої сесії Пластового Конґресу Шостого.
 19:30 Вечеря.

                  ï’ÿтницÿ, 07:30 Сніданок.
1 ëиñтоïаäа, 2019 р. 09:00 Спільне відкриття дня.
 09:15             Велика Рада Орлиного Круга  (ВРОК).
                      Велика Рада Скобиного Круга  (ВРСК).
  13:00             Oбід.
  14:15             Продовження нарад ВРОК і ВРСК.
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 17:30              Звіти комісій: резолюційної, видавничої, фінансової, статутової.
   Запити і дискусія над резолюціями.
  19:00 Вечеря
  20:00            В мірі потреби продовження нарад ВРОК і ВРСК.

                      ñóбота, 07:30 Сніданок.
2 ëиñтоïаäа, 2019 р.  09:00 Спільне відкриття дня.
  09:15 Загальний З‘їзд УСП і Велика Рада УПС.
  13:00 Oбід.
  14:15 Продовження другої сесії Пластового Конґресу Шостого.
  19:00 Звіт номінаційної комісії, вибір нового проводу КУПО.
                         Спільна знимка.
  20:00 Святочна Вечеря.

                      неäіëÿ, 07:30 Сніданок.
3 ëиñтоïаäа, 2019 р.  09:00 Літургії. *
   Звіт Конґресової Комісії і схвалення резолюцій і рекомендацій.
                          Схвалення змін до Статуту КУПО.
   Схвалення резолюцій Орлиного і Скобиного Кругів.
   Схвалення резолюцій УСП і УПС.
   Схвалення резолюцій 20-их Зборів КУПО.
   Заприсяження нового Головного Проводу Пласту.
   Слово новообраного голови ГПБ.
   Закриття.
 13:00 Oбід.

 
  * Час відправи Літургій може змінитися до часу Зборів КУПО.
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Праâиëüниê нараä
20-х Зборіâ КУПО

 Згідно з обов’язуючим Стaтутутом Конференції Укрaїнських Плaстових Оргaнізaцій, Зборaми 
КУПО проводить вибрaнa ними президія, склaдaнa з голови, його зaступникa і секретaрів. 
До обов’язків президії нaлежить подбaти, щоб постaнови Зборів були готові до публікaції 
нaйпізніше до двох місяців, a повний протокол — до шести місяців.

 A. Äо êоìïетенції тa обоâ’ÿçêіâ ïреäñіäниêa нaëежититü:
1. Вести нaрaдaми Зборів згідно з проголошеним порядком нaрaд, дбaти про порядок під чaс їх 

тривaння тa зберігaти прaвилa нaрaд. 
2. Проголошувaти відкриття листи зaпитів.
3. Проголошувaти відкриття листи дискутaнтів.
4. Провaдити дискусію тa дбaти про її діловість.
5. Подaвaти під голосувaння зголошені внески чи резолюції тa проголошувaти вислід голосувaння.
6. Вияснювaти тa рішaти всі зaяви у формaльній спрaві (від рішення предсідникa можнa 

відкликaтися до Зборів). 
7. З місця перервaти виступ делеґaтa коли:
	 •	він	нaрушaє	прaвилa	ведення	Зборів,	aбо	говорить	не	до	теми;
	 •	нaспівaє	внесок	у	формaльній	спрaві;
	 •	нaспівaє	спротив	проти	розглянення	зголошеного	питaння.
8.  Відкинути несуттєві чи спізнені внески.
9.  Вести нaрaди безторонньо. В ніякому випaдку він не сміє дускутувaти з промовцями.
10. При голосувaнню предсідник мaє тaкі прaвa, як кожний умaндaтовaний учaсник Зборів.
11. Зaступникові предсідникa, коли він переводить Зборaми у нетрисутності предсідникa, прислу-

говують усі прaвa предсідникa. 

 Á. Учañниêaìи Зборіâ є: 
1. Нaчaльний Плaстун — з повними повновлaстями.
2. Умaндaтовaні предстaвники крaйових плaстових оргaнізaцій — членів КУПО, з повним прaвом 

голосу. 
3. Члени Головної Плaстової Рaди й Головної Плaстової Булaви тa постійні співробітники тих ор-

гaнів з дорaдчим голосом тільки (хібa що одночaсно мaють мaндaти, як уповновaжені котроїсь 
членської оргaнізaції).
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4.  Інші плaстуни, які не можуть брaти учaсті у дискусіях нa пленумі, aле можуть приймaти учaсть 
у прaцях поодиноких Комісій, згідно з Прaвилaьником нaрaд комісій.

 В. Учañниêи Зборіâ ìaютü ïрaâо ïіä чañ нaрaä:
1. Вислявлювaти свої думки відносно постaвлених нa порядку нaрaд питaнь і формулювaти їх 

при кінці виступу у короткі і ядерні висновки.
2. Брaти учaсть в обговоренні нa комісіях предложених Зборaм проєктів.
3. Голосувaти нa пленумі згідно зі своіми мaндaтaми.

 Ã. Зaãaëüні Прaâиëa:
1. Нa пленaрних сесіях Зборів обговорюється тільки питaння котрі предстaвлені в остaточно 

устійненому порядку нaрaд, проголошеному ГПБулaвою.
2. У дискусії нaд звітaми кожний дискутaнт може зaбирaти голос тільки один рaз для з’ясувaння 

своїх зaввaг відносно діяльности уступaючих оргaнів. Не слід дискутувaти з висловленими 
зaмітaми інших дискутaнтів. Дискусію під чaс Зборів требa вести до теми, що її розлядaє дaнa 
точкa прогрaми. 

3. В дискусії нaд внескaми можнa мaти зaсaдничо тільки двa рaзи голос: рaз — для устійнення 
поглядів внескодaвця в дaній спрaві, другий рaз — як відповідь нa протилежні посляди про-
мовцїв. Дискутaнт, що пропонує доповнення, розділення, перефрaзувaння, чи зміну внеску, 
обов’язaний негaйно подaти президії Зборів свій проєкт нa письмі.

4. Кожний зголошений внесок що його Збори мaли б розглядaти, мусить мaти піддержку принaй-
менше ще одного умaндaтовaного учaсникa Зборів. В один чaс може бути розглядaний тільки 
один внесок.

5. Під чaс дискусії нaд якою мaбуть спрaвою, aбо нaвіть з хвилиною її розпочaття, можнa постaви-
ти внесення нa обмеження дискусії, aбо її зaкриття (нa приклaд: обмежуючи чaс промовців, 
визнaчуючи чaс для цілої дискусії, тощо). Тaке внесення: 

	 •	вимaгaє	підтримки	і	мaє	першенство	перед	іншими	зголошеними	чи	дискутовaними	внесеннями;
	 •	не	може	бути	дискутовaне	і	не	можнa	його	доповняти;
	 •	вимaгaє	квaліфіковaної	більшості	двох	третіх	(2/3)	голосів.
 Коли внесок про зaкриття дискусії перейде, ніхто не може більше дискутувaти і дискутовaну  

спрaву піддaється під голосувaння. 
6. Зaстереження проти розляду внесення. Проти розгляду внесення можнa зголосити зaстереження:
	 •	тaкий	внесок	можнa	постaвити	тільки,	зaки	почaлaся	дискусія	нaд	оспорювaним	внесенням	

(виїмково, коли промовляє перший дискутaнт), він мaє першенство і може перервaти промов-
цеві	його	виступ;

	 •	він	не	вимaгaє	підтримки,	нaд	ним	не	може	бути	дискусії,	його	не	можнa	доповнювaти,	його	
слід	відрaзу	вирішити;

	 •	його	може	постaвити	теж	і	предсідник	Зборів;
	 •	щоб	той	внесок	міг	перейти,	требa	квaліфіковaної	більшости	двох	третіх	(2/3)	голосів.	
7. Відкликaння внесення. Постaвлене, піддержaне тa з’ясовaне предсідником внесення може бути 

відкликaне внескодaвцем і тим, що його піддержaв.
8. Поновне розглянення спрaви. Внесення нa поновне розглянення спрaви мусить бути постaвлене 

лише під чaс нaрaд Зборів, що його схвaлили. Тaке внесення:
	 •	може	бути	постaвлене	тільки	тaким	учaсником	Зборів,	який	голосувaв	зa	цим	рішенням;
	 •	воно	вимaгaє	піддержки;
	 •	 воно	мaє	першенство	перед	 усімa	 іншими	 спрaвaми	 і	може	 спинити	виступ	дискутaнтa	 в	
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іншій	спрaві,	однaче	його	розгляд	і	вирішення	мусить	ждaти	своєї	черги;
	 •	здержує	виконaння	зaторкненої	ухвaли	aж	до	вирішення.	Нaд	ним	можнa	дискутувaти	якщо	

спрaвa,	яку	воно	зaторкaє,	підлягaє	дискусії;
	 •	вирішується	тaкою	більшістю	голосів,	якої	вимaгaло	переведення	зaторкненої	ухвaли.
 Ухвaлa може бури зміненa лиш один рaз.
9. Усякі непрaвильності в перебігу Зборів можнa зголошувaти до предсідникa у  формі т.зв. 

«формaльної спрaви». Зaяву у формaльних спрaвaх можнa зголошувaти тільки в тaких випaдкaх:
	 •	зaстереження	щодо	ведення	Зборів	предсідником;
	 •	коли	промовець	уживaє	невідповідних	чи	обрaзливих	висловів;
	 •	коли	промовець	говорить	не	до	теми	чи	перетягaє	визнaчений	для	нього	чaс	.
 Зaяву требa зголосити негaйно, як зaйде непрaвильність. Зaявa у формaльній спрaві:
	 •	мaє	першенство	перед	усімa	іншими	спрaвaми	і	може	перервaти	промовцеві,	що	говорить;
	 •	не	потребує	підтримки	і	не	підлягaє	дускусії;
	 •	предсідник	мaє	її	негaйно	вирішити;
	 •	рішення	предсідникa	може	бути	відкликaне	до	Зборів	із	тим,	що	відклик	мусить	бути	зголошений	

негaйно по проголошенні рішення.

 Ã
.
. Реçоëюції (ïоñтaноâи):

1. Кожнa резолюція чи постaновa, зaки буде віддaнa під розвaгу Зборaм, мусить бути прийнятa 
одною з комісій.

2. Спрaви, для яких у Стaтуті є передбaчене спеціяльне поступувaння, можуть бути відaнні під 
розвaгу Зборів тільки тоді, коли всі вимоги Стaтуту були сповнені.

3. Зaгaльні резолюції, дле яких немaє окремих комісій, обговорюються в рaмaх резолюційної 
комісії.

4. Комісії, які обговорювaли поодинокі резолюції, реферують їх нa Зборaх. Резолюції опрaцьовaні 
з’їздовими комісіями розглядaються Зборaми в тaкий спосіб, що головa (чи визнaчений член) 
комісії зaчитує і предклaдaє нa письмі проєкти резолюцій у тaкій формі, як вони були прийняті 
і передaє голос визнaченим нa комісії референтaм для сукупного предстaвлення aфґументів 
видвигненихнa нaрaд комісії. Якщо нa комісії були контроверсійні думки відносно зaторкнених 
резолюцій, то визнaчені комісією референти з’ясовують коротко погляди своїх однодумців.

5. Нa пленумі зaсaдничої дискусії нaд резолюціями немa. Резолюції пленум:
	 •	приймaє	у	предстaвленому	виді,	aбо
	 •	відкидaє	вповно,	aбо
	 •	відсилaє	до	комісії	до	нового	оформлення.
6.	 Текст	схвaлений	постaнов/резолюцій	підлягaє	мовній	стилістичній	редaкції,	узгодженій	з	головою	

дaної комісії, перед його опублікувaнням.
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Праâиëüниê нараä êоìіñіé
20-х Зборіâ КУПО

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.

 Ноìінаціéна êоìіñіÿ
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.

 Реçоëюції Орëиноãо Крóãа, Ñêобиноãо Крóãа, Заãаëüноãо З’їçäó УÑП і Веëиêої Раäи УПÑ
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 9-го бересня 2019 р.
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ЗВІТИ
Ãоëоâної Пëаñтоâої

Áóëаâи
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ЗВІТ
ãоëоâи Ãоëоâної Пëаñтоâої Áóëаâи

Проâіä âибраниé на 19-их Зборах Конференції Уêраїнñüêих Пëаñтоâих Оãраніçаціé

Ãоëоâна Пëаñтоâа Áóëаâа
пл.сен. Марта Кандюк-Кузьмович, Гр  голова ГПБ
пл.сен. Мирон Спольський, ВБ   заступник ГПБ
пл.сен. Леся Федоренко, Гр   ґенеральний секретар
пл.сен. Богдан Савицький, ЧК   діловод фінансів та майна
пл.сен. Сергій Юзик, СМ    діловод видань та інформації
пл.сен. Ростислав Добош, ЦМ   діловод розвитку пласту у світі
пл.сен. Андрій Ґеник-Березовський, =V= діловод спеціяльних доручень
пл.сен. Юля Жданових, ДК   головна булавна УПН
пл.сен. Катруся Долішна   головна булавна УПЮ
ст.пл. Наталя Зелінка    головна булавна УСП
пл.сен. Романа Зубенко, Гр   головна булавна УПС

Ãоëоâна Пëаñтоâа Раäа
пл.сен. Володимир Базарко, ЧК  голова ГПР
пл.сен. Богдан Гасюк, =V=   заступник ГПР
пл.сен. Христя Колос, Гр   писар ГПР
пл.сен. Роман Гриців, Ох   член
пл.сен. Ксеня Балук    член
пл.сен.  Віталій Троць, ОЗО   заступник 
пл.сен. Юрко Федишин    заступник

ïë. ñен. Марта Канäюê-Кóçüìоâич,
ãоëоâа Ãоëоâної Пëаñтоâої Áóëаâи



15

Форìа Праці

Пленум ГПБ До 1-го вересня, 2019 відбулося 13 сходин пленуму ГПБ (члени ГПР + голови КПС) і 
чотири спільні зустрічі членів ГПБ.  Передбачується перед Зборами КУПО ще дві сходини Пленуму 
ГПБ про які будемо звітувати у додатку до цього звіту на Зборах КУПО. В мірі потреби представимо 
усний звіт з додатками на КУПО.

Поміж сходинами були постійні розмови і переписки поміж членами ГПБ або між членами 
пленуму ГПБ. У наглих справах користувалися електронним голосуванням, згідно з Правильником 
Внутрішньої Дії ГПБ.

Участь у сходинах пленуму ГПБ — це найголовніша форма комунікації між ГПБ і КПС. На них 
менше усно звітували, але більше говорили і полагоджували всі бюрократичні голосування згідно 
правильників. Участь членів пленуму ГПБ була по різному, тому читати протоколи дуже важно 
щоби ті, хто були неприсутніми запізналися з рішеннями і дискусією. Показується, що деякі не 
уважно слухають на пленумі, а потім за кілька місяців питають про рішення яке було зроблене 
можливо давніше. Неуважність творить проблеми, не читати протоколи перед прийняттям теж 
велика проблема — тому постійно треба наголошувати всім уважно слухати і читати всі листи і 
документи.  

Форìа ñхоäин. Сходини пленуму ГПБ користувалися програмою “Lync” - Skype for Business.  
Уможливленням користуватися тою системою занимався технічний адміністратор ст.пл. Іван 
Кіналь, співробітник голови ГПБ.

Gogglegroups аäреñа. У звітному часі всі здавали писемні звіти діяльності по краях перед 
сходинами пленуму користуючись Googlegroups адресу для поширення інформації. Google-
groups адреса включала голову ГПР.

www.plast.org. Для поширення всіх справ ГПБ користувалися мережовою сторінкою ГПБ.
Домайн зареєстрований Андрієм Ганкевичем, котрий постійно занимається усучасненням 

домайну, її реєстрацією і забезпечує її для Пласту. А доповненням до сайту занималися Діловод 
Видань і Інформатики і Ґенеральний Секретар. Останньо домайн був під атаком і мусіли закрити 
на кілька днів. Стверджую, що не багато пластунів по світі користуються тим сайтом ані деякі 
проводи — бо постійно звертаються до ГПБ з питаннями де можна знайти правильники, статут, 
рішення та інформації. Сайт діє від 2013 року. Інша форма поширення інформації відбулася у формі 
ФБ сторінки — Конференції Українських Пластових Організацій.

Пëаñтоâі Віñті. Згідно попереднім рішенням всі рішення після пленуму ГПБ подаємо до відома 
на сайт ГПБ — е-Вісті.  Всі опубліковані рішення в е-Вістях є правосильними. Видаємо річний 
збірник всіх рішень до архіву. Наступне річне видання вийде перед 20-ми Зборами КУПО.

Äата Пëенóìіâ ÃПÁ

1. 15-го жовтня, 2016 р.
2. 21-го січня, 2017 р.
3. 18-го лютого, 2017 р.  (присвячене на одну тему)
4. 11-го березня, 2017 р.  (live зі Львова)
5. 03-го червня, 2017 р.
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6. 23-го вересня, 2017 р.
7. 09-го грудня, 2017 р.
8. 10-го березня, 2018 р.   (live зі Львова)
9. 02-го червня, 2018 р.
10. 13-го жовтня, 2018 р.
11. 09-го лютого, 2019 р.
12. 01-го червня, 2019 р.
13. 29-го червня, 2019 р.
14. 05-го жовтня, 2019 р.

Ñхоäини ÃПÁ на жиâо  

1. 30-листопада до 1-го грудня, 2016 р. у Львові
2. 11-13 березня, 2017 р. у Львові    
3. 11-13 березня, 2018 р. у Львові
4. 8-10 березня, 2019 р. у Львові

Поїçäêи і реïреçентаціÿ, âажні äати

жоâтенü, 2016  14-16 жовтня  КПЗ’їзд США у Клівленді

ëиñтоïаä 2016  12-13 листопада КПЗ’їзд в Німеччині
    30.ХІ до 1 ХІІ  Сходини ГПБ у Львові

ãрóäенü 2016  3-го грудня  КПЗ’їзд у Польщі
    5-го грудня  сходини Станичної Старшини у Львові
    7-го грудня  Зустріч проводу Пласту (ГПБ і ГПР) 
       з головою 6-го Конґресу у Львові (Богдан Гасюк)

ñіченü 2017  14-го січня  Свічечка у Філядельфії, США
       На прохання ГПР надала ступінь керівництва
       Слово на презентації англомовної книжки 
       Ореста Субтельного — Історія Пласту
    21-го січня  Свічечка у Бостоні, США

ëютиé 2017  13-14 лютого  Безпекова Конференція про Україну у бібліотеці
       Конґресу США (US-Ukraine Security Dialogue VIII)

береçенü 2017  11-13 березня Сходини ГПБ у Львові.
       Пленум ГПБ №5 з Львова

траâенü 2017  27-го травня  Свято Юрія на оселі Вовчій Тропі, США
       Іменувала двох Гетьм. Вірлиць на прохання ГПР
       На СВ повезла станичного з Мельборну -
       пл.сен Ярему Полатайка, ЧМ, котрий перебував
       в Америці в той час
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черâенü 2017  6-го червня  Відвідала УКУ у Львові: Iнстутут Шептицького
       обговорити про можливість при УКУ створити
       пластовий музей
    7-го червня  Відвідала станицю Самбір

ñерïенü 2017     ЮМПЗ в Німеччині - ‘Серед Лісу”
       yчасниця табору УПС в часі зустрічі
       Брала участь у першій сесії 6-го Пластового   

        Конґресу 
       Вручила відзначення і підвищення

жоâтенü 2017  21-22 жовтня  КПЗ’їзд США — вибір нового проводу

ãрóäенü 2017  3-го грудня  40-ліття священства першого гетманського скоба  
        нової ери — о. Тараса Лончини в Трентоні, США

       і владики Гліба Лончини — епарх Епархії
       Пресвятої Родини в Лондоні

    14-го грудня  Зустріч з оргкомітетом ЮМПЗ в Мюнхені, 
       передала грамоту подяки за переведення ЮМПЗ  

     15-17 грудня  Перша Міжкрайова Пластова Зустріч осередків
       в Європі у Відні — організатори Австрія
    16-го грудня  Передання ВВМ у церкві у Відні. 
       Виступила зі словом до присутніх
    17-го грудня  Зустріч з українською громадою у Відні 
       і передача ВВМ громаді

ëютиé 2018  24-25 лютого  КПЗ’їзд Канади

береçенü 2018  10-го березня Пленум №8  на живо зі Львова
    11-13 березня Сходини ГПБ на живо у Львові
    12-го березня Зустріч з головою 6-го Пластового конґресу
       Богданjv Гасюкjv із проводом ГПБ     
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     14-го березня зустріч з головою ОДА Тернопільщини
       п. Степаном Барною
    14-го березня Зустріч у Бережанах з головою міською ради
       і пластунами
    14-го березня Зустріч з пластунами у Підгайцях і членами
       міської ради
    14-го березня Зустріч з міською радою Кременця і пластунами
    15-го березня Зустріч з пластунами у Шумську і міською владою
    15-го березня Зустріч з міською радою у Бучачі і пластунами
    16-го березня Вечірна зустріч з ОП УСП і УПС у Тернополі
    17-го березня Зустріч з Архієпископом Тернопільським і   

        Кременецьким  владикою Нестора, ПЦУ.
       В нашій присутності Владика підписав заяву
       вступу до Пласту
    19-го березня Станиця Івано-Франківськ: зустріч
       Вручила Орден св. Юрія у сріблі одній сеніорці
       Інтерв’ю з ТРК «Карпати» і «Укрінформ «Версцюк»
    20-го березня Зустріч з міською владою Івано-Франківська
    24-го березня КПЗ’їзд Великобританії у Дарбі

êâітенü 2018  квітень  Святкування Дня Моря у станиці Бостон
       з нагоди 100- ліття піднесення прапору 
       Української Фльоти

траâенü 2018  5-го травня  Свято Весни — Стокгольм, Швеція
    6-го травня  Зустріч з українською громадою Стокгольму , 
       Швеція. Прогулька до музею з пластунами
    7-го травня  Зустріч у посольстві України у Швеції

черâенü 2018  20-го червня  Привітала виховників з України до Америки
       і повела на екскурсію
    23-го червня  Була на відкриттю МВТ «Школа Булавних»
       в Гантері, США
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    24 до 5 липня  Інструктор на МВТ «Школа Булавних»
    28 до 1 липня  член табору абсольвенток «Школи Булавних»
    
ëиïенü 2018  1-го липня   Святкування 50-ліття «Школи Булавних» в Гантері
       Привітала всіх гостей від проводу Пласту
    14-20 липня  Таборувала на Таборі Пташат на «Новому Соколі»
       в США. Відповідала за ляльковий театр
    20-го липня  Загостила на оселю «Писаний Камінь» 
    21-го липня  На прохання голови ГПР вручила Орден 
       св. Юрія в золоті одній сеніорці на «Новому
       Соколі». Рівнож зустрічалася з головою пластової
       групи з Швеції котра відвідувала оселю.

âереñенü 2018     Звільнила на власне бажання голову 
       VI Пластоввого Конґресу — Богдана Гасюка

жоâтенü 2018  18-19 жовтня  Похоронні відправи бувшої голови ГПБ
       св.п. Ярослави Рубель, ПС.
       Виголосила прощальне слово 

ëиñтоïаäа 2018  17-го листопада Крайовий Пластовий З’їзд Німеччини
       Вручила два Ордени св. Юрія в Сріблі 
       комендантам ЮМПЗ 2017. Сходини
       з ОргКомітетом 20-х Зборів КУПО у Мюнхені

ãрóäенü 2018  12-15 грудня  Міжкрайовий З’їзд Осередків в Європі.
       Організатор Австрія
    15-го грудня  Присутня у місті Лінц на передачі 
       Вифлеємського Вогню Миру
ëютиé 2019  2-3 лютого  В часі вакацій, прибула до Буенос-Айрес і була
       інструктором на вишколі юнацьких    

        впорядників «Ключі Майбутності» на оселі
       товариства «Просвіта» 
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береçенü 2019  8-10 березня  Сходини ГПБ на живо у Львові
       Покликано модератором 6-го Пластового
       Конґресу пл.сен. Михайла Винницького з Києва
    15-го березня Тернопіль — зустріч з ОП УСП і УПС
    15-го березня На бажання владики Нестора, ПЦУ, перевела 
       церемоніал складання ним Пластової Присяги
    20-го березня Львів, відвідала школу оо. Василіян для хлопців

êâітенü 2019  9-20 квітня  Відвідала Австралію з нагоди першого
       МВТ «Золота Булава»,
       була на відкриттю і закриттю МВТ
       На прохання голови ГПР вручила відзначення
       Вічного Вогню в Золоті Миколі Добротворові
       Зустрічалася з головою Союзу Українців 
       в Австралії і його проводом. Обговорювали
       різні теми, ключова тема — СКУМО
       Зустріч з єпископом УГКЦ в Мельборні

траâенü 2019  26-го травня  Відвідала Свято Юрія на «Вовчій Тропі».
       На прохання Голови ГПР надала ордени
       св. Юрія в золоті і підвищення на ступінь
       керівництва. Також надала ордени св. Юрія в сріблі

ëиïенü 2019  20-липня  Відвідала День Пластуна на «Новому Соколі», США.   
        Вручила орден св. Юрія у сріблі

ñерïенü 2019  20-23 серпня  Пластове Джемборі «Рівно 30 Рівне»
       з нагоди 30-ліття відновлення Пласту в Україні.
    26-28 серпня  Форум і зустріч СКУМО у м. Хмельницькому
       Виступала на форумі про організацію Пласт —
       розвиток молодіжної організації останні 107 р 
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âереñенü 2019  2-3 вересня  Учасник Асамблеї  «Українка у світі: 
       професіоналізм, активізм, традиція»
    3-го вересня  Запрошена виступити як доповідач в часі
       круглого столу «Плекання традицій серед 
       молоді в Пласті».
    7-9 вересня  Берлін, річні Збори СКУ.
    8-го вересня  Разом з головою пластової групи в Австрії була   

        членом круглого столу на тему «Співпраця 
       Пласту з українським шкільництвом в діаспорі».
Віäâіäини

Всі поїздки максимально використовувалися на зустріч з проводом Пласту даної країни, 
відвідання окремих станиць чи осередків на їхнє запрошення, обговорення потреб краю, 
запізнання з виховниками і пластунами, як і з громадськими організаціями того краю, щоби 
подякувати їм за підтримку і закріпити кращі зв’язки. В звітному часі були окремі поїздки на зустріч 
з членами управи СКУМО і тісніша співпраця з Світовим Конгресом Українців.

Обìін бóëаâи 

Вже кілька років проситься розширити програму обмін булави — щоби не лишень з України 
їхали виховники і діти, але також їхали виховники і діти в Україну. На таку програму, мусить бути 
розроблений плян вчасно, щоби діти і виховники з діяспори могли вчасно заплянувати свої поїздки 
і літа. Це потребує принаймні рік часу. Але така організація не співпадає дуже часто з підготовкою 
програм в Україні, котрі щойно на весну оголошують табори і підбір булави. Цього року було це 
зроблене значно скоріше і інформації передали всім крайовим пластовим старшинам, однак не 
знаємо, чи краї ці інформації поширили далі. ГПБ подає всі відомості на мережову сторінку.

Є краї, котрі самі звертаються до інших країв піднайти виховників на свої табори. Цього року 
Канада провела конкурс на двох виховників з України на свої крайові табори, Америка постійно   
знаходить виховників з України, як і табори в Німеччині. Цього року Австрія мала табори, і мала 



22

виховників не лишень з України, але із інших країн в ЄС. Організувати такі обміни через ГПБ лишень 
сповільняє процес — коли може краще щоби КПСтаршини поміж собою обговорювали ці справи і 
рішали в який спосіб будуть призначувати виховників поїхати за кордоном. 

Однак, не тішить що ми в ГПБ самі не дотримуємося такого бачення. Співпрацюємо з пластовими 
групами і організуємо вишколи і дошколи. Але на жаль показується, що по мимо постійних прохань 
звернутися  і співпрацювати з головними булавними УПН і УПЮ та долучити їх до підготовки тих 
вишколів, і щоби з діяспори покликати до переведення таких вишколів досвідчених інструкторів, 
їх майже все обминають. І не запрошується виховників з північної Америки чи інших далеких 
країн. Майже всі виховники які їдуть за ці вишколи є з України, і організатори таких вишколів рідко 
включають в організацію чи покликують бути інструкторами самих Головних Булавних УПН і УПЮ. 
Якщо ми не відкриємо можливість виховникам з діяспорних країн (поза межами ЄС) поїхати на 
такі вишколи це закриває можливість на обмін знання і думок. В самій ГПБ не було тої співпраці по 
мимо постійного нагадування включити до співпраці і організації тих вишколів головних булавних 
УПН і УПЮ. Останній вишкіл у Відні включили ГБ УПЮ пошукати відповідних виховників.

Бажано є щоби всі КПСтаршини звернули увагу, що є потреба щоби наші діти і виховники їхали 
в Україну і в інші краї — бо лишень такий обмін з молоддю допоможе їм зрозуміти потреби Пласту 
у світі, і  відкриє їм багато можливостей. Відповідно всі діловоди в ГПБ мають  співпрацювати з 
Головними Булавними УПН і УПЮ котрі відповідають за свої круги у підготовці таких вишколів і 
організувати інструкторів з всіх країн, не лишень з України і ЄС.
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Ñïіâïрацÿ ç чëенаìи ÃПÁ

На загал, співпраця була дуже добра. Всі рішення робили разом, внески і дискусія мали через 
електронну розмову, або через Скайп.  Жадне рішення не робила голова ГПБ сама.

Мала дуже тісний зв’язок з головними булавними, секретарем і деякими діловодами. Однак 
були деякі діловоди котрі не повідомляли про свої справи і довелося нам про це прочитати на 
мережових сторінках ГПБ. Ми про ці справи говорили відкрито, однак багато не змінилося. Всі 
діловоди працювали над своїми справами дуже добре і провадили свої справи дуже добре.  
Жадний член проводу ГПБ не отримує зарплату — ми всі волонтери. Як і всі волонтери вели свою 
роботу по мимо всіх родинних і професійних обов’язків.  За це особисто дуже вдячна всім за вклад 
праці над своїми справами.

Ñïіâïрацÿ ç êраÿìи

Кожний край має свої особисті потреби. Дуже важливо є щоби крайові пластові старшини 
брали участь у сходинах і у своїх звітах описали пророблену працю в краю у звітному часі. Звіти 
були в різному форматі — деякі лише звітували про працю голови КПС, а інші звітували  про 
працю в краю, а ще інші звіти були про працю канцелярії КПС. Якщо хочемо знати про працю краю 
чи запляновані вишколи чи табори в тих країнах, мусимо перейти на більш ефективний спосіб 
комунікації і звітування. Ми на це звертали увагу але з мінімальним результатом. Майже всі  краї 
брали активну участь у сходинах ГПБ і була гарна співпраця з усіма діловодами ГПБ і КПС. На жаль 
можу ствердити, що не всі члени пленуму ГПБ читають всі переслані звіти, не ставлять питань, не 
читають протоколів. Були випадки, коли деякі питання були піднесені пів року пізніше вже після 
окремих сходин на дану тему і прийняття протоколу.  

Ãраìота Начаëüноãо Пëаñтóна

Після 19 Зборів КУПО почалася перевірка всіх резолюцій і рекомендацій. Виконавчий орган 
КУПО — це ГПБ. Беручи до уваги, що у прийнятих резолюціях стосовно ГНП не було подано, хто 
цей документ має упорядкувати, і беручи до уваги, що ГПБ є виконавчим органом КУПО, ми перші 
п’ять сходин ГПБ присвятили на цю тему, з тим, що Пленум №3 був присвячений лишень тим 
документом. Після Пленуму №5 ГПР звернула увагу, що в Грамоті не було сказано, хто відповідає 
за це і перебрала пророблену працю від ГПБ.

Ñïіâïрацÿ ç ÃПР

Окремі члени ГПР мали обов’язок тримати контакт і перевіряти роботу членів ГПБ. Були деякі 
справи у яких ми зверталися до ГПР за порадою, або ГПР обговорювали деякі справи і висилала нам 
свої рішення. Ми мали нагоду кілька разів мати спільні сходини обговорити деякі теми  - уважаємо 
це було дуже корисно всім. У звітному часі, на жаль, були три окремі листи котрі надійшли від 
секретаря ГПР без відома, одобрення і  підпису голови ГПР на які ми мусіли зреагувати і звернути 
увагу голові ГПР. Голова ГПР звернув увагу членам ГПР, що жодні листи не може виходити до ГПБ 
без офіційного одобрення президії ГПР і без відома і підпису голови ГПР.
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Виêонаннÿ реçоëюціé і реêоìенäаціé 19-их Зборіâ КУПО

Ті резолюції і рекомендації, котрі відносяться до відповідальності окремих діловодів можна 
прочитати у їхніх звітах. 

А-5.  (Резолюція) 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.

Резолюція виконана. До комісії спеціального відзначення призначені були Марта Кандюк-
Кузьмович (ГПБ), Леся Федоренко (ГПБ), Софійка Качор (Канада), Христя Кохан (США), Сергій Юзик 
(ГПБ), Наталя Зелінка.

Комісія зустрічалася і виписала вимоги — текст відзначення, виготовила проект відзначки з 
описом (проект пл.сен. Сергія Юзика, СМ) і переслали все резолюційній комісії КУПО

А-6.(Резолюція) 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. (резолюція) 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.  

Відповідь на А-6 і А-7 разом.  Голова ГПБ звернулася до одного пластуна, котрий займається 
графікою з пропозицією допомогти. Андрій Заяць готовий. Переслав файл з відзнаками і лілейкою. 
Однак ця резолюція теж пов’язана з резолюцією А-7. Скликати комісію до роботи було важко. 
Лишень три особи відповідали на листи. Буде старання ще перед Зборами КУПО скликати бодай 
одні сходини.

    
А-8.  (рекомендація) 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. 

Резолюція виконується. Цею справою займається пл.сен. Андрій Ребрик, котрий отримав фонди 
від Пластового Видавництва та іншого фонду з Канади на оцифрування пластових документів. Він 
часто виставляє результат своєї праці на мережових сторінках — головно «100 кроків до Пласту».

Ґ-9. (рекомендація) ВРСК рекомендує VI Пластовому Конґресу провести фахове дослідження 
потреб і зацікавлення УПЮ. Дані дослідження опублікувати для пластового загалу. 

В часі цeї каденції мали двох голів VI Пластового Конгресу — до вересня 2018 був пл.сен. 
Богдан Гасюк, а від березня, 2019 року Михайло Винницький. Відомо, що Kонґресова комісія не 
розглядала цю рекомендацію з 19-их зборiv КУПО.

VI Пëаñтоâиé Конґреñ 

Головa VI Пластового Конґресу був покликаний ще перед 18-ми Зборами КУПО, і робота 
мала розпочатися після Зборів. Покликана комісія з представників країн, котрі в часі ЮМПЗ 
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2017 р. в Німеччині перевели першу сесію конґресу.  Конґресова Комісія зустріла проблему 
в організаційному напрямку, про це звітував один із двох представників від ГПБ до конґресу 
на сходинах пленуму кілька разів. В результаті браку організації і програми, голова Комісії, 
пл.сен. Богдан Гасюк,  зрезиґнував на початку вересня 2018 р. Заступник Голови ГПБ почав 
шукати кандидата перебрати провідництво конґресу, і в березні 2019 на пленумі ГПБ прийнято 
модератором (на власне бажання просить назвати його модератором)  конґресу пл.сен. Михайла 
Винницького. Рівнож ГПБ дала нагоду всім краям визначити інших членів до конґресу, якщо було 
бажано.   

Ñêëаä VI Пëаñтоâоãо Конãреñó âіä береçнÿ 2019
Модератор VI Пластового Конгресу пл.сен.Михайло Винницький
Секретар     ст.пл. Оленка Слободяник
Представник від Америки  пл.сен. Марта Кандюк-Кузьмович
Представник від Канади  пл.сен. Ганя Шиптур
Представник від Аргентини  пл.сен. Ксеня Балук
Представник від Австралії  пл.сен. Пилип Ботте
Представник від Великобританії пл.сен. Орися Марцюк
Представник від Німеччини  ст.пл. Богданна Ковальчук
Представник від Польщі  ст.пл. Христя Чир
Представник від України  пл.сен. Михайло Дворак
Представник від ГПБ   пл.сен. Мирон Спольський
Представник від ГПБ   пл.сен. Сергій Юзик

Коротêа хараêтериñтиêа ïооäиноêих êраїн та ãрóï

Аâñтраëіÿ (2016 р. — 298 членів, 2018 р. — 384 членів)
Найдальша країна із всіх країн КУПО, але постійно розвивається. У звітному часі відбулися ряд 

таборів — літні і лижні, і в березні 2019 р. з допомогою і підтримкою референтури «Золотої Булави» 
вони вперше мали цей вишкіл на своєму терені. Поїхали три виховники з Канади — Ганя Шиптур, 
Руслан Трач і Таня Яцківська перед початком вишколу перевести дошкіл для австралійських 
виховників.  Вишкіл підніс рівень УПЮ в Австралії і діти були дуже піднесені програмою. В Австралії 
теж активні курені УПС, котрі постійно беруть на себе різні обов’язки і допомагають збирати кошти 
чи переводити різні програми. У Мельборні великий приплив до пташат і УПН. Пласт бере дуже 
активну участь в спільних громадських програмах, має тісні зв’язки зі СУМом, Союзом Українців в 
Австралії і церквою.

Арґентина (2016 р. — 76 членів, 2018  р. — 109 членів)
Пластовий центр — це столиця Буенос Айрес, але є поодинокі родини, котрі пластують поза 

центром і діти приїжджають на літні табори. В них своя домівка, котрою дуже гордяться і недавно 
в тій домівці був великий ремонт. Готуються до 70-ліття Пласту в Аргентині. Є активні виховники, 
є співпраця з українською громадою — між СУМом і Просвітою. Зацікавлені обміном булавних і 
все раді, коли хтось до них приїде в гості. Юнацтво живе за принципом «пластового заробітку», 
активно готуються на табір в Патагонії кожного другого року і своїм заробітком знижують кошти. 
Сеніори допомагають постійно з виховницьким і адміністративним розвитком Пласту. Гарно 
співпрацюють з усіма пластунами і проводом ГПБ 
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Веëиêобританіÿ (2016 р. — 105 членів, 2018 р. — 133 члени)
Пласт росте у Великобританії — головно в Лондоні, але є приріст у північній станиці. Зв’язок 

з проводом далі залишається незадовільним, хоч маємо гарний зв’язок зі станицею Лондон. В 
цій каденції вдалося до КПС притягнути двох членів з Лондону і це добрий крок для покращення 
комунікації. Однак участь на пленарних сходинах ГПБ залишається задовільною.

Пластуни з ВБ їздять на табори в інших країнах — Німеччина, Австрія чи Україна.   Нещодавно 
двоє сеніорів мандрували на Еверест — і Оксана Літинська з Лондону дійшла до вершку.

Канаäа (2016 р. — 970 членів, 2018 р. — 1009  членів)
Пласт в Канаді постійно розвивається, кладе дуже багато уваги на виховницькі справи. Літні 

табори чергуються — раз курінні табори, а наступного року крайові табори (по пробах). Багато 
часу укладають на таку підготовку, і кладуть величезну увагу на безпеку. Структура КПС Канади 
полягає на тім, що всі станичні автоматично є членами пленуму КПС. Такий склад допомагає їм 
поширити інформації швидше в край, як і сприяє співпраці між усіма. Пласт в Канаді має дуже тісний 
зв’язок з КУКом (Конгрес Українців Канади) і поміж членами різних управ є багато пластунів.  Голова 
КУК є пластунка: Леся Хичій. Сеніорів в Канаді знайдеш на різних провідних постах громадських 
організацій, де вони поширюють добре ім’я Пласту серед української громади. Співпраця з ГПБ 
взірцева.

Ніìеччина  (2016 р. — 157 членів, 2019 р. — 159 членів)
За ці останні три роки можна сказати, що пластуни в Німеччині дійсно готові в будь-якій нагоді 

допомогти. Взяли на себе відповідальність організації ЮМПЗ в 2017 році — «Серед Лісу» з нагоди 
70 років Пластової Зустрічі у Міттенвальді.  Коменданти — Борис Франкевич і Ірця Добрянська 
разом зорганізували чудовий провід і співпрацювали з виховниками зі всіх країн. Інтенсивна і 
різноманітна програма — для всіх уладів. І погода також пописалася ще до того. Велика заслуга 
належиться Оксані Микитчак і Степанові Дем’яніву за організацію. Тепер Німеччина взяла на себе 
відповідальність зорганізувати 20-і Збори КУПО — перший раз Збори КУПО будуть відбуватися не 
є в Америці, Канаді чи в Україні.

Помимо малого числа членства, таки можна підтвердити, що в них є надзвичайні організаційні 
здібності і вони також велику увагу приділяють питанням безпеки. Це було дуже видно в часі ЮМПЗ. 
Співпраця з іншими краями і ГПБ взірцева.

Поëüща  (2016 р. — 70 членів, 2019  р. — 73 членів)
Економічний і політичний стан Польщі трошки перешкаджає, як і те, що географічно членство 

розкинені по цілій країні і є не в таких великих числах. В цій каденції Польща переписала свій 
статут і стала більш самостійною, а не полягає на українську громадську організацію. З тим є певні 
виклики, але провід дійсно старається налагодити всі справи. Проводять табори. Деякі пластуни 
їздять на пластові вишколи до інших країн і набирають кращі зв’язки. Пластуни з України, котрі 
на студіях у Польщі, можуть допомогти у виховницьких справах, але їх не все легко втягнути до 
праці. Провід гарно співпрацює з пластунами по цілому світі і проводом ГПБ

Ñïоëóчені Штати Аìериêи (2016 р. — 2155 членів, 2018 р.  — 2222 члени)
Пласт в Америці росте з притоку еміґрації українців в Америку. Діти скоро асимілюються і 

беруть активну участь у пластових програмах. Пласт в Америці є власником трьох осель, на 
яких таборує пластова молодь в літі. Адміністрацією тих осель керують окружні таборові комісії, 
котрі відповідають законами перед урядом, строго тримають всі засоби безпеки тих осель і 
відповідають за переведення таборів на оселі. Ці ОТК часто підбирають до булави виховників з 
України і тішаться ними. Окрім таборів на тих оселях, на заході Америки при станиці Сієтл теж 
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переводять табори з великим успіхом, на які приїжджають діти зі сходу і з Канади. Пласт в Америці 
зголосився організувати наступне ЮМПЗ на оселі «Вовча Тропа» в 2022 р.

Уêраїна (2016 р. — 6015 членів, 2018 р. — 8217 членів у звітах,  платять внески лишень за 5087)
Цього року Україна відсвяткувала 30-ліття повернення Пласту в Україну. З цеї нагоди відбувся 

Джемборі від 20-22 серпня біля Рівного.
За останні три роки був великий зріст Пласту в Україні. Опрацьована стратегія розвитку Пласту 

до 2030 р., де описується про поширення пластових осередків на півдні і на сході. Для здійснення 
цеї візії конечно знайти кошти оплатити адміністративні потреби в канцелярії, як і проводити 
акції, вишколи та табори. Щоб це здійснити, вже другий рік переводять у Києві благодійні вечори 
для збору коштів. До помочі у розвитку Пласту також долучається ГПБ. Крім того Україна отримала 
від куреня «Побратими» великий даток для потреб подальшого розвитку.

Навесні Верховна Рада в Україні прийняла «Закон про Пласт», який мав на меті фінансово 
підтримати Пласт, але головно надати Пласту особливий статус, що є дуже важливим для визнання 
найбільшою скавтською організацією в Україні. На жаль, новий президент наклав вето і повернув 
закон Верховній Раді на доопрацювання. На поміч прийшли кілька депутатів, СКУ та СУМ. 

Через швидкий ріст членства, Україна має велику проблему піднайти виховників, і не всі діти, 
котрі бажають вступити до Пласту, мають на це нагоду.

Одна з великих перешкод, яку я бачу, є внутрішні суперечки і непорозуміння, які дискутуються 
на дискусійні сторінці. Хоча це є добрий форум провести такі розмови, не всі беруть участь в тих 
дискусіях. Коли так багато членів, ефективний спосіб комунікації нераз терпить. Деякі осередки 
жаліються, що не мають доброго зв’язку з централею, що провід їх не відвідує, і що представництво 
на світовому рівні не включає пластунів з менших осередків, полягаючи постійно на делегатах від 
найбільших станиць. Думаю, що це зміниться з часом.

Щоправда, в Україні дуже багато вишколів, таборів та різноманітних програм для юнацтва 
в часі пластового року. Табори організуються від пташат до сеніорів. Переводяться Орликіяда, 
Спартакіяда, Свята весни, курінні табори, мандрівки, зустрічі, патріотичні святкування, і т.д. Така 
програма дуже цікавить дітей, і вони захоплені такою різноманітністю. Власне на таке вкладає 
зусилля провід, щоби надати всім дітям можливість таборувати і розвиватися у Пласті. Активно 
в Україні розвиваються пташата при Пласті, і така програма притягує ще більше зацікавлення до 
Пласту. Провід України дуже бажає, щоби діти з діяспори приїжджали в Україну на табори, щоби 
покращити зв’язок між молоддю.

Аâñтріÿ — кандидат на членство в часі 20-Зборів КУПО
Пластова група в Австрії —одна з найкращих і розвивається, швидко втягуючи до себе багато 

співпраці від інших країн Європи. Завдяки сильній команді і гарно зорганізованим заходам, вони 
готові вступити в ряди КУПО. Велика заслуга тут належиться діловоді розвитку Пласту — Ростикові 
Добошу і команді в Австрії — Оксані Водотиці та Ігореві Непийводі. Ігор і Оксана тримали мене в 
курсі свого розвитку в цій каденції. І як ви знаєте, Австрія все гостить всіх пластунів в грудні в часі 
передачі Вифлеємського Вогню Миру. В часі ВВМ теж відбулися Міжкрайові зустрічі всіх пластових 
груп в Європі та Скандинавії. Такі зустрічі дуже мотивують до дальшої праці і відкривають різні 
можливості для співпраці. На цих Зборах КУПО кладемо внесок прийняти в членство згідно 
виконаних всіх вимог Статуту КУПО крайову пластову організацію Австрії.

Інші ïëаñтоâі ãрóïи існують в Європі, Скандинавії, Азії, Африці. Про діяльність цих групи можна 
прочитати у звіті діловода розвитку Пласту.
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Піäñóìêи é äóìêи на ìаéбóтнє

Після 65 років існування КУПО, ми є на перехрестю перевірки її ефективності, структури 
і діяльності. Вже давно пора провести самоаналізу цеї структури і надбудови. Ще перед КУПО 
18 призначено голову конгресу, однак між КУПО 18 і 19 конгресова комісія майже не діяла і в 
кінці голова зрезиґнував. На весну 2019 очолив конгрес Михайло Винницький (просив бути п.н. 
модератором Конгресу)  і переорганізували конгресову комісію котра щойно почала діяти в осені. 
На жаль, ми стратили 5-6 років можливості продуктивної розмови щоби власне обговорити всі 
справи. У між часі бачимо що є розбіжності праці між краями, навіть у самому краю. Такі відхилення 
приносять багато непорозумінь. Тому важне є щоби конгрес ці теми широко обговорив і підсумував 
потреби КУПО, структуру КУПО, потреби країн і потреби розвитку Пласту не лишень в Україні 
але подальше існування в діяспорі щоби визначити напрям організації, не стративши найважніші 
елементи єдності і одності, як і ціль і мету КУПО.  Кожний край повинен виробити візію-стратегію 
своєї організації на наступні 10 років.

Будь які зміни приносять затривоження — засадничо люди не дуже люблять змін. Але їх треба 
впровадити систематично і ефективно. Потрібно спокійних розмов котрі наведуть висновки. 

Очевидно, не всі будуть годитися з деякими рішеннями але це демократичний спосіб. Не всім 
будуть подобатися всі рішення але в ніякому разі не робити нам розколи і опозиційні акції

Світ дуже змінився за останніх шість років. Пласт пережив Майдан, переживає війну на сході, у 
світі різні політичні зміни і турботи по державах, гнів, неповага, нечемність, і надзвичайний стрес. 
Кожного дня ми зустрічаємо якісь світові кризи котрі безумовно впливають на наше щоденне 
думання і поведінку. Ми повинні жити за пластовим законом — котрий є позитивним дороговказом 
для нас всіх і підкреслює якими ми маємо бути. Пам’ятаймо, що ми працюємо з молоддю і маємо 
робити все у нашій сили щоби їхнє дитинство було чарівне, позитивне, веселе і щасливе — щоб 
в Пласті вони почувалися вільними і корисними для свого довкілля і для українського народу. З 
Пласту мають вийти найкращі провідники суспільства і громади.  Останні 107 років показують, 
що в Пласті росте новий люд — одиниці котрі від початку своєї історії допомогали виховати 
ряд нових світових провідників — одиниці котрі очолили різні громадські організації, добилися 
високих посад в різних фірмах, полетіли у всесвіт, журналісти, мистці, державні службовці, медики, 
посли, депутати, співаки, економісти і т.д.  Не кожен добивається до світової слави, але кожен з нас 
робить свою справу підтримати Україну і завдячує Пласту — нагадує своє чарівне пластування і 
завдячує Пласту за вироблення свого ‘Я ‘

На сам кінець, щиро дякую моєму проводу за співпрацю. Подяка від делегатів за їхню жертвенну 
працю останні три роки є найкращою підтримка їхньої діяльності. Не всі готові брати на себе 
таку роботу і відповідальність, яка забирає дуже багато вільного часу і часу від родини. Нашим 
завданням від делегатів КУПО було дотримуватися Статуту і всіх правильників — бо ці рішення 
роблять делегати, а не сам провід Пласту. Наше головне завдання було — тримати єдність і одність 
в організації та забезпечити зовнішний вигляд Пласту перед світом і українською громадою.

Дякую всім за довір’я бути головою цеї організації — мені була велика приємність і потіха 
віддати Пластові те, що Пласт дав мені.  

Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!

        пл. сен. кер. Марта Кандюк-Кузьмович, Гр
        голова Головної Пластової Булави
        2016—2019 рр.
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ЗВІТ
çаñтóïниêа ãоëоâи ÃПÁ

1. Учаñтü â ñхоäинах ÃПÁ, â ñхоäинах êоìіñіé та â êоìіñіÿх äо ÿêих бóâ ïриçначениé

 - брав участь в усіх сходинах ГПБ та пленуму ГПБ
 - учасник наради Видавничої Булави 17 січня 2017 року, 25 січня 2017 року та окремих нарад 

членів ГПБ та Видавничої Булави протягом лютого та березня 2017 року. Результатом цих 
нарад був випуск 4-ох чисел Пластового Шляху в 2017 році.

 - брав участь в нарадах ГБ УПН 5 і 12 грудня 2017 року
 - проводив наради з пл.сен. Нілою Наконечною про започаткування програми он-лайн ви-

школів для УПЮ та УПН, про що внесено та отримано підтримку на таку ініціативу. Проводив 
наради	з	КПС	та	КПР	Україна	про	координацію	програми	та	включення	он-лайн	програм	КПС/
КПР в програму ГПБ. Фінансова допомога в розмірі 6.000 дол. США була призначена фондом 
“Побратими”. З технічних причин, проєкт не відбувся. В новій каденції проєкт повинен бути 
відновлений, що значно допоможе у виховному процесі в усіх країнах.

 - у результаті нарад з Головною Булавною УСП, ст.пл. Наталією Зелінкою, та Референтом Розвитку 
Пласту в Світі, пл.сен. Ростиславом Добошем про участь Пласту в передачі Вифлеємського 
Вогню Миру у Відні, прийнято рішення змінити формат зустрічі та естафети ВВМ. При великій 
допомозі осередку Пласту в Австрії в додатку до отримання ВВМ для передачі в різні країни 
де живуть українці та в Україну, проведені Міжкрайовий З’їзди в 2017 та 2018 рр підчас яких 
були обговорені питання діяльности та розвитку Пласту в Європі.

 - взяв участь у відкритті ЮМПЗ в Міддетвальді, Німеччина в серпні 2017 року.
 - весною 2019 року разом з Діловодом Фінансів та Господарства ГПБ, пл.сен. Богданом Сави-

цьким, мали зустріч з директором Музею Української Пошти у Вінниці для обговорення 
можливості передачі в цей музей колекції пластових марок.

 - весною 2019 року разом з пл.сен. Богданом Савицьким провели зустрічі в Києві з КПС підчас 
яких обговорювали фінансові питанні.

ïë. ñен. Мирон Ñïоëüñüêиé,
çаñтóïниê ãоëоâи Ãоëоâної Пëаñтоâої Áóëаâи
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2.  Учаñтü â êраéоâих ç’їçäах ïëаñтоâих орãаніçаціé â Єâроïі

 - брав участь в КПЗ’їзді Великої Британії в Манчестері 24 березня 2018 року.
 - проводив регулярні наради з Референтом Розвитку Пласту в Світі про створення пластових 

осередків в різних країнах, та про прийняття Головною Пластовою Булавою положення про 
осередки Пласту (липень 2019 року)

3. Піäтриìêа ïëаñтóніâ-âіéñüêоâиêіâ

 - в 2014 році був створений Фонд Підтримки Пластунів-Військовиків. Завдяки підтримки плас- 
тунів, пластових куренів та станиць до Фонду в Україні фонд купував спорядження для 
пластунів-військовиків та військових частин в яких вони служили. Членами фонду були ст.пл. 
Олег	Вдов’як	ОЗО;	ст.пл.	Назар	Зелінка	ОЗО;	ст.пл.	Арсен	Луковський	ВБ;	ст.пл.	Олег	Шайнога	
ВБ.	Членами	Контрольної	Комісії	були	ст.пл.	Соломія	Бобровська	ЧМ;	пл.сен.	довір’я	Мирон	
Спольський ВБ.

4. Ñïіâïрацÿ ìіж ÃПÁ та КПÑ/КПР â Уêраїні

 - представляв ГПБ на відкритті та посвяченні Пластового табору в с. Олександрія, Рівненського 
район Рівненської області, та в конференції про розвиток Пласту на райнонному рівні, 13 
грудня 2017 року. Представляв ГПБ на відкритті Пластового Вишкільного Центру в м. Буча, 
Київська область, який був відкритий Президентом України Петром Порошенком.

 - член Опікунської Ради Пласту в Україні.
 - важливим моментом в розвитку Пласту в Україні це прийняття Верховною Радою Закону про 

Пласт, який є в процесі редагування у Верховній Раді на прохання Президента Володимира 
Зеленського. До процесу лобіювання Президента Зеленського долучилася ГПБ, Світовий 
Конґрес Українців, та крайові організації української діаспори та молодіжні організація, як 
наприклад Спілка Української Молоді. Пластовий Закон визнає особливу та провідну роль 
Українського Пласту в Україні та в діаспорі. На жаль, разом із компромісом про зміни до 
закону, Пласт в Україні втрачає центральну державну фінансову підтримку.

 - брав участь та представляв ГПБ на Крайових Пластових З’їздах Пласту в Україні в 2016, 2017 
та 2018 рр (включно з II Пластовим Конґресом в Україні).

 - разом з Діловодом Фінансів та Господарства, пл.сен. Богданом Савицьким, та головою КПР, 
ст.пл. Олею Герус в травні 2017 року відвідали Свято Весни Київської станиці, яке вібдулося 
біля м. Києва.

 - представляв ГПБ на Дні Першої Пластової Присяги у Львові у жовтні 2017 року та брав участь 
в нарадах про дальший розвиток Пласту.

 - брав активну участь в організації Благодійної Ватри весною 2018 та 2019 рр. для збірки кошти 
для Пласту в Україні.

 - беру участь в процесі створення у Києві Міжнароднього Пластового Центру, в процесі чого 
мав зустрічі з депутатами Міської Ради Києва, та з власниками головних будівельних компаній 
в Києві. В додатку до приміщень для праці станиці Києва, офісів КПС України та ГПБ, в цьому 
приміщенні має знаходиться музей-архів Пласту, в якому будуть зберігатися музейні фонди 
пластових організацій з різних країн.

 - взяв участь в Джемборі - Ювілейній Крайовій Пластовій Зустрічі в Україні з нагоди 30 ліття від-
новлення Пласту в Україні, 21-23 серпня біля Рівного, та допомагав в організаційному процесі.
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5. Зóñтрічі ç ïреäñтаâниêаìи óрÿäó Уêраїни та Праâоñëаâної Церêâи â Уêраїні

 - брав участь в нарадах з Заступником Міністра та Радником Міністра Міністерства Сім’ї та 
Молоді України щодо Світого Конґресу Українських Молодіжних Організацій (СКУМО), і брав 
участь в нарадах представників ГПБ та Центральної Екзекутиви Спілки Української Молоді.

 - в 2018 році разом з представниками КПС України брав участь в зустрічі з Патріархом 
Філаретом про співпрацю між Українською Православною Церкою - Київський Патріархат

 - в лютому 2019 року разом з представниками КПС України брав участь в зустрічі з Блаженнішим 
Епіфанієм. Передав Блаженнішому привітання від Пласту з нагоди його призначення. 
Обговорювали співпрацю між Правосланою Церкою України та Пластом. Блаженніший 
підтвердив повну підтримку ПЦУ для розвитку Пласту в Україні та дав розпорядженням всім 
ієрархам ПЦУ співпрацювати з Пластом, а таксамо призначив Архієпископа Тернопільського 
та Кременецького Нестора капеляном Пласту. В результаті тої зустрічі мав додаткові зустрічі 
з Владикою Нестором про розвиток Пласту в центрі та сході України і взяв участь у З’їзді 
Православної Молоді 23 лютого 2019 року.

6. VI Конґреñ Пëаñтó

 - член VI Конґресу (призначений ГПБ)
 - брав участь в нарадах Конґресу а таксамо в нарадах Конґресу в Міттенвальді в серпні 2017 року.
 - у зв’язку з рішенням ГПБ в травні 2019 року перезавантажати працю Конґресу, на головного 

координатора Конґресу призначено пл.сен. Михайла Винницького “ЧоК”, а перші наради 
нового складу відбулися у вересні 2019 року. Конґрес вирішив що буде працювати два роки 
над пропозиціями, які стосуються розвитку Пласту у світі.

Дякую всім за співпрацю!

Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!

        пл. сен. Мирон Спольський, ВБ
        Заступник голови ГПБ
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ЗВІТ
ã.енераëüноãо ñеêретарÿ ÃПÁ

1. Створила робочі інструменти для комунікації та організації роботи Головної Пластової Булави 
- дві групи googlegroups для обговорень ГПБ та Пленуму ГПБ, адресар.

2. Протоколювала дискусії під час сходин ГПБ (всього написано 13 протоколів).
3. На офіційній веб-сторінці КУПО та основних пластових групах у Фейсбук оперативно 

публікувала  рішення Пленуму ГПБ.
4. Підготувала п’ять чисел Пластових Вістей
5. Підготувала:

 -  понад 30 привітів, подяк, вітальних листів до пластової спільноти, окремих Країв, пластунів, куре-
нів, дружніх до Пласту організацій та осіб, до учасників З’їздів, Злетів, ЮМПЗ, Джемборі тощо.

	 -	4	некрологи;
 - підготувала чи редагувала більше десятка офіційних листів від імені ГПБ як всередині Пласту, 

так і назовні
 - робила мовну коректу різним листам і документам на прохання Голови ГПБ, Головної Булавної 

УПЮ та інших.
6. Брала активну участь у обговоренні і підготовці Правильника Начального Пластуна.
7. Взяла участь у двох нарадах видавничої булави у справі «Пластового Шляху».
8. У 2017 році від імені ГПБ взяла участь у річних зборах СКУМО в Дніпрі та в роботі Форуму 

української молоді діаспори «Дніпро2017».
9. Від імені ГПБ разом з Ростиславом Добошем взяла участь у відзначенні СКУ-50 у Львові.
10.  Взяла участь у відкритті Пластового року 2017 в м. Коломиї, де вручила орден Святого Юрія в 

сріблі пл.сен. Любомиру Грабцю.
11.  В жовтні-листопаді 2017 року перебувала в районі проведення АТО і допомогла у місті 

Слов’янську місцевим пластунам провести презентацію Пласту для вчителів, а також дала 

ïë.ñен. Леñÿ Феäоренêо,
ã.енераëüниé ñеêретар Ãоëоâної Пëаñтоâої Áóëаâи
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інтерв’ю для двох місцевих телеканалів як Генеральний Секретар Пласту. 
12.  14 квітня 2018 року взяла участь у відзначенні Дня Першої Пластової Присяги в Підгайцях 

Тернопільської області, присвяченого пам’яті загиблого пластуна-сеніора Володимира 
Федорчука. Вручила Бронзовий Хрест за геройський чин його вдові пл.сен. Надії Федорчук.

13.  Протягом каденції брала активну участь у сходинах ГПБ та пленуму ГПБ, різних комісій, поклика-
них ГПБ, зокрема голів підготовчих комісій 20-х Зборів КУПО. Очолила Резолюційну комісію.

Інша ïëаñтоâа äіÿëüніñтü

1. Протягом каденції працювала як член БКБ УПС України, постійно працюю як впорядниця рою 
«Єноти-Патріоти» та гніздова гнізда ч.41 «Нічний патруль».

2. У 2016 році провела в Чернівцях міжокружний вишкіл для третьопробників із апробаційної 
вмілості «Запобігання злочинності», результатом цього стало остаточне затвердження цієї 
вмілості КБ УПЮ.

3. Долучилася до акції плавні «Бистриця» куреня УПС ч.2 «Ті, що греблі рвуть», під час якої Греблі з 
США закупили зимові шапки, шалики і рукавички дітям тих пластунів, які були в АТО. Особисто 
координувала проект в Україні: прийняла посилку з Америки, склала список дітей, налагодила 
контакт із батьками та розіслала пакунки до Києва, Львова, Тернополя, Кропивницького, 
Кам’янця-Подільського, Северодонецька, Авдіївки. Їх отримали і діти пластунів-військовиків 
і просто учасників АТО, пластунки-юначки переселенці й малозабезпечені, а також пластуни-
юнаки, які живуть поблизу лінії фронту і допомагають волонтерам. 

4. В часі загострення подій на сході України, коли терористами було обстріляне місто Авдіївка, 
організувала збір гуманітарної допомоги для пластунів станиці Авдіївка. Спільними зусиллями 
зібрали продукти харчування, трохи одягу, видавництво «Букрек» надало багато книг українською 
мовою, новаки намалювали малюнки на знак підтримки друзів, також передали трохи коштів. 

5. На рівні станиці постійно брала активну участь чи координувала низку проектів, благодійних 
заходів, вишколів як всередині пластової спільноти, так і в інших – представляючи Пласт. 
Зокрема, взяла участь як спікер-експерт у EdCamp на тему «Спільними зусиллями будуємо 
Нову Українську Школу. Навички XXI століття» з темою «Пласт і неформальна освіта».

Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!
 
       пл. сен. дов.  Леся Федоренко, Гр 
       ґенеральний секретар ГПБ 
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ЗВІТ
äіëоâоäа фінанñіâ і ãоñïоäарñтâа ÃПÁ 

Виêонаннÿ реçоëюціé фінанñоâої êоìіñії 19-их Зборіâ КУПО

Перша резолюція підтвердила членські внески від кожного члена краю до ГПБ за 2017-2019 
роки.  Листи і е-пошти були вислані КПСтаршинам як повідомлення, що краї, які не вирівняють 
внеси перед КУПО, не буде матимуть голосу підчас Зборів КУПО.  Ще одна пригадка буде вислана 
15 вересня е-поштою.  Але мушу повідомити делегатів Зборів КУПО, що є край, який внески не 
збирає від пташат, неіменованих пластунів і новостворених осередків — згідно зі своїм Крайовим 
Статутом, котрий не відповідає Статуту КУПО.  Рекомендую, щоб делегати над тим мали дискусію і 
згодилися на безсторонню резолюцію.

Друга резолюція зобов’язала ГПР перевірити фінансові книги ГПБ річно.  Перевірка фінансового 
стану за 2017 рік відбулася — ГПБ готова на перевірку фінансового стану за 2018 рік.

Сьома резолюція доручила певні завдання ГПБ, які через певні легальні і практичні трудности не 
були виконенні.  Фінансова комісія до 20-тих Зборів КУПО розглядає альтернативи щоб розв’язати цю 
справу.

Збираннÿ ïожертâ

Мені приємно звітувати, що ця трирічна каденція закінчиться без дефіциту.  
	 •	Успішні	річні	збирання	пожертв.
	 •	ЮМПЗ	2017:	спільно	з	проводом	ЮМПЗ-2017	зібрали	потрібну	суму,	щоб	перевести	Зустріч.		

Хочу подякувати проводу ЮМПЗ-2017 і станиці Мюнхен за їхню жертовність на створення 
Фонду, який буде фінансово допомагати майбутнім ЮМПЗ

	 •	КУПО	2019:	збірка	на	покриття	коштів	КУПО	2019	успішно	почалася.
	 •	Посередником	фінансової	допомоги	до	Украіни.

Складаю щиру подяку всім жертводавцям, які фінансово підтримують працю Пласту.

ïë. ñен. Áоãäан Ñаâицüêиé,
äіëоâоä фінанñіâ і ãоñïоäарñтâа ÃПÁ
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Зìіни äо фонäіâ

Зміни до фондів (включно з Загальним Фондом і Фондом Видань) були мінімальні — ріст тільки 
від банкових відсотків. Але підчас звітового часу один фонд був закритий (Фонд Начального 
Пластуна	–	2017)	і	три	фонди	були	влаштовані	(Фонд	ЮМПЗ	–	2017;	Фонд	Школа	Булавних	–	2018,		
Фонд Пластове Видивниство, Інк. – 2019).

Докладний фінансовий звіт (активи, пасиви, сальдо, приходи, розходи, бюджет, стан фондів і 
т.ін.) є завершений і буде розданий делегатам підчас 20-х Зборів КУПО.

Зâіти äо óрÿäіâ

«Plast Conference, Inc.» (Головна Пластова Булава) є зареєстрована неприбуткова організація в 
штаті Нью Йорку і мусить звітувати про організаційний і фінансовий стан річно до федерального 
(форм 990) і стейтового (форм CHAR 500) урядів.  Звіти за 2016, 2017 і 2018 були перевірені CPA і 
подані до обох урядів вчасно.  Всі звіти були прийняті без питань чи змін.

Моя щира подяка членам ГПБ за їхню підтримку і співпрацю.

                                                                                                                      
Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!

        пл. сен. Богдан Савицький, ЧК
        діловод фінансів та господарства ГПБ
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ЗВІТ
äіëоâоäа âиäанü та інфорìації ÃПÁ 

Праця діловода видань та інформації ГПБ і праця моїх співробітників в часі цієї каденції 
зосереджувалася у трьох напрямках: видавничому, інформаційному та організаційному. За три 
роки ми реалізували чимало різних проєктів та ідей і, разом з тим, отримали чималий досвід 
роботи. В силу різних об’єктивних і суб’єктивних причин ми не змогли вповні осягнути всіх 
запланованих результатів, але робота триває, до проєктів залучаються нові співробітники, є 
активне спілкування і співпраця.

Як діловод ГПБ я брав участь у всіх онлайн-сходинах Пленуму ГПБ і всіх очних нарадах ГПБ, вів 
листування з членами і діловодами головного і крайових пластових проводів.

1. Реçоëюції та реêоìенäації 19-х Зборіâ КУПО, ïоêëаäені на äіëоâоäа âиäанü та інфорìації. 

19-і Збори КУПО прийняли низку резолюцій та рекомендацій, виконання яких є відповідальністю 
діловода видань та інформації, а також декілька дотичних до його діяльності.

Á.  Реçоëюції ñтоñоâно жóрнаëó «Пëаñтоâиé Шëÿх»
Б-1. 19-ті Збори КУПО стверджують, що для втримання єдності поміж пластунами 

різних країн вихід у світ журналу «Пластовий Шлях» є необхідним та доручаємо редакції 
та адміністрації журналу дотримуватися реченців та вчасно випускати журнал 
передплатникам, поміщати в журналі сучасні інформації.

Станом на початок цієї каденції видання «Пластового Шляху» було спізнене на рік, що викликало 
бурхливе обговорення цієї проблеми ще в часі Зборів. Від початку роботи нової каденції ГПБ нова 
видавнича булава мала багато сходин за участю заступника Голови ГПБ та генерального секретаря, 
присвячених цій темі, а також кілька нарад між членами ГПБ. Особисто я провів багато гострих, 
часом конфліктних скап-нарад з головним редактором та адміністратором журналу. Це питання 

ïë. ñен. Ñерãіé Юçиê,
äіëоâоä âиäанü та інфорìації Ãоëоâної Пëаñтоâої Áóëаâи



37

забрало мені досить часу і здоров’я. Було прийнято рішення про те, що редакція «пропускає» 2016 
рік і починає видавати числа за 2017 р. 

Станом на цей час редакція видала 2 числа журналу за 2019 рік. Готується до друку ч.3. Так 
виглядає, що тепер журнал виходить на час. Є однак деякі проблеми, пов’язані з логістикою і 
тривалістю пересилання журналу з друкарні у США до різних країв.

На початку кожного року у Львові відбувається нарада членів редакції «Пластового Шляху», 
у якій я беру участь також. Обговорюються зміст наступних 4-х чисел, основні теми, редакційні 
завдання, зокрема активізація роботи з новими передплатниками (кількість передплатників 
в Україні зростає!), спілкування з читачами через сторінку «Пластового Шляху» у facebook, 
електронний архів журналу та можливості передплати електронної версії журналу. 

Докладно про стан видання «Пластового Шляху» можна дізнатись зі звіту головного редактора.

Б-2. 19-ті Збори КУПО доручають Діловодові Видань та Інформації ГПР провести 
опитування серед пластового загалу про зміст, форму подачі інформації та спосіб 
поширення журналу з метою покращення якості та корисності ‘Пластового Шляху’ в бік 
заохочення та розширення нової читацької аудиторії.

Опитування читачів «Пластового Шляху» та загалу пластунів було переведено від осені і до 
кінця 2017 року. Електронний опитник був розміщений на пластовій мережі plast.org (http://
plast.org/official/plastovyj-shlyah-opytnyk/), а також на сторінках крайових організа-цій, сторінці 
КУПО, «Пластового Шляху», «Дискусії при ватрі». Ця форма є активна і до сьогодні (https://docs.
google.com/forms/d/1VWyagH1cGBEm7F8fIkWJdzYD788ack5FL4r-j5dECjU/edit). На мережі пів року на 
головній сторінці був розміщений рекламний банер про опитування. Друкований опитник був 
розісланий всім читачам журналу разом з ч.3 за 2017 р. В часі наради редакції журналу у Львові 
було обговорено і проаналізовано кілька десятків відповідей від пластунів з різних країв.

Докладний звіт за результатами опрацювання  опитників міститься у звіті Головного редактора 
журналу.

В.  Реêоìенäації âиäаâничої êоìіñії
В-1. 19-ті Збори КУПО рекомендують Ґенеральному Секретарі ГПБ та Діловодові Видань 

та Інформації ГПБ регулярно оновлювати новини та інформацією на плас-товій мережі 
(www.plast.org) за співпраці з усіма країнами та їхніми проводами.

Стрічка новин та інтерв’ю на пластовій мережі www.plast.org наразі постійно і регулярно 
оновлюється. Станом на сьогодні поряд з офіційною сторінкою КУПО у facebook  — це є найбільше 
і найповніше джерело новин з пластового життя у всіх краях, де діють крайові організації чи нові 
групи. Детальну інформація про функціонування мережі www.plast.org можна переглянути у 
додатках до цього звіту, а також на сторінці 20-х Зборів КУПО на мережі.

В-2. 19-ті Збори КУПО відзначають користність та важливість виховних видань та 
матеріалів для пластового виховництва і заохочуть до створення нових. Матеріали 
мають бути доступними та зручними в користуванні для пластового виховництва.

На початку каденції мною було підготовлено і обговорено на сходинах булави перелік 
виховних видань. Він складається з великої кількості назв з різних напрямків пластуван-ня. Щоб 
реалізувати цей проект потрібно кілька каденцій і багато ресурсів і роботи. Тому працюємо з цим 
поступово, враховуючи зауваги членів видавничої булави, країв і булав виховних уладів. 

У 2017 р. для потреб Пласту в Україні видано «Співаник лицаря» — найбільший і популярний 
в Україні пластовий співаник.

У 2018 році вийшла з друку книжка «Як створити успішний юнацький курінь» авторства ст. 
пл.скоба Романа Пастуха, колишнього зв’язкового 1 к. УПЮ ім. Короля Данила у Львові. Книга 
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описує його кількарічний досвід виховної роботи з куренем за класичною гуртковою системою.
У цьому ж році вийшло з друку ще два видання з серії «Книгозбірня юнацького виховника», 

присвячені темам патріотичного виховання молоді та основам пластової гурткової системи. Ці 
посібники стали популярними в молодіжному патріотичному середовищі та серед організаторів 
всеукраїнської гри «Джура», яка проводиться серед учнівської молоді шкіл. В роботі наразі є ще 
декілька видань для УПЮ з цієї серії.

Всі попередні видання з цієї серії можна отримати в електронному форматі.
У 2019 р. розпочато великий видавничий проект під проводом КБ УПЮ в Україні по створення 

нового пластового підручника (handbook) для юнацтва, яке пластує у різних краях. Станом 
на цей час йде збір та підготовка матеріялів, ілюстрацій, формування контенту розділів книги. 
Діловод видань ГПБ долучався до цього проекту консультаціями, надавав технічну, методичну та 
організаційну допомогу і слідкує за його реалізацією.

Завершується видання «Історії Пласту» авторства св.п. пл.сен. Ореста Субтельного українською 
мовою.
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В-3. 19-ті Збори КУПО рекомендують, щоб до стандартного виряду кожного юнака та юначки 
належав пластовий посібник ‘При Ватрі’ під авторством Андрія Спєха (з правками 2016р):

a. постійне оновлення змісту співаника забезпечує редакційно-видавнича група у 
співпраці з краями;

б. питання видання та розповсюдження співаника ‘При Ватрі’ забезпечує редакційно-
видавнича група;

в. КПС кожного краю дбає про те, щоб співаник ‘При Ватрі’ був завжди доступним в 
пластових крамницях, домівках і таборах.

На мережі www.plast.org створено окрему сторінку «Пластові пісні та співаники» (http://
plast.org/plastovi-pisni-ta-spivanyky/), з якої можна прямо перейти на відповідний сайт. Пластова 
мережа рекламувала в свій час проект «Пласт співає», який розробила група «При ватрі» (http://
plast.org/official/zaproshujemo-do-uchasti-v-svitovomu-proekti-plast-spivaje/).

Наразі жодний край чи булава не зверталася з пропозицією про друк додаткового накладу 
співаника.

Реçоëюції äотичні äо ïраці äіëоâоäа âиäанü та інфорìації ÃПÁ.
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 і підвищили значення Пласту та 
обізнаність з ним на крайовому чи світовому рівні.

А-6. 19-ті Збори КУПО доручають ГПБ взяти до уваги використовування лілейки (що 
відповідає Статуту КУПО) у різних ЗМІ (друк, відео, цифрові записи, інтернет тощо), у 
чорно-білому та кольоровому видах, 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 по цілому світі. Тому Збори КУПО доручають ГПБ визначити 
цей вигляд через приписану ‘Brand Book’, яка точно подасть кольори, шрифти та інші 
важливі елементи, які презентують організацію Пласт 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.

Для виконання цих резолюцій ГПБ створила 2 спеціальні комісії, очолювані покликаними 
діловодами. Діловод видань та комунікації був членом обох комісій, подав свої ідеї та пропозиції 
як до нового відзначення, так і стосовно бренд буку Пласту. 

На виконання резолюції А-5 у березні 2019 р. діловод видань та комунікації запропонував 
проєкт нової відзнаки та її опис, який був згодом підтриманий членами комісії та затверджений 
Пленумом ГПБ і тепер чекає лише на затвердження Зборами КУПО (див. проєкти резолюцій та 
рекомендацій).

Протягом останніх двох каденцій було виконано новий дизайн грамот для всіх вищих пластових 
відзначень та ступенів. Також було підготовлено нові грамоти, подяки, бланки вітальних адрес, 
тощо. Оновлено вигляд «Пластових вістей», які не змінювались від 1947 р., бланки КУПО, діловодів 
ГПБ та ГПР. Всі ці зміни було зроблено з дотриманням певного візуального стилю та кольорів. У 
цьому ж стилі розроблний дизайн Пластової мережі www.plast.org. А тому фактично пластовий 
brandbook є майже сформований.  

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 
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вкладку плюс оплату за «Пластовий Шлях».  Члени УСП і УПС по всіх країнах є зобов’язані 
передплачувати пластовий журнал «Пластовий Шлях» і кожна КПСтаршина несе відпо-
відальність за збирання тих грошей  і переслати до адміністратора «Пластового Шляху».

Відповідальність за виконання цієї резолюції покладена на КПС-и країв. У булаві видань та 
інформації це питання контролює адміністратор «Пластового Шляху» — пл. сен. Мирон Баб’юк. 
Він має і веде докладні списки всіх передплатників у світі і при потребі подає їх до ГПБ чи булавам. 

Для передплатників з України, де КПС не планує займатись птанням передплати журналу 
створено зручний порядок передплати та є окремий адміністратор. 

Наразі обговорюється порядок передплати для читачів з тих країв, де немає Пласту, або 
мешканців України, а також можливість передплати журналу в електронному форматі.

2. Проеêти, ÿêі ще не âтіëені, або реаëіçоâóютüñÿ.

Це проекти, що пов’язані з наповненням сторінок мережі www.plast.org, які є наразі в роботі, 
а також сторінки КУПО у facebook — і вони триватимуть постійно, бо стрічки новин вимагают 
щоденного наповнення і оновлення. Також періодично додаються нові сторінки чи розділи, а 
неактуальні переносяться в архів.

Відзнака спеціяльного відзначення для бувших пластунів виконана з сріблястого металу у формі медалі круглої форми діаметором 32 мм. Усі зображення на відзнаці 
рельєфні, написи втиснуті, покриті емаллю.

Поглиблення букв написів — 0,75 мм. Лицьова сторона відзнаки облямована бортом шириною 0,75 мм і висотою 0,25 мм. За допомогою вушка і кільця відзнака 
кріпиться до шовкової муарової стрічки гранатового кольору з двома подовжніми срібними смужками по краях. Ширина стрічки — 36 мм, ширина смужок по 2 мм. На 
звороті стрічки угорі міститься металева шпилька сріблястого кольору для кріплення відзнаки на одяг.

На лицьовій стороні (аверсі) відзнаки зображено орла-скоба, який летить (широко розпростерши крила, кінці яких виходять за межі круга) на тлі променів сонця, що 
сходить та лаврового вінка. Над скобом угорі --рельєфне зобаження пластової лілеї з тризубом. Лаврові гілки злучені внизу у вінок стрічкою, на якій написано пластове 
гасло “СКОБ!”

На зворотній стороні (реверсі) відзнаки міститься зображення пластової лілеї з тризубом та строфа з Пластового Обіту, у якій Засновник Пласту д-р О.Тисовський 
у поетичній формі вклав ціль діяльності Пластової організації та кожного пластуна:

“А летом крил скоба під хмари полину
І бистро розгляну всю землю мою,
Промірю тернисті шляхи України,
До щастя Вітчизну мою поведу”.
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3. Інші ïроеêти.

-	 взяв	участь	у	всіх	сходинах	пленуму	ГПБ;
- створив новий графічний стиль (заміна всіх бланків, новий дизайн «Пластових вістей», 

обіжників,	пластової	мережі	тощо).	Це	перегукується	з	резолюцією	А-7;
- створив дизайн нових бланків грамот та посвідок. Всі бланки посвідок, грамот, відзначень, 

обіжників є зібрані і впорядковані на окремому google-disk на мережі (https://drive.google.com/
drive/u/1/folders/0B_0AaQjm85-acDVXVUNFV0ZubFk)для зручності булавних. Це перегукується з 
резолюцією	А-7;

- представник від ГПБ у конгресовій комісії 6-го Пластового Конгресу. Створив окрему 
сторінку на мережі http://plast.org/vi-plastovyj-konhres/, де помістив всі наявні матеріали про 
перебіг конгресу, а також матеріяли минулих конгресів.

- створив окрему сторінку http://plast.org/vybory-nachalnoho-plastuna-2018-r/ з інформаціями 
про перебіг виборів нового Начального Пластуна, де регулярно поміщаються інформації від 
виборчої комісії НП, а також поштову скриньку vknp@plast.org для переведення електронного 
голосування;

- створив окрему сторінку http://plast.org/category/hh-zbory-kupo/ з інформаціями про 
перебіг підготовки до 20-х Зборів КУПО, де регулярно поміщаються інформації від організаторів 
та	звіти	з	діяльності	підготовчих	комісій;

-	 підготував	декілька	матеріалів	до	«Пластового	шляху»;
-	 допомагав	у	видавничих	проєктах	КПС	України;
-	 організатор	та	комендант	кількох	вишколів	КВДЧ;
-	 створив	дизайн	і	виготовив	5	фелонів	для	пластових	капеланів		з	пластовою	символікою;
-	 ініціював	та	допоміг	у	створенні	обласного	пластового	центру	на	Тернопільщині;
-	 делегат	Крайових	Пластових	З’їздів		України	і	голова	номінаційної	комісії		у	2018	р.;
-	 взяв	участь	у	відкритті	Пластового	центру	в	Бучі	на	Київщині;
- взяв участь у вшануванні 80-ї річниці голодомору в Україні у 1932-33 рр., яке відбулось у 

листопаді	2018	р.	у	Верховній	Раді	України;
-	 є	засновником,	опікуном	і	ментором	нових	пластових	станиць	Тернопільської	округи;
- спільно з Головою ГПБ здійснили зустрічі зі всіма станицями Тернопільської округи, а також 

з представниками та очільниками обласної та районних адміністрацій та рад, міськими головами 
Тернопільщини.

- голова підготовчої видавничої комісії 20-х Зборів КУПО, організував роботу комісії та 
підготовку	проєктів	резолюцій	та	рекомендацій;

- підготовляю Книгу Звітів 20-х Зборів КУПО.

Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!

        пл. сен. Сергій Юзик, СМ
        діловод видань та інформації ГПБ
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ПЛАСТОВА МЕРЕЖА plast.org 
Аналітична довідка 

 
1. Опис та загальні інформації 

Неодноразово попередні Збори КУПО та Уладові з’їзди виступали за модернізацію та 
осучаснення попередньої Пластової мережі plastscouting.org. Зокрема резолюція 18-х Зборів 
КУПО Б-4 «18-ті Збори КУПО доручають Діловоду видань та інформації ГПБ подбати про 
осучаснення (оновлення дизайну і структури) офіційної мережевої сторінки ГПБ для 
більшої зручности та доступности у користуванні» та рекомендація Загального з’їзду УСП 
Д-3 «18-ті Збори КУПО рекомендують ГПБ модернізувати Пластову мережу, а також 
систематично (не рідше 1 разу на місяць) розміщувати актуальну інформацію з країв про їх 
діяльність», вимагала модернізацію та осучаснення Пластової мережі.  

В часі минулої каденції мною спільно з генеральним секретарем ГПБ було прийнято 
рішення про створення нової сторінки на новій адресі: www.plast.org.  

 
Розроблено нову концепцію та дизайн сторінки. Спільними зусиллями і співпраці 
(концепція, організація та наповнення – ст.пл.скоб Назар Зелінка, ОЗО, дизайн та 
наповнення – пл.сен. Сергій Юзик, СМ, розробка та адміністрування – ст.пл. Сергій 
Корольчук, ОЗО, доменне ім’я plast.org, хостінг, технічна підтримка – пл.сен. Андрій 
Ганкевич, ОХ) сайт запрацював у 2014 році.  

За нашим задумом адмініструвати мережу крім адміністратора мали би булавні уладів та 
діловоди ГПБ – відповідно свої сторінки чи розділи. А сама Пластова мережа мала би стати 
не лише візитівкою світового Пласту, а й основним інформаційним, довідковим та 
методичним ресурсом. Поставлені в 2014 р. цілі є наразі в основному реалізовані, однак 
наповнення мережі триває – цей процес є постійним і систематичним. 

Наразі я, як діловод видань та комунікації ГПБ, здійснюю адміністрування Пластової мережі 
та наповнення стрінок, створюю нові сторінки чи розділи, неактуальні переміщаю в архів. 
Доступ до адміністрування сайту сьогодні мають також генеральний секретар ГПБ та 
діловод розвитку Пласту в світі. Все адміністрування та наповнення сайту контентом 
здійснюється на волонтерських засадах. Оплату хостінгу та технічну підтримку здійснює 
пл..сен. Андрій Ганкевич своїм коштом. 

Пластова мережа станом на сьогодні є сайтом, який складається з 31 сторінки, та 50 
окремих розділів. Всі вони більш-менш наповнені контентом, актуальність якого 
відслідковується і змінюється за потреби. Сайт www.plast.org відкривається з головної 
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сторінки, де відвідувач відразу побачить розміщені під шапкою та меню блоки останніх 
новин, блогів, інтерв’ю, мапу поширення Пласту в світі, кнопки переходу на уладові 
сторінки, кнопки переходу на розділ «Пластовий кодекс» та банери міжкрайових проектів. 

 
Новинний блок Пластової мережі оновлюється практично щоденно і містить інформації про 
події, заходи, акції та життя пластових організації у всіх куточках пластового світу. Станом 
на сьогодні це є найбільший і найповніший пластовий новинний ресурс. Наповнення стрічки 
здійснюється на основі матеріялів з крайових сайтів чи сторінок в соціальних мережах, 
власних матеріялів, дописів чи повідомлень, які отримує адміністратор. В топі завжди є в 
ротації 5 основних новин чи повідомлень. 
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Блок інтерв’ю містить також посилання на телепередачі з участю пластунів у ЗМІ, 
відеоролики, новинні повідомлення телеканалів чи статті в пресі. 

Записи у блогах оновлюються нерегулярно, але систематично в міру наявності відповідних 
матеріялів. 

З основної сторінки реалізовано перехід на мережеві сторінки 4 пластових уладів, які 
адмініструють та модерують члени головних булав уладів. Наразі оновленою і актуальною є 
лише сторінка УПЮ. 

В Пластовій мережі інтегровано плагіни основних соцмереж. З основної сторінки можна 
перейти на сторінку КУПО у мережі facebook: https://www.facebook.com/plast.org/ 
 

Меню Пластової мережі наразі містить 8 основних розділів:  

1. Новини з підрозділами:  

• Новини проводу  

• Новини країв  

• Новини куренів  

2. Про Пласт з підрозділами:  

• Історія  

• Ідейні засади  

• Символіка  

• Структура  

• КУПО  

• Правильники (кодекс всіх пластових правильників, які можна або переглянути чи 
завантажити собі на комп’ютер) 

3. Провід Пласту з підрозділами:   

• Начальний Пластун;  

• Вибори Начального Пластуна 2018 р. (всі офіційні документи та інформації від 
Виборчої комісії Начального Пластуна)  
• Головна Пластова Рада; 

• Головна Пластова Булава; 

• Провід крайових Пластових організацій; 

• Провід Пласту у 2013-2016 рр (попередня каденція); 
Розділ містить фото та короткі життєписи всіх членів ГПБ, ГПР, членів крайових проводів та 
Начального пластуна.  

4. Пласт у світі з підрозділами:  

• Крайові організації – члени КУПО;  

• Пластові групи в світі (де не сформована крайова структура організації)  
• Календар (подій, таборів, зустрічей та заходів). 

Розділ з описом та короткою інформацією про всі краї-члени КУПО та краї, де є пластові 
осередки адмініструє віднедавна діловод розвитку Пласту в світі. Також на головній сторінці 
є інтерактивна мапа світу із вказанням країн, де діють Пластові організації чи групи.  
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5. Міжкрайові проекти  
Розділ з описом та короткою інформацією про всі міжкрайові проекти, які реалізовуються з 
рамена Головної пластової булави.  

6. Видавництво з підрозділами:  
• Короткий огляд;  

• Книгозбірня;  
• Архів пластових часописів: 

- Молоде Життя; 

- Пластун; 

- Вогні; 

- На Сліді; 

- Дорога. 

• Пластові пісні та співаники: 

- При Ватрі; 

- ВікіСпів; 

- Пластові співаники; 

- Пластові пісні як самобутнє явище українського скаутингу; 

- Фонотека. 

• Пластовий Шлях; 

• Кінозал; 

• Макети для друку. 

Змістовий розділ, який сам по собі може бути окремим порталом, наповнений пластовими 
матеріалами, літературою, посиланнями на архіви періодики та медіа. Наповненням 
повністю займався і займається діловод видань та інформації. У цьому розділі можна не 
лише дізнатись історію пластового видавництва, а й перейшовши у розділ «книгозбірня» 
полистати чи скачати собі пластові посібники, співаники, послухати пластову пісню чи 
переглянути фільм. За задумом це має бути основний і найповніший пластовий ресурс. 
Наразі тут можна переглянути анотації чи зміст: 

- 129 пластових книг та брошур (пластова книгозбірня ще наповнюється, але вже є 
найбільшою за обсягом на мережі); 

- переглянути 49 фільмів/телепередач/відео про Пласт чи пластунів; 

- прослухати аудіо записи пластових гімнів, молитов, основних пісень;  

- скачати пластові співаники; 

- знайти і прослухати on-line улюблену пластову пісню. 

Наповнюється також розділ з макетами для друку пластових плакатів, постерів, буклетів. 

Всі ці матеріали стають тепер доступними будь-якому пластуну, а особливо виховнику в 
будь-який точці світу. 

Планується також розділ зі статтями науковців у наукових виданнях чи монографіях, де 
аналізуються питання історії, діяльності, форм організації та методики виховної праці в 
Пласті. 
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7. Пластові вісті. 
Розділ, в якому можна переглянути або завантажити усі пластові вісті в форматі PDF. В усіх 
випусках Пластових вістей цієї та попередньої каденції був оновлений дизайн та верстка.  

Всі випуски Пластових вістей починаючи від першого випуску від 15.05.1947 розміщені на 
Пластовій мережі (https://plast.org/visti/), є доступними в форматі PDF для скачування або 
перегляду через сервіс ISUU.  

Пластові Вісті з минулої каденції вирішили випускати один раз в рік, як збірник усіх рішень 
ГПБ. Наразі відвідувачу є доступно 115 випусків Пластових Вістей (ч.1-115).Випуски 
пластових вістей останніх двох каденції були реформовані та професійно оформлені та 
зверстані. Дизайн розробив діловод видань та інформації ГПБ. 

 
 
8. VI Пластовий Конгрес з підрозділами:  

• Що таке Пластовий Конгрес;  

• Перша сесія VI Пластового Конгресу.  
 

Окремо винесено на головній сторінці розділ 

Пластовий кодекс 
Розділ із зібраними та оформленими усіма актуальними пластовими статутами, 
правильниками, об’явами та приписами. Усі документи оформлені в книги з обкладинками, 
є доступними в форматі PDF для скачування або перегляду через сервіс ISUU.  
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Міжкрайові проекти  
Розділ з описом та короткою інформацією про всі міжкрайові проекти, які реалізовуються з 
рамена Головної пластової булави. 

 

2. Аналітична інформація про відвідуваність Пластової мережі 
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ЗВІТ
äіëоâоäа ñïеціаëüних äорóченü

1. Оäноñтрої.

19-ті Збори КУПО доручають ГПБ віднайти та використовувати одне джерело для 
oдностроїв всіх пластових уладів, з метою дотримання одного пластового стандарту 
для всіх країв.

•	 Створено	комісію	6	осіб	з	різних	країв.
•	 Обмежили	дискусію	виключно	до	резолюції	і	не	розглядали	потенціальні	зміни	в	одностроях.
•	 Через	кошти	виробництва,	побажано	шити	в	Україні.	
•	 Якість	теперішних	одностроїв	в	Україні	не	дорівнює	діаспорним.
•	 Члени	КПС	України	перевірять	військові	вироби:	якість	та	хемічний	склад	матерії.
•	 Також	перевірять	нові	ціни	виробу	кращої	якости.
•	 Праця	продовжується.

ïë. ñен. Анäріé Ã
.
ениê-Áереçоâñüêиé,

äіëоâоä ñïеціаëüних äорóченü
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2. Шеâрони.

•	 Згідно	з	рішенням	КУПО	19	було	вироблено	відзнаки	приналежності	до	Пласту	
      для всіх КПС-ів діаспори.
•	 Всі	краї	уже	мають.

   

   
   
    Чоловіча відзнака ілюстрована.  

3. У березні 2017 року, був делеґатом від ГПБ на конґресі СКУМО в Будапешті.
4. У жовтні 2018 року був делеґатом від ГПБ на конґресі СКУ та на відзначенні 85-ої річниці 

Голодомору у Києві.

Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!

       пл. сен. кер. Андрій Ґеник-Березовський, =V=
                                                                                           діловод спеціальних доручень
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ЗВІТ
äіëоâоäа роçâитêó Пëаñтó

На початку каденції, референтура розвитку, що зібралась у складі пл.сен. Ростислава 
Добоша ЦМ пл.сен, Марка Чуквінського ЧМ, пл.сен Андрія Ребрика ЦМ підсумувала діяльність 
попередньої каденції та окреслила головні завдання і методи досягнення на час подальшої праці. 
В часі каденції до співпраці долучалась величезна кількість друзів (за що буду дякувати окремо) 
яких сміло можна назвати командою референтури розвитку. 

Тож головним завданням було спробувати зрозуміти географію нової міграції, їхню мотивацію 
та потребу і відповідно поширити інформацію про Пласт. Тут хочу зупинитись більш детально. Ми 
старались подавати інформацію так, щоб формувалась думка, що Пласт є організацією не тільки 
для збереження української ідентичності, а головно - способом та товариством для особистісного 
розвитку не залежно від віку.  Пласт як і система світового скавтингу довела ефективність розвитку 
особи і здобуття навиків для життя в сучасних суспільствах. 

Варто відзначити, що з часом трансформувалось наше розуміння: кому ця інформація потрібна. 
Спочатку хотілось розказати про Пласт усім. Але потім ми зрозуміли, що затрачені зусилля можуть 
бути марними. Тому  більше уваги приділяли тим, хто справді усвідомлено цього потребував. 

 Найбільш ефективним методом донесення інформації були інституції та організації, що 
працюють в країнах, де є міграція українців. З багатьох хочу відзначити кілька:

 Церква. Люди, які не байдужі до життя громади, не байдужі до способу життя своїх родин, як 
правило приходять до церкви. Не байдужі і активні завжди бажають більшого для себе і громади. 
Церква в міграції часто є більше, ніж потреба в молитві. Завдяки добрій співпраці з Міграційно-
пасторальним відділом УГКЦ, а також через особисті контакти з духовенством вдалось поділитись 
інформацією про Пласт з багатьма громадами. 

Окремо хочу сказати слово про пл. Сен. Владику Бориса Гудзяка, ОХ. На наше щастя і, думаю, на 
щастя всієї Західної Європи, в ці роки Владика Борис був правлячим Єпископом УГКЦ для Франції 
і ще кількох країн. Авторитет Владики і його заклик до громад долучатись з родинами до Пласту 
дуже важко переоцінити. Властиво з Благословення Владики і всебічної підтримки сформувалась 
чисельна Пластова група у Франції.

ïë. ñен. Роñтиñëаâ Äобош,
äіëоâоä роçâитêó Пëаñтó ó ñâіті
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Українська школа за межами України. Насправді співпраця не була простою оскільки вони 
дуже різні. Це може бути як ініціатива громади, так і ініціатива різних церков, посольств чи інші 
структур. В Латвії наприклад існує Українська школа, що фінансується латвійською державою 
і входить в систему їхньої освіти. Тому кожна з шкіл потребує особливого підходу. В школах 
часто відбуваються різні цікаві дискусії, а деколи й особистісні конфлікти. Тому співпраця часто 
потребувала застосування всіх вмінь дипломатії та психології. Але так чи інакше, діти для нас - це 
головна аудиторія заради якої ми працюємо. 

Спробувавши зрозуміти для кого, яка інформація чи допомога потрібна, ми працювали 
через всі можливі сучасні засоби комунікації між людьми. Звичайно найефективнішим способом 
виявилось проведення презентацій, а відповідно - очного знайомства з громадою. Також в різний 
спосіб ми контактували з усіма країнами Євросоюзу. Поширювали інформацію і розмовляли з 
українцями в Туреччині, Ізралії і Йорданії, Південно-Африканській Республіці та Танзанії, Китаї та 
Новій Зеландії, Казахстані, Об’єднаних Арабських Еміратах та ін.

Тепер кілька слів про конкретику. Реальним і найбільш повноцінними осередками є ті, де є 
великі українські громади, а найуспішніші - де пластову працю починають пластуни, що тимчасово 
чи на постійно переїхали до цієї країни. Тож за ці роки сформувалось кілька повноцінних осередків, 
які пройшли реєстрацію в референтурі і після рішення ГПБ можна вважати Пластовими Групами. 

1. Аâñтріÿ. Найчисельніший осередок, який веде повноцінну пластову діяльність. На ці збори КУПО є 
подання, щоб Австрію прийняти до складу КУПО як Крайову Пластову Організацію.

2. Франціÿ. Успішний і чисельний осередок, де проводяться регулярні сходини з новацтвом і юнацтвом. Є 
активні старші пластуни і пластуни сеньйори. Проводяться пластові акції під час року та беруть участь 
в різних пластових  заходах інших країн.

3. Áеëüãіÿ. Успішний чисельний осередок, який трохи роздрібнений по містах. Але є новацтво і юнацтво. 
А також старші пластуни і пластуни сеньйори. Проводяться пластові акції, СВ. А головне - другий рік 
поспіль проводять повноцінний пластовий табір.

4.  Шâеціÿ. Дієва пластова група. Займається новацтво і юнацтво. Є кілька пластунів сеньйорів.

5. Ніäерëанäи. Проведено підготовчу роботу з громадою, створюється новацький рій і юнацький гурток. Є 
старшопластуни і пластуни сеньйори. Велике зацікавлення Пластовим рухом є в громаді.

6. Норâеãіÿ. Самостійний гурток при українські школі. Беруть участь пластових акціях інших країн.

7. Іñïаніÿ. Дуже дієвий самостійний гурток, що провадить пластун, що переїхав на проживання до Іспанії.  
Є зацікавлення Пластом в громаді, тому є всі шанси, що сформується повноцінний осередок.

8. Чехіÿ. Діє гурток, який провадить пластунка. Активно пластують з співпраці з КПС Польщі. Є надія, що 
долучаться ще пластуни, що планують переїхати до Чехії і створиться повноцінний осередок. 

9. Фінëÿнäіÿ. Самостійний гурток . Почали активну працю. Співпрацюють з Швецією.  Зараз на етапі 
створення   невеликої  пластової групи. Провели перше Свято Весни у 2019 р.

10. Латâіÿ. Змінились друзі, що провадять пластовим осередком. Від того часу активно діють юнацький 
гурток та новацький рій. Проводять пластові сходини мандрівки та зустрічі. Багато вчаться . Тісно 
співпрацюють з церквою та українською школою
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11. Кіпр. Подруга пластунка провадить перші організаційні кроки. Трохи важко там достукатись до 
«південної» громади, але зусилля не залишає. 

12. Ітаëіÿ. Існує маленький самостійний гурток біля Мілану (місто Новара). Насправді було докладено багато 
зусиль, щоб донести інформацію до багатьох громад. Але міграція в Італії спецефічна і мотиваційно 
складна.

13. Ãреціÿ. Є велике зацікавлення Пластом в громаді. Проведено кілька спільних акцій для популяризації. 
Найбільша складність знайти, хто попровадить пластову працю. 

14. Китаé. Діють два гуртки. Проводять СВ. Беруть участь в акціях інших країв. На жаль подруга, що 
провадила переїхала до іншої країни. Але віримо, що осередок продовжить діяльність.

15.  Кеніÿ. Діє пластова родина, яку впевнено можна назвати родиною пластових самітників. Але беруть 
активну щорічну участь в пластових таборах в Україні та США та й повсякденно живуть пластовим 
духом.

      

Аêції що бóëи ïроâеäені â êаäенції äëÿ роçâитêó і êоìóніêації ìіж оñереäêаìи. 
Хочу відзначити змінений формат зустрічі і естафети Вифлеємського Вогню Миру. З великою 

допомогою пластунів Австрії і після різних дискусій трохи змінили формат. Ці кілька років підряд 
представники осередків з’їжджались до Відня. І в рамках ВВМ проведено наради, зустрічі, що були 
надзвичайно корисні для особистого знайомства та координації пластових дій. 

В різні роки склади і програму старались змінювати так, щоб було цікаво і корисно всім. Хоча 
рівно з тим, ми були трохи критиковані тими, хто бачив цей формат трохи по-іншому. Критика - це 
теж корисно. 

ÑВ. Формат весняних зустрічей став традиційним і мотивуючим для нових осередків. 
Кількаденні зустрічі на природі дають можливість відчути чар Пласту і загорітись бажанням до 
таборового літа.

Літні табори. Великий успіх, що новостворені осередки починають системно таборувати. Хочу 
відзначити що вже другий табір проводить Бельгія та вперше провела Пластовий табір Австрія. 
Все більше пластунів бере участь в пластових таборах.

 
Вишêоëи. Після кількох років системної початково організаційної роботи, перейдено до 

системної методично-виховної праці з дітьми. І це не можливо без вишколення виховників. Тож 
було проведено Вишкіл виховників Новацтва і Юнацтва в Парижі. В 2019 році заплановано і буде 
проведено також Вишколи в Австрії. Це виводить осередки на повноцінну пластову працю.

Менторñтâо. З деякими осередками працюють досвідчені виховники. І допамагають практично 
в режимі онлайн провадити сходинами чи адміністративними ділянками.

 
Преçентації, çóñтрічі, óчаñтü â çахоäах ãроìаä. Проведено дуже багато. Але тут головне щоб 

результат говорив голосніше, ніж звіт за участь. 

Поëоженнÿ ïро Пëаñтоâі Ãрóïи. Особливо хочу зупинитись на прийняті ГПБулавою цього 
положення. Хочу подякувати референтурі, діловодам ГПБ і всім хто долучився. Це важливий крок, 
що характеризує зрілість організації в підході її розбудови і важливість праці в нових осередках. 
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Бачення, що робити далі і як провадити системною і ефективною організацією є надзвичайно 
важливим.. На основі цього були внесені пропозиції на короткі зміни до статуту КУПО.

Фінанñоâа чаñтина.
Хочу висловити величезну подяку всім хто платить членські внески до КУПО, а також всім 

Добродіям, що фінансово підтримують Пласт. Без Вас ця праця була б не можливою. 
Структура видатків складалась з кількох джерел. З бюджету ГПБ було витрачено суму в розмірі 

7500 євро. Частину коштів було витрачено з власного бюджету референта розвитку (головно 
витрати на перебування у відрядженнях, громадський транспорт, ін.). Також використовувався 
власний автотранспорт на десятки тисяч кілометрів. Частина витрат покривалась власним коштом 
учасниками заходів. За що ще раз щиро всім дякую. Частину витрат на заходи і акції, що сприяли 
розвитку Пласту, взяли на себе безпосередньо осередки. Дякую за співучасть і розуміння.

 

Виñноâоê.
Українські громади в незалежності від країни проживання потребують Пластових організацій. 

Наш обов’язок дати їм шанс. Для підтримки діючих осередків і зацікавлених осіб в нових країнах, 
варто дотримуватись пластової програми, осучаснювати і впроваджувати пластову систему 
в життя. Інтегрувати нові осередки в пластову організацію. А найголовніше знайти добрих 
виховників і волонтерів. І не забувати дякувати за їхню працю.

Дякую Всім хто допомагав співпереживав і молився. 
Дякую Родині, що підтримувала і чекала з подорожей.
Дякую співробітникам, що заступали в часі відлучення від основної праці, та створювали 

можливість  фінансово допомагати Пласту. 
Дякую Владиці Борису за молитву і надзвичайну Батьківську опіку.
Дякую пл.сен Андрію Ребрику, пл.сен Марку Чуквінському,с т.пл Данилу Максимчуку і всім 

всім друзям в осередках, хто багато і щиро працював і допомагав.
Дякую друзям в Головному проводі, хто допомагав і критикував (справедлива критика не раз 

більше допомагає, ніж похвала).
 Дякую! 

З повагою та готовністю працювати для добра і розвитку Пласту 

Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!

        пл. сен. Ростислав Добош, ЦМ
        діловод розвитку Пласту у світі
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ЗВІТ
Ãоëоâної Áóëаâної УПН
Проâіäниці Орëиноãо Крóãа

Ñêëаä Проâоäó Орëинноãо Крóãа:

пл.	сен.	Юлія	Жданович		 –	головна	булавна	УПН	/	провідниця	Орлиного	Круга
пл. сен. Ростик Слабіцький  – заступник Провідниці ОК (США)
ст. пл. Ірина Микитюк   – писар (Канада)
пл. сен. Тамара Ганкевич  – референт відновлення Ради Орлиного Круга (США)
пл. сен. Уляна Слабіцька  – референт програми новацьких вмілостей 
             та референт самітників УПН (США)
ст. пл. Богдан Сумарюк   – член 
Від початку діяльності проводу ОК від своїх обов’язків діловодів відмовилися пл. сен. Ростик 

Слабіцький та пл. сен. Уляна Слабіцька. Вони самоусунулися, відмовилися від онлайн нарад, 
обговорень та виконання плану діяльності. Тому до булави було докооптовано ще 2х членів: ст. 
пл. Марічку Довганик та пл. сен. Оксану Яблонську.

У жовтні 2017 року відмовилася від виконання своїх обов’язків по сімейним обставинах Ірина 
Микитюк, тому її обов’язки перебрала Марічка Довганик.

Ñтан ноâацтâа ó ñâіті.

Аâñтраëіÿ
На даний час новацтво діє і розвивається в 2 станицях: Вікторія та Сідней.
У Вікторії діє мішане гніздо «Діти Нетрів», яке налічує 5 мішаних роїв (до 2018 року було 6 роїв, 

але один рій було розв’язано), в яких є 69 новаків (30 новаків і 39 новачок).

ïë. ñен. Юëыÿ Жäаноâич,
Ãоëоâна Áóëаâна УПН
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Протягом останніх 3 років новацтва прибуло 26, пташат 24. У сходинах регулярно бере участь 
25-30 членів, у таборах – 60% новацтва. 

Сходини відбуваються в середньому 1 раз на місяць, також відбуваються щорічні заходи: 
свято Юрія, свято Покрови, новацька прогулянка, Початковий Апель. Протягом кожного року 
відбувається Лещатарський табір та Літній табір в кінці року.

Всього у Вікторії є 4 новацькі виховники, з яких 1 має КВ1 і 3 без ступеня у Кадрі Виховників.
У Сіднеї діє 1 мішаний рій, який налічує 14 новаків (7 новаків і 7 новачок). Є 4 пташат. В Сіднеї 

немає регулярних сходин, буває 2-3 сходин на рік. Відбуваються такі щорічні Пластові заходи: 
свято Юрія, свято Покрови, новацька прогулянка. Також щорічний Літній табір в кінці року. У 
станиці немає новацьких виховників.

Разом з тим, у станиці Брізбен є активний новацький виховник з КВ1, але в станиці нема 
новацтва, яке б хотіло займатися.

Звітувала пл. сен. Іруся Гаврилюк-Дейвис

Арãентина
Новацтво діє у станиці Буенос Айрес. Зараз там діє мішане гніздо ч.1 «Лісові Звірята», яке 

налічує 12 новаків (8 новаків і 4 новачки). В гнізді є 2 мішані рої «Мурашки» та «Коали», 
Сходини відбуваються в середньому 2-3 рази на місяць, одні з яких гніздові. У Краю активно 

працює 3 виховниці, з яких 1 має КВ2.
Звітувала ст. пл. Лариса Сасик Кн.

Веëиêобританіÿ
Новацтво діє у 2 станицях: Лондон, Манчестер, а також є самітники, всього 39 новацтва та 9 

пташат. У Лондоні є 31 новаків (16 новаків, 15 новачок), а також 9 пташат. У Манчестері 4 новаків 
(3 новаки, 1 новачка). Також є 4 самітники. Сходини відбуваються щомісяця, а перед Різдвом 
щотижня. Новацтво бере участь як у заходах, які проводить як Пласт, так і спільно з англійськими 
скаутами та СУМом. У Краю активно працює 9 новацьких виховники, з яких 1 має КВ1, 1 – КВ2,  3 не 
мають	вишколів;	6	з	УСП/УПС.

Звітував пл.сен. Анатолій Тарковський

Канаäа
Новацтво діє і розвивається в 7 станицях: Едмонтон, Калгарі, Вінніпег, Сейнт Катеринс, 

Торотно, Оттава, Монтреал. Всього діючих 10 гнізд, в яких налічується 234 новаків (112 новаків і 
122 новачок). До УПЮ перейшло 5 роїв у 2018 році, отже, є тяглість виховного процесу.

Відповідно по станицях:
У станиці Едмонтон діє мішане гніздо, яке налічує 35 новаків (12 новаків і 23 новачки).
У станиці Калгар діє мішане гніздо, яке налічує 6 новаків (3 новаків і 3 новачки).
У станиці Вінніпег: Гніздо ч.1 “Лісові Звірі” та Гніздо ч.8 “ Крилаті”, в яких є 43 новаків (26 новаків, 

17 новачок). Також є 11 пташат.
У станиці Сейнт Катеринс діє Самостійний мішаний рій, в якому є 6 новаків (2новака, 4 новачки).
У станиці Торотно діє Гніздо ч.2 “Перелетні Птиці”, Гніздо ч.5 “Юні Лицарі”, Гніздо ч.7 “Карпатські 

Звірі”, Гніздо ч.10 “Веснфняні Квіти”, в яких є 11 новаків (56 новаків, 55 новачок).
У станиці Оттава діє Гніздо, в якому лишилася 1 новачка
У станиці Монтреал діє мішане Гніздо, яке налічує 21 новаків (6 новаків, 15 новачок) Новацтво 

бере участь у щотижневих сходинах та різних пластових заходах (Станична ватра, Різдв’яний 
базар, Андріївський Вечір, Коляда, День Пласту, Вифлеємський Вогонь Миру тощо). 

У Краю активно працює 37 новацьких виховники, з яких 28 мають КВ1, 1 – КВ2,  32 з УПЮ, лише 
5	з	УСП/УПС.
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Найгострішими проблемами розвитку УПН в Краю є: 
- Молоді виховники не приготовлені та не мають часу це зробити.
- Планування з молодими виховниками які ще в юнацтві.
- В станиці є діюче гніздо, але в ньому немає дітей.
- Родичі не хочуть та не мають бажання посилати дітей до Пласту.  
- Брак Української мови (Новацтво, Виховники або Батьки).
- Брак виховників та гніздових з досвідом (з уладу УСП та УПС)
- Матеріали для виховників не є сучасні для краю.

Звітувала ст.пл.вір. Леся Копко, КН

Ніìеччина
Новацтво є у 2 станицях: Мюнхен і Берлін. Всього 55 новаків.
У Мюнхені діє лише мішаний рій «Зайчики», який налічує 15 новаків (10 новаків, 5 новачок).
У 2018 році 1 рій перейшов до УПЮ.
У Берліні є 2 мішані рої: «Павучки» та «Мандрівники», які налічують 40 новаків.
Новацтво Краю бере участь у регулярних сходинах та інших пластових заходах.
У Краю є 3 активних виховники, які працюють з роями.
Найбільшою проблемою розвитку новацтва в Краю є відсутність діючих виховників.

Звітував ст.пл. Володимир Колібаба

Поëüща
Новацтво діє у 2 станицях:Люблін, Вроцлав, всього 15 новаків.
У Люблені діє 1 мішаний рій «Соколи», який налічує 7 новаків (4 новаків і 3 новачок).
У Вроцлаві діє 1 мішаний рій «Дракончики», який налічує 8 новаків (3 новаків і 5 новачок).
Сходини відбуваються щотижня. Також новаки беруть участь у щорічному Святі Весни.
У	Краю	є	8	діючих	виховників,	всі	вони	належать	до	УСП/	УПС,	але	з	яких	4	не	мають	вишколів.
Найгострішою проблемою розвитку УПН в Краю є небажання виховників займатися новацтвом 

та відсутність нових виховників. При цьому є багато охочих батьків віддавати дітей до Пласту.
Звітувала ст.пл. Ева Попович

Уêраїна
Новацтво діє і розвивається в 47 станицях:
Кількість	гнізд:	39;	
Кількість	підготовчих	гнізд	-	17;
Всього гнізд: 56
Потенційно нових гнізд – 5
Кількість	самостійних	роїв:	2;	
Кількість	підготовчих	самостійних	роїв:	1;	
Кількість	зголошених	самостійних	роїв:	32;	
Всього самостійних роїв: 35
Кількість новаків: 1655
До УПЮ у 2018 році перейшло 204 новаки. 
По станицях сходини відбуваються щотижня, 
також у кожній станиці відбуваються пластові заходи для новацтва станичні та гніздові.
Щороку відбувається близько 30 таборів різного рівня (крайові, станичні, гніздові…)
Всього у Краю 225 діючих виховників, з яких 83 мають КВ1, 28 – КВ2.
Найгостріші проблеми розвитку УПН в Краю та можливі шляхи їхнього розв’язання:
1. Вимоги на КВ
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2. Напрямні організації праці.
3. Співпраця та комунікація всередині ОК
4. Якість виховництва: краще якість чи кількість?
5. Матеріали для новацьких виховників.
6.	 Роль	референта	УПН	станиці/округи	–	контроль	за	діяльністю	гнізд	та	роїв.
7. Менторство.
8. Мотивація.
9. Інклюзія в Пласті. 
10. ІІК
11. Оновлення проб для України. 
Звітувала ст.пл. Оля Фегецин, ПС

ÑША

Приçначеннÿ ñтóïенÿ ãніçäоâоãо/ãніçäоâої ó Каäрі Вихоâниêіâ

від 15.10.2016
ст. пл. Білінська Марічка (Україна),
ст. пл. Герус Іванка (Україна), 
ст. пл. Довганик Марічка (Україна),
пл. сен. дов. Королишин Аничка (Україна),
пл.сен. Подгорновій Оля (Україна),
пл. сен. дов. Федооренко Леся (Україна),
пл. сен. дов. Юзик Наталка (Україна)

від 3.06. 2017 
ст. пл. Суховерська Роксоляна, СВ (Австралія).

від 20.11. 2017
ст. пл. Аркадьєва Оля (Україна),
ст. пл. Сухоребська Олі (Україна),
ст. пл. Петрук Вікторія (Україна), 
ст. пл. Василик Оксана (Україна).

від 9.12.2017
ст. пл. Лесишин (Цепух) Ірина, Гр (Україна),
ст. пл. Степанець Ірина (Україна),
ст. пл. Бартощук Соломія, КВ (Україна),
пл. сен. Наконечна Ніла (Україна).

від 10.03.2018
ст.пл. Болехівський Андрій (Україна)

від 13.10.2018
ст. пл. Гретченко Марта (Україна),
ст. пл. Дідик Віта (Україна),
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пл. сен. Геншляк Володимир (о. Елевтерій) (Україна),
пл. сен. Румак Оксана (Україна)
пл. сен. Шевага Уляна (Україна).

Проâеäені âишêоëи УПН ó ñâіті çа êатеãоріÿìи:

Раäа Орëиноãо Воãню Раäа Орëиної Ñïеціаëіçації âñüоãо
âïорÿäниêіâ ãніçäоâих бóëаâних Проâіäниêіâ 

таборіâ
Проâіäниêіâ 
âишêоëіâ

Уêраїна 18 3 10 3 1 35
ÑША 3 1 4
Канаäа 2 2
Поëüща 1 1
Ніìеччина 1 1
Арãентина 1 1
Франціÿ 1 1
Раçоì 27 4 10 3 1 45

Проâеäені âишêоëи УПН ó ñâіті ïо роêах:

2016 2017 2018 2019 âñüоãо
Уêраїна 5 12 11 7 35
ÑША 2 1 1 4
Канаäа 1 1 2
Поëüща 1 1
Ніìеччина 1 1
Арãентина 1 1
Франціÿ 1 1
раçоì 5 15 17 8 45

     

Реєñтр âіäбóтих âишêоëіâ:

279 РОВ (впор 215),  20-23 жовтня 2016 р., Україна, Івано-Франківськ
280 РОВ (впор. 216),  27-30 жовтня 2016 р., Україна, Львів
281 РОВ (впор. 217),  27-30 жовтня 2016 р., Україна, Рівне
282 РОВ (впор. 218),  3-6 листопада 2016 р., Україна, Бучач
283 РОВ (впор. 219),  10-13 листопада 2016 р., Україна, Київ
XIX РОС (пр.таб. 8),  18-19 лютого 2017 р., Україна, Львів
284 РОВ (гн. 48),   18-19 березня 2017 р., Україна, Львів
285 РОВ (гн. 49),   8 квітня  2017 р. (додатковий день в червні),  США, Парма, штат Огайо
286 РОВ (впор. 220),  19-22 травня 2017 р., Канада, Пластова оселя Січ (Грефтон), 
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287 РОВ (впор. 221),  24 червня – 04 липня 2017 р.,США, Пластова оселя Писаний Камінь
288 РОВ (впор. 222),  6-9 травня Україна,  Львів
289 РОВ (бул. 15),  13-14 травня 2017 р., Україна, Львів
290 РОВ (бул. 16),  18-19 травня 2017 р., Україна, с. Гута, Івано-Франківсь
291 РОВ (бул. 17),  20-21 травня 2017 р., Україна, Тернопіль
292 РОВ (бул. 18),  27-28 травня 2017 р., Україна, Київ
293 РОВ (впор. 223),  19-22 жовтня 2017 р., Україна,  Львів
294 РОВ (впор. 224),  19-22 жовтня 2017 р., Україна, Київ
295 РОВ (впор. 225),  26-29 жовтня  2017 р., Україна, Івано-Франківськ
296 РОВ (впор. 226),  16-19 листопада 2017 р., Україна, Харків
XХ РОС (пр.вишк. 12),  23-24 грудня 2017 р., Україна, Львів
297 РОВ (впор. 227),  25-28 січня 2018 р., Україна, Волошки
XXІ РОС (пр.таб. 9),  3-4 березня  2018 р., Україна, Львів
298 РОВ (гн. 50),   24-25 березня  2018 р., Україна, Львів
299 РОВ (бул. 19),  24-25 березня 2018 р., Україна, Тернопіль
300 РОВ (впор. 228),  18-21 травня 2018 р.,КанадаПластова оселя Січ (Грефтон)
301 РОВ (впор. 229),  26-29 квітня 2018 р., Україна, Київ
302 РОВ (впор. 230),  24 червня – 04 липня 2018 р.,США, Пластова оселя Писаний Камінь
303 РОВ (бул. 20),  12-13 травня 2018 р., Україна, Волошки
304 РОВ (бул. 21),  26-27 травня 2018 р., Україна, Львів
305 РОВ (бул. 22),  9-10 червня 2018 р., Україна, Харків
306 РОВ (впор. 231),  1-2 червня 2018 р., Польща, с. Калішкі біля Варшави
307 РОВ (впор. 232),  15-16 вересня 2018 р., Німеччина, Берлін
308 РОВ (впор. 233),  29- 30 вересня та 6 жовтня 2018 р., Аргентина, Буенос Айрес
309 РОВ (впор. 234),  12-15 жовтня 2018 р., Україна,  Львів
310 РОВ (впор. 235),  1-4 листопада 2018 р., Україна, с.Гута Івано-Франків.обл
311 РОВ (впор. 236),  15-18 листопада 2018 р., Україна, Київ
312 РОВ (впор. 237),  27-28 жовтня 2018 р., Франція, Париж
XXІІ РОС (пр.таб. 10),  2-3 березня  2019 р., Україна, Львів
313 РОВ (впор. 238),  7-10 березня 2019 р., Україна, Тернопіль
314 РОВ (гн. 51),   23-24 березня 2019 р., Україна, Львів 
15 РОВ (бул. 23),   6-7 квітня 2019 р., Україна, Тернопіль
316 РОВ (впор. 239),  11-14 квітня 2019 р., Україна, Харків
317 РОВ (бул. 24),  4-5 травня 2019 р., Україна, Львів
318 РОВ (впор. 240),  9-12 травня 2019 р.,Україна,Київ
319 РОВ (впор. 241),  23 червня – 02 липня 2019 р., США, Новий Сокіл

Оñêіëüêи реçоëюціé äо âиêонаннÿ Проâіä ОК не отриìаâ, то бóëо роçробëено âëаñниé ïëан äіÿëüноñті.
За період діяльності булави було здійснено:
1) Розпочато роботу по створенню V Історичного Ігрового Комплексу новітньої доби 

«Українець/Українка»	 	 (відповідальна	 особа	 від	 булави	 С.О.	Марічка	 Довганик.	 Головою	 комісії	
запрошено ст.пл. Віталія Михайлицю. Першу апробацію здійснено на Крайовому історичному 
новацькому таборі “Літопис рідної землі” 2019 в Україні).

2) Підготовлено новацькі книжечки до проб (автор С.О. Юлія Жданович), апробовано гніздом 
ч.43 «Весела заплава» в Україні. 

3) Підібрано збірку українських дитячих пісень та аудіоказок для використання новацтвом 
(відповідальна С.О. Оксана Яблонська)
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Інша äіÿëüніñтü:
•	 Вела	постійну	комунікацію	з	крайовими	комендантами	УПН	через	електронний	з’язок	(е-пошта,	

messenger, skype). У відповідності до запитів крайових комендантів проводила консультації та 
надавала необхідну допомогу.

•	 Брала	участь	у	нарадах	по	онлайн	вишколах.
•	 Спільно	з	референтом	УПН	пластової	групи	в	Австрії	підготовлено	документи	для	реєстрації	

та зареєстровано 2 підготовчі гнізда у Відні (Австрія): хлоп’яче «Дунайська фортеця» та дівоче 
«Альпійський вулик». Призначено в.о. гніздової пл.сен.прих. Оксану Водотику.

•	 Проводила	роботу	щодо	організації	робочої	групи	по	створенню	нового	ІІК	з	новітньої	доби.
•	 Брала	участь	у	відкритті	Пластового	Вишкільного	Центру	в	Бучі,	Україна,	14.10.2018
•	 Брала	участь	у	МРОК	в	Україні	27.10.2018
•	 Брала	участь	у	КПЗ	в	Україні	24.11.2018
•	 Інструктор	на	294	РОВ	(впорядників	224),	19-22.10.2017
•	 Інструктор	на	ХХ	РОС	(провідників	вишколів	12),	23-24.12.2017
•	 Інструктор	на	301	РОВ	(впорядників	229),	26-29.04.2018
•	 Інструктор	на	КВДЧ		ч.123,	29-30.08	.2018
•	 Інструктор	на	311	РОВ	(впорядників	236),	15-18.11.2018
•	 Інструктор	на	Дошколі	УПН	”Станична___”,	17.03.2019
•	 Інструктор	на	318	РОВ	(впорядників	240),	09-12.05.2019
•	 Комендант	 та	 Керманич	 виховної	 програми	 крайового	 етнографічного	 табору	 УПН	

«Дванадцять місяців» 11-21.07.2019
•	 Постійно	 вела	 виховницьку	 діяльність	 як	 виховниця	 рою	 «Кажани»	 (до	 жовтня	 2017	 р)	 та	

гніздова Гнізда ч. 43 «Весела заплава».

Дякую всім за співпрацю, бажання змінювати світ новацтва на краще. Вдячна всім крайовим 
комендантам і референтам, з якими плідно співпрацювали. Дякую всім друзям з Пласту, які 
надихали, підтримували та допомагали іти вперед.

Готуйсь! 

      С. О. пл. сен. Юлія Жданович, ДК
      Провідниця Орлиного Круга, Головна Булавна УПН
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ЗВІТ
Ãоëоâної Áóëаâної УПЮ

1. ÃОЛОВНИЙ ПРОВІÄ УПЮ
Головна булавна УПЮ пл. сен. дов. Катруся Долішна (Канада)
Заступник  ст. пл. Роман Кучкуда, ВБ (Україна)
Член булави  ст. пл. вірл. Діяна Юрчук-Франкевич, ЛМ (США)
Член Булави  пл. сен. Юрій Назарик, СМ (Аргентина)
Член Булави  ст. пл. Лукаш Мончак, “V” (Канада)

2. ÑТАН УПЮ В ÑВІТІ
Зâітóâаннÿ:
Булава Головної Булавної УПЮ (БГБ УПЮ) створила стандартний формат звіту «Діяльність УПЮ», 

щоб	 всі	 Крайові	 Коменданти/Референти	 УПЮ	 прозвітували	 однакові	 дані.	 Станичні	 Референти	
УПЮ	заповняли	“Звіт	Референтів	УПЮ”	 і	переслали	Крайовому	Референтові/Комендантові	УПЮ	
(КК УПЮ). КК УПЮ приєднав всі станичні звіти в “Звіт КК УПЮ “ і тоді переслав Головні Булавні УПЮ. 
Прозвітували	7/8	краї.	Хоч	87.5%	краї	прозвітували,	не	був	100%	відгук	від	усіх	станиць	або	куренів	
і на всі питання.

 Графічні результати подаються лише для описових цілей, а не для статистичних порівнянь. У 
країнах з більшим членством (наприклад Україна, США, Канада) статистичні порівняння з часом та 
між країнами є більш надійними (stable or robust).

Вважаємо, що з досвідом, крайові Референти УПЮ забезпечать якість і кількість даних щоб БГБ 
УПЮ могла підсумувати рість УПЮ, успіх у здавання юнацьких проб, участь в таборах, і чисельний 
стан вишколів УПЮ. Рівнож, БГБ УПЮ визнає що процес звітування для країв де існують понад 15 
станиць (США і Україна) мусемо краще впорядкувати.   

ïë. ñен. Катрóñÿ Äоëішна,
Ãоëоâна Áóëаâна УПЮ
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У звітах подано велика кілкість інфомації про УПЮ і цікаві і вдумливі завваги. Я вдячна за 
чесність та відвертість Крайових Референтів УПЮ. Крайовий Референт УПЮ України, пл. сен. 
Микола Бігус, дуже відкрито відповів на всі мої питання і я йому за це дуже вдячна. 

Як і у попередних роках, декотрі краї переслали аналітичний звіт і описали про загальний 
стан  і діяльність УПЮ у своїх краях. Долучуємо ці звіти (Додаток 1-Аргентина; Додаток 2-США).

Чиñеëüниé Ñтан УПЮ 2017-2019

КРАЙ 2017 2018 2019 % çìіна 2017-2019
Аâñтраëіÿ 35 40 36 +2.9%
Арãентина 12 11 11 -8.3%
Веëиêобританіÿ 37
Канаäа 275 253 247 -10.2%
Ніìеччина 27 25 24 -11.1%
Поëüща 38 37 51 +34.2%
ÑША 477 519 528 +10.7%
Уêраїна 2861 3352 3534 +23.5%
Раçоì 3725 4274 4431 +19.0%

Коìентарі:
Польща –- ст.пл. Ганнуся Тимець 
Улад Пластунів Юнаків в Польщі, з року в рік щораз більше розвивається, кількість юнацтва і 

пластових заходів збільшується.
Україна – пл. сен. Микола Бігус
Загальний позитив - це поступове чисельне зростання УПЮ, поширення нових осередків в нові 

регіони.

Ñтан УПЮ ïо Ñтóïенÿх

Äоäатоê: Крайовий Комендант УПЮ США, ст. пл. скоб Андрій Зварич, подав розподіл по ступенях 
з 2018 року для юнаків і юначок разом показуючи що були 23.4% прихильників, 29.7% учасників, 
43.4%	розвідувачів	і	3.5%	скобів/вірлиць.

Заââаãа: В декількох краях, (в Україні, Німеччині, Польщі та в Канаді, головно з юнаками) є 
велика	кільксіть	прихильників/прихильниць	але	багато	менше	учасників/розвідувачів.	

Відповідь Крайового Референта УПЮ України, пл. сен. Миколи Бігуса про ситуацію в Україні : 
Дана негативна тенденція є давньою в Україні, зявилась ще в 1990-х роках. 
Причин може бути кілька:
- перша проба є неадаптованою до сучасних освітніх обставин. Забагато теорії, забагато 

точок (більше 50). ----зміст стає не таким цікавим. 
-часто виконання точок є рутиною і при невмілому підході нагадувати шкільні здавання.
- невміле застосування механізму першої проби з боку КВ та Ради Гурткових. Діти 

знеохочуються і перестають прагнути зробити першу пробу і стати учасником.
Зараз ми в Україні започаткували процес оновлення проб. Провели дослідження (опитування) 

серед юнацтва, на підставі цього розробляються рамки компетентностей. Далі будемо 
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переглядати зміст проб і напрацьовувати пропозиції щодо оновлення, актуалізації. За приклад 
вивчаємо досвід скаутів, зокрема BSA

В Україні тривалість першої проби може бути дуже різна - здібні та мотивовані юнаки/юначки 
можуть за півроку стати учасниками, а є випадки - що і по 3-4 роки прихильниками. В середньому 
рекомендовано - 1,5-2 роки, щоб протягом цього часу дитина могла відбути табір.

Ñитóаціÿ â Ніìеччині, Поëüщі та ç юнаêаìи â Канаäі? Потрібно розглянути розвиток УПЮ в цих 
краях щоб зрозуміти перехід з одного ступеня до другого.

Заââаãа: Хоч чисельність УПЮ в Україні збілшився що року від 2017 до 2019, відсоток 
заприсяжених юнаків (учасники, розвідувачі, скоби) зменшився від 24.4% до 20.9%, а відсоток 
заприсяжених юначок(учасниці, розвідувачки, вірлиці) з часом був те саме, приблизно 31%. 
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Відповідь Крайового Референта УПЮ України, пл. сен. Миколи Бігуса : 
-В Україні є тенденція відходу юнацтва від Пласту через 1-3 роки пластування. Ми зараз 

досліджуємо це питання, як збільшити частку тих, хто залишається і далі стає розвідувачем/
чкою та скобом/вірлицею.

Це в тому числі повязано із тим, що друга проба є практичною деталізацією першої і часто 
менш цікава по змісту.

-Брак виховників простежується (але зараз є великий притік дорослих в Пласт), але якщо вже 
юнацтво з допомогою впорядника пропластувало першу пробу, то далі наявність чи відсутність 
виховника не так гостро впливає як на початковому етапі. Є багато гуртків, які пластують по 
суті самостійно на даному етапі другої проби під опікою зв’язкового/ої.

-Маємо ситуацію також обєктивну, що в 9-11 класах школи дуже зростає навантаження 
по навчанню, оскільки багато дітей додатково ходять до репетиторів, відвідують ще різні 
позапластові творчі чи інші гуртки, сексії, клуби. І доводиться обирати, на що спрямовувати 
вільний час.

Юнацüêі Кóрені

КРАЙ 2017 2018 2019
Юнаêи Юначêи Мішані Юнаêи Юначêи Мішані Юнаêи Юначêи Мішані

Аâñтраëіÿ 0 0 1 0 0 1 1
Арãентина 0 0 1 0 0 1 0 0 1
Веëиêобританіÿ -- -- -- -- -- --
Канаäа 5 5 2 5 5 2 5 5 3
Ніìеччина 0 1 0 0 1 0 0 1
Поëüща 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÑША -- -- -- -- -- -- 9 9 12
Уêраїна*
Кóрені 48 38 8 49 38 8 50 38 8
Піäãотоâчі êóрені 13 21 4 14 20 5 14 20 7
Ñаìоñтіéні ãóртêи 36 36 15 45 47 22 50 48 23

*Подані цифри є приблизно точні через недоліки системи звітності і упущення, недогляд або 
помилки на технічному рівні. 

Заâершеннÿ 3-ої Проби

КРАЙ 2017 2018 2019 Раçоì
Юнаêи Юначêи Юнаêи Юначêи Юнаêи Юначêи

Аâñтраëіÿ 1 0 1 0 0 0 2
Арãентина 0 3 0 0 0 0 3
Веëиêобританіÿ -- -- -- -- -- --
Канаäа 3 6 0 6 0 3 18
Ніìеччина 1 0 0 0 0 0 1
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Поëüща 0 0 0 0 0 0 0
ÑША 3 6 3 7 6 9 34
Уêраїна 6 6 5 13 4 16 50
Раçоì 14 21 9 26 10 28 108
Юначêи:Юнаêи 1.5:1 2.9:1 2.8:1

Коìентар
Канада – пл. сен. Любко Белей, станичний Торонта
-більшість юнацтва не кінчає третю пробу і паперово переходить до УСП, потрібно 

перевірити вимоги третьої проби і можливо усучаснити, щоби більше юнацтва кінчали

Заâершеннÿ ВФВ

Єдиний край що регулярно переводить перевірку фізичної вправности і тримає реєстр — це 
США.	В	2017,	271	юнаки/юначки	здали	ВФВ,	і	в	перші	половині	2018	р.	було	133.	

Крайовий Референт УПЮ України, пл. сен. Микола Бігус звітував, що в Україні здають ВФВ, але 
немає реєстру чи статистики осягів. В 2013 році на МРСК в Україні були прийняті резолюції, які 
змінили підхід до ВФВ. 

Сама резолюція «Відмінити вимогу здобуття Відзнаки Фізичної Вправності для здачі проб УПЮ 
в існуючому вигляді як таку, що не є актуальною сформулювати вимоги у категорії Тіловиховання 
як:  Тіловиховання: Дбає про своє здоров’я. Вміє плавати. Постійно покращує свій стан фізичної 
підготовленості. Практикує щоденну ранкову руханку. Грає в рухливі ігри.»

Детальніше https://onedrive.live.com/?id=F7D881A93FEEFC72%21228&cid=F7D881A93FEEFC72

Чиñеëüниé ñтан юнацüêих âихоâниêіâ* ïо êраÿх 

Краé 2017 2018 2019
КВІ КВІІ Áеç КВ КВІ КВІІ Áеç КВ КВІ КВІІ Áеç КВ

Аâñтраëіÿ 1 1 14 1 1 14 1 1 14
Арãентина 1 3 1 0 2 3 0 3 3
Веëиêобританіÿ** -- -- -- -- 1 -- -- -- --
Канаäа 24 9 4 25 8 5 25 15 8
Ніìеччина 4 4 17 2 0 11 5 0 12
Поëüща 4 0 1 3 0 1 3 0 1
ÑША** -- -- -- -- -- -- -- -- --
Уêраїна 206 32 381 214 36 493 214 33 518

*Активні  виховники які займаються виховною працею
** не подано

Заââаãа: В Україні, відсоток вишколених виховників зменшився від 2017 до 2019. В 2019, 67.7% 
виховників без КВ.

Коìентарі:
Україна – пл. сен. Микола Бігус
-рівень готовності виховників середньо достатній, але є великий системний виклик - 
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розуміння скаутської методики більшістю активних виховників. Існуюча вишкільна система не 
відповідає потребам сьогодення і є націленість на її реформу.

Аргентина – ст. пл. Евгенія Василик
Наші виховники є готові до праці. На початок того року, інші виховники та юнаки 2ої проби 

мали курс КВІ. Поза вишколи КВ, би були корисні дошколи про захоплення юнацтва
 
Вишêоëи – Чиñëо óчаñниêіâ

Краé 2017 2018 2019
КВІ КВІІ КВІ КВІІ КВІ КВІІ

Аâñтраëіÿ 0 0 0 0 0 0
Арãентина 0 0 0 0 9 0
Веëиêобританіÿ* -- -- -- 1 -- --
Канаäа 12 4 0 0 13 5
Ніìеччина 0 0 0 0 0 0
Поëüща 0 0 3 0 0 0
ÑША 10 0 22 0 -- --
Уêраїна 145 54 120 17 5 

(число 
учасників
не подано)

1 
(число
учасників
не подано)

*не подано

Коìентарі:
Канада - пл. сен. Наталка Мисаковець, Референт Вишколу УПЮ
- потрібна система менторства для виховників після вишколів, щоби нові виховники мали до 

когось звертатися з проблемами і питаннями
Україна – пл. сен. Микола Бігус
-В Україні загалом кількість вишколів відповідає потребі, хоча потреба зростає у зв’язку 

із приходом багато нових дорослих, зростанням чисельності при переході з УПЮ в УСП. Якщо 
оцінити чи достатньо вишколених кадрів, то ні, їх ніколи не буде достатньо.  В деяких станицях 
є ситуація, що бракує кандидатів на зв’язкових. Також і Лісова Школа та Школа Булавних готують 
недостатньо провідників пластових таборів, але з іншого боку чогось знижується попит на 
участь.

Австралія - пл. сен. Іруся Гаврилюк-Дейвис 
- Потребуємо вишколи для виховників

Чаñтота ãóртêоâих ñхоäин

Краé Щотижнÿ 2-3 раçи на 
ìіñÿцü

1 раç на 
ìіñÿцü

Нереãóëарно Неìа ãóртêоâих 
ñхоäин

Аâñтраëіÿ Х
Арãентина Х
Веëиêобританіÿ Манчестер Лондон Дербі
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Канаäа Вінніпеґ, 
Торонто, 
Оттава

Едмонтон, 
Сейнт 
Катеринс

Калґарі

Ніìеччина Х
Поëüща Х
ÑША* -- -- -- --
Уêраїна* -- -- -- -- --

*не подано 

Коìентарі:
Україна – пл. сен. Микола Бігус
- статистики немає, але є окремі дослідження, зокрема в найбільшій станиці Львів, що гурткові  

сходини не відбуваються регулярно, зокрема через перенасиченість акціями заходами вишколами на 
рівні станиці чи іншому рівні але і через занедбання внутрішнього життя та вишколювання в курені.

Аргентина – ст. пл. Ґеня Василик
- В загалій, юнаки беруть участь на сходинах, а як вони не можуть збиратися в Домівці,  гуртки 

роблять сходини через Скайп.
- Користувалися білше Cкайпом і з другими текнологіями і мали добрий резултат.  Лишається 

білше часу підчас сходинах для рухливих ігор та других зайнять.
-Кожного року, діти і родини мають більше різних позапластових зайннять (шкільних, 

спортових, балет, ітд). Так здається що Пластові сходини, не є приоритет.

Чаñтота êóрінних ñхоäин

Краé Щоìіñÿцÿ 2-3 раçи
щоêâартаëüно 

Кâартаëüно Нереãóëарно Неìа êóренÿ 
â êраю

Аâñтраëіÿ Х
Арãентина Х
Веëиêобританіÿ* -- -- -- --
Канаäа Калґарі, 

Торонто, 
Оттава,

Еäìонтон Вінніпеґ
Ніìеччина** -- -- -- Х
Поëüща Х
ÑША* -- -- -- --
Уêраїна* -- -- -- -- --

* не подано
**Курінь активний при таборах, Свято Весни, Вечорниці

Коìентар:
Україна – пл. сен. Микола Бігус
-курінні сходини в куренях відбуваються, але статистики знову ж таки немає. 
-є традиція регулярності раз в місяць
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Пëаñтоâі Занÿттÿ

Список занять з України не поданий

Коìентар:
Україна – пл. сен. Микола Бігус
-пластовий календар є дуже насиченим, особливо у великих осередках. Навіть на шкоду 

внутрішньому житті в куренях, сходинах тощо.

Учаñтü ó таборах* (%)

КРАЙ 2017 2018 2019
Аâñтраëіÿ 94.3 82.5 --
Арãентина 67.0 73.0 73.0
Веëиêобританіÿ 43.2 -- --
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Канаäа 54.5 43.1 59.8
Ніìеччина -- -- --
Поëüща 81.6 70.3 45.1
ÑША 50.1 58.1 64.1
Уêраїна -- 34.5** --

*  не включає участь в ЮМПЗ   
**неповні числа

Коìентарі:
Австралія – пл. сен. Іруся Гаврилюк-Дейвис 
«ентузіазм є під час таборах але під час року молодь/Виховники дуже занняті»

Заââаãа:  Таборування є одна з вимог до кожної юнацької проби -- в Україні дані показують що 
велика кількість юнацтва не їде на табір (таке також в Канаді і в США буває) -- в Україні, як би могли 
заохотити участь в таборах?

Відповідь Крайового Референта УПЮ України, пл. сен. Миколи Бігуса:
-Протягом таборового літа в нас відбуваються 130-150 таборів щорічно, із тенденцією до 

росту. З них курінні та міжкурінні табори - приблизно половина (тобто десь половина діючих 
куренів проводить щороку курінний табір). Ще 10-15 - окружні табори, куди можуть поїхати 
учасники з малих осередків, які не можуть самостійно провести свій табір.

-Часто на перешкоді участі у таборі є:
- висока вкладка (1500-3000 грн)
- накладки по часу із літніми відпустками батьків
- іншого роду табори, оздоровлення, відпочинок
-Часто є таке, що якщо прихильник не відбув в перший рік пластування табір, то далі він 

припиняє пластувати.
-В Україні заохочують участь у таборах шляхом:
- зменшення вкладки для малозабезпечених
- проведення окружних таборів для тих, хто самостійно не може таборувати
- програма “Спільнокошту” для підтримки розвитку осередків на півдні, сході України
-Самостійні гуртки - по різному. Часто їдуть саме на окружні табори. Є випадки і опіки з боку 

куренів такими самостійними гуртками.
США - Голова Крайової Таборової Комісії, пл. сен. Христя Козак, розвідує чому певний відсоток 

юнацтва не їде на табори. 

Ріä таборіâ

Краé 2017 2018 2019
Аâñтраëіÿ Станичний табір 

Лещетарський табір
Станичний табір 
Лещетарський табір

Арãентина Крайовий табір Крайовий табір Крайовий табір
Веëиêобританіÿ 18.9% брали участь в 

ЮМПЗ
-- --
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Канаäа Два окружні табори 
(один в Манітобі і один в 
Онтаріо). Бракують дані 
від одного табору.
19.6% брали участь в 

ЮМПЗ
Золота Булава

5 курінні таборів (4 
курені з Торонта і один 
з Оттави). Бракують дані 
від двох таборів.
2 міжкурінні табори 

(Калґарі і Вінніпеґ, 
Едмонтон і Вінніпеґ). 
Бракують дані від одного 
табору.

3 крайові табори, по 
ступенях.
Золота Булава

Ніìеччина ЮМПЗ
Лещетарський табір

Крайовий табір
Лещетарський табір

Крайовий табір
Лещетарський табір

Поëüща Крайовий табір
31.6% брали участь в 

ЮМПЗ

Крайовий табір Крайовий табір

ÑША Окружні табори (3 оселі)
Табір старшого юнацтва
Морський табір
14.7% брали участь в 

ЮМПЗ

Окружні табори (3 оселі)
Табір старшого юнацтва
Морський табір
Скелелазний табір
5 виховники з України
Школа Булавних

Окружні табори(3 оселі)
Табір старшого юнацтва
Морський табір
КВТ
Табір в Сіетл
Лісова Школа

Уêраїна --
Золота Булава
Школа Булавних
Лісова Школа

Різноманітні табори*
Золота Булава
Школа Булавних
Лісова Школа

--
Золота Булава
Школа Булавних
Лісова Школа

*Електронне звітування таборів розпочалося в 2017/2018 і не було цілком розвинене

Коìентарі:
Аргентина – ст. пл. Ґеня Василик
-літні табори відбуваються дуже добре. На таборі знаходимо найкращий час щоб працювати 

з юнацтвом і так само вони, мають найкращі способи самовиховиння, жити серед природи та 
ділитися разом. Наші зусилля вартісні і відновляються наші надії. 

Канада- пл. сен. Гані Шиптур, Референт ЗБ
-варта би мати послідовність між ЗБ і ЛШ/ШБ підчас року щоби бачити які є потреби і як 

краще творити тяглість від одного вишкільного табору до другого 

Ріä Таборіâ â Уêраїні, 2018*

Ріä Таборó Чиñëо таборіâ Чиñëо óчаñниêіâ
Краéоâиé 10 295
Краéоâиé Аïробаціéниé 4 115
Кóрінниé 15 290
Міжêóрінниé 1 31
Оêрóжниé 2 43
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Міжоêрóжниé 1 25
Ñтаничниé 1 12
Ñïец 11 345
Раçоì 45 1156

 
*Звітування не є в повністю
**Види спец таборів: морський, вело, мандрівний, лещетарський, спортивний, мистецький, 

летунський, кінний, етнографічний, військовий і альпінізм.

Ріâенü Уêраїнñüêої Моâи

Канаäа
Станиця Калґарі –
-більшість нашого юнацтва народилися в Україні, то рівень мови є відносно високий так як на 

станицю в діяспорі.

Аâñтраëіÿ
- приблизно половина не говорять але розуміють, і половина не розуміють і не говорить

Арãентина
- стараємося дотримати українську мову, але це не є легко тому що виховники і діти не ішли 

або не йдуть до школи, та може в хаті кожного разу говориться менше по україньскому.

ÑША 
– заввага Голови Крайової Таборової Комісії – пл. сен. Христі Козак
«Українськy мову чути рідше і рідше на пластових таборах.»

Поëüща
-на пластових акціях дуже великий натиск ставиться на українську мову. Їі рівень оцінюємо як 

добрий.

Уêраїна
-загалом нормальний. В нових осередках на сході/півдні можуть бути випадки спілкування 

російською, але загалом в Пласті в Україні швидка українізація. Натомість є тенденція збільшення 
використання англіцизмів в назвах пластових заходів та діяльності

Яêі наéбіëüші є ïотреби, необхіäні äëÿ роçâитêó?

Канаäа
-більше юнацтва

Аâñтраëіÿ
-матеріали	для	виховників/юнацтва	по	Англійські	і	Українкські	щоб	всі	могли	використати
- аксес до матерляів, легко знайти на вебсайт
-вишколи для виховників, більше виховників, реґуларні сходини, пластові практичні занняття
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Арãентина
-потребуємо знайти щось шоб зацікавити наших юнаків. Підчас року є дуже тяжко організувати 

сходини, тому що вони мають інші діялності підчас тижня (в школі та в громаді), а може прийти до 
домівки щоб виконувати проєкти для пробів (так як в школі), не є цікаво. Також потрібно більшу 
підтримку від батьків.

Поëüща
-створення більшої кількості пластових станиць у Польщі та бажання старших пластунів, які 

проживають у Польщі, займатися гуртками

Уêраїна
-оновлення програми УПЮ
-оновлення вишкільної системи
-професіоналізація адміністраторів, що займаються розвитком УПЮ

ЗАÃАЛЬНІ ЗАВВАÃИ:
Була	заввага	що	“суха	статистика	-	скільки	скобів/вірлиць	чи	щось	таке	-	це	не	зовсім	доцільно	

ілюструвати” але, на мою думку, мусемо якось аналізувати чи ми виконуємо вимоги нашої виховної 
програми.  БГБ УПЮ вже роками знає що юнацтво не завершує 3-ту пробу і мусемо рішати як це 
покращити. Рівнож бачимо що є велика кілкість не-вишколених виховників----чи це має вплив на 
юнацьку програму? Ця суха статистика є лише частиною нашого дослідження але цій обєктивні 
дані є, на мою думку дуже вартісними. 

Варто всім краям переглянути участь у таборах і зрозуміти які є перешкоди до участи.
Хоч слідкування переходу з одного юнацького ступеня до другого ілюструє певний поступ 

юнацької програми, вважаю що також варто знати скільки юнацтво річно вписується до станиці 
і скільки річно відпадають. Відсоток утримання дає обєктивну оцінку задоволення пластової 
програми.

Рекомендую наступні БГБ УПЮ проаналізувати Звіт Діяльності УПЮ 2017-2019 і оцінити 
користь збирання існуючих даних і запропонувати додаткові дані які допоможуть оцінити юнацьку 
виховну програму.  

3. ÄРУÃИЙ ÑТУПІНЬ В КАÄРІ ВИХОВНИКІВ 
здобули 23 осіб:

507. ст. пл. скоб Орест Гривняк, Україна
508. ст. пл. Василь Мартюк, Україна
509. ст. пл. Андрій Ребрик, Україна
510.  ст. пл. Марко Романів, Україна
511. ст. пл. Микола Матишак, Австралія
512. ст. пл. гетьм. вірл. Марта Свистун, Україна
513. пл. сен. дов. Галина Єременко, Україна
514. пл. сен. Роман Орищенко, Україна
515.  ст. пл. Тарас Липовий, Україна
516.  пл. сен. Ольга Кравчук (Калітовська), Україна
517.  ст. пл. вірл. Тетяна Лапковська,  Україна
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518. ст. пл. вірл. Софія Данилиха, Україна
519. ст. пл. скоб Василь Венгерек, Україна
520. ст. пл. скоб Ігор Гангала, Україна
521. ст. пл. Марія Павлюк, Україна
522. ст. пл. вірл. Анастасія Бондаренко, Україна
523. пл. сен. пр. Дмитро Осипчук, Україна
524.  ст. пл. геть. скоб Тиміш Гoрбай, Канада
525. ст. пл. скоб Андрій Хіхловський, Канада
526. ст. пл. скоб Стефан Лазурко, Канада
527. ст.пл.скоб Андрій Пивоварчук, Україна
528. ст. пл. вірл. Оксана Косендяк, Україна
529. ст. пл. Богдан Пацкань, Україна
530. ст. пл. скоб Захар Маковський, Україна
531. ст.пл.вірл.-обс. Ольга Михальська 

4. ÑТУПІНЬ ÃЕТЬМАНÑЬКОÃО ÑКОÁА/ВІРЛИЦІ
здобули:
Гетьманська пластунка вірлиця Андрея Пенцак  (США)
Гетьманська пластунка вірлиця Ляриса Городиська(США)
Гетьманська пластунка вірлиця Дарія Ярошевич (Україна)
Гетьманська пластунка вірлиця Софія Шиприкевич(США)

5. ВИКОНАННЯ РЕЗОЛЮЦІЙ ТА РЕКОМЕНÄАЦІЙ 
ВЕЛИКОЇ РАÄИ ÑКОÁИНОÃО КРУÃА, 
схвалених 19 зборами КУПО

Юнацüêі Реçоëюції
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. 

Всі	Крайові	Коменданти/Референти	УПЮ	переслали	БГБ	УПЮ	перелік	спеціалізаційних	(спец)	
таборів в їхніх краях. Найпоширеніший спец табір по краях лещетарський – що року організований 
в Австралії, Німеччині, США і Україні.  Щорічній морській табори відбуватимуться в США і Україні. За 
останніх паро років, в США відбулися вело табори і табір скелолаження. В Україні є значно більше 
спец таборів - морський, вело, мандрівний, лещетарський, спортивний, мистецький, летунський, 
кінний, етнографічний, військовий і альпінізм.

Спеціалізаційні табори в Канаді (під такою назвою) не відбуваються. Курені, станиці, чи край, 
рішають який табір хочуть організувати в данім році, і ці табори нормально мають якусь одну 
спеціалізацію (наприклад: мандрівництво, канойкарство, чи їзда велосипедами). Спеціалізація 
табору походить від головних зайнять і мандрівок, і вмілостей, і табори не повторюються рік за 
роком.

В Австралії та в Аргентині, спец табори не відбуваються, але тема і програма річних літних 
таборів нераз зосереджені на якусь спеціалізацію. Наприклад, в 2018 році, з нагоди святкування 
Рік Морського Пластування, відбулися морській табори.     
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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. 

Бувша Крайова Булавна УПЮ України, ст. пл. Люба Журко і теперішний Крайовий Булавний УПЮ 
України, пл. сен. Микола Бігус підсумували стан створення окремого «Правильника спеціалізацій» 
в	Україні.	На	разі,	окремого	Правильника	немає.	Є	Положення	про	пластові	спеціалізації	(http://
www.upu.plast.org.ua/doc/).	В	Україні	створена	булава	спеціалізацій,	в	яку	входять	представники	
усіх	зареєстрованих	спеціалізацій,	представники	від	інших	булав	(за	бажанням)	(https://spec.plast.
org.ua/).

Але зараз активність цього органу низька, спеціалізації достатньо автономні. Хоч Друг 
Бігус підтримує створення Правильника, більшість в булаві спеціалізацій не відчувала потреби 
координуватись, все унормовувати.

В 2019 році взялась знову активізувати цю справу ст.пл. Людмила Добриніна, ЧХ.
В інших краях не було потреба оформити «Правильник спеціалізацій» тому БГБ УПЮ рішала 

що, тим часом, це є внутрішна справа КВ УПЮ України.  

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.

Краї прозвітували як спец табори є переведені. В Австралії , коли спеціалізаційні активітати 
зогранізовані, приватні спец підприємства переводять зайняття. В Німеччині, правильники 
стосується до законів Австрії, і організатори спец таборів переводять власні вишколи. В США, 
кваліфіковані інструктори (пластуни або особи поза Пластом) переводять інструктажі та зайняття 
на спец таборах. 

Ґ-4. ВРСК доручає Головному Булавному УПЮ разом з крайовими проводами УПЮ розробити 
вимоги до програми крайових таборів, виконуючи які, табори мають право зараховуватись для 
здобуття ступеня скоба/вірлиці. 

БГБ УПЮ підтримує переведення Крайових Вишкільних Таборів як корисний засіб для третої 
юнацької проби. БГБ УПЮ уповноважує МРСК кожного краю прийнемати рішення, що до того як 
використовувати цей засіб в системі третьої проби та як організовувати програму табору. А також 
визначати чи участь в цьому таборі є обов’язковою вимогою для зарахування третої проби.

Юнацüêі Реêоìенäації

Ґ-5. ВРСК рекомендує КУПО дозволити проводу Пласту в Україні розробити та спробувати в 
Україні самовиховну програму для старшого юнацтва та молодшого старшопластунства на 
основі світового досвіду в порозумінні з Головними булавними УПЮ та УСП.

Робоча комісія проекту роверскаутинг підготовила презентацію проекту.

Пробëеìатиêа наä ÿêою ìи ïрацюєìо.
При загальному рості чисельності юнацтва кількість юнаків і юначок, які здають третю пробу 

не збільшується бажаними темпами. Чимало юнаків і юначок не мають бажання здавати третю 
пробу, зокрема не розуміють, чим це допомагає їхньому особистому розвитку. Здаючи 9-ть 
проектів трапляються випадки коли проекти роблять формально для “галочки”,  будучи частиною 
проводу певного пластового заходу, який проводять одні пластуни для інших. Крім того час роботи 
над третьою пробою співпадає з часом вступу до ВНЗ і часто ускладнює можливість отримання 
ступеня скоба чи вірлиці.
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Наша команда бачить роверскаутинг як спосіб збільшення мотивації особистого розвитку 
юнацтва від 16-ти років.

Ціллю роверскаутингу є формування цілісної особистості за допомогою таких інструментів 
як самовиховання, спеціалізації, громадське виховання. Через роверскаутинг ми посилюємо 
волонтерську працю старшого юнацтва на благо громади, зокрема збільшуючи відсоток 
переходу пластунів з УПЮ, а також посилюємо розвиток спеціалізацій, продовжуємо сприяти 
самовихованню та самоосвіті молоді.

Над проектом працювали: Оля Герус, Роман Кучкуда, Микола Музала, Христина Орищак, 
Роман Пастух, Сашко Свистун.

Шëÿх ÿêиé ìи ïроéшëи
Вивчення моделей: 
•	 Rover	scouts	in	BSA	
•	 Роверскаутинг	в	харцерів	
•	 світове	Джемборі	і	зустрічі	з	роверскаутами	різних	країн
•	 досвід	Пласту	в	Канаді	по	спробі	зробити	роверскаутинг.
•	 Проби	СУПЕ	–	визначення	характеристик	пластуна
•	 Компетенції	майбутнього	на	основі	форуму	в	Давосі
•	 Теорія	поколінь
•	 Проекти	особистого	розвитку	–	make	me	better,	80	thousand	hours,	https://strenuouslife.co/
•	 Індивідуальні	 розмови	 з	 роверскаутами	 скаутських	 організацій	 інших	 країн	 (США,	

Німеччина, Англія, Малайзія, Чехія, Польща, Словенія, Фінляндія, Нідерланди)

Реçóëüтат – теïерішнÿ ìоäеëü
Основою моделі роверскаутингу, яку ми пропонуємо є ціленапрямлена робота над собою. 

Працю над собою ми бачимо через всесторонній розвиток особистості враховуючи наступні 
параметри: тіло, емоції, інтелект, практичне життя, світогляд і характер та використання усіх цих 
параметрів для суспільного служіння.

 

Гармонійна особистість розвиватиметься в кожному з напрямків, чим більше роверскаут 
працює над собою тим більш об’ємною є його особиста піраміда. 

Тіло - це про життя в гармонії з власним тілом: обізнаність стану здоров’я, здорове харчування, 
спорт, який допомагає покращувати власний стан здоров’я. 
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Емоції - це про вміння визначати і працювати з власними емоціями, а також розуміти емоції 
інших. 

Інтелект - це про розвиток мозку (спостережливість, вирішення проблем, пам’ять), а також 
про вміння аналізувати і критично мислити.

Світогляд і характер - почуття честі, релігійні практики, патріотизм.
Практичне життя - це про професійний розвиток (вивчення дисциплін та опанування ними) 

підприємливість.
Суспільне служіння - це застосування перелічених питомностей для допомоги іншим.

Ñиñтеìа роâерñêаóтинã ìатиìе наñтóïні етаïи: 
оцінка на вході в програму (заміряємо рівень розвитку кожної питомності, спершу через 

опитування, а тоді через серію завдань, які дають змогу випробувати різні питомності і фінальний 
етап табір - за результатами якого роверскаут будує свою піраміду.

1 проба – робота над собою і розширення осей. Зрозумівши свій початковий стан роверскаут 
думає	 над	 2-3	 проектами,	 які	 допоможуть	 йому/їй	 якнайкраще	 розвинути	 ті	 питомності,	 які	
найменш розвинуті. Роверскаути працюють в гендерно мішаних групах, оголошують про ідею 
свого проекту в групі і презентують результат теж групі роверскаутів. Ментори супроводжують 
роверскаутів	в	часі	реалізації	проектів.	Для	прикладу	якщо	у	юнака/-чки	найменше	розвинуте	
тіло, проектом може бути підготовка і тренування до півмарафону, а для того щоб ще розвинути 
суспільне служіння роверскаут повинен залучити друзів, з якими разом тренуватиметься до 
забігу і в результаті забігу вони зберуть благодійні внески на соціальний проект.

2 проба - спеціалізації - наступний рівень роботи над особистою пірамідою через систему 
спеціалізацій, а саме - вибір  спеціалізації, ріст в ній як в професійному особистому, так і 
інструкторсько- пластовому житті. Як результат, отримуєш ступінь скоба- ”назва спеціалізації”.

3 проба - гетьманський (до цього етапу ми допоки не дійшли в ґрунтовно. З робочих ідей є робота 
в двох напрямках кандидата: перший - вибір та реалізація проекту на рівні краю чи міжкрайовому 
рівні	великих	масштабів	та	соціальної	значимості	зі	залученням	широких	мас	до	реалізації	чи/і	
створення	масштабного	медіа	приводу;	другий	-	вибір	ділянки	в	рамках	роверскаутингу,	робота	
щонайменше рік для розвитку роверскаутингу

Наша робоча група найбільше працювала над етапом оцінки. Ми розробили опитник, з 
запитаннями, щоб визначати кожен елемент, а також серію завдань, які учасник програми 
виконуватиме протягом півроку аби протестувати себе і свої питомності.

Наñтóïні êроêи:
•	 розширити	робочу	групу	і	залучити	нових	людей
•	 протестувати	систему	оцінки

Проеêти рішенü
Для того щоб рухатись далі, нам потрібно протестувати систему оцінку і табір на робочій групі. 

Тому ми просимо КПР дозволити нам провести експеримент, залучивши в програму пластунів 
віком 18-20 років, які не здали, або не здавали третю пробу.

Ґ-6. Рекомендувати усім пластовим виховникам УПЮ, а також усім повнолітнім пластунам 
долучитись до закритої групи у фейсбук «Дискусія при ватрі» - для обміну думками, знайомствами 
і комунікації, міжнародних знайомств. 

БГБ УПЮ погодилася що закрита група у фейсбук «Дискусія при ватрі» не була відповідною 
і тому створила нову закриту групу у фейсбук “Всесвітна Рада Скобиного Кругу” для юнацьких 
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пластових виховників (КВІ + КВІІ) зі всього світу. Ця група створена для обмін думок і покращення 
комунікації і міжнародних знайомств. Сподіваємось що, з часом, будуть жваві дискусії і пропонуємо 
щоб один з членів БГБ УПЮ був призначеним модераторем і запускав теми до дискусії. 

Ґ-7. ВРСК рекомендує ГПБ і крайовим пластовим організаціям вдосконалити і продовжити 
програму обміну виховниками «Україна поруч».  

БГБ УПЮ погодилася що обмін таборових виховників з різних країв дуже корисний але тому 
що ГПБ більше не фінансує програму обміну виховниками «Україна поруч», мусемо знайти інакші 
способи фінансування.

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.  

 В березні 2017 р., заступник головної булавної УПЮ, ст.пл. Роман Кучкуда, ВБ відновив сайт 
Пластова Банка  і помістив на відновлену мережову сторінку Булава головної булавної УПЮ 
(https://upu.plast.org).	Пластова	банка	–	це	проект	покликаний	полегшити	життя	виховникам.	Тут	
можна знайти багато цінної інформації, котра потрібна для проведення сходин, збірок, здачі проб, 
таборів та зростання виховників і юнацтва.  

Ґ-9. ВРСК рекомендує Пластовому Конгресу провести фахове дослідження потреб і зацікавлень 
УПЮ. Дані дослідження опублікувати для пластового загалу. 

Члени	Скобиного	Кругу	брали	участь	в	6-ому	Пластовому	Конґресі	(08/14/2017)	в	Німеччині	де	
розпочалася дискусія про виховну програму УПЮ і зацікавлення УПЮ. Ширші дискусії пов’язені 
цими темами продовжувалися коли були зустрічі з виховниками УПЮ на КПЗїздах в Канаді і підчас 
зустрічах з крайовими булавами УПЮ в Україні і в Австралії.

Ґ-10. ВРСК рекомендує ГБ УПЮ створити комісію юнацької програми, котра збере і розгляне усі 
пропозиції країв щодо модернізації проб і рік перед 20-ми Зборами КУПО представить пропозицію 
оновленого правильника УПЮ. 

В грудні, 2016 р. головна булавна УПЮ дізналася про процес оновлення юнацьких проб в 
Україні в розмовах з Крайовою Булавною УПЮ України, ст. пл. Любою Журко.

В березні, 2017 р., головна булавна УПЮ стрінулася з пл. сен. Танею Джулинською яка мала 
ключеву ролю у перетворення проби у 1970-их роках.  Головна булавна УПЮ розпочала переговори 
(3Х) про модернізації проб з МРСК Канади, і з виховниками і старшим юнацтвом станиці Торонта і 
підсумувала результати цих дискусій.  В жовтні, 2017 р., підчас МРСК США дискусія про осучаснення 
проби розпочалася. Проведено вперше скайп зустріч з новоствореною комісіею модернізації 
юнацьких	проб	(12/15/2018).	

•	 Члени:
пл. сен. Катруся Долішна – Голова Булавна УПЮ
пл. сен. Наталка Мисаковець – Канада
пл. сен. Ксеня Козак – США
ст. пл. Анна (Нуся) Назарик – Аргентина
пл. сен. Ростислав Антимис  – Україна
ст. пл. Олена Боднар – Польща
Слідуючий скайп зустріч відбутий в квітні, 2019 р. Обговорили про загальний процес оновлення 

проби і як можемо пристосовувати зміни до спеційфічних потреб особистих країв.
Члени комісії, пл. сен. Катруся Долішна і пл. сен. Ксеня Козак запроектували нові індекси на 

ступінь прихильника і до першої і другої проби. Обдумали як поліпшити систему проектів до 
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третої проби і написали рекомендації щодо змін. Розіслали іншим членам комісії в липні, 2019 р. 
Оновленні	індекси	будуть	представлені	на	ВРСК	(11/01/2019).
 

6. МІЖНАРОÄНІ ВИШКІЛЬНІ ТАÁОРИ (МВТ) 
У таблиці 6.1 підсумовані міжнародні вишкільні табори організовані і переведені з 2017-

2019 років. Що року, референти МВТ зголосили комендантів, дати і місце табору на одобрення 
на пленум ГПБ, переслали рамову програму табору 3 місяці перед табором, а опісля табору 
переслали кінцевий звіт.

Табëицÿ 6.1 Міжнароäні Вишêіëüні Табори 2017-2019
 
Шêоëа Áóëаâних

В 2018 р., відсвяткували 50-ліття заснування міжнародного вишкільного табору «Школу 
Булавних»	в	Гантері		(06/30-07/01/2018).	Була	в	контакті	з	оргкомітетом	50-ліття	ШБ	про	програму	
і організацію святкувань. Підготовила електронний опитник про пластову і громадську діялність 
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абсольвенток ШБ США 1968-2017, розіслала опитник, проаналізувала результати опитування, і 
представила	презентацію	опитування	підчас	святочного	бенкету	50-ліття	ШБ	в	Гантері		(06/302018).		

Відбула сходини з пл.сен. Мартою Кузьмович, Голова ГПБ, Референтом Школи Булавних при 
ГПБ, пл. сен. Дорою Горбачевською і референтами ШБ США, ст. пл. Катрію Кузьмович і ШБ України, 
пл.	сен.	Наталкою	Літковець	щоб	узгоджувати	програму	між	краями.	(07/01/2018)	На	рекомендації	
нових колишніх коменданток ШБ (подруги Роксоляна Залуцька, Аня Вейлен, Зоя Ріпецька, і т.д.),  
бажано щоб комітет ШБ  США  включав нове покоління нових коменданток ШБ щоб забезпечити 
свіжу перспективу і розвивати нових провідниць. Рекомендовано щоб комітет стрічався (по 
телефону або інтернету) принаймі раз на півроку.

Зоëота Áóëаâа

Уêраїна
З нагоди 25-літнім ювілеєм міжнародного вишкільного табору «Золота Булава» в Україні 

вислала привіт організаторам і випускникам усіх років.

Аâñтраëіÿ
Завдяки ініціативи членів Крайової Пластової Старшини Австралії, головно пл. сен. Олі 

Дудинської  і  пл. сен. Пилипа Ботте, підтримки Головної Пластової Булави і співпраці Головної 
Референтки Золотої Булави, пл. сен. Гані Шиптур, в квітні, 2019 р. вперше відбувся міжнародний 
вишкільний табір «Золота Булава» в Австралії!  Ст. пл. Іванка Бучма була коменданткою вишкільного 
табору і 13 учасників брали участь в таборі. Довголітні члени проводу «Золотої Булави» в Канаді, 
старші пластуни Таня Яців-Жураківська і Руслан Трач, разом з пл. сен. Гані Шиптур допомогли з 
організацією програми перед табором і мали менторську ролю з австралійськами виховкниками 
підчас табору. Успіх цего табору був феноменальним для юнацтва і для виховників! Підсумки одної 
учасниці «Після цього табору я можу впевнено сказати що кожен учасник навчився більше про 
значення слова «провідництво» та свої особисті можливості». 

З нагоди відкриттям першого міжнародного вишкільного табору «Золота Булава» на терені 
Австралії, вислала привіт учасникам і булаві і подяку всім організаторам.

Життÿ â Пëаñті

МВТ «Життя в Пласті», це щорічний табір для старших пластунів та пластунок, які не були в УПЮ 
(старших пластунів-прихильників). Метою табору є показати Пласт як самовиховну організацію, 
принципи Великої гри з юнацтвом, які ще функції крім виховництва може виконувати доросла 
особа в Пласті. Програма побудована на стандартній програмі табору УПЮ (гутірки з практичного 
пластування, про мету та ідейні основи Пласту, ватри і вогники, діє гурткова система, ведеться 
точкування учасників). В рамках табору учасники проходять вишкіл виховників УПЮ, який 
зареєстрований у Крайовому проводі УПЮ України, має порядкове число і свого коменданта. 
В кінці учасники отримують посвідку за табір та посвідку про зарахування чи незарахування 
вишколу. (підготовила ст. пл. Олеся Мороз, 2011 р.)

Перший  табір відбувся в 2005 р.і до 2009 р. відбувався що другого року. У листопаді 2009 
року Загальний Зїзд УСП рекомендував надати табору “Життя в Пласті” статус міжкрайового 
вишкільного табору.  Міжкрайовим табором УСП є табір старшопластунів з 2 і більше країв, що 
має пластову спеціалізацію або загальну пластову програму, організований Головною булавою 
УСП чи проводом (референтурою табору), сформованим за її згодою. Цю резолюцію затверджено 
на 17-их зборів КУПО.
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БГБ УПЮ перевірила склад учасників цего табору і затвердила що, окрім 2011 р., не було 
жадних учасників поза Україною. Тому, разом з ГБ УСП, ГБ УПЮ рекомендує щоб відібрати статус 
“Міжкрайового Вишкільного Табору” від старшопластунського табору “Житти в Пласті” тому що 
цей табір не відповідає критеріам “Міжкрайового Вишкільного Табору”, головно участь пластунів 
з 2 і більше країв.   

 
7. ВМІЛОÑТІ
Протягом цеї каденції 52 вмілості була зареєстровані до Списку Вмілостей УПЮ (Правильник 

УПЮ – Частина ІІ)
 Ковзання на Леді
Гохляндець*-  
Баварець*
Міттенвалдець*
Морезнавство** – одно-разова вмілість в програмі року морського пластування
Тактична Медицина 
Запобігання Злочинності 
Морська Біологія
Перша допомога 3
Їзда на сніговій дошці (Сноубордизм)
Гірський еколюб
Манітобський еколюб
Онтарійський еколюб
Українське куховарення
Історик українського поселення в Канаді
Історик українського поселення в Канаді 2016
Морське каякарство
Їзда під водою
Їзда санями
Аваційна метеорологія
Авіамоделювання
Аеродинаміка
Аеронавігація та повітряний рух
Будова літальних апаратів
Історія авіації
Парапланеризм
Дельтапланеризм
Археологія
Борець
Вебмайстер
Догляд за кіньми
Зброєзнавство
Знавець ...(Назва комп’ютерної програми)
Знавець комп’ютерів
Кінна ветеринарія
Кінне мандрівництвл
Кавалерія
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Комп’ютерна верстка
Комп’ютерна графіка
Користувач інтернету
Краєзнавство
Маскування
Перекладина
Радіотехніка
Розвідництво
Семиборець
Рольовик
Слідознавство
Спелеотуризм
Теренові Ігри та Змаги
Веломандрівництво
Економіст
*ЮМПЗ 2017
** Одно-разова вмілість в програмі року морського пластування

8. КОМУНІКАЦІЯ
Новий сайт УПЮ при адресі www.plast.org активований. Разом з ГБ УПЮ і Технічним 

Адміністратором ГПБ, почали дискусію про осучаснення базу даних членів Скобиного Кругу щоб 
покращити спосіб комунікацію між членами Скобиного Кругу щодо виховної програми УПЮ. 

Технічна підготовка закритої фейсбук групи “Всесвітня Рада Скобиного Кругу”. Ця група для 
юнацьких пластових виховників з Другим ступенем КВ УПЮ зі всього світу.

Підготовила	зразок	звіту	для	Крайових	Комендантів/Референтів	УПЮ	для	звітування	про	стан	
і діялність УПЮ.

Щоб нові члени БГБ УПЮ були свідомі своїх обов’язків, почала списувати напрямні для 
діяльність БГБ УПЮ.

9. ВІÄНОВЛЕННЯ ВИМОÃИ НА ÑТУПІНЬ «ПЛАÑТУН ÑКОÁ ОÁÑЕРВАТОР»
З ініціативи пл. скоба-обсерватора Антона Перекліти, з Дітройту, США, вимоги до проби обсер-

ватора були усучаснені в серпні, 2019 р. Вимоги котрі були у правильнику УПЮ були завішані в 
2002 р. бо були нереалістичні до виконання в теперішній часи. Тим часом в Україні відновила цю 
пробу але ніколи не подали вимоги на розгляд ГПБ. 

Усучаснені вимоги переглянуть специ літунського пластування а тоді передані на розгляд 
ГПБ. Віримо що переробленні і більш реалістичні вимоги зацікавлять юнацтво здавати цю пробу.

10. ПРОЕКТИ «ПРИ ВАТРІ» і «ПЛАÑТ ÑПІВАЄ» 
ПОÄАВ ПЛ. ÑЕН. ÄОВ. АНÄРІЙ ÑПЄХ
При âатрі
Співаник складається з трьох частин: книжка, веб сторінка і апп додаток для iPhone.
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1. Книжка: Співаник «ПРИ ВАТРІ» був в роках 2017 і 2019 офіційним співаником міжкрайового 
вишкільного табору ЗОЛОТА БУЛВА у Канаді і на ЮМПЗ 2017 у Німеччині. Його маленький, зручний 
формат і велика збірка пісень має між учасникам чудовий попит. 

Тішуся	повідомити	що	співаника	можна	отримати	в	крамниць/домівках	слідуючих	старшин:	
КПС Україна (Львів), КПС Канада (Торонто), КПС Аргентина, КПС Австралія, КПС Польща, КПС 
Німеччина.

2. Веб сторінка: Прошу вас відвідати сторінку www.pryvatri.com! Вона оновлюється постійно 
і зберігає за той час більше пісень як книжка. На сторінці можна знайти до кожної пісні співаника 
YouTube-лінк, щоби послухати її. До багатьох пісень також знайдете ноти.

3. Апп додаток: Новий iPhone update зберігає усі пісні книжки, акорди і до кожної пісні 
YouTube-лінк щоби послухати.

Пëаñт ñïіâає
Підчас ЮМПЗ у Німеччині 2017 разом з Катрусею Долішною заініційовав проект “ПЛАСТ 

СПІВАЄ!”.	Малі	групи	пластунів	(гуртки	/	курені	/	друзі)	по	всіх	краях	вишукували	свою	улюблену	
пісню, вивчали її, знімали свій спів на мобільний смартфон. Ці відео можна найти на YouTube 
(Hashtag #pryvatri). На жаль мало груп брало участь в цьому гарному проекті, хоча відгуки 
учасників проекту були дуже позитивні. Дякую усім вам за чудову співпраці і підтримку!

СКОБ!

пл. сен. дов. Андрій Спєх, V

11. РІК МОРÑЬКОÃО ПЛАÑТУВАННЯ
ПОÄАВ ПЛ. ÑЕН. ÄАМ’ЯН ÃАНÄЗІЙ
(уривки з звіту)

Ñâітоâа аêціÿ «Ріê Морñüêоãо Пëаñтóâаннÿ»

Рік Морського Пластування (РМП) був світове відзначення 100-ліття підняття державного 
прапору над Чорноморською Фльотою 29 квітня 1918р. ГПБулава проголосила 2018 рік “Рік 
Морького Пластування” й кожна країна мала собі рішити на річну програму. КПС США підтримала 
програму	куренів	ЧМ/ЧХ	під	кличом	“На	Хвилях	Моря	До	Спільної	Мети.”

Найважніші події світового РМП:
•	 РМП	почався	в	січній	2018р.	коли	відкрили	Морський	Табір	в	Буенис	Айрес,	в	Аргентині.
•	 В	США	конкуренція	між	залогами	вимагала	місяцьні	відео-проєкти	починаючи	в	січній.	В	

США	440	юнаків	/	юначок	були	реєстровані	на	РМП.	216	юнацтво	брало	участь	в	Свято	Весни	США.
•	 В	Україні	відбулася	найбільша	збірка	пластунів	котрі	брали	участь	в	програмій	Морського	

Пластування	–	ЧМ/ЧХ	зорганізували	Свято	Весни	у	Львові	де	понад	1,300	юнаків/чок	брало	участь.	
Чорноморці брали участь в офіційнім святкуванням Української Фльоти 29 квітня 2018р. в Одесі.

•	 Останна	акція	РМП	була	при	кінці	грудня	2018р.	коли	відбувся	Морський	Табір	в	Австралії.
•	 Під	нашою	рекомендацію,	ГПБ	створила	одно-разову	вмілість	“Морезнавство”	вимоги	котрі	

в цьому звіті.
 Вëаñні ñëоâа (беç ïоïраâоê) óчаñниêіâ çі ÑША:
•	 “Мені	дуже	сподобалося	Морский	пластовання.”	-	Розвідувач	із	Філядельфії
•	 “За	багато	роботи	але	прогульки	були	приємні!”	–	Вірлиця	з	Пассейку
•	 “Р.М.П.	дало	мені	нагоду	змагатися	і	в	той	сам	час,	навчитися	про	цікаву	історію	та	інший	тип	

пластування. “ - Розвідувач із Клівленду
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•	 “Мені	сподобалося	рік	морського	пластування	бо	це	дало	шанс	пластунам	більше	бути	з	
природою і навчитися про морське пластування.” - Розвідувач із Філядельфії

•	 “Рік	морского	пластування	було	весело	рік	що	включав	цікаві	заннятя	та	табори	для	всіх	
віків і пластуни” - Розвідувачка із Гартфорду

•	 “Рік	морського	пластування	було	так	був	унікальним	тому	що	ми	ніколи	не	робили	щось	
подібного до нього.” - Розвідувачка із Філядельфії

•	 “Перший	місяць	був	утіхою,	але	було	дуже	багато	роботи.”	-	Розвідувач	із	Клівленду

Що ìи äіçнаëиñÿ
Програма РПМ вимагала багато часу та роботи від зв’язкових та учасників. Хоч часами 

програма	вимагала	за	багато,	більшості	станиць	/	куріннів	брало	участь	в	багатьох	зайннять.	
Одна річ котра стала ясною - змагання між групами додала до програми РМП. Коли я перше 

пропонував нашу програму, деякі зв’язкові були проти точкування та змагання бо це тепер не є “в 
моді” у Пласті в США. Але мушу признатися що РМП нам доказав що все юнацтво дуже добре собі 
дало раду й сильно змагалося (це включає хлопців та дівчат). Майже кожна ділянка підчас Свята 
Весни була точкована до змагання. Хоч юнацтво привикло до більш свобідного Свята Весни (ніхто 
на СВ молодший ніж 40 років не пам’ятав змагання підчас СВ), вони всі жваво принемали змагання 
та дійсно себе і один-одного пхали щоб здобути високий вислід. Я сильно рекомендую вертунися 
до загальної програми змагання для юнацтва. Юнаки та юначки користуються з конкуренції. 

С.К.О.Б! - Доброго Вітру!
За Організаційний Комітет, 

пл.сен. Дам’ян Гандзій,
Голова організаційного комітету РМП
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12. ІНША ÄІЯЛЬНІÑТЬ.
Участь в 13 пленумах ГПБ.
Брала	участь	у	сходинах	ГПБ	в	Львові		(12/2016,	03/2018	+	03/2019).
10 Скайп Зустрічі з Булавою Головної Булавної УПЮ 
(10/2016;10/2017;12/2017;01/2018;	04/2018;06/2018;10/2018;	01/2019;	05/2019;	06/2019).
Брала	 участь	 в	 КПЗїзді	 України	 (11/26-11/27/2016)	 і	 на	 КПЗїздах	 в	 Канаді	 (03/2017,	 02/2018,	

02/2019).
Три особисті зустрічі з заступником Головної Булавної УПЮ, ст. пл. Романом Кучкудою в Львові 

а також з уступаючим Головним Булавним УПЮ, ст. пл. Іваном Сприньом в Львові. 
Особисті зустрічі з крайовими комендантами з Канади, України й Австралії,  з членами КБ УПЮ 

України	(03/2018),	референтом	розвитку	Львівської	округи	(11/2017).	
Скайп зустріч з Головою КПС Польщі, ст. пл. Оленою Боднар, про виховну працю УПЮ в Польщі 

(10/04/2018).
Брала участь в телеконференції з пл. сен. Нілою Наконечною про розробку та впровадження 

системи онлайн вишколів для виховників УПН, УПЮ та пластових адміністраторів, та відповідно, 
створення	робочої	групи	для	цього	проекту	(06/26/2017).

Брала участь в спільних сходинах з ГПР про ратифікацію Правильника Начального Пластуна 
(06/28/2017).

Брала участь в ЮМПЗ 2017 і була учасницею табору УПС підчас ЮМПЗ 2017.
Брала	участь	в	6-ому	Пластовому	Конґресі	(08/14/2017).
Прошена як прелегент на вишкіл юнацьких виховників в Канада в 2017 і 2019 р.
Зустрічалася	з	командою	і	учасниками	КВДЧ	ч.	114	в	Львові	(03/11/2018).
Член підготовчої комісії святкування 50-ліття Школи Булавних в 2018.
Брала	участь	в	святкуванні	50-ліття	ШБ		в	Гантері		(06/30-07/01/2018).
Допомогла знайти інструкторів для вишкіл новацьких і юнацьких виховників нових осередків 

Европи	в	Парижі	(10/27-10/28/2018).
Відвідувала	МВТ	“Золота	Булава”	на	оселі	«Пластова	Січ»,	біля	Торонта,	в	07/2019.
Брала участь в трьох телеконференціях з членами КПС Канади щоб розробити політику 

відвернення	знущання	(04/20/2017,	05/17/2017,	05/22/2017).		
БГБУПЮ розпочала проект “Спілкування Юнацтва” між гуртками з України і Канади.
Була в постійному контакті з членами БГБ УПЮ через е-пошту і скайп.
Організувала підготовку на ВРСК 2019.  
Разом з БГБ УПЮ підшукали голів підготовчих комісії в складі: 
•	 Номінаційна	комісія	-	ст.пл.	Ксеня	Балук,	ОД,	Україна
•	 Резолюційна	комісія	-	ст.пл.гетьм.вірл.	Марта	Свистун,	Ті,	Україна
•	 Мандатна	комісія	-		ст.	пл.	Діяна	Франкевич,	ЛМ,	Німеччина

13. РЕКОМЕНÄАЦІЇ:

 Протягом цеї каденції, старалася поліпшити комунікацію зі своєю булавою (головний провід 
УПЮ і крайовій референти УПЮ) і з членами ВРСК уживаючи наявні засоби комунікації. Через 
скайп зустрічі, е-пошти, закритою фейсбук групою “Всесвітна Рада Скобиного Кругу” і особисті 
зустрічі краще обзнайомилася з розвитком, проблемами і перешкодами виховної праці УПЮ в 
світі.   Вважаю, що ця комунікація мусить постійно поліпшуватися і обов’язково мусить включити 
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референтуру розвитку Пласту в світі і новостворені пластові групи в світі. Рекомендую щоб в ГБ 
УПЮ був призначений референт виховної програми УПЮ в новостворених пластових групах в 
світі який буде співдіяти з референтурою розвитку Пласту в світі в справах вишколів виховників і 
виховної праці.

Рекомендую щоб електронне звітування про діялність УПЮ в світі було дальше розвинене 
і щоб Крайові Референти УПЮ і Референти виховної праці у нових осередках в світі персилали 
річні звіти БГБ УПЮ. Зважаючи на чисельний стан УПЮ в Україні, конечно потрібно ефективну 
звітову систему щоб були кілкісні і якісні дані.

Рекомендую щоб БГБ УПЮ створила зразок електронної картотеки УПЮ і виховників УПЮ (КВ 
і без КВ) для загального ужитку на станичному, крайовому і світовому рівні. 

Рекомендую щоб Комісія Модернізації Юнацьких Проб продовжувала працю і також розвідала 
причини чому юнаки не завершують юнацькі пробу, головно в Україні. 

Рекомендую щоб БГБ УПЮ розвідала про недотримання декотрих вимог до юнацьких проб, 
головно, здобуття ВФВ і участь в таборах. 

Рекомендую щоб один з членів головного проводу УПЮ був призначеним модераторем 
закритої групу у фейсбук “Всесвітна Рада Скобиного Кругу” і запускав теми до дискусії між членами. 

Рекомендую щоб були терміни для міжнародних і крайових референтів МВТ що уможливоти 
участи різних зацікавлених пластунів щоб забезпечити свіжу перспективу і розвивати нових 
провідниць. 

Разом з ГБ УСП, ГБ УПЮ рекомендує щоб відібрати статус “Міжкрайового Вишкільного Табору” 
від старшопластунського табору “Житти в Пласті” тому що цей табір не відповідає критеріам 
“Міжкрайового Вишкільного Табору”, головно участь пластунів з 2 і більше країв.

Вважаю, що система вишколу юнацьких виховників потребує осучаснення і БГБ УПЮ, разом з 
БГБ УПЮ УПН повинні розвідати і розробити систему онлайн вишколів.

Рекомендую щоб робоча комісія проекту роверскаутинг продовжуавала розвиток цего 
проекту і регулярно оновлювали БГБ УПЮ. 

Рекомендую співпрацювати з краями над тим, щоби покращувати українську мову юнацтва. 
Рекомендую щоб БГБ УПЮ з допомогою КПС-ами всіх країв і куренями УСП і УПС далі 

продовжували обмін та участь виховників на таборах у різних краях. Цей обмін показується дуже 
корисним для юнацтва і виховників. 

Рекомендую щоб БГБ УПЮ з допомогою КПС-ами всіх країв співпрацювали що творити 
можлвивості на обмін та участь пластового юнацтва на таборах у різних краях спеціально на 
европейські континенті де малі осередки не є в силі самі організувати табори. У такий спосіб 
найкраще відбувається плекання одности і єдности Пласту, покращується українська мова та 
пластова дружба. 

14. ПОÄЯКИ:
Щиро дякую своїй Булаві за завзяту співпрацю і підтримку! З наших спільних дискусії і особисті 

зустрічі я здобула краще розуміння про щвидкий розвиток Пласту в Україні, довголітне втримання, 
витривалість і будову Пласту в діаспорі і підпалення пластової ідеї в неймовірних осередках як 
Шанхай, Туреччина і Швеція.  Ваш внесок до виховної праці юнацтва дуже важливий. Заохочую вас 
до дальшої праці що покращили виховний шлях наших юнаків і юначок.

Велику подяку складаю Голові ГПБ, пл. сен. Марті Кузьмович за навчання про внутрішні дії 
ГПБ і БГБ УПЮ, постійну допомогу, терпеливість і дружбу. Рівнож дякую членам ГПБ за співпрацю, 
підтримку і допомогу. Дякую Сергію Юзику за підготовку посвідок для гетьманских вірлиць і 
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грамоти подяки з нагоди 50-ліття ШБ і ЗБ в Австралії, Лесі федоренко за редакційну допомогу і 
Івану Кіналу за допомогою з створенням нового сайту УПЮ при адресі www.plast.org і різними 
технічними справами повязані з правильниками УПЮ і осучаснення базу даних членів Скобиного 
Кругу.  

Дякую всім хто включилися до проекту осучаснення юнацких проб – ст. пл. Люба Журко, пл. 
сен. Таня Джулинська, пл. сен. Дарка Ковалик, розвідувачі і виховники  Торонта, виховники в 
Канаді і члени Комісії Модернізації Юнацьких Проб (вище згадані). 

Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!

        пл. сен. Катруся Долішна
        Головна Булавна УПЮ



92

Звіт Крайового Коменданта УПЮ зі США 
08.2016 - 09.2019 
 
Провід 
ст. пл. геть. скоб Андрій Зварич, СМ  Крайовий Комендант Юнацтва 
ст. пл. вірл. Христинка Темницька, ЧП  Заступниця 
ст. пл. скоб Дем’ян Коломеєць, ПБ              Референт Самітників 
ст. пл. Стефан Галяревич, =V=                        Референт Таборів 
ст. пл. скоб гребець Матей Гандзій, ХМ  Реф. Морського/Літунського Пластування 
 
 
Стан УПЮ (2016 – 2019) 
  
СТАНИЦЯ 2016 2017 2018 2019 
Албані 6 4 5 4 
Бостон 6 5 5 6 
Боффало 7 7 11 11 
Вашінґтон 21 37 36 39 
Гартфорд 16 15 11 10 
Гемпстед 7 2 2 2 
Денвер 0 0 0 0 
Дітройт 22 30 40 40 
Йонкерс 18 23 22 20 
Кергонксон 5 4 4 2 
Клівленд 33 41 44 51 
Лінденгурст 0 0 3 3 
Лос Анджелес 0 0 0 0 
Міннеаполіс 0 0 0 2 
Нюарк 46 56 61 57 
Ню Йорк 71 72 74 85 
Пассейк 30 28 31 29 
Рочестер 4 8 8 13 
Сієтл 9 8 13 13 
Сиракюз 10 8 8 6 
Слоутсбурґ 0 2 3 5 
Філядельфія 58 72 79 75 
Чікаґо 45 44 53 49 
Без станиці 7 11 6 6 
Разом 421 477 519 528 
 

Äоäатоê 1
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Орликіяда  
 

2016 
54-та Орликіяда відбулася 12-13 листопада, 2016 р на оселі УНС “Союзівка” в 
Кергонксоні, Н.Й. Запрошені до участи юнацтво США і Канади. Тема змагу: Душа 
волі: Козацька Україна. Брало участь 120 УПЮ, було 14 загонів з 11 станиць: 
Дітройт, Йонкерс, Клівленд, Ню Йорк, Нюарк, Пассейк, Рочестер, Сиракюз, 
Торонто, Філядельфія, Чікаґо. Висліди змагу можна знайти на www.orlykiada.org. 

 
2017  
55-та Орликіяда відбулася 11-12 листопада, 2017 р на оселі УНС “Союзівка” в 
Кергонксоні, Н.Й. Запрошено до участі юнацтво США і Канади. Тема змагу: Душа 
волі: Жіночий Голос. Висліди змагу можна знайти на www.orlykiada.org. 
 
2018  
56-та Орликіяда відбулася 10-11 листопада, 2018 р на оселі УНС “Союзівка” в 
Кергонксоні, Н.Й. Запрошені до участи юнацтво США і Канади. Тема змагу: До 
зброї, стрільці! Листопадовий Зрив 1918. Висліди змагу можна знайти на 
www.orlykiada.org . 
 
2019  
57-та Орликіяда відбyдеться 9-10 листопада, 2019 р на оселі УНС “Союзівка” в 
Кергонксоні, Н.Й. Запрошені до участи юнацтво США і Канади. Тема змагу: 
Український Спорт: Готовий, До Змагу, Гоп!. Додаткові інформації можна знайти 
на www.orlykiada.org . 

 
Свято Юрія 2017 - Вовча Тропа 
Курінь УСП Хмельниченки провадили крайове Свято Юрія для юнацтва на оселі Вовчa 
Тропa 27-го до 29-го травня, 2017р. Тема свята <<Гра Хортиці>>. 
 

Комендант   ст. пл. Андрій Лазірко, ХМ 
Заступник коменданта ст. пл. Лесик Мартинець, ХМ  
Бунчужний   ст. пл. скоб-гребець Матей Гандзій, ХМ 
Писар     ст. пл. скоб Максим Маґун, ХМ 

 
Стан: Юнацтво: 132 
Команда: 4 
Опікуни: 21 
Додаткові УСП/УПС/гості: 79 
Разом: 236 
 
Юнацтво слідуючих станиць брало участь: Філядельфія, Нюарк, Ню Йорк, Пассейк, 
Йонкерс, і Гартфорд. На Святі Весни, ст. пл. геть. вірл. Андрея Пенцак та ст. пл. геть. вірл. 
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Ляриса Городиська були іменoвані яко гетьмакські вірлиці. 
 
Захід 
Курінь УСП Перші Стежі провадили Свято Юрія для юнацтва на оселі Равнд Лейк, Ілл 27 
го до 29-го травня, 2017р. Тема свята <<Стрілою до Мети>>. 
 
Стан: Юнацтво: 88 
Команда: 3 

Комендантка   ст. пл. вірл. Мар’яна Коломиєць, ПС  
Бунчужна   ст. пл. вірл. Калина Мельник, ПС 
Писар    ст.пл. вірл. Оріяна Ястрембська, ПС 

Опікуни: 13 
Медична Опіка: 2 
Булава та додаткові УСП: 24 
Разом:130 
 
Юнацтво слідуючих станиць брало участь: Чікаґо, Дітройт, Клівленд, і поодиноке юнацтво 
з Торонта, Сиракюз, Вашінґтон Д.С. 
 
Північний Захід - Сієтл 
Виховники станиці Сієтл провадили Свято Юрія для юнацтва на ріці Скаджит, в горах 
Кескейд, 2-го до 3- го червня, 2017р. Тема Свята << Живе лиш той, хто не живе для 
себе>>. Підчас Свята юнацтво плило на плотах по ріці Скаджит. Рівночасно це була 
спонсорована мандрівка де збирали фонди для таборових стипендій. 
 
Стан: Юнацтво: 13 
Команда: 2 

пл. сен. Данило Кyзьмич, ЧМ, комендант 
ст. пл. Мая Ріпецька, ЛМ, бунчужна 

Опікуни: 1 
Додаткові УПС/гості: 2 
Разом: 18 
 
Свято Юрія 2018 
Курінь УСП Чорноморці провадив крайове Свято Юрія для юнацтва 26-28 травня, 2018р. 
на оселі Heritage Reservation Boy Scouts of America campgrounds, Farmington, PA 
 

Адмірал (комендант)  пл. сен. Дам'ян Гандзій, ЧМ 
Віце-Адмірал(бунчужний) ст. пл. Алек Кузик, ЧМ 
Контр-Адмірал(писар) ст. пл. Роксоляна Кузицька, ЧХ 
Адміністратор  ст. пл. Стефан Слабіцький 

 
Стан: учасники -214, команда – 4, булава -30, гості - 5 
Юнацтво зі слідуючих станиць брало участь: Албані, Детройт, Ню Йорк, Бостон, Йонкерс, 
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Нюарк, Філядельфія, Рочестер, Сиракюз, Кергонксон, Пассейк, Чікаґо, Вашінґтон, 
Клівленд. 
 
Тема свята <<Рік Морського Пластування>>. Під час свята юнацтво брало участь в різних 
морських заняттях, включно з канойкарством, морським пластуванням, навіґацією, роди 
суден, морські вузли та пісні. 
Північний Захід - Сієтл 
Виховники станиці Сієтл провадили Свято Юрія для новацтва та юнацтва на оселі Howard 
Miller Steelhead Park, Rockport, WA при ріці Скаджит, в горах Кескейд, 15го до 17го червня, 
2018р. 

Адмірал (комендант)  пл. сен. Ксеня Колцьо, ЧХ 
Віце-Адмірал(бунчужний) пл. сен. Данило Кузьмич, ЧМ 
Контр-Адмірал(писар) пл. сен. Тиміш Гнатейко, ЧМ 

 
Стан: Юнацтво - 8, новацтво – 8, пташата - 4 , УСП – 10, УПС – 8, гості – 7, разом - 36 
Тема свята << На хвилях моря до спільної мети>>. Під час свята новацтво плило на 
плотах по ріці Скаджит а юнацтво плило рафтами на біловодних хвилях по ріці Саук. 

 
Свято Юрія 2019 
Курінь УСП Бурлаки провадили крайове Свято Юрія для юнацтва 25-27 травня, 2019р. на 
оселі Вовчі Тропі 
 

Комендант   ст. пл. Христіан Крочак, Бур. 
Заступник   ст. пл. Александер Книгницький, Бур. 
Бунчужний   ст. пл. Лука Захарчук, Бур. 
Бунчужна   ст. пл. Діана Завадівська 
Писар    ст. пл. Андрій Шатинський – Бур. 
Адміністратор  ст. пл. Роман Ганкевич, Бур. 
Інтендант   ст. пл. Остап Ґладун, бур. 

 
Стан:  учасники -165, команда – 64, булава -24 
 
Юнацтво з слідуючих станиць брало участь:  Вашінґтон, ДЦ, Ню Йорк, Клівленд, Детройт, 
Пассейк, Філядельфія, Гартфорд, Нюарк, Йонкерс 
 
Тема свята << Пошукаєш і Знайдеш >>. Підчас свята юнацтво брало участь в різних 
занять, вкючно з куховарським змагом і на вечірці в лісі. 
 
Станиця Чикаґо зорганізувала Свято Весни для юнацтва 25-27 травня, 2019р на Раунд 
Лейк 
 

Комендант  ст. пл. Алекснадер Куцій 
Бунчужна  ст. пл. Олена Гладка 
Писар   ст. пл. Рома Гладка 
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Виховники  ст. пл. Ана Когут, ст. пл Юрій Кирило 
 
УПЮ: 20, Команда: 3, Булава: 2 
Стан: Юнацтво - 20, конада – 3, булава -2 
 
Тема свята << Вижив (Survivor)>>. Підчас свята юнацтво брало участь в різних занять, 
вкючно з водною тереновою грою і сальнові танці/бечіркою. 
 
 
ЮМПЗ 2017  
Підчас XXXIV-ого Крайового Пластового Зїзду, я представив вступні квоти від ОргКомітету 
ЮМПЗ з такими числами:  68 місця для юнацтва, 16 для виховників, та 20 для сеньйорів 
від США. На ЮМПЗ 2017 в Німеччині, було присутних 70 юнацтва, 44 виховників, 5 на 
вело-табір, 17 сеньйорів та 6 інструкторів. Всі котрі зголосилися на ЮМПЗ були прийняті. 
Також  деякі члени Пласт США були коменданти, бунчужні, писарі, інтенданти, 
інструктори, та члени медіа центр. 
 
Рік Морського Пластування 
Чорноморці, з нагоди 100 ліття піднесення Українського прапора над Чорноморською 
Фльотою підготовляють юнацьку програму до теми продовж 2017-2018 пластового року. 
Ця програма вислана всім станицям. Станиці котрі беруть участь в програмі: Чікаґо, 
Клівленд, Дітройт, Гартфорд, Кергонксон, Нюарк, Ню Йорк, Пассейк, Філядельфія, 
Рочестер, Сієтл, Вашінґтон. Додаткові інформації можна знайти на 
www.chornomortsi.org/rmp2018 . 
 
Табори 
 
Крайовий Вишкільний Табір 
Крайовий Вишкільний Табір (КВТ) відбувся між 28-го липня до 3-го серпня, 2019, на оселі 
Вовча Тропа. Підчас того часу, 14 юнацтво з США взяло участь. Ціла програма є базована 
на підготовлених проєктів юнацтва на трету пробу. В повністю було виконані 34 проєкти  
та були переведені.  
 
Команда та Булава підчаз КВТ 
ст. пл. геть. скоб Андрій Зварич, СМ  Комендант, Адміністратор 
ст. пл. вірл. Катя Бей, КН     Писар 
ст. пл. скоб-гребець Матей Гандзій, ХМ  Бунчужний 
ст. пл. вір. Юлі Петренко    Інструктор, Булавна 
ст. пл. геть. вір. Софія Шиприкевич  Інструктор, Булавна 
ст. пл. вір. Христина Ґлух    Булавна, Інтендант 
 
Третя Проба 
Слідуюче юнацтво здобули трету пробу та були підвищені на ступінь пластуна скоба/ 
пластунки вірлиці між вересень 2016 до вересня 2019 р. 
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 Христина Ґлух  Гартфорд 
 Андрій Дажене  Детройт 
 Діяна Ганчук   Нюарк 
 Леся Заперник  Клівленд 
 Марійка Оліяр  Філядельфія 
 Рома Гладка   Нюарк 
 Тереня Ганкевич  Йонкерс 
 Максим Коломиєць  Чікаґо 
 Петро Люба   Філядельфія 

Захар Ганкевич   Йонкерс 
 Ореста Геврик  Йонкерс  
 Іванка Яремчук  Ню Йорк 
 Катя Савицька  Детройт 
 Лариса Нона   Детройт 
 Олесь Захар   Детройт 
 Ліда Лісовська  Клівленд 
 Лілія Москалюк  Клівленд 
 Микола Сенечко  Чикаґо 
 Софія Шуприкевич  Нюарк 

Юрій Куріца    Чикаґо 
 Ніна Ґилепсі   Чикаґо 
 Аня Оришкевич  Клівленд 
 Матей Джекс   Детройт 
 Александра Попадюк Клівленд 
 Богданка Гарматій  Клівленд 
 Софійка Гандзій  Пассейк 
 Олена Кравець  Нюарк 
 Мая Бідяк   Нюарк 
 Наталя Ганчук  Нюарк 
 Данило Савицький  Детройт 
 Роман Якубович  Клівленд 
 Лесик Полатайко  Клівленд 
 Марина Чума   Філядельфія 
 Андрій Москалюк  Клівленд 
 
Гетьманська Вірлиця і Пластун Обзерватор 
Андрея Пенцак (Нюарк) і Ляриса Горосиська (Пассейк) були підвищені на ступінь 
гетьманської пластунки вірлиці в січні 2017р. Церемонія відбулася підчас Святі Весни на 
Вовчі Тропі в травні 2017р. Пл. сен. Марта Кузьмович, ГР, та пл. сен. Юрий Гук, ВБ, 
перевели церемоніял. 
 
Софія Шиприкевич (Нюарк) була підвищена на ступінь гетьманської пластунки вірлиці в 
лютім 2019р. Церемонія відбулася підчас Свята Весни на Вовчій Тропі в травні 2019р. Пл. 
сен. Юрий Гук ВБ, перевели церемоніял.  
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Антін Перекліта (Детройт) був підвищений на ступінь пластуна обзерватора в червні 
2019р. Церемонія відбулася підчас Дня Пластуна на Новому Соколі в липні 2019р. Ст. пл. 
скоб гребець Матей Гандзій, ХМ, перевів церемоніял.  
 
 
Морське Пластування 
В травні 2017 р., ст. пл скоб гребець Матей Гандзій перебрав обов’язки Рефернта 
Морськового Пластування. Якщо у Вас є юнак чи юначка (які вже отримали третю пробу) 
котрі є зацікавлені стати скоб/вірл. гребець, прошу сконтактуватися з Матейом.   
 
 
Подяки 
Перше, дякую всім з’вязковим за Нашу спільну роботу та за вашу тижневу працю з нашим 
юнацтвом. Дякую друже Юреві Гук, подрозі Дарці Темницькій, подрозі Ані Гнатейкo, та 
подрозі Ареті Куріці за їхню прикрасну щодену співпрацю, терпеливість, рекомендації та 
підтримку в пластових та юнацких справах. Насамкінець, хочу подякувати мої булаві (ст. 
пл. скоб гребець Матей Гандзій, ХМ, ст. пл. скоб Дем’ян Коломеєць ПБ, ст. пл. Стефан 
Галяревич =V=, та ст. пл. вірл. Христинка Темницька ЧП) бо Ви є знаменитий виховний 
приклад для нашого юнацтва. 
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Звіт Комендантки Уладу Пластунів Юнаків в Aргентині 
до ХХ Зборів К.У.П.О. 

 

звітовий час 
 14 го червня 2016 р. до 10 лютого 2019 р. 

 
Організація Уладу 

 
Улад Пластунів Юнаків складається із одного мішаного куреня Ч. 100 ім. Пл. Cен. 

Ростислава Ільницького – ЛЧ 
На початoк моєї каденції курінь ч. 100 складався із одного хлоп’ячого гуртка – Кондори, 

одного дівочого гуртка – Ластівки та одного мішаного гуртка – Пелікани . 
На прикінці моєї каденції курінь ч. 100 складався із одного хлоп’ячого гуртка – Кондори, 

та двох мішаних гуртків – Пелікани і Горнери .  
Функції Зв’язкової виконула ст.пл.вір. Ґеня Василик підчас 2017го року та ст. пл. вір. 

Наталка Королюк від 2018го року до сьогодні. 

 
Cклад Уладу 

o До  14го червня 2016 р.   …… 5 Юначок та 7 Юнаків 
                                       разом 12 юнаків 

o До 10голютого 2019 р.……4 Юначок та 8 Юнаків 
                                      разом 12 юнаків 
 

Відійшли  з Уладу 3 юначки які перейшли до Уладу Cтаршого Пластуньства. 
Прибули до Уладу: один юнак, дві юначки які перейшли з Уладу Пластунів Новаків. 
5 юнаки підвищили свого пластового ступення. 

 
Діяльність Уладу 

 
● Гурткові сходини два рази на місяць (в Домівці або через Cкайпу) та 

курінні сходини раз намісяць. 

Äоäатоê 2
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● Різні Громадські та Пластові Імпрези в яких наша орґанізація брала 

участь, які є включені у звіті Голови Крайової Пластової Cтаршини. 
● Окрім гурткових сходин, курінних сходин та Пластових імпрез, 

відбулись слідуючі дії: 
 
❖ Курінь зорганізував Курінний «Проде» перед Cвітових Футбольнух Змагань 2018го 

року. 
❖ Курінь брав участь у Колядів які відбулися 30го грудня. 
❖ Юнаки зорганізували ‘Буфети’ до Дня Детини 2017го року. 
❖ Юнаки другої проби брали участь у вишколах КВ І УПН 2018го року та КВ І УПЮ 

2019го року. 
❖ Юначка (розвідувачка а потім вірлиця) доключилася до виховної праці яко 

сестречка одного роя. 
❖ Одноденні Гурткові Прогульки: Прогулька на роверах по Reserva Natural Municipal 

de Santa Catalina; Planetario-Bosques de Palermo-Ботанічний Cад. 
 

 
К.Ю.Л.Т .“Пред’явники Cпоминів” від 3го  Cічня до 13го Cічня 2017 р. Рйо Фожель, Рйо Неґро, 

Aргентина. 
Булава табору: Комендант та писар ст пл Богдан Aрса Похиляк Лч. 
 Бунчужна             ст пл вір Євгенія Василик 
 Кухарка                      ст пл вір Наталя Королюк 
Cтель табору Cтално-мандрівний. Вмілість була ‘Лук і цтрілка’. У такому контексті розвинулася 

таборова програма, грами, зайняттями та прогульками. Відбулися одна однодинна і одна дводенна 
прогулька, дві ватри, та інакші пластові зайннаття. 

 

 
К.Ю.Л.Т. “ПЛИВЕМО РAЗОМ ДО КІНЦЯ” від 2го до 14го Cічня 2018 р.,Пластова оселя 

“Ненаситець”, Пунта Індіо. 
 
Булава табору: 

Комендантка ст пл вір Євгенія Василик 
Бунчужна ст. пл. вір. Катерина Aнкеля 
Писарка ст пл вір Льореа де Aрса Похиляк 
Впор’ядники ст пл Богдан Aрса Похиляк  

ст пл вір Тамара Королюк 
ст. пл. Aнна Назарук 
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ст. пл. Aвгустин Aґрес 
ст. пл. скоб гр. Тарас Гаврелишин, чм 

Cтель табору: Морський Табір. Виконалася мета табору, яка полягала в здобуття 
учаснуків пластових вмілостей Канойкарство, Вітрельнитцво та Плавання, та додатково, 
здавання точок юнацьких пробів. 

 
К.Ю.Л.Т .“Як вдома”від 3го  Cічня до 13го Cічня 2019 р. Рйо Фожель, Рйо Неґро, 

Aргентина. 
Булава табору:  

Комендантка ст пл вір Льореа де Aрса Похиляк 
Бунчужна ст. пл. вір. Катерина Aнкеля 
Писар ст пл Богдан Aрса Похиляк Лч. 
Кухарка ст пл вір Євгенія Василик 
Впор’ядниця ст. пл. Aнна Назарик 

Cтель табору Cтално-мандрівний. Розвинулася таборова програма, грами, та 
зайняттями.Вмілості буле: мандрівнитцво, табірнитцво та пйонирство. Через причин погоди 
підчас табору,  відбулася тільки одна однодинна прогулька у природі, одна прогюлька у місті 
San Carlos de Bariloche,  дві ватри, та інакші пластові зайннаття. 

 
 

 
С.К.О.Б.! 

Сильно, Красно, Обережно, Бистро! 

      

ст. пл. вір. Льореа де Aрса Похиляк 
КК УПЮ  
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Звіт Комендантки Уладу Пластунів Юнаків в Aргентині 

до ХХ Зборів К.У.П.О. 
 

звітовий час 
 30го березня 2019 р. до 31го липня 2019 р. 

 
Організація Уладу 

 
Улад Пластунів Юнаків складається із одного мішаного куреня Ч. 100 ім. Пл. Cен.             

Ростислава Ільницького – Л.Ч. 
На початку моєї каденції, курінь ч. 100 складався із одного хлоп’ячого гуртка – Кондори – ,                

та двох мішаних гуртків – Пелікани та Горнери . 
Функції Зв’язкової виконує ст. пл. вір. Наталка Королюк, від 2018го року до сьогодні. 
 

Cклад Уладу 
o До 31го липня  2019 р.……4 Юначок та 8 Юнаків 

                                      разом 12 юнаків 
 

3 юнаки підвищили свого пластового ступення (гурток Кондори). 
 

Діяльність Уладу 
 

● Гурткові сходини два рази на місяць (в Домівці або через Cкайпу), та курінні 
сходини раз на місяць. 

● Різні Громадські та Пластові Імпрези в яких наша організація брала участь, які 
є включені у звіті Голови Крайової Пластової Cтаршини. 

 
С.К.О.Б.! 

Сильно! Красно! Обережно! Бистро! 

      
ст. пл. вір. Марія Євгенія Василик 

КК УПЮ 
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ЗВІТ
Ãоëоâної Áóëаâної УÑП

Зãіäно ïраâиëüниêа УÑП â ìоїìи оñноâниìи çаâäаннÿìи та çаâäаннÿìи ÃÁ УÑП є:
а. організаційне охоплення усіх крайових проводів УСП,
б. удержання пластової ідейної та організаційної єдности та координація праці крайових 

проводів УСП, 
в. реферування на сходинах Головної Пластової Булави проблем і справ УСП, 
г. затверджування куренів УСП, вдержування зв’язків із існуючими куренями та розв’язування 

недіяльних куренів, 
ґ. виконання та реалізація прийнятих резолюцій попереднім ЗЗ УСП та КУПО.
д. скликування Загальних з’їздів УСП та звітування на них про свою діяльність.

Протÿãоì âиêонаннÿ обоâ’ÿçêіâ Ãоëоâної бóëаâної УÑП ïрацюâаëа çа таêиìи наïрÿìêаìи:
1. Піäñóìêи ïроâеäеннÿ Краìничêи УÑП â раìêах КУПО 
Під час нарад КУПО в Києві діяла крамничка УСП, яка представляла роботи 4 куренів УСП. 10% 

від загально виручених коштів курені передали на добру справу, яку саме було проголосовано 
опісля проведення акції. Суму в розмірі 1000 грн було вирішено одноголосно перечислити на 
лікування 6 річного хлопчика Володі Зайця в якого була виявлено Лімфому Ходжкіна.

2. Ратифіêації äоäатêó äо ïраâиëüниêа УÑП 
Отримане офіційне рішення ГПР про ратифікації додатку до правильника УСП від 7.02.2017р.Б. 

було розіслане всім булавним УСП. Додаток було внесено до правильника УСП та оновлену версію 
правильника було розміщено на пластовій мережі plast.org

ñт. ïë. Натаëіÿ Зеëінêа,
Ãоëоâна Áóëаâна УÑП
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3. Виêонаннÿ реêоìенäаціé Заãаë19 çборіâ КУПО 
А-9. 19-ті Збори КУПО заохочують булави УСП і УПС на підставі існуючих
правильників виготовити систему відзначень спільну для обох уладів.
РІШЕННЯ: На думку Булави ГБ УСП, на даний момент ми не бачили у потребі виготовляти 

систему спільних відзначень з УПС, адже тільки опісля 19 зборів КУПО завершилась ратифікація 
додатку «Про відзначення УСП» до Правильника УСП. Спільну систему відзначень слід робити 
лише після того, як Булава УСП переляне та удосконалить свою систему відзначень, ям зробили в 
свою чергу, і тоді можливе створення чогось спільного.

4. Виãотоâëеннÿ âіäçнаê Орäенó Ñâÿтоãо Юріÿ â Áронçі
Ініціювала виготовлення відзнак Св.Юріїв в Бронзі у кількості 100 шт за кошти ГПБ. 
Розподіл відзначок: 
40 - України 
20 - Америка 
20 - Канада 
20 - у резерві для інших країн. 
Було розіслано листи Крайовим Булавним УСП про даний розподіл,  щоб країни яким не 

виділена чітка кількість відзнак могли сказати скільки їм на даний час потрібно.

5. Роçâ’ÿçаннÿ неаêтиâних êóреніâ 
Був здійсненний моніторинг неактивних куренів. Висновком цього моніторингу стало 

очевидна неактивність куреня УСП 37 курінь «Гайдамаки» (надалі Гай) у зв’язку з відсутністю 
діяльності понад 3 роки, та рекомендацією ГПБ зберегти їхні порядкові числа для ймовірності у 
майбутніх поколінь виникнення бажання відновити діяльність цього куреня. 

6. Затâерäженнÿ ïіäãотоâчих êóреніâ УÑП.
В часі моєї каденції 2016 – 2019 рр було затверджено наступні підготовчі курені УСП
•	 Підготовчий	курінь	УСП	«Карпатські	Орли»	(рішення	пленуму	ГПБ	від	01.06.2017)
•	 Підготовчий	курінь	УСП	«Борисфен»	(рішення	пленуму	ГПБ	від	12.10.2018)

7. Затâерäженнÿ та наäаннÿ ïорÿäêоâих чиñëеë ïіäãотоâчиì êóренÿì 
В часі моєї каденції 2016 – 2019 рр було наданні наступні порядкові числа підготовчим куреням
•	 51-е порядкове число отримав підготовчий курінь «Ластівки» (рішення пленуму ГПБ від 

22.08.2016р) 
•	 52-е порядкове число отримав підготовчий курінь «Блискавки» (рішення пленуму ГПБ від 

23.09.2017р)
•	 53-е порядкове число отримав підготовчий курінь УСП «Карпатські Орли» (рішення 

пленуму ГПБ від 24.04.2019р)
•	 54-е порядкове число отримав підготовчий курінь УСП «Бунтарки» (рішення пленуму ГПБ 

від 26.06.2019р)

8. Затâерäженнÿ та âнеñеннÿ çìін äо ïроеêтіâ ïраïоріâ êóреніâ УÑП
В часі моєї каденції 2016 – 2019 рр було затверджено проекти прапорів наступних куренів:
•	 Затвердження	проекту	прапору	куреня	УСП	ч.	7	«Чота	Крилатих»	 ім.	Євгена	Коновальця	

(рішення пленуму ГПБ від 07.03.2017)
•	 Внесення	 змін	 до	 проекті	 лівої	 сторони	 прапору	 куреня	 УСП	 ч.7	 «Чота	 Крилатих»	 ім.	 Є.	

Коновальця. (рішення пленуму ГПБ від 23.09.2017р)
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•	 Затвердження	проекту	прапору	куреня	УСП	ч.	46	«Літавиці»	ім.	Богородиці	Переможниці	
(рішення пленуму ГПБ від 01.06.2017)

•	 Затвердження	проекту	прапору	куреня	УСП	ч.	101	«Карпатські	Вовки»	(рішення	пленуму	
ГПБ від 01.06.2017)

•	 Затвердження	проекту	прапору	куреня	УСП	ч.	48	ім.	Григора	та	Пилипа	Орликів	(рішення	
пленуму ГПБ від 20.01.2017)

•	 Затвердження	проекту	прапору	куреня	УСП	ч.	9	«Одержимі»	ім.	Софії	Фредро-Шептицької	
(рішення пленуму ГПБ від 07.03.2017)

•	 Затвердження	проекту	прапору	куреня	УСП	ч.	49	«Зелені	Гуски»	(рішення	пленуму	ГПБ	від	
01.06.2018)

•	 Справа	пошиття	та	посвяти	копії	прапора	куреня	УСП	ч.14	«Спартанки»	
Головна булава УСП отримала від КБ УСП України документи щодо погодження копії 

прапора куреня УСП ч. 14 «Спартанки». В Обіжнику про пошиття прапорів куренів УСП і куренів 
УПС виданого 31 липня 2011 року вказано: «У куренів УСП, що посвятили свої прапори перед 
схваленням Об’яви про пластові прапори і знамена, мали свої прапори пошиті перед 1996. 
Вони були схвалені ГБ УСП. Якщо курені УСП в підготовці до 100-ліття Пласту бажають пошити 
КОПІЮ курінного прапора для членів куреня на іншому континенті, можуть її зробити як КОПІЮ 
схваленого і посвяченого прапора. Підкреслюємо, що не можна робити будь-яких змін до цього 
прапора — можна лишень пошити КОПІЮ. Головна Булавна УСП просить, щоб курені УСП і Крайові 
Булавні УСП тримали зв’язок з проводом ГБ УСП, щоб справді не були пошиті інші варіянти. 
Підкреслюємо, не можна робити жодних змін чи додатків.» Проект, який був надісланий до ГБ 
УСП від КБ УСП України суттєво відрізнявся від чинного прапору куреня УСП ч. 14 «Спартанки», 
відповідно не може вважатися копією прапора цього куреня. На підставі вище викладено ГБ УСП 
не погодив наданий проект КОПІЇ прапора та не надав дозвіл на його освячення. Нажаль членкині 
даного куреня проігнорували рішення КБ УСП та лист ГБ УСП, та провели посвяту прапору, про що 
свідчили фотографії із facebook.

•	 Проводила	консультації	 з	Ольою	Фегецин	щодо	пошиття	 копії	 прапора	куреня	УСП	ч.	 2	
«Перші Стежі» 

•	 Проводила	 консультації	 з	 Сергієм	 Сабо	 щодо	 пошиття	 копії	 прапора	 куреня	 УСП	 ч.	 2	
«Хмельниченки» 

9. Проâеäеннÿ баçоâоãо âишêоëó äëÿ ñтаршоãо чëенñтâа ó Віäні (30.09-01.10.2017р) 
Було організовано та проведено пластовий семінар у Відні з 30 вересня по 1 жовтня. В ньому 

взяли участь старші пластуни та зацікавлені особи до Пласту. Висловлюю подяку за допомогу 
у проведенні ст.пл.скобу Назару Зелінці, ОЗО (Україна) та ст.пл.вірл. Оленці Слободянюк, ШОК 
(Польща). В рамках Вікриття пластового року у Відні 1 жовтня було відзначено грамотами подяки 
старших пластунів та сеніорів Відня за розвиток Пласту у Австрії. Також обговорили деталі щодо 
організації пластової зустрічі з нагоди передачі ВВМ в грудні.

 
10. Учаñтü ó ç’їçäі УÑП та КВВ УПЮ, що âіäбóâаâñÿ 2-3 черâнÿ ïобëиçó Варшаâи 
На запрошення КПС Польщі, брала участь у з’їзді УСП та була інструктором КВВ УПЮ, що 

проходив в той самий час поблизу.

11. Орãаніçаціÿ МВТ «Шêоëа Áóëаâних»
На запрошення Референтури ШБ долучилась до організації святкування 50-тя МВТ «Школа 

Булавних», що проходив влітку 2019р в Гантері, США.
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12.  Учаñтü ó çаñіäаннÿ ìіжнароäних орãаніçаціé ÑКУМО та ÑКУ.
В часі своєї каденції двічі була делегатом на річні збори Світовому Конгресі українських 

Молодіжних Органзацій (далі СКУМО) та Світовому Конгресі Українців (СКУ), де браал активну 
участь у круглих столах та засіданнях де представлялись інтереси молодіжних організацій.

13. Заãаëüниé ç’їçä УÑП â раìêах 20 çборіâ КУПО
Проведено необхідну підготовку до проведення ЗЗ УСП.  Головами комісій було обрано:  

Номінаційної (ст.пл. Тетяна Лущенко (Україна)) та Резолюційної (ст.пл. Калина Дурбак (США)) комісій. 

14. Конñóëüтóâаннÿ бóëаâ УÑП 
Протягом своєї каденції консультувала булави УСП з таких краів, як: Україна, США, Польща, 

Велика Британія. В більшості консультування проходило по таких питаннях, як: реєстрація куренів, 
проекти прапорів, подачі відзначень та нагород, та організаційна діяльність уладу.

15. Виêонаннÿ реçоëюціé Заãаëüноãо ç’їçäó УÑП
Базуючись на резолюції Загального З’їзду УСП від 2009 року про обов’язкове звітування 

крайових проводів УСП до ГБ УСП, 18-ті Збори КУПО визначають 1 квітня як дату звітування в УСП і 
зобов’язують крайові проводи та проводи куренів УСП щорічно подавати до ГБ УСП статистичний 
звіт і короткий звіт про діяльність станом на 1 січня. Відповідальність за створення, поширення і 
контроль за заповненням єдиної уніфікованої форми звіту покласти на Головну Булаву УСП. 

Перший рік термін подання звітів був визначений 1 червня, надалі звіт подаються станом на 
1 січня. На даний момент отримано звіти з таких країв, як: Україна, США, Австралія, Аргентина, 
Польща та Німеччина. Відсутні звіти від Канади та Великої Британії Серед 40 куренів УСП звіти 
за 2018 рік діяльності отримано від 35 куреня УСП. (За даними 2016 року з 39 куренів УСП звіти 
отримано від 24 куренів)

16. Ñтан УÑП ïо êраÿх 2012 – 2015рр (çãіäно ïоäаних çâітіâ)

Краé 2012 2013 2014 2015 2018
Аâñтраëіÿ Відсутні дані Відсутні дані Відсутні дані 61 197

Арãентина 33 Відсутні дані Відсутні дані 34 26

Веëиêа Áританіÿ 15 Відсутні дані Відсутні дані 10 Відсутні дані

Канаäа 191 184 Відсутні дані 160 Відсутні дані

Ніìеччина 52 Відсутні дані Відсутні дані 41 34

Поëüща 15 Відсутні дані Відсутні дані Відсутні дані 24

ÑША 308 Відсутні дані Відсутні дані 565 628

Уêраїна 1112 1145 1260 1295 1371

ВÑЬОÃО 1726 1329 1260 2166 2280

17. Ñтан УÑП ïо êóренÿх 2012* – 2018рр (çãіäно ïоäаних çâітіâ)

Кóрінü 2015 2016 2018
1-é êóрінü УÑП «Ватаãа Áóрëаêіâ» 54 52 98

2-é êóрінü УÑП «Перші Ñтежі» 19 5** 10**
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3-é êóрінü УÑП «Ліñоâі Чорти» 96 102 115

4-é êóрінü УÑП «Ті, що Ãребëі Рâóтü» 33 Звіт не поданий Звіт не поданий

5 –é êóрінü УÑП «Орäен Хреñтоноñціâ» 24 Звіт не поданий Звіт не поданий

6-é êóрінü УÑП «Áóриâерхи» 15 15 25

7-é êóрінü УÑП «Чота Криëатих» 28 48 50

8-é êóрінü УÑП «Чортоïоëохи» 27 Звіт не поданий 45

9-é êóрінü УÑП «Оäержиìі» 30 41 54

11-é êóрінü УÑП «Неïроñті» 12 11 17

12-é êóрінü УÑП «Рóтеніÿ» 30 21 23

14-é êóрінü УÑП «Ñïартанêи» 39 27** 35**

15-é êóрінü УÑП «Орäен Заëіçної Оñтроãи» 64 94 68

16-é êóрінü УÑП «Чорноìорñüêі Хâиëі» 52 Звіт не поданий Звіт не поданий

18-é êóрінü «Шоñтоêриëі» 30 31 28

20-é êóрінü УÑП «Ліñоâі Маâêи» Звіт не поданий Звіт не поданий 20

23-é êóрінü «Заãін Черâона Каëина» Звіт не поданий Звіт не поданий 27

24-é êóрінü «Кнÿãині» 55 Звіт не поданий 78

25-é êóрінü «Чорноìорці» Звіт не поданий 82 78

26-é êóрінü «Верхоâинêи» Звіт не поданий Звіт не поданий 21

27-é êóрінü «Хìеëüниченêи» 40 Звіт не поданий 100

29-é êóрінü «Ñіроìанці» 53 Звіт не поданий 44

31-é êóрінü «Воâêóëаêи» 35 44 41

32-é êóрінü «Ñтеïоâі Віäüìи» 39 35 54

35-é êóрінü «Побратиìи» 17 Звіт не поданий 18

41-é «Цеëібат Мóрëиêи» 12 Звіт не поданий Звіт не поданий

46-é êóрінü «Літаâиці» 25 22 Звіт не поданий

47-é êóрінü «Переäоâі» 20 21 20

48-é êóрінü «Орëиêіâці» 14 14 16

49-é êóрінü «Зеëені Ãóñêи» 45 Звіт не поданий 61

50-é êóрінü «Черâоні Маêи» Звіт не поданий Звіт не поданий 23

51-é êóрінü «Лаñтіâêи» 15 24 31

52-é êóрінü «Áëиñêаâêи» 18 18 16

53-é êóрінü «Карïатñüêі Орëи» Не зареєстрований Не зареєстрований 16

54-é êóрінü «Áóнтарêи» 10 11 15

100-é êóрінü «Воéнаріâці» Звіт не поданий 6 Звіт не поданий

101-é êóрінü «Карïатñüêі Воâêи» Звіт не поданий Звіт не поданий 20

Піäã.êóрінü «Пëеì’ÿ Моãіêан» 3 6 6

Піäã.êóрінü «Äóбоâе Лиñтÿ» 6 7 7

Піäã.êóрінü «Áориñфен» Не зареєстрований Не зареєстрований 7

* До 2015 р. дані про стан членства по куренях УСП відсутні у зв’язку із відсутності звітування 
до ГБ УСП.
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** Дані вказано лише за окремий край, при існуванні членів куреня в декількох краях.

18. Ñтан УÑП ïо ïриñóтноñті êóреніâ УÑП ó êраÿх 2012-2015рр (çãіäно ïоäаних çâітіâ)
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Ліñоâі Чорти 12 2 1 6 1 0 22 52 0 96
Орäен  Заëіçної Оñтроãи 0 0 0 2 0 0 0 62 0 64
Кнÿãині 0 0 0 12 2 0 31 10 0 55
Ватаãа Áóрëаêіâ 0 0 0 1 0 0 19 34 0 54
Ñіроìанці 0 3 0 3 1 1 14 33 0 53
Чороìорñüêі Хâиëі 0 0 1 0 0 0 20 31 0 52
Зеëені Ãóñêи 0 0 0 45 0 0 0 0 0 45
Хìеëüниченêи 0 0 0 7 0 0 33 0 0 40
Ñïартанêи 0 0 0 0 0 0 15 24 0 39
Ñтеïоâі Віäüìи 4 0 0 1 0 0 0 34 0 39
Воâêóëaêи 0 0 0 9 0 0 8 18 0 35
Ãребëі 0 0 0 0 0 0 12 21 0 33
Рóтеніÿ 0 0 0 0 0 0 0 28 2 30
Шоñтоêриëі 0 0 0 0 0 1 19 10 0 30
Оäержиìі 0 0 0 0 0 1 2 27 0 30
Чота Криëатих 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28
Чортоïоëоxи 0 0 0 0 0 0 19 8 0 27
Літаâиці 0 0 0 1 0 0 0 24 0 25
Орäен  Хреñтоноñціâ 0 0 1 0 0 1 0 22 0 24
Переäоâі 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
Перші Ñтежі 0 0 0 0 0 0 4 15 0 19
ÁëиÑêаâêи 2 0 0 0 1 0 0 15 0 18
Побратиìи 0 0 0 1 0 0 16 0 0 17
Лаñтіâêи 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
Áóриâерхи 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
Орëиêіâці 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
НеïрОñті 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
Цеëібат Мóрëиêи 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
Áóнтарêи 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
Воéнаріâці 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
Äóбоâе Лиñтÿ 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Пëеì’ÿ Моãіêани 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
РАЗОМ 18 5 3 88 5 4 234 610 2 967
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* До 2015 р. дані про стан членства по куренях УСП відсутні у зв’язку із відсутності звітування 
до ГБ УСП

19. Ñтан УÑП ïо ïриñóтноñті êóреніâ УÑП ó êраÿх 2015-2018рр (çãіäно ïоäаних çâітіâ)
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Ліñоâі Чорти 14 1 0 9 0 0 20 67 4 115
Хìеëüниченêи 0 0 0 9 0 0 56 35 0 100
Ватаãа Áóрëаêіâ 0 0 1 4 0 2 34 54 3 98
Кнÿãині 0 2 3 27 1 0 33 11 1 78
Чорноìорці 20 0 0 0 0 0 37 21 0 78
Орäен  Заëіçної Оñтроãи 0 0 0 0 0 0 0 68 0 68
Ñïартанêи 0 0 0 5 0 0 25 35 0 65
Зеëені Ãóñêи 0 0 0 53 0 0 0 8 0 61
Оäержиìі 0 0 0 0 1 1 3 47 2 54
Ñтеïоâі Віäüìи 9 0 0 1 0 0 0 44 0 54
Чота Криëатих 2 0 0 2 0 0 0 46 0 50
Чортоïоëоxи 0 0 0 0 0 0 25 20 0 45
Ñіроìанці 0 5 0 9 2 1 10 15 2 44
Воâêóëaêи 0 0 0 11 3 0 10 17 0 41
Лаñтіâêи 0 0 0 0 0 0 0 31 0 31
Шоñтоêриëі 0 0 0 0 0 1 17 10 0 28
Черâона Каëина 0 0 0 0 0 0 0 24 3 27
Áóриâерхи 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25
Черâоні Маêи 13 0 0 0 0 0 0 10 0 23
Рóтеніÿ 0 0 0 1 0 0 0 20 1 22
Верхоâинêи 4 3 0 3 0 1 6 4 0 21
Карïатñüêі Воâêи 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
Ліñоâі Маâêи 0 0 0 1 0 0 9 10 0 20
Переäоâі 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
Побратиìи 0 0 0 1 0 0 17 0 0 18
НеïрОñті 0 0 0 0 1 0 0 15 1 17
Орëиêіâці 0 0 0 0 0 0 2 14 0 16
ÁëиÑêаâêи 1 0 0 0 1 0 0 14 0 16
Карïатñüêі Орëи 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
Áóнтарêи 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
Перші Ñтежі 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
Äóбоâе Лиñтÿ 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
Áориñфен 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
Пëеì’ÿ Моãіêани 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
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Чороìорñüêі Хâиëі 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ãребëі 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Літаâиці 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Орäен  Хреñтоноñціâ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цеëібат Мóрëиêи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Воéнаріâці 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
РАЗОМ 63 11 4 127 9 6 314 756 17 1316

Трійку Найчисельніших куренів світу складають курінь ч.3 «Лісові Чорти» - 115 осіб, курінь ч. 27 
«Хмельниченки»– 100 осіб та курінь ч. 1 «Ватага Бурлаків» - 98 осіб.

Найчисельнішим дівочим куренем УСП є к. ч. 24 «Княгині» - 78 осіб

Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!

        ст. пл. Наталія Зелінка,
        Головна Булавна УСП
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ЗВІТ
Ãоëоâної Áóëаâної УПÑ

Велика Рада УПС відбулася в Рамках 19-х Зборів КУПО 24-го серпня 2016р. у Києві, Україна, та 
обрала Булаву Головного Булавного УПС у такому складі:

•	 пл.	сен.	Рома	Зубенко,	Гр.	(Німеччина)	—	Головна	Булавна	УПС
•	 пл.	сен.	Марко	Чуквінський,	ЧМ	(Україна)	—	заступник	Головного	Булавного	УПС
•	 пл.	сен.	Юрій	Кузьмович,	ЧМ	(США)	—	Діловод	фінансів	та	Писар
•	 пл.	сен.	Дарія	Ковалик,	Гр.	(Канада)	—	Референт	відзначень
•	 пл.	сен.	Ольга	Дудинська,	Червоні	Маки	(Австралія)	—	Референт	куренів
З огляду на віддаль між членами булави всі сходини відбувалися за допомогою електронних 

засобів (скайп або електронна пошта). Також велися скайп розмови, електронні переписки та 
особисті розмови з окремими діловодами при мірі потреби.

Головна Булавна або її заступник були присутні на всіх нарадах пленуму ГПБ, крім однієї. Також 
Головна Булавна брала участь у всіх нарадах Президії ГПБ, дві з яких відбулися у Львові (9 по 11 
березня 2018 та 8 по 10 березня 2019).

Крім цього Головна Булавна взяла участь у КПЗ Велико-Британії 2018, з метою підтримки 
покращення комунікації між КПС Велико-Британії та найбільшим осередком краю, станицею Лондон.

Ñтатиñтичні äані
Згідно звітів які надійшли на руки Булави Головної Булавної УПС, членство в уладі поділене так:

Табëицÿ 1: Чëенñтâо ïо êраÿх
Краé 2017 2018 2019

(ñтаноì на âереñенü 2019)
ж ч раçоì ж ч раçоì ж ч раçоì

Аâñтраëіÿ 175 193 193
Арãентина 20 24 44 20 21 41 20 20 40

ïë. ñен. Роìа Зóбенêо,
Ãоëоâна Áóëаâна УПÑ



112

Веëиêо-Áританіÿ 23 25 48 22 25 47 22 25 47
Канаäа
Ніìеччина
Поëüща
ÑША 1128 1100 558 456 1014
Уêраїна 483 242 259 501

Табëицÿ 2: Чëенñтâо â êóренÿх (на êінецü 2018 р.)
Кóрінü УПÑ

Аâ
ñт

ра
ëі

ÿ

Ар
ãе

нт
ин

а

Ве
ëи

êо
-

Áр
ит

ан
іÿ

Ка
на

äа

Ні
ì

еч
чи

на

По
ëü

щ
а

ÑШ
А

Уê
ра

їн
а

Ін
ш

і

Ра
çо

ì

1 - іì. Ñ. і О. Тиñоâñüêих 0
2 - Ті, що ãребëі рâóтü 8 1 26 1 66 21 1 124
3 - Ліñоâі Чорти 37 4 4 12 1 102 22 182
5 - Черâона Каëина 1 33 6 40
7 - іì. А. Воéнароâñüêоãо 0
8 - іì. Ãриãора Орëиêа 0
10 - Чорноìорці 0
13 - Äóбоâа Кора 11 11
16 - Ватаãа Áóрëаêіâ 1 4 34 11 50
17 - Перші Ñтежі 0
18 - Чота Криëатих 0
20 - Орäен Хрeñтоноñціâ 0
21 - Áóриâерхи 3 27 1 31
22 - Карïатñüêі Воâêи 13 10 23
23 - Хìеëüниченüêи 40 40
24 - Чортоïоëохи 0
26 - Кнÿãині 10 3 13
28 - Верхоâинêи 19 1 20
29 - Ñіроìанці 0
30 - Áëиñêаâêи 23 6 29
31 - Воâêóëаêи 1 29 1 2 28 10 1 72
32 - Ñтеïоâі Віäüìи 40 2 42
33 - Áрати Моóґëі 20 20
34 - Ноâі Обрії 0
36 - Шоñтоêриëі 39 39
37 - Побратиìи 0
38 - Ліñоâі Маâêи 9 41 1 51
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39 - Ñïартанêи 70 70
40 - Чорноìорñüêі Хâиëі 30 6 36
41 - Черâоні Маêи 20 20
42 - Переëетні Птиці 0
43 - Карïатñüêі Орëи 11 11
44 - Цеëібат Мóрëиêи 0
46 – Літаâиці 1 14 15
99 - Воâча Ліãа 20 1 21
100-Рóтеніÿ 1 11 12
Заãаëоì 160 5 5 98 3 2 540 156 3 972

Станом на вересень 2019 зареєстровано 17 жіночих куренів, 13 чоловічих куренів, та 6 мішаних 
куренів. До цих зборів КУПО прозвітували 23 курені. До попередніх – 29.

Виêонаннÿ реçоëюціé 19-их Зборіâ КУПО та Веëиêої Раäи УПÑ

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 
пластовий журнал «Пластовий Шлях», а кожна КПС несе відповідальність за збирання цих коштів 
і пересилання їх до адміністратора «Пластового Шляху».

Резолюція не вимагала дій Булави Головної Булавної УПС.

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.

Резолюція не вимагала дій Булави Головної Булавної УПС.

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

На час написання звіту ця резолюція ще не виконана. Спроба скликати комісію, яка б охопила 
представників з всіх країв, не була успішною. На даний момент невелика група зацікавлених з 
Булави Головної Булавної УПС плюс Крайової Булавної УПС США працюють над проектом. Чи 
вдасться завершити роботу вчасно, щоб поінформувати сеніорський загал, поки що не відомо.

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

Булава Головної Булавної УПС обговорювала цю рекомендацію, що до її загально-уладової 
актуальності, так прийшла до висновку, свої обмежені ресурси не вкладати у роботу над цією 
рекомендацією, оскільки вона в першу чергу мотивована потребам чи бажанням обмеженого 
кола членів Уладу Старшого Пластунства.
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Піäâищеннÿ ñтóïеніâ та âіäçначеннÿ

Завданням Булави Головної Булавної УПС є перевірити, схвалити (або повернути внескодавцям) 
та подати пленуму ГПБ на одобрення подання на підвищення на ступінь пл. сен. керівництва або 
відзначення. Про надання підвищення або відзначення ГПБ інформує у Пластових Вістях.

У звітний період пленум ГПБ одобрив наступні підвищення 

на ñтóïінü ïë. ñен. êеріâництâа:
•	 пл.	сен.	дов.	Ліда	Гук,	США,	11	жовтня	2016
•	 пл.	сен.	дов.	Богданна	Ковальчук,	США,	11	жовтня	2016
•	 пл.	сен.	дов.	Арета	Колодій,	США,	11	жовтня	2016
•	 пл.	сен.	дов.	Зоряна	Коломиєць,	ПС,	США,	10	березня	2017
•	 пл.	сен.	дов.	Ксеня	Захарчук,	ЛМ,	США,	20	вересня	2017
•	 пл.	сен.	дов.	Данило	Захарчук,	ВБ,	США,	20	вересня	2017
•	 пл.	сен.	дов.	Роман	Ковальчук,	ОХ,	США,	8	грудня	2017
•	 пл.	сен.	дов.	Ксеня	Козак,	ЛМ,	США,	10	березня	2018
•	 пл.	сен.	дов.	Аня	Сливинська,	Канада,	13	жовтня	2018
•	 пл.	сен.	дов.	Роман	Левицький,	Тис,	США,	6	липня	2019
•	 пл.	сен.	дов.	Христя	Кохан,	Гр.,	США,	6	липня	2019
•	 пл.	сен.	дов.	Леся	Лебедь,	Гр.,	США,	6	липня	2019
•	 пл.	сен.	дов.	Зоряна	Ставнича,	Гр.,	США,	6	липня	2019
•	 пл.	сен.	дов.	Таня	Даниш,	ЛМ,	США,	6	липня	2019

У звітний період пленум ГПБ одобрив сеніорські відзначення наступним пластункам та пластунам:

Пëаñтоâиé Áронçоâиé Хреñт
•	 пл.	сен.	Володимир	Федорчук,	СМ,	Україна,	23	вересня	2017
•	 пл.	сен.	прих.	Іван	Кобець,	Україна,	10	березня	2018

Орäен Ñâÿтоãо Юріÿ â Зоëоті
•	 пл.	сен.	дов.	Христина	Бравн,	Гр.,	США,	10	березня	2018
•	 пл.	сен.	дов.	Петруся	Котляр-Паславська,	СП,	США,	19	липня	2019
•	 пл.	сен.	дов.	Дарія	Ковч-Якубович,	ПС,	США,	19	липня	2019
•	 пл.	сен.	дов.	Марко	Якубович,	ЛЧ,	США,	19	липня	2019

Орäен Ñâÿтоãо Юріÿ â Ñрібëі
•	 пл.	сен.	дов.	Олена	Цоба,	Тис,	Канада,	26	квітень	2017
•	 пл.	сен.	дов.	Юрій	Назарик,	СМ,	Аргентина,	26	квітень	2017
•	 пл.	сен.	дов.	Володимир	Магаляс,	КО,	Австралія,	30	липня	2017
•	 пл.	сен.	Ліда	Головата,	Німеччина,	30	липня	2017
•	 пл.	сен.	Люба	Бутковська,	Німеччина,	30	липня	2017
•	 пл.	сен.	Оксана	Микитчак,	ПС,	Німеччина,	30	липня	2017
•	 пл.	сен.	Орест	М’ялковський,	V,	Німеччина,	30	липня	2017
•	 пл.	сен.	Юрій	Дубицький,	Німеччина,	30	липня	2017
•	 пл.	сен.	праці	Любомир	Грабець,	Україна,	30	липня	2017
•	 пл.	сен.	праці	Леся	Саведчук,	Канада,	23	вересня	2017
•	 пл.	сен.	дов.	Леся	Крук,	Канада,	23	вересня	2017
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•	 пл.	сен.	дов.	Юрій	Крук,	Канада,	23	вересня	2017
•	 пл.	сен.	дов.	Адріяна	Лібер,	ЛМ,	США,	10	березня	2018
•	 пл.	сен.	дов.	Ганя	Ткачук,	Велико	Британія,	2	червня	2018
•	 пл.	сен.	дов.	Данило	Вільчинський,	Велико	Британія,	2	червня	2018
•	 пл.	сен.	дов.	Юрій	Годованець,	СМ,	США,	5	серпня	2018
•	 пл.	сен.	праці.	Ірця	Добрянська,	Німеччина,	13	жовтня	2018
•	 пл.	сен.	праці.	Борис	Франкевич,	V,	Німеччина,	13	жовтня	2018
•	 пл.	сен.	Катерина	Смолинець,	Канада,	6	грудня	2018
•	 пл.	сен.	Юрій	Савчин,	Канада,	6	грудня	2018
•	 пл.	сен.	праці.	Ірена	Ващак,	США,	9	лютого	2019/
•	 пл.	сен.	дов.	Анна	Королишин,	Гр.,	Україна,	9	лютого	2019
•	 пл.	сен.	праці	Софія	Смик,	L,	Україна,	9	лютого	2019
•	 пл.	сен.	дов.	Василь	Іваночко,	ЦМ,	Україна,	9	лютого	2019
•	 пл.	сен.	дов.	Володимир	Федорак,	СМ,	Україна,	9	лютого	2019
•	 пл.	сен.	праці	о.	Сергій	Прудко,	ДК,	Україна,	9	лютого	2019
•	 пл.	сен.	дов.	Дарка	Галабурда-Патті,	СП,	США,	19	липня	2019

Орäен Вічноãо Воãню â Зоëоті
•	 пл.	сен.	Маруся	Саляк,	Німеччина,	30	липня	2017
•	 пл.	сен.	кер.	Мирон	Баб’юк,	СМ,	США,	30	липня	2017
•	 пл.	сен.	дов.	Микола	Добротвір,	ЧМ,	Австралія,	9	лютого	2019

Орäен Вічноãо Воãню â Ñрібëі
•	 пл.	сен.	Михайло	Добрянський,	ЛЧ,	Німеччина,	30	липня	2017
•	 пл.	сен.	дов.	Іра	Куць,	Велико-Британія,	2	лютого	2018

Кóрені УПÑ

Наступні звернення куренів УПС були розглянуті та затверджені Булавою Головної Булавної 
Головної Булавної УПС та подані пленуму ГПБ на одобрення або ознайомлення. Про рішення що 
до куренів УПС ГПБ інформує у Пластових Вістях.

11 жовтня 2016 затвердження проекту прапора 8-го куреня УПС ім. «Григора і Пилипа Орликів».
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11 жовтня 2016 затвердження проекту прапора 37-го куреня УПС «Побратими.

      

9 грудня 2017 реєстрація курінь УСП «Літавиці» імені Богородиці Одигітрії і надання йому 
числа 46.

           
                                                                                                            прихильниці                      членкині

9 грудня 2017 затвердження зміни курінної атрибутики (хустки та шеврону, аналогічно з 
атрибутикою куреня ч. 53 УСП Блискавки) куреня УПС ч. 30 «Блискавки».

         
                 прихильниці                                                       членкині
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Фінанñоâі ïитаннÿ

Станом на 31 серпня 2019 в касі Булави Головної Булавної УПС 19.005,31 доларів США. Кошти 
Булави використовуються для покриття витрати діяльності Головної Булавної УПС та членів її 
булави, а також на інші потреби УПС, при мірі необхідності на основі подань від членів чи установ 
УПС. Таких подань цієї каденції не було.

Заêëючні ñëоâа

Запрошую всіх Крайових Булавних активно слідкувати за діяльністю їх членів. Зокрема вчасно 
подавати сеніорок та сеніорів на підвищення ступенів, а також не забувати про відзначення. 
Правильник УПС нам дає інструменти, щоб подякувати та вирізнити роботу наших членів. 
Використовуймо їх.

Цією Булавою Головної Булавної УПС були обдумані кроки та введені перші дії для покращення 
архівації інформації. Рекомендую наступному проводі УПС цьому питанню приділити окрему 
увагу. Ми втрачаємо час, і також до певної міри об’єктивність, при перегляді подань, бо не маємо 
адекватного реєстру ступенів чи відзначень. При цьому питанню треба не забути про існуючі 
закони що до зберігання особистої інформації, наприклад Європейський закон про захист даних 
(General	 Data	 Protection	 Regulation	 (EU)	 2016/679).	 Для	 цього	 варто	 отримати	 оцінку	 пластуна-
юриста.

Головне на кінець: Хочу висловити щиру подяку всім членам своєї булави, які попри родинні, 
професійні та інші пластові та громадські обов’язки завжди знаходили час виконати свої обов’язки 
в Булаві Головної Булавної УПС.

Також хочу подякувати Голові ГПБ, пл. сен. Марті Кузьмович, Гр., що завжди підтримувала мене 
у моїй роботі з своїми безцінними порадами.

Бажаю наступному проводу УПС плідної праці, доброї взаємо дії як в Булаві та з Крайовими 
Булавними УПС та курінними куренів УПС.

Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!
      
       пл. сен. Рома Зубенко, Гр.
       Головна Булавна УПС
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ЗВІТ
ãоëоâноãо реäаêтора жóрнаëó 
«Пëаñтоâиé Шëÿх»

Ñêëаä реäаêціéноãо êоëеêтиâó.

До складу редакційного колективу «Пластового шляху» протягом каденції входили: 
•	 пл.	сен.	Любомир	Онишкевич,	СМ,	–	заступник	головного	редактора;
•	 пл.	сен.	Лариса	Онишкевич,	ПС,	–	заступниця	головного	редактора;
•	 пл.	сен.	Ольга	Свідзинська	–	літературний	редактор;
•	 ст.	пл.	Марічка	Павлишак-Задорожна	–	авторка	мистецького	оформлення;
•	 ст.	пл.	скоб	Тарас	Щепаняк,	СМ,	–	член	редакції;
•	 к.	і.	н.	Андрій	Сова	–	член	редакції;
•	 пл.	сен.	Мирон	Баб’юк,	СМ,	–	головний	адміністратор;
•	 ст. пл. Тетяна Лущенко – адміністратор в Україні.   

Виêонаннÿ оñноâних âиçначених çаâäанü.

Протягом каденції і по даний час журнал виходить на час. Щокварталу передаємо до друку 
кожне чергове число і вважаємо такий стан справ дуже позитивним та будуючим. 

В процесі діяльности сформувалося стале творче середовище: немає таких, хто вникає у стан 
справ чи навчається. Кожен член нашої редакційної команди чітко знає, що і як потрібно робити, 
та якісно і на час виконує свої обов’язки. 

Щодо мистецького оформлення журналу маємо відчутні зміни. «Пластовий шлях» виглядає 
доволі сучасно, і з цього приводу періодично отримуємо схвальні відгуки. 

Поліграфічне виконанням ПШ теж на відповідному рівні. 

ïë. ñен. Юріé Леñüêіâ,
ãоëоâниé реäаêтор жóрнаëó «Пëаñтоâиé Шëÿх»
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Зìіñт жóрнаëó.

 На даний час «Пластового шляху» — це в переважній більшості авторські матеріяли, з якими 
вперше можна ознайомитися саме на сторінках журналу. Передруків намагаємося уникати. 
Рубрики ПШ дозволили надати журналу власне обличчя: «Огляди і погляди», «До дискусії», 
«Пластова колекція», «Пластова історія», «Бути вірним Україні» й ін. Тепер, мабуть, майже нечутною 
є дискусія з приводу того, чи ми більше є інформаційним періодиком, чи таким, що генерує і 
ретранслює пластову думку. Адже міркування, цікаві ідеї, пропозиції авторів чи героїв публікацій 
можна віднайти у різних рубриках, а не лише в рубриці «До дискусії». Рівно ж цінні повідомлення, 
інформації, історичні факти, а що найголовніше — достовірні та перевірені, є не лише в рубриці 
«З пластового життя». Таким чином, завдяки обсягу друкованого матеріялу за напрямками ми 
поступово виходимо за межі журналу пластової думки та інформації. Хоча саме ці два редакційні 
дороговкази залишаються визначальними.

Про фотоìатеріÿë. 

«Пластовий шлях» об’єднав середовище пластових фотографів, з якими стало співпрацюємо. 
Саме через їхній фотооб’єктив кожен читач журналу може побачити емоції на обличчях 
пластунів у різних станицях, краях, на різних континентах. Окрема і велика подяка справжнім 
фотохудожниками	чи	фоторепортерам	пл.	сен.	Юрію	Гладкому,	ВБ;	ст.	пл.	скобу	Артемові	Жукову,	
ЛЧ;	ст.	пл.	скобу	Петрові	Задорожному;	ст.	пл.	скобу	Тарасові	Щепаняку,	СМ,	та	багатьом-багатьом	
пластунам з різних осередків і країн, які разом із публікаціями надсилають або ж допомагають 
віднайти цінні та якісні світлини. Щодо історичних фотографій, тривалий час редакції допомагають 
наші	друзі-пластуни	пл.	сен.	Андрій	Ребрик,	ЦМ;	ст.	пл.	скоб	Тарас	Зень,	ЧоК;	пл.	сен.	Юрій	Юзич,	
ОЗО. Велике спасибі за це.     

Читацüêа аâäиторіÿ. 

Позаяк журнал виходить на час — зростає читацька авдиторія (як за кількістю передплатників, 
так і країв). На даний час ПШ надходить у два десятки країн. Це Україна, США, Канада, Австралія, 
Арґентина, Англія, Німеччина, Польща, Бельгія, Франція, Голландія, Австрія, Італія, Еспанія, Норвегія, 
Швайцарія, Чехія, Швеція, Південна Африканська Республіка та Казахстан. Найбільше дійсні члени 
нашої організації читають «Пластовий шлях» у США, Канаді, Австралії, Україні, Англії та Німеччині. 
Дякуємо вам, шановні прихильники журналу. Наші старання і творча діяльність — саме для вас. 

Ñïіâïрацÿ ç Ãоëоâниì та êраéоâиìи ïроâоäаìи.  

Редакційний колектив дякує за підтримку Головному та крайовим проводам Пласту. Протягом 
каденції, що минає, ми постійно відчували ваші увагу та підтримку. 

Оïитóâаннÿ читачіâ.

На виконання однієї з резолюцій 19-х Зборів КУПО і у тісній співпраці з діловодом видань 
та інформації ГПБ пл. сен. Сергієм Юзиком, СМ, редакцією проведено опитування читачів. 
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Це завдання ми виконали двома способами: у віртуальному просторі та шляхом надсилання 
спеціально приготованого бланку опитника звичайною поштою. Отримані думки, пропозиції 
чи критичні зауваги редакційний колектив врахував, і це стало в пригоді у нашій подальшій 
творчій діяльності. Теперішній вигляд журналу і його змістове наповнення – це теж певною мірою 
результат реалізованої ідеї отримати думки читачів шляхом опитування. Це була важлива і цікава 
зворотна інформація.     

Наéбëижчі çаâäаннÿ.

На даний час редакційний колектив розглядає можливості і планує створити в найближчій 
перспективі інтернет-сторінку «Пластового шляху». Такий крок мав би стати новим витком 
у розвитку нашого періодика. Адже з’явиться можливість не лише передплачувати і читати 
електронну версію журналу, але й оперативно отримувати пластові новини з країв, а також мати 
доступ до архіву ПШ. 

Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!

       пл. сен. Юрій Леськів, СМ,
       головний редактор журналу «Пластовий шлях» 

 
  



ЗВІТИ
Краéоâих Пëаñтоâих

Ñтаршин
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ЗВІТ
Краéоâої Пëаñтоâої Ñтаршини 
Аâñтраëії

В 2017-2019 періоді, Крайовий провід працював, щоб досягнути сильний адміністративний 
та статутовий фундамент для забезпечення безпереривного розвитку пластової організації та 
виховної програми краю. В контрасті з попередньою каденцією, де Крайова Пластова Старшина 
боролася з питанням як розбудувати підвищену активність станиць, в наслідок тісної співпраці 
крайовий провід був приємно вражений з діяльністю та розвитком Пласту в Сіднею та в Мельбурні.

Краéоâа Пëаñтоâа Раäа 2018-2020 рр.
•	 Голова КПР    пл. сен. Юрій Федишин КО
•	 Член     пл. сен. Давид Гессит КО
•	 Член     пл.сен. Галя Майка ЧМк
Краéоâа Пëаñтоâа Ñтаршина 2018 -2020 рр.
Голова КПС    пл. сен. Пилип Ботте ЛЧ
Кер. Виховньої Діяльності пл.сен. Іруся Гаврилюк-Дейвіс ЧМк
Писар     пл. сен. Оля Дудинська ЧМк
Скарбник та Реф Пл. Шляху пл. Сен. Михайло Квас КО
Реф електронного маркетінґ  пл. Сен. Лариса Радіон ЧМх
Крайовий Булавний УПС пл.сен. Ярема Полатайко ЧМ
Крайовий Референт УСП ст.пл Андрій Берник ЛЧ
Преäñтаâниêи  Ñтаницü 2019 - Ñтаничні 
Мельборн    пл.сен. Тереса Ляхович
Брізбейн    пл. сен. Катруся Мілєнович
Сідней     пл. сен. Орися Сивак
Аделаїда    пл. сен. Петро Базилицький

ïë. ñен. Пиëиï Áотте,
ãоëоâа Краéоâої Пëаñтоâої Ñтаршини Аâñтраëії
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Чëенñтâо

Завдяки кращої адміністрації у Станиці Вікторії, в 2018 році пластове фінансове членство 
виросло перший раз із часу пластового ювілею в 2012 році і так виглядало по станицях:
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Аäеëаéäа 0 3 8 19 30 0 0 9 20 29 0 0 9 20 29
Áріçбеéн 0 2 5 8 15 0 3 3 5 11 0 3 3 5 11
Віêторіÿ 31 42 18 77 168 50 26 62 111 249 50 26 62 111 249
Ñіäнеé 7 11 21 58 97 10 8 20 57 95 10 8 20 57 95
Канберра 0 0 1 13 14 
Раçоì 38 58 53 175 324 60 37 94 193 384 60 37 94 193 384

Вихоâництâо

Хоч крайова виховна референтура не продовжила формальну вишкілну програму на 
початку каденції і не була така діяльна, станичні референти все ж таки займалися регулярними 
сходинами та зайнятями в Сіднею та Мельбурні. Теми сходинах в 2018 році підібрали тематику 
морського пластування з нагоди 100-ліття підняття прапора Української Держави на кораблях 
Чорноморсього Фльоту. Через брак дітей новацького та юнацького віку в Аделаїді та Брізбейні, 
будь які виховні моменти були обмежені.

Станичні свята Юрія й Покрови та літні табори щочастіше виникають як основні виховні нагоди 
для більшості молодших членів Пласту. Хоч пластова організація є щаслива, що може надієтися 
доброю кількістю талановитих й відданих виховників при цих нагодах, крайова референтура 
зрозуміла, що час вже прийшов розпочати вишкілну програми, щоб надати повноваження 
наступній генерації виховників.

До цієї міри, з ініціятивою нового референта Виховної Діяльності назначеним на 33-ому 
Крайовому Пластовому З’їзді, та з тіснішою співпрацьою з Головною Булавною УПЮ і референтурою 
Золотої Булави в Канаді, перша Золота Булава в Австралії відбулась на пластовій оселі «Сокіл» 
у Вікторії від 15 - 22ого квітня 2019. Дальші вишколи є заплановані в 2020 і 2021 роках, і КПС 
обговорює можливість організувати вишкільний табір «Лісова Школа» протягом 2022р.

Юâіëеéна Пëаñтоâа Зóñтріч â Аâñтраëії 2016-2017

Ювілейна Міжкрайова Зустріч відбулася на Соколі від 26-го грудня до 3-го січня 2017 з нагоди 
105-ліття Пласту. Зустріч, організована під проводом Крайової Пластової Старшини Австралії та 
Пластової Станиці Вікторії, відбулася на пластовій оселі «Сокіл». До команди табору вступили:

•	 Комендант: пл. сен. Орест Попович, ЛЧ
•	 Бунчужний: пл. сен. Богдан Миронюк, ЧМ
•	 Писар: пл.сен. Мирослава Івасик, СВ
•	 Інтендант: Петро Мілинович
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•	 Скарбник: пл. сен. Роман Берник та пл. сен. Зіна Герчанівська, ЧХ
•	 Перша допомога: пл. сен. Оля Вингренович, ЧХ, пл. сен Маруся Ростек,
•	 Служба безпеки: Володимир Герчанівський, пл. сен.Маркіян Ляхович, ст. пл. Адріян 

Миронюк, ЧМ, пл. сен. Лукан Миронюк, ЧМ, ст.пл. Оріон Миронюк, ЧМ.
•	 Служба допомоги: пл. сен. Алекс Слота, КО, ст. пл. Лариса Радіон, ЧХ
•	 Комендант Пташенят: пл. сен. Наталка Баркер, ЧХ
•	 Комендант УПН: ст.пл. Таїса Попович, ЧХ.
•	 Комендант УПЮ: ст. пл. скоб Дам’ян Павлишин
•	 Комендант Татівки: пл. сен. Тереса Ляхович, ЧХ.
Булави зорганізували цікаві програми для всіх підтаборів. Понад 350 пластунів, батьків та 

гостей відвідали табір в неділю 1-го січня на відкритий день, традіційну Ялинку, дефіляду та ватру.
КПС спровадила слідюючих пластунів-виховників з України та Аргентини приїхати до 

Австралії з нагоди ЮМПЗ. На табір також приїхали дві виховниці з Канади. Всі делеґати були чудові 
представники їхніх країн і запалили новий ентузіазм поміж нашими старшими пластунами. Це є 
дуже позитивним попередником для відновлення программи ГПБ обміну виховників.

•	 Пл. сен. Ростик Добош – (Україна)
•	 Пл. сен. Олександра Добош – (Україна)
•	 Ст. пл. Уляна Кропанцева – (Україна)
•	 Ст. пл. Роман Лозинський – (Україна)
•	 Cт. пл. Володя Спринь – (Україна)
•	 Ст. пл. Наталія Панюк (Аргентина)
•	 Ст. пл. Льореа де Арса Похиляк (Аргентина)
•	 Ст. пл. Адріяна Василик – (Канада)
•	 Ст. пл. Анастасія Василик – (Канада)

Літні Табори

У 2017-2018 роках відбулися такі станичні табори:
Станичний	літній	табір	відбувся	в	Сіднею	від	27/12/17	–	2/1/2018	під	кличем	«Річка	Культури».	

Комендант Табору пл. сен. Леонід Лулька БМ, писар пл. сен. Таня Карлійчук. Близько 100 учасників 
таборували на оселі в Синіх Горах близько села Wisemans Ferry.

Таборовий Провід складався з слідкуючих осіб:
•	 Комендант Табору - пл. сен. Леонід Лулька БМ
•	 Писар – пл. сен. Таня Карлійчук
•	 Бунчужний – пл. сен. Гриць Гузій ЛЧ
•	 Інтендант – пл. сен. Юліян Ґродзицький
•	 Комендант Пташенят – пл. сен. Христина Моравська
•	 Комендант Новацтва – пл. сен. Мирося Івасик
•	 Комендант Юнацтва – пл. сен Петро Домазар
•	 Кухар – пл. сен. Гандзя Шухевич
Через те, що станиця Вікторії не була в силі перевести літній табір, Голова КПС мусів вступити 

щоб забезпечити переведення табору. Успішні літні табори є критичними для тяглості станиці. 
Табір Станиці Вікторії «Містичний Ліс» успішно відбувся на пластовій оселі «Сокіл» від 26-го грудня 
2017р. до 1-го січня 2018р. Понад 140 пластунів та батьків таборували. Табір став вишкільним 
моментом та нагодою молодшим виховникам підступити до вищих постів в таборові команді.

Таборовий Провід складався з слідкуючих осіб:
•	 Головний Комендант – пл. сен. Пилип Ботте ЛЧ
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•	 Заступник Коменданту – пл. сен. Тереса Ляхович ЧмХ
•	 Скарбник – ст. пл. Андрій Берник
•	 Писар – ст. пл. Тереса Гассетт
•	 Бунчужний – ст. пл. Юра Бакай
•	 Інтендант – пл. сен. Володя Герчанівський
•	 Комендант Пташенят – пл. сен. Зіна Герчанівська
•	 Комендант Новацтва – ст. пл. Томас Мільєнович
•	 Комендант Юнацтва – ст. пл. Ярема Пришляк
•	 Кухар – Рейна Бонелло
Слідуючі станичні літні табори відбулися на «морській» темі в 2018 – 2019 роках:
•	Літній	Табір	Станиці	Сіднею	на	«Коло»	річці	26/12/18	-	01/01/19
Комендант Табору пл. сен. Орися Сивак
Приблизно 100 учасників.
•	Літній	Табір	Станиці	Вікторії	«На	хвилях	моря	до	спільної	мети»	на	оселі	«Сокіл»	26/12/18	–	

3/1/2019
Комендант табору пл. сен. Тереса Ляхович ЧмХ
Понад 200 учасників провели чудовий, дружній табір.

Зиìоâі Лещетарñüêі Табори

КПС почала традицію таборів зимової альпіністики в 2012 році. Шостий пластовий Лещетарський 
Табір відбувся від 29-ого червня до 2-ого липня 2017р на вікторіянському гірськолижному курорті 
«Mount Hotham». 42 учасників із Вікторії ночували в українському альпійському житлі «Калина» та 
мали денний лещетарський інструктаж в лижній школі та з пластовими інструкторами.

Пласт мав можливість зорганізувати сьомий Крайовий Пластовий Лещетарський Табір 
«Лештаб» у Вікторії від 6-ого до 9-ого вересня 2018. Цього року був наший найбільший табір по 
кількості учасників, в якому взяли участь 66 осіб. З нагоди 70-ліття поселення українців в Австралії, 
цей табір був відкритим до українських родин які не мусіли бути членами Пласту.

Юâіëеéна Міжêраéоâа Пëаñтоâа Зóñтріч â Ніìеччині 2017

На Ювілейній Міжкрайовій Пластовій Зустрічі «Серед Лісу», яка відбулась від 12 до 19 серпня 
2017 року на оселі Jugendsiedlung Hochland поблизу села Кенігсдорф, Австралія була представлена 
делегацією, яка складалася з слідуючих пластунів:

•	 Виховники: Іванка Бучма, Дем’ян Павлишин, Андрій Берник
•	 Вело-Мандрівка	(УСП/УПС):	Пилип	Ботте,	Наталя	Пастушенко,	Ростик	Осідач
•	 Табір УПС: Ірина Гаврилюк-Дейвіз, Оля Дудинська, Люся Міллер, Оля Ліройд, Леонід 

Верещака, Таня Дусь, Наталя Суховерська, Юрко Суховерський
•	 Гості: Гриць Радіон, Андрій Радіон, Нестор Яворський

VI Пëаñтоâиé Конãреñ

Перша сесія Шостого Конгресу (далі ПСШК) відбулась в часі ЮМПЗ, 14 серпня в приміщенні 
оселі Гохлянд поблизу містечка Кьоніґсдорф. Завданням ПСШК було обговорення проблем 
крайових організацій – кожний край вислав представника який пояснив ситуацію в тому краю. До 
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участі в ПСШК зареєструвалось 77 пластунів з 8 країн, а саме: Україна (12), Канада (20), Німеччина 
(10), США (23), Австралія (2), Польща (3), Великобританія (3), Франція (1).

Робоча група була скликана, щоб розглянути ці теми й скласти рекомендації до ГПБ в час 
на КУПО 2019. На жаль, комісія шостого конґресу не змогла застановитись над пляном праці й 
перестала діяти по середині 2018 року. Пилип Ботте був членом комісії з Австралії.

Зоëота Áóëаâа

Перша Золота Булава в Австралії відбулась на пластовій оселі «Сокіл» у Вікторії від 15-22ого 
квітня 2019. Церемонія передання Золотої Булави від Референтури Золотої Булави з Канади до 
Австралії	 відбулась	 на	 Золотій	 Зустрічі/	 Апелі	 в	 Мельборні	 13-ого	 квітня.	 Підготовчий	 день	 із	
вихониками відбувся 13ого квітня в Мельборні. Перші гутірки із юнацтвом почались 14-ого квітня 
щоб зоріентувати юнацтво з програмою перед виїздом до Сокола 15-ого квітня.

На ЗБ приїхали Референт Золотої Булави - пл.сен. Ганя Шиптур, та інструктори Золотої Булави 
пл.сен. Руслан Трач, і ст.пл. Таня Яців-Жураківська, всі з Канади.

Провід Табору з Австралії: Командантка ст.пл.Іванка Бучма, бунчужна ст.пл. Тереса Гесит, писар 
ст.пл. Юрій Бакай. Щиро дякуємо КПС Канади за фінансову підтримку цього вишкільного табору.

Ñïіâïрацÿ ç Ãоëоâною Пëаñтоâою Áóëаâою

КПС продовжила тісну співпрацю з Головною Пластовою Булавою із присутністю на 10 пленумів 
ГПБ та взаємодії в різних пластових ініціятив на світовому рівні. КПС подала представників 
до Комісії VI пластового конгресу, Виборчої Комісії Начального Пластуна, Комісії оновлення 
пластового однострою, та на Головній Булаві УПС.

КПС була дуже рада зустрітися з Головною Булавною УПЮ, пл. Сен. Катрусtю Доліiною, підчас 
її візити в Мельбурні 1-го листопада 2018р. щоб ознайомити виховників з діяльністю Великої Ради 
Скобиного Кругу.

КПС тепло прийняла візиту Голови ГПБ пл. сен. Марти Кузьмович від 9-го квітня до 20 квітня 2019 
та зорганізувала сеніорську вечірку в Мельборні 12-го квітня щоб зустріти поважних пластових 
гостей:	 Марту	 Кузьмович;	 та	 Ганю	 Шиптур,	 Руслана	 Трача	 і	 Таню	 Жураківську	 котрі	 приїхали	
допомогти у переведенню Золотої Булави. Голова світового проводу сеніорського куреня Лісових 
Чортів Ігор Микита теж був присутній.

Золота Зустріч і Апель відбулися в Мельборні 13-го квітня 2019р. з нагоди візити Голови ГПБ, 
відкриття Золотої Булави, та вручення від імені голови ГПР орден Вічного Вогню в золоті родині 
пластуна св. п. Миколи Добротвора ЧМ.

Ñтрóêтóра Пëаñтó â Аâñтраëії

Нездорово для будь-якої організації, коли бракує провідників. Основний недолік в Австралії є 
зменшене членство розкидане по великій географічній території та що-менше охочих пластунів-
адміністраторів-провідників. Адміністрація Пласту є більше вскладнина з сучасними державними 
вимогами щодо страхування, управління ризиків, та роботою з дітьми. Комісія Статуту та Структури 
Пласту в Австралії переглядає всі можливості, але потрібно застановитися, чи не змінити структуру 
крайової пластової організації, та відносне адмінстративне положення станиць до КПС, щоб полегшити 
ці проблеми та забезпечити майбутність Пласту в Австралії.
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Виãотоâëеннÿ ïіäрóчниêіâ ïëаñтоâих ïоñтаноâ та ïроцеäóри щоäо çахиñтó äітеé

В рамках дотримання до державних правел поведінки у молодечих організаціях, КПС 
виготувало детальні документи Child Protection Policies & Procedures, які є поміщенні на пластовій 
мережі.

Семінарі	були	зорганізовані	в	Мельборні	24/6/2018	і	в	Сіднею	1/7/2018	для	подання	інформацій	
про Child Protection Policies & Procedures виховникам і станичним проводам. Це є критично, щоб всі 
станиці придбали і освоєли ці документи, та пильнували щоб всі виховники дотримувались цих правил.

Пëаñтоâиé Інâентар та Краìничêа

Через поширений брак нових пластових одностроїв та відсутність відповідних постачальників 
в Австралії та в інших країнах, КПС рішило назначити виробника шкільного одягу в Мельбурні для 
постачання нових одностроїв. КПС замовило відповідні жіночі та чоловічі шкарпетки та однострої 
й тепер має добрий інвентар одностроїв які дотримуються пластового правильника щодо барви 
й крою. Нова частина пластового однострою, шеврон який зазначає країну приналежності, був 
розповсюджений по станицях при кінці 2018 року.

Зëиттÿ ñтаниці Канбери і Ñіäнею

За останні роки членство станиці Канбери значно зменшилося і, рівночасно, з різних причин, 
станична старшина була недіяльна (не провадила пластову групу, не скликала Зборів членства, 
не звітувала до КПС). В наслідок резолюції, прийнятій на останньому 32-ому Крайовому Зїзді, і 
для поліпшення адміністрації і комунікації з пластунами в Канбері, Крайова Пластова Старшина 
рішила перетворити Станицю Канбери на Осередок Канбери, який підлягає адміністративно 
станиці Сіднею. Згідно з резолюцією Зїзду, список пластунів в Канбері був переданий станиці 
Сідней протягом каденції.

Виñëіäи 33-ãо Краéоâоãо Пëаñтоâоãо З’їçäó Аâñтраëії

33-ий Крайовий Пластовий З’їзд відбувся 17-го листопада 2018р в Мельборні, на якому обрано 
новий крайовий провід.

Плян праці КПС на наступну каденцію включає:
1. відновлення вишколів новацьких і юнацьких виховників
2. збереження пластового архіву
3. розглянути можливості і прийняти майбутню структуру Пласту в Австралії
4. продовження впровадження Child Protection Policies по станицях, спеціяльно в час літних таборів
Проголосовано слідуючі доручення:
1. Щоб КПС створила Робочу Групу, з представниками з усіх станиць, для вироблення напряму 

і можливостей для збереження сучасних і історичних пластових документів (архіву).
2. Щоб Статутовий Комітет в складі: Ярема Семків (голова), Валік Микитенко, Юрій Суховерський, 

Пилип Ботте (голова КПС) продовжував свою працю щоб закінчити переклад Статуту Пласту в 
Австралії 1977 і подав рекомендацій на майбутню структуру Пласту в Австралії для голосування 
на Надзвичайному Крайовому З’їзді. Покликати до Статутового Комітету Богдана Воєвідку.

На Крайовому З’їзді УПС вибрано новий провід:
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Крайовий Референт УПС - пл.сен. Ярема Полатайко ЧМ
Крайовий З’їзд УСП не відбувся через брак участі старших пластунів. Ст.пл Андрій Берник 

згодився перебрати відповідальність за УСП, з ст.пл. Томасом Мілєновічем до помочі.

Віäçначеннÿ

Головна Пластова Булава підтвердила: ІІ-ге сеніорське відзначення - Св. Юрія в сріблі пл.сен 
дов. Володимирові Магалясові за довготривалу і визначну працю на пості господаря станиці 
Вікторії протягом понад 20 років, а саме за: постійне переведення і догляд робіт в модернізації 
пластової площі Сокіл у Вікторії, плянування поліпшень площі на майбутнє та ремонт і догляд за 
пластовою	домівкою.	КПС	вручила	відзначення	підчас	Свято	Покрови	у	Вікторії	29/10/17.

Головна Пластова Булава підтвердила: найвище громадське відзначення - орденом Вічного 
Вогню в Золоті пл. сен. Миколові Добротвір ЧМ за довголітню працю на добро Україні та українській 
громаді, католицькій церкві й Пласту в Австралії. Голова ГПБ вручила відзначення від імені голови ГПР 
посмертно родині пластуна св. п. Миколи Добротвора підчас апелю в Мельборні 13-го квітня 2019р.

Через брак інформації та недостатне збереження архів на крайовому та світовому рівні щодо 
надання пластових відзначень від 50-их років, КПС рішила розпочати проект переписання та 
уточнення листи всіх відзначень які були наданні в Австралії. Пл. сен. Адріян Нойґебавер ставить 
всі дані на пластовій мережі.

Оцінêа ïраці

Підчас каденції, КПС взялася до завершення більшості резолюцій які виникли з 32–го крайового 
з’їзду а саме:

•	Підвищила	річну	передплату	за	Пластовий	Шлях	від	$35	до	$40	за	календарний	рік,	починаючи	
від 1.7.2017.

•	 Розв’язали	 станицю	 Канбери	 та	 заохотили	 існуючих	 пластунів	 Канберри	 долучитись	 до	
станиці Сіднею.

•	Продовжили	працю	Статутового	Комітету	створеному	на	31–ому	КПЗїзді.
Хоч переклад англійською мовою Статуту 1977 року ще не був завершений, Статутова Комісія 

працює над цим питанням і продовжує своє нелегке завдання.
Крайова Старшина багато досягнула в цій каденції, але один явний недолік лежить в тому, що 

вишкілна програма занепала. Щоб дати наступній хвилі виховників достатньо резурсів та знання 
виховувати та вести адміністрацією організації, нові вишколи КВІ і КВІІ мусять бути переведенні.

Вишкілний табір «Золота Булава» був знаменитим першим кроком до відновлення виховної 
програми, й дав добре натхнення виховникам та виховній референтурі.

Висловлюю щиру подяку всім, які спричинилися до переведення програм та проєктів КПС, 
і признання пластовим волонтерам, на всіх рівнях, які знаходять час, ентузіязм і задоволення 
опікуватись та виховувати постійний приплив нашої молоді.

Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!

        пл. сен. Пилип Ботте, ЛЧ
        Голова КПС 
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ЗВІТ
Краéоâої Пëаñтоâої Ñтаршини 
Арã.ентини

Проâіä

Провід від вересня 2016 р. до 22-го квітня 2017 р.
Краéоâа Пëаñтоâа Ñтаршина
•	 Голова      пл сен. Андрій Василик СМ
•	 1ий Заступник, Реф Виховної Діяльності  ст. пл. Мар’яна Андрусяк ВХ
•	 2ий Заступник      пл сен Юрій Назарик СМ
•	 Секретар      ст. пл. Наталька Панюк
•	 Референтка Фінансів    пл сен Адріяна Хам
•	 Крайова Комендантка УПЮ    ст. пл. Лореа Арса Похиляк ВХ
•	 Крайова Комендантка УПН    пл.сен. Тамара Заоборна
•	 Крайовий Булавний УПС    пл. сен. Андрій Липинський
•	 Крайовий Булавний УСП    ст. пл. Роман Клюба
•	 Голова Пластприяту     пл Ґабрієла Демчук
Краéоâа Пëаñтоâа Раäа
•	 Голова       пл. сен. Павля Балук
•	 Член        пл.сен. Роман Селянський
•	 Член       пл.сен. Адріяна Аґрес

Провід від 22го Квітня 2017  до 30го Березня 2019 р.
Краéоâа Пëаñтоâа Ñтаршина
•	 Голова       ст. пл. Мар’яна Андрусяк, Верх.
•	 1ий Заступник, Реф Виховної Діяльності:  ст.пл.Ана Назарик, Верх. 
      (Просила звільнення від функцій з 17/03/18 до 31/12/18)

ïë. ñен. Аäріÿна Хаì,
ãоëоâа Краéоâої Пëаñтоâої Ñтаршини Aрã.ентини



130

•	 2ий Заступник      пл. сен. Андрій Василик СМ
•	 Секретар      ст. пл. Каміла Голик Верх. до березня 2018 
•	 Кооптована секретарка     пл. сен. Адріяна Хам від березня 2018
•	 Референт Фінансів     ст. пл. Роман Клюба СМ
•	 Крайова Комендантка УПЮ    ст. пл. Лореа Арса Похиляк, Верх
•	 Крайова Комендантка УПН    ст. пл. Наталія Панюк
•	 Крайовий Булавний УСП     ст. пл. Авґустин Аґрес 
•	 Крайовий Булавний УПС     пл. Сен. Андрій Василик СМ
Краéоâа Пëаñтоâа Раäа
•	 Голова       пл. сен. Ксеня Балук
•	 Член       пл. сен. Степан Липинський
•	 Член       пл. сен.Юрій Назарик СМ

Провід від 30го червня 2019 р.
Краéоâа Пëаñтоâа Ñтаршина
•	 Голова                пл сен. Адріяна Хам
•	 1ий Заступник, Реф Виховної Діяльності             ст. пл. Олександр Ронкороні СМ
•	 2ий Заступник      ст. пл. Мар’яна Андрусяк  Верх.
•	 Секретар      пл. сен.Юрій Назарик СМ
•	 Референтка Фінансів    пл сен Павля Балук
•	 Крайова Комендантка УПЮ    ст. пл. Ґеня Василик
•	 Крайова Комендантка УПН    ст. пл. Лариса Сасик КН
•	 Крайовий Булавний УПС    пл. сен. Андрій Василик СМ
•	 Крайовий Булавний УСП    ст. пл. Авґустин Аґрес
Краéоâа Пëаñтоâа Раäа
•	 Голова       пл. сен. Степан Липинський
•	 Член       пл.сен. Роман Селянський
•	 Член       пл.сен. Адріяна Аґрес

Чëенñтâо

2016 2017 2018 2019
Пташата 7 8 8 8
УПН 16 16 10 12
УПЮ 12 9 13 12
УÑП 35 24 24 26
УПÑ 36 44 41 40
Не äіючі/ïаñиâні -15 -15 -19 -19
РАЗОМ 84 116 115 117

Вихоâна ïрацÿ

Новацькі	та	юнацькі	сходини	проходили	в	пластовій	домівці	два/три	рази	на	місяць.	Пташки	
мають	свої	сходини	раз/два	на	місяць.
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Пëаñтоâі табори

2017
Краéоâиé табір УПН-“Оïіêóни таєìницü ïрироäи”
Від 2-го до 14-го січня відбувся новацький табір в оселі Ненаситець, Пунта Індіо, Буенос Айрес. 

Тема табору була Українська Мітологія. 

Віäбóâñÿ табір Пташат, від 13-го до 14-го січня в оселі Ненаситець, Пунта Індіо, Буенос Айрес.

Краéоâиé Юнацüêиé табір – “Преä’ÿâниêи ñïоìиніâ”
Був проведений в Рйо Фожель, Рйо Неґро, Aргентина від 3 до 13 січня. На таборі було 8 

учасників, котрі пройшли точки вмілість “Стрільба з лука”.

Юâіëеéна Пëаñтоâа Зóñтріч â Аâñтраëії 2016-2017: ст. пл. Лореа Арса Похиляк, Верх та ст. пл. Наталія 
Панюк були запрошені на зустрічі.

2018
Краéоâиé табір УПН - “Оêрeìо ìи êраïëі, раçоì оêеан”
Від 2-го до 14-го січня відбувся новацький табір в оселі Ненаситець, Пунта Індіо, Буенос Айрес.   

Учасники табору: 5 новакiв   6 новачок

Також відбувся табір Пташат, від 13-го до 14-го січня, під проводом С.О. Наталки Липинської, на 
котрому було 4 Пташки при Пласті.

Краéоâиé Юнацüêиé табір –  “Пëиâеìо раçоì äо êінцÿ”
Від 2го до 14го Cічня , Пластова оселя “Ненаситець”, Пунта Індіо. Cтель табору: Морський Табір. 

Виконалася мета табору, яка полягала в здобуття учаснуків пластових вмілостей Канойкарство, 
Вітрельнитцво та Плавання, та додатково, здавання точок юнацьких проб. Брав участь як 
інструктор ст.пл. Тарас Гаврилишин ЧМ з України.

2019
Краéоâиé табір УПН - “ Áеçêінечна Іñторіÿ”
Від 5-го до 13-го січня відбувся новацький табір в оселі Ненаситець, Пунта Індіо, Буенос Айрес.   

Учасники табору:  5 новаків     4 новачки    1 пташка   
Від 12-го до 13-го січня також відбувся Табір Пташат при Пласті, під проводом С.О. Івани Яремко 

на якому було 3 пташат. 

Краéоâиé Юнацüêиé табір –  “Яê âäоìа”
Від 3го  Cічня до 13го Cічня відбувся табір в Рйо Фожель, Рйо Неґро, Aргентина.
Cтель табору Cтало-мандрівний. Розвинулася таборова програма, грами, та зайняттями. 

Вмілості буле: мандрівнитцво, табірнитцво та пйонирство.

Вишêіë Ноâацüêих Вихоâниêіâ КВ І УПН 29-30 Вереñнÿ â ïëаñтоâі äоìіâці.

Вишкіл Юнацьких Виховників .Від 2го та 3го лютого відбувся Вишкіл Першого Ступеня УПЮ 
“Ключі Майбутнього”, на Оселі Веселка, Українського Культурного Товариства Просвіта. Брали 
участь від США, голова ГПБ пл. сен. Марта Кузмович, Гр, та пл. сен. Юрій Кузмович, ЧМ.
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Іìïреçи та çахоäи

У звітовому часі, Крайова Пластова Старшина організувала та брала офіційно участь зі своїми 
уладами на слідуючих імпрезах та заходах:

- По таборові Ватри
- Щорічна проща до Люханського Собору Богородиці 
- Cвято Патрона Пласту.
- Відзначення «Зелених Свят», спільно із Братством Колишніх Вояків 1ої Української Дивізії 
   та    Фундацією ім. Тараса Шевченка
- Святочні Збірки з нагоди «Річниці Незалежності України», «Днем Державного Прапору»
- Щорічно присутні на Службі Божій Святої Покрови 
- Щорічно організуємо Свято Весни в Оселі Ненаситець, Пунта Індіо
- Відзначення «Листопадового Зриву», спільно із Братством Колишніх Вояків 1ої Української 
   Дивізії та Фундацією ім. Тараса Шевченка, листопад 2016-2017
- Ювілий 40ліття інавгурації Пл. Домівки 13 листопада 2016р: Успішно пройшло святкування,   
   де роздали грамоти, висвітлували відео про історію куплення будинку, та юнацтво 
  зорганізував спів.
- Вело-День для Пластової родини 
- Кіно для Пластової Родини- показ фільму “Сторожова Застава”
- Показ фільму “Срібна Земля” – “Хроніка Карпатської України -1919-1939”
- Спільна Прогулка на батути (Rush)
- Мали обговорення з аргентинськими скаутами щоб організивату зустріч і спільний захід у 
   намірі покликання Світового Миру від Папи Римского. За різні обставини не могли здійснити.
- Вифлеємська Ніч в Пластовій Домівці, де були запрошені Аргентинські скаути і Скаути різних  
   країн які діють у Аргентині грудень 2016-2017-2018
- Коляди
- Щорічно на Службі Божій в наміренні «Українського Голодомору» в Катедрі міста Буенос Айрес
- Пласт був репрезентований стендом на Cвяті «Буенос Aйрес святкує Україну» організовано  
  Міською Уряду Буенос Aйрес та УЦР в парку «3 Лютого» жовтень 2015р та в місті Буенос Айрес, 
   серпень 2019
- Відвідання пана Посла України Юрія Дюдіна в свої резиденції, щоб передати Різдвяні 
   Поздоровлення, грудень 2015-2016-2017
- Щорічно на Відправі Великої П’ятниці 
- Щорічно на Шевченківських Святкуваннях 

Пëаñтоâа ìережа Арãентини

КПС провадить свою веб-сторінку (www.plast.org.ar) та сторінку на Фейсбук (Asociación Ucra-
nia PLAST Juvenil) 647 члени належать до групи. Адміністратори часто подають новини пластові та 
громадські, оголошення, повідомлення та таборові інформації.

З пластовим привітом,
   

Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!
               

          пл.сен. Адріяна Хам
             голова КПС
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ЗВІТ
Краéоâої Пëаñтоâої Ñтаршини 
Веëиêої Áританії

Проâіä
Склад, який вибрали на 68-му Крайовому Пластовому З’їзді у Великій Британії 7-го травня 

2016 року:

Краéоâа Пëаñтоâа Раäа:
Голова     пл.сен. Еля Панків
Члени     пл.сен. Ярема Кучинський
      пл.сен. Іван Черненко     

 
Краéоâа Пëаñтоâа Ñтаршина:
Голова     пл. сен. Марія Бабич    
Заступник і Діловод Самітників пл. сен. Анатолій Тарковський
Секретар      пл.сен. Руслана Бакун
Скарбник і Адміністратор Оселі. пл.сен. Данило Вільчинський 
Господар      пл.сен. Мирон Рибчак.  пл.сен. Іван Кулик
Діловод УПН     пл.сен. Анатолій Тарковський
Діловод УПЮ    пл.сен. Ганя Ткачук
Діловод УСП     ст.пл. Александра Полюжин
Діловод УПС    пл.сен. Марійка Сіґлей
Діловод Преси    пл.сен. Валерія Панчук
Діловод діґітального зв‘язку мережа  ст.пл. Марта Муляк
Діловод Здоров‘я і безпеки  пл.сен. Катя Кулик

Каïеëÿни Пëаñтó:    всеч. о. Богдан Матвійчук  УАПЦ
      всеч. о. Володимир Сампара УГКЦ

ïë. ñен. Маріÿ Áабич,
ãоëоâа Краéоâої Пëаñтоâої Ñтаршини Веëиêої Áританії
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Чëенñтâо
Пташата   12
УПН   35
УПЮ   43
УСП   13
УПС   42
Раçоì   145

Äіÿëüніñтü
•	 КПС відбуло 4 засідання і один З‘їзд.
•	 Виховна праця по станицях лише відбувається в Лондоні, Манчестері і в Нотінґгамі.
•	 Пласт брав участь в громадських святах: ходили з колядою і з Вертепом, брали участь в 

Різдвянім концерті, Свято Матері, відзначення 100 ліття Крут.
•	 Писали писанки, стійка при Плащаниці .
•	 Вшанування 85 ліття Голодомору. Розносили Вивлеємський Вогонь Миру.
•	 Станиця Лондон організувала Свято Андрія, брали участь на Лижний табір в Австрії.
•	 Юначка і 3 юнаки їздили на Мандрівний табір Говерла.
•	 Організували Свято Весни на оселі Верховина.
•	 Мали 3 Вишколи.

Кожного року відбуваються пластові табори. В минулому році табір був від 29 липня до 11 серня 
2018 року на оселі Верховина, табір був відмічаючи 100-ліття піднесення державного прапору 
українською	 Флотою	 і	 Морського	 пластування,	 а	 також	 70-ліття	 Пласту	 у	 Великій	 Британії/	 було	
виготовлено спеціальну відзнаку. Всіх учасників на таборі було 89. Щира подяка всім виховникам, 
кухонним і тим, що помагали і виховникам з України, що допомагали в організації таборової програмі.

Манчестерська станиця опікується пластовою оселею “Верховина” куди часто члени 
доїзджають і направляють все, що треба.

16 грудня 2018 Юнацтво і Новацтво станиці Манчестер вислали пачку до сиротиньского дому 
у Івано-Франківськ.

Ріê 2019
•	 24 лютого 2019 станиця Манчестер взяли участь у Свято Жінки Героїнь і 5-ті роковини Небесної 

Сотні.
•	 29 травня 2019 Станиця Манчестер мали “Активний день”, робили і пекли Пітсу, робили 

шоколаду, ходили плавати. Мали дуже гарний день і цікавий.
•	 Станиця Лондон мали Свято Весни “Мій Еверест” в Лондоні. Дуже гарно все відбулося.
•	 16 червня 2019 їздили до Тарасівки в Дарбі на Свято Героїв
•	 29 червня 2019 - КПС мав засідання в Стокпорті.

Щира подяка всім за спільну працю для добра нашого Пласту у Великій Британії.

Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!

        пл. сен. Марія Бабич,
        голова КПС
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ЗВІТ
Краéоâої Пëаñтоâої Ñтаршини 
Канаäи

Орãаніçаціÿ

Краéоâа Пëаñтоâа Ñтаршина:
Голова    пл. сен. Богдан Колос
Заступник голови  пл. сен. Дарія Горбай
Писар    ст. пл. Віра Чайковська
Скарбник    пл. сен. Олена Цоба
Референт УПН   ст. пл. Дорота Андрусяк
Референт вишколу УПН  ст. пл. Леся Копко
Референт УПЮ   ст. пл. Таня Яців-Жураківська
Референт вишколу УПЮ пл. сен. Наталка Мисаковець
Референт УСП   ст. пл. Остап Войчишин
Референт УПС   пл. сен. Мирон Пеняк
Станичний (Едмонтон)  пл. сен. Маркіян Лазурко
Станичний (Калґарі)   пл. сен. Андрій Худич
Станична (Вінніпеґ)   пл. сен. Марта Гнатів
Станична (Сейнт Кетеринс)  пл. сен. Оля Ткачук
Станичний (Торонто)   пл. сен. Любко Белей
Станичний (Оттава)  ст. пл. Лукаш Мончак
Станичний (Монтреал)   пл. сен. Тарас Конанець

Краéоâа Пëаñтоâа Раäа:
Голова    пл. сен. Ганя Шиптур

ïë. ñен. Áоãäан Коëоñ,
ãоëоâа Краéоâої Пëаñтоâої Ñтаршини Канаäи
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Ñтрóêтóра äії

Крайова Пластова Старшина Канади продовжувала переводити сходини що місяця, 
вживаючи форму телеконференції. Тому, що члени КПС знаходяться у всіх станицях Канади, 
праця провадилася через телефонічні розмови та е-пошту. На загал, це був ефективний спосіб 
комунікації. Голова КПС старався відвідати деякі станиці особисто.

Чиñеëüниé Ñтан Пëаñтó â Канаäі (ïри êінці 2018 роêó â ñіìох ñтаницÿх)

 2015 2016 2017 2018
УПН 270 240 242 225
УПЮ 214 242 255 247
УÑП 185 195 212 196
УПÑ 322 312 337 341
РАЗОМ 991 989 1046 1009
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УПН 10 43 9 111 36 15 1 225
УПЮ 12 25 1 172 21 10 6 247
УÑП 18 38 8 79 32 10 11 196
УПÑ 21 67 23 159 46 5 20 341
Пташенÿта *11 *15 *7 *33
Раçоì 61 173 41 521 135 40 38 1009

*числа Пташенят не є включені в суму

Ноâацтâо

Новацтво зорганізоване в 12-ох гніздах – 4 в Торонті, 2 в Монтреалі, 2 в Вінніпезі, 2 в Едмонтоні, 
1 мішане в Оттаві, та 1 мішане в Калґарі.

Програма проводиться підчас шкільного року по станицях, а літом на таборах. В деяких 
станицях батьки відограють провідну ролю братчика і сестрички, та доповнюють виховну працю 
проваджену старшим пластунством та юнацтвом.

Літом 2018 року зорганізовано 5 новацьких таборів – 2 табори на оселі Пластова Січі біля 
Торонта (окремі для новачок і новаків), один табір на оселі Батурин біля Монтреалу, один табір в 
Українському Парку біля Вінніпеґу, та один табір біля Едмонтону.

Референт УПН збирала новацькі матеріяли та матеріяли для Пташенят. Продовжувалася 
літна праця над електронними матеріялами для новацьких виховників на веб-сторінці КПС 
Канади, з ціллю перетворити в цифрову форму старші, але далі актуальні, допоміжні матеріяли, та 
зорганізувати їх в легкій та доступній формі.

Неформальне пластове огрупування для наймолодших дітей називаємо Пташенята.
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В Канаді Пташенята існують у Вінніпезі, Калґарі і Едмонтоні. Нормально програмою провадять 
батьки у формі групової забави.

Вишêіë Ноâацüêих Вихоâниêіâ

Референт Вишколів УПН, продовжувала з розпочатими змінами у вишколі для братчиків і 
сестричок, щоб скоротити час потрібний для представлення матеріялів. Відложити повний один 
тиждень на вишкіл, організаційно не завжди відповідає обставинам, і цього року виявилося 
неможливим.

В травні 2018 відбувся вишкіл новацьких виховників КВ1 на Пластовій Січі біля Торонто. 
Вишкіл відбувся від п’ятниці до понеділка. Цей підхід коротшого вишколу виправдався, і матеріял 
вишколу був вичерпаний.

Змога виїхати на новацький вишкіл була і є значним моментом для підростаючої молоді, та 
поважним кроком до їхньої зрілості. Хоч бажано є переводити довші, однотижневі вишколи, 
референт мусить часом пристосуватися до можливостей.

Юнацтâо

Юнацтво зорганізоване в 12-ох куренях – 4 в Торонті, 2 в Монтреалі, 2 в Вінніпезі, 2 в Едмонтоні, 
1 мішаний в Оттаві, та 1 мішаний в Калґарі.

Програма проводиться підчас шкільного року по станицях, а літом на таборах.
В серпні 2018 року відбулося по Канаді сім курінних таборів з різноманітними програмами. 

Едмонтон перевів гірський табір з участю юнацтва з Едмонтону, Вінніпеґу та Оттави. Калґарі 
перевів свій морський табір в Бритійській Колюмбії. Оттава перевела канойкарський табір в 
Алґонквін парку. Чотири торонтонські курені перевели окремі свої табори – водні, канойкарські 
та велосипедні.

Переводимо в життя вироблену крайову таборову політику відносно підготовки, переведення 
та безпеки таборів.

Вишêоëи Юнацüêих Вихоâниêіâ:

В травні 2019 р. відбувся на Пластовій Січі біля Торонта вишкіл для юнацьких виховників КВ1 
і КВ2. Вишколи допомагають станицям мати достатнє число виховників. Продовжуєм політику, 
щоб підтримувати та заохочувати старшепластунство та виховників брати участь у вишколах 
Першої Помочі (Wilderness First Aid, Red Cross First Aid, CPR, Mental Health, і т.п.). Учасники мусять 
домовитися зі своєю станицею та з КПС, щоб одержати фінансову допомогу.

Ñтарше Пëаñтóнñтâо

Старше пластунство бере на себе обов’язки виховників в новацтві та юнацтві, організує 
та переводить табори, організує окремі пластові акції та добрі діла, допомагає з пластовими 
святами та імпрезами. Багато старших пластунів беруть активну участь не лише в Пласті але і в 
громадському, політичному та культурному житті своїх осередків та при студентських клюбах.
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Пëаñтоâиé Ñеніорат

По станицях, члени сеніорату творять головну частину пластових проводів, беруться до 
виховної праці де їх потрібно, та анґажуються в різних видах громадської праці по своїх осередках. 
Провід шукає способів щоб інформувати членство та ділитися спільними зацікавленнями.

На терені Канади діють різні пластові сеніорські курені, члени яких провадять окрему пластову 
між-крайову діяльність.

Працÿ та Проєêти КПÑ

70-ëіттÿ Пëаñтó â Канаäі
В 2018 році пластуни в Канаді відзначали 70 років від започаткування окремих пластових 

станиць на своїй території. Перша станиця заснована в березні 1948 року у Вінніпезі, а далі в квітні 
в Торонті, в червні в Сейнт Кетеринс, в липні в Монтреалі, в серпні в Едмонтоні, у вересні в Віндзорі, 
а в 1949 році в Оттаві, Ванкувері та Саскатуні. Літні працівники підготовили ювілейну відзначку, яка 
була розіслана і роздана всім пластунам в Канаді. Станиці переводили в себе пам’яткові зустрічі, 
відзначали Дні Пластуна, переводили вогники та вечірки.

Лицеì äо ãроìаäи
Провід заохочує канадських пластунів брати участь у різних громадських акціях. Велика 

кількість пластунів бере провідну ролю у громаді, очолюють студентські клюби, суспільні 
організації і групи на місцевій, провінційні та крайовій базі. Члени Пласту також беруть активну 
участь в Конґресі Українців Канади як члени екзекутиви і представники інших організацій.        

Пластова делегація з Канади на СКУ в Києві, листопад 2018 р.
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В грудні 2018 р. головою КУК стала пл.сен. Леся Хичій. З останніми подіями в Україні, провід 
заохочує пластунів активно підтримувати різні доброчинні акції на поміч постраждалих на сході 
України. В останніх виборах в Україні велика кількість пластунів брали участь в ролі офіційних 
канадських спостерігачів.

Поìіч та çâ’ÿçêи ç ïëаñтóнаìи â Уêраїні
Провід підтримує заклики ГПБ що до збірки фондів для Пласту в Україні, заохочує 

старшопластунські та сеніорські курені та окремих членів до добродійних акцій, та передає зібрані 
фонди на руки Крайової Пластової Організації України на цілі поширення Пласту в усіх областях.

Весною 2018 та 2019 років Голова КПС брав участь в Святі Весни Станиці Львів в Україні, а в 
листопаді 2018 був присутним на відкриттю КПЗ’їзду України в Києві. Там мав нагоду зустрічатися 
з провідниками організації.

КПС Канади через останні чотири роки заохочувала участь виховників з України в канадських 
таборах, щоб вони ділилися своїм знанням та укр.мовою. В 2016, 2017, 2018 роках було по одному 
виховникові, а в 2019 р. було троє.

Зоëота Áóëаâа â Уêраїні / â Канаäі
В липні, 2018 р. відбулася зустріч учасників, булави та проводу вишколу Золотої Булави в 

Україні з нагоди 25 ліття цього юнацького вишколу в Україні. Члени проводу КПС Канади мали 
нагоду відвідати Зустріч, поспілкуватися з учасниками, та передати привіт з Канади, від засновників 
цього міжкрайового вишколу, від Ореста і Тані Джулинських.

В червні 2019 р. відбувся міжкрайовий вишкільний табір Золота Булава на пластовій оселі біля 
Торонта.

Учасники Крайових Пластових Нарад у Канаді, лютий 2019 р.
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Ñâітоâиé Конґреñ та âіäçначеннÿ Ãоëоäоìорó
Провід КПС вислав делегацію 9 пластунів до Києва в листопаді, 2018 р. на Світовий Конґрес 

Українців, а в загальному було 20 пластунів із всіх 85 канадських делегатів. Нам було важливим 
підтримати вибір Павла Ґрода, канадця, на Голову СКУ, та показати діяспорну солідарність в 
шануванні відзначення Голодомору в Києві.

Іñторіÿ Пëаñтó — óêраїнñüêиé ïереêëаä
Ккнижка Ореста Субтельного “Plast Ukrainian Scouting, a Unique Story” була переложена на 

українську мову Віктором Морозовим. Тепер проводиться праця над остаточною редакцією, 
макетуванням та підготовкою до друку. Сподіваємося видання буде завершене до половини 2019 
року.

Вифëеєìñüêиé Воãонü Мирó
В передріздвяний час, пластуни Канади (особливо членки куреня “Ті, що греблі рвуть“) 

продовжували займатися передачою Вифлеємського Вогню Миру по своїх станицях, везучи до 
українських церков та установ, та передаючи іншим скавтським та етнічним громадам.

Пëаñт Канаäа на інтернеті і Феéñбóê
КПС Канади провадить свою веб-сторінку, та сторінку на Фейсбук. Референт мережі та 

адміністратори розробляють нові матеріяли, поновлюють інформації, подають фотографії і 
новини, та слідкують за вжитком мережі. Деякі станиці активно провадять своїми окремими 
сторінками на суспільній мережі.

Літні ïраці ñтóäентіâ та Архіâи і Реñóрñниé Центр
Літом 2018 та 2019 року федеральний уряд призначив гроші на затруднення студентів-

працівників, і КПС затруднив трьох страших пластунів на праці.
Ціль ресурсного центру є дати всім виховникам в Канаді доступ до виховних матеріялів. 

Ресурсна кімната поволі починає діяти, і що раз більше виховників її вживає. На разі виховні 
матеріяли доступні із кімнати 31А, але хочемо, щоб всі мали доступ “one line” до оцифрованих 
матеріялів в “Google docs”. Залишається ще обзнайомити край з цими ресурсами.

Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!

         пл. сен. Богдан Колос, К.В.
         Голова КПС Канади 
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ЗВІТ
Краéоâої Пëаñтоâої Ñтаршини 
Ніìеччини

1.Проâіä 
Ñêëаä КПÑ за період 12.11.2016 до 17.11.2018
Голова КПС     пл.сен. Степан Дем’янів
Заступник голови    пл.сен. Тарас Ребет =V=
Секретар     пл.сен. Богдан Комаринський
Референт з гуманітарної допомоги пл.сен. Маруся Саляк
Діловод УПЮ     ст.пл. Софійка Колач
Діловод УПН    ст.пл. Володимир Колібаба 
Діловод УСП    ст.пл. Тарас Кайдіч і ст.пл. Максим Ґела
Діловод УПС    пл.сен. Ліда Головата
Діловод фінансів   пл.сен. Юрій Дубицький
Діловод господарства   пл.сен. Роман Мороз

Ñêëаä КПР за період 12.11.2016 до 17.11.2018
Голова КПР    пл.сен. Орест Мялковський, =V=
Заступник    пл.сен. Михайло Добрянський, ЛЧ
Члени     ст.пл.вірл. Катруся ден Том
      ст.пл. вірл. Марина Крицкалюк

Ñêëаä КПÑ від 17.11.2018
Голова КПС     пл.сен. Степан Дем’янів
Заступник голови    пл.сен. Ліда Головата
Секретар     пл.сен. Богдан Комаринський
Референт з гуманітарної допомоги пл.сен. Маруся Саляк

ïë. ñен. Ñтеïан Äеì’ÿніâ,
ãоëоâа Краéоâої Пëаñтоâої Ñтаршини Ніìеччини
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Діловод УПЮ     ст.пл. Назар Сухорончак
Заступник діловода УПЮ        ст.пл. Дануся Ковальчук 
Діловод УПН    ст.пл. Володимир Колібаба 
Діловод УСП    ст.пл. Максим Ґела
Діловод УПС    пл.сен. Ірця Добрянська-Райндль
Діловод фінансів   пл.сен. Юрій Дубицький
Діловод господарства   пл.сен. Роман Мороз
Референт соцмереж               ст.пл. Катруся ден Том
Референт Інклюзії                  ст. пл.Тома Ґела

Ñêëаä КПР від 17.11.2018
Голова КПР    пл.сен. Орест Мялковський, =V=
Заступник    пл.сен. Михайло Добрянський, ЛЧ
Члени     пл.сен. Борис Франкевич, 
      пл.сен. Оксана Ельбе 
      ст.пл. вірл. Марина Крицкалюк

Табори 2017
Літні табори ó Ãохëÿнä біëÿ Кеніґñäорф
УПН – комендант: Катруся ден Том і Оксана Водотика
УПЮ - ЮМПЗ – комендант: Борис Франкевич і Ірця Добрянська-Райндл
Пташата – комендант: Люба Бутковська
Інтенданти: Ліда Головата, Надія Галабурда і Ростик Столяр
Виховники з України
Лижниé табір â Ñанêт-Йоãан 
 комендант - Катруся ден Том 
ЮМПЗ 2017
Підтабір „Едельвайс“  65
Підтабір „Ізаргорн“  73
Підтабір „Ґайстеркламм“ 69
Підтабір „Карвендель“  77
Велотабір    14
Табір УПС    41
Оргкомітет, інструктори, 
лікарі, крамничка  ca. 60-70
Разом    сa. 400
     + гості

Табори 2018
Літні табори ó Ãохëÿнä біëÿ Кеніґñäорф
УПН – комендант: Наталя Волфф
УПЮ – комендант: Софійка ден Том 
Пташата – комендант: Люба Бутковська
Інтенданти: Михайло Саляк і Надія Галабурда
Виховники з України
Лижниé табір â Ñанêт-Йоãан 
 комендант:  Дануся Ковальчук
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Табори 2019
Літні табори ó Ãохëÿнä біëÿ Кеніґñäорф
УПН – комендант: Юлія Зубенко
УПЮ – комендант: Назар Сухорончак і Ліна Микитчак
Пташата – комендант: Люба Бутковська
Інтенданти: Леся Вестерман, Надя М‘ялковська і Надія Галабурда
Виховники з України і Німеччини
Лижниé табір â Ñанêт-Йоãан 
 комендант:  Дануся Ковальчук

УПН
Чисельний стан новацтва: 15
Табори
Коляда
Сходини: відбуваються раз на місяць
мандрівка та перехід в юнацтво.
Поздоровлення з Першим причастям
Участь у Friedenslicht (ВВМ) у соборі Святої Богородиці

УПЮ
Чисельний стан УПЮ: 24 
•	 Мюнхен:	
Два мішані юнацькі гуртки
Сходини відбуваються не регулярно 
Андріївський вечір
Коляда
Участь у Friedenslicht (ВВМ) у соборі Святої Богородиці

УÑП
Чисельний стан УСП: 50, 
	 активні	на	протязі	11/2016	–	11/2018:	13,	
	 допомога	на	таборах/ЮМПЗ/інших	подіях:	15	
ЮМПЗ 2017 
Булава, Виховники та  інструктори на таборах
Ґріль
Андріївський вечір
Коляда
Веб-сторінка
Онлайн-зголошення на табори
Facebook
Члени КПС + КПР

УПÑ
Чисельний стан УПС: 70
Чисельний стан активних сеньйорів приблизно 18
Різдвяний + Великодній базари 
Андріївський вечір
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Показ фільму «Хоробра Сімнадцятка»
Коляда
Ґріль
Табір пташат
Інтенданти таборів
Гуманітарна праця 
Члени КПС + КПР + булав таборів

Áерëін 
Софія  Кондрашова
Пташенята у м.Берлін 
УПН у м.Берлін 
Вишкіл для новацьких виховників 

КПÑ-аêтиâноñті
Щомісячні сходини КПС
Підтримка в організації та проведенні таборів
Зустрічі з господарями теренів літнього та лижного таборів для узгодження умов та цін
Участь в організації ЮМПЗ 2017 через Skype-конференції і відвідини Hochland.
Участь в передачі ВВМ у Мюнхені, Відні, Нюрнберґу
Участь по Skype в пленумі ГПБ (кожні 3 місяці)
Участь в МПЗ у Відні
Зустріч з головою ГПБ
Пошук і огляд приміщень на КУПО 2019
Участь в зборах Kreisjugendring (2 рази на рік)
Зустріч в Bayrische Staatskanzlei
Участь в зборах «Об‘єднання Українських Організацій в Німеччині»
Участь в конференції « Майдан – незавершена революція»
Участь і виступ на Баварсько-українській конференції на тему міжнародної праці з молоддю
Зустрічі в консульстві
Пластова кореспонденція в електронній формі через  інтернет та е-мейл

Ãóìанітарна ïрацÿ «Äіти Чорнобиëÿ»
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Виêëиêи
Основна  проблема – це відсутність виховників
варіанти розв’язання:
виховники з інших країв   
долучити батьків
принцип ротації

КУПО 2019
З 30-го жовтня до 3-го листопада 2019 року 
За організацію відповідає пл. сен. Оксана Микитчак
https://www.burgschwaneck.de/deutsch/home/	Burgweg	1082049	Pullach

Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!

       пл.сен. Степан Дем’янів,
       Голова КПС
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ЗВІТ
Краéоâої Пëаñтоâої Ñтаршини 
Поëüщі

  Заãаëüниé ñтан Пëаñтó â Поëüщі

В Польщі зараз існують три пластові осередки (Люблін, Варшава, Вроцлав), в яких більше 
трьох років ведеться регулярна виховницька праця з новацтвом і юнацтвом. За звітний період 
пластові сходини були деякий час проводжені також в Ґданську і Кракові. Праця ведеться також у 
Празі (Чехія) де істує новацький рій. В Польщі в УПЮ поширене пластування далекого віддалення, 
юнаки і юначки які не є в гуртку реалізують пластову програму під час таборів і акцій, а також 
особисто домовляючися про зустрічі з інструкторами і виховниками.

Кожного року в Польщі відбуваються два крайові табори (новацький і юнацький) і біля 5 
крайових акцій, в яких беруть участь пластуни з різних міст.

Пласт в Польщі продовжує бути в складі іншої організації, Об’єднання українців у Польщі, 
хоча зараз триває інтенсивна підготовка до реєстрації Пласту як окремої юридичної особи. 
Прогнозований	 час	 реєстрації	 –	 жовтень/листопад	 2019	 р.	 Під	 час	 КПЗ	 в	 березні	 2019	 була	
прийнята нова назву організації – Пласт – українська скаутська організація в Польщі. 

Велику підтримку Пласту надає Грекокатолицька Церква у Польщі. Підтримка це перш за все 
приміщення в яких ведуться пластові сходини у Вроцлаві та Любліні, але також сприяння у різних 
інших справах важливих для Пласту. 

Останніми роками спостерігаємо щораз більше зацікавлення участю пластунів з Польщі 
в таборах в Україні. Юнаків, які відбули більше як два табори в Польщі активно заохочуємо 
зголошуватись на крайові табори закордоном. З 2015 року на юнацькі табори в Польщі є 
передбачені додаткові місця для учасників з інших країн. Пластуни з України є запрошувані до 
проводу крайових таборів в Польщі. Як показує досвід, запрошування до себе пластунів з інших 
країн і заохочування свого юнацтва до участі в таборах закордоном дає багато позитивних 
результатів і добре впливає на розвиток як цілої організації так і окремих пластунів. 

ñт. ïë. Оëена Áоäнар,
ãоëоâа Краéоâої Пëаñтоâої Ñтаршини Поëüщі
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Чиñеëüниé ñтан ïо óëаäах

УПН  20
УПЮ  21
УÑП  27
УПÑ  5
Пташата  18

Äоñÿãненÿ

Збільшення кількості членів Пласту. В другій половині 2017 року проведено оновлення реєстру 
Пласту в Польщі. Вкінці 2017 року Пласт в Польщі нараховував 54 пластунів. Станом на 1 вересня 
2019 року є 73 члени, які сплачують членські внески. Більшість нових членів це громадяни України 
що переїхали жити або навчатися до Польщі. Деякі з них (7 чоловік) пластували раніше в Україні. 
Серед нового членства є також представники української нацменшини, тобто громадяни Польщі. 

Хороші оцінки організації пластових таборів. Кожного року табори є контрольовані 
державними службами, які оцінюють стан табору, програму і працю проводу. Пластові табори в 
Польщі отримують найвищі оцінки санітарних умов та методичної підготовки табору.

Інтеграція пластунів з України. Пластуни з України, які хочуть доєднатися і діяти в структурах 
Пласту в Польщі отримують відповідну підтримку для того, щоб їхнє пластування не закінчувалось 
разом з рішенням про еміграцію. Сьогодні в Пласті зустрічаються українці з різним досвідом 
пластування. На даний час двоє пластунів з України працює в КПС, деякі є виховниками і 
інструкторами.

Покращується імідж Пласту. Пласт щораз активніше діє в локальних українських середовищах, 
підтримує українську громаду. Регулярно згадки про Пласт з’являються в українських медія в Польщі. 
Акцією, яка мала найширше відлуння в засобах масових інформацій було “Полум’я братерства”, тоді 
згадки про Пласт в Польщі були поширені в більше сотні мас-медіа в Польщі і закордоном. Протягом 
двох років кількість вподобань сторінки Пласту в Польщі зросли з 600 до 1041. 

Аêції та табори

Кожного року в Польщі організуються два крайові табори. Традиційними пластовими акціями, 
які вже стали постійними в календарі, є Свято Весни, жовтневий Пластовий Рейд та Вифлеємський 
Вогонь Миру. Додатково, кожного року організовуються 2 тематичні вишколи. 14 серпня 2019 
року вперше була проведена акція «Полум’я Братерства», яка має на меті відзначення воїнів УНР, 
що боролись разом з Польським військом проти більшовиків у 1920 році. Є великі сподівання на 
те, що акція відбуватиметься кожного року.

Ñïіâïрацÿ ç іншиìи орãаніçаціÿìи

Стратегічним партнером Пласту в Польщі є Об’єднання українців у Польщі (ОУП), найбільша 
українська організація над Віслою. ОУП є офіційним організатором наших таборів і акцій. Ця 
співпраця має партнерський характер, оскільки ОУП нас підтримує, фінансує але ніколи не 
нав’язує рішень в справі програми чи проводу акцій і таборів. Попри резолюцію про від’єднання і 
створення окремої організації наші відносини надалі залишаються доброзичливими.
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З лютого 2019 року несподівано почалась активна співпраця з Союзом Польського Гарцерства 
(ZHP), а точніше з Програмним Рухом Дослідників (PRO) в рамках підготовки акції «Полум’я Братер-
ства». До акції було залучено більшість членів Пласту. Спільне вшанування гарцерами і пластунами 
пам’яті воїнів УНР відбулось в 8 містах. Акція була проведена в 26 містах. Уже почалося планування 
«Полум’я Братерства» у 2020 році.

Ãоëоâні âиêëиêи

Офорìëеннÿ орãаніçації – зараз завершується процес створення нового статуту і вишколів 
майбутніх діловодів, які будуть відповідальні вже не лише за розвиток Пластової Ідеї і пластову 
програму, але і багато формальних справ і вимог, які має здіснювати юридична особа. 

Пошóê фінанñóâаннÿ – До момену від’єднання від ОУП нам непотрібно було турбуватись за 
джерело фінансування наших таборів та акцій. Формально все наше майно є майном ОУП і більшість 
наших потреб покривало ОУП. Зараз ситуація міняється. Мусимо зосередитись на пошуку коштів 
на наші акції і адміністрацію від приватних спонсорів, оскільки як молода організація маємо дуже 
малі шанси на отримання грошей з фінансованих державою або благодійними фондами грантів. 
Особливо важкий є перехідний період, коли нам вже зменшились отримувані кошти з ОУП, а ще 
не маємо можливості шукати фінансування, бо ще не стали юридичною особою.

Заëóчаннÿ äо Пëаñтó ìіãрантіâ ç Уêраїни – протягом останніх п’яти років в Польщі багатократно 
збільшилось число громадян України, які тут проживають і навчаються. Велика кількість мігрантів 
з України дуже помітна особливо в більших містах. Частина з них потенційно зацікавлена 
приналежністю до Пласту, особливо діти і молодь. Головний виклик в цьому плані це створення 
нових осередків, залучання дорослих до виховної та інструкторської праці. Окремим викликом в 
цьому питанні є заохочення пластунів приєднуватись до пластової організації в Польщі.

Зäача ïëаñтоâих ïроб – Більшість юнацтва це пластуни далекого віддалення, які довго здають 
першу пробу. Вони не завжди можуть брати участь в таборах і акціях, а мала кількість виховників, 
які можуть з ними ефективно працювати на відстані, не дозволяє покращити ситуацію. Зараз 
середній час здачі першої проби – приблизно три роки. На даний момент в Польщі нема жодного 
розвідувача.

Віäçначеннÿ 30-ëіттÿ âіäроäженнÿ Пëаñтó â Поëüщі. В липні 2020 планується провести святкування 
30 років від зорганізування першого після ІІ світової війни і пересельницької акції «Вісла» (1947 р.) 
пластового табору «Відродження», що проходив в селі Жабінка на півночі Польщі. 

Реìонт ïëаñтоâої оñеëі â Мриãëоäах біëÿ Ãребенноãо. Оселя була подарована пластунам місцевими 
українцями, які хотіли, щоб українська молодь поверталася на рідні землі, звідки в 1947 року 
були переселені їхні предки. У 90-х роках тут регулярно відбувались пластові табори, оскільки 
це винятково красиве і привабливе місце. Сьогодні на території оселі стоїть хата, яку з причин 
поганого технічного стану не можна використовувати під час таборів. Останні табори (2018 і 2019) 
у Мриглодах оживили мрію, щоб потемонтувати хату і мати постійне місце таборування.

Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!

        ст. пл. Олена Боднар, Од
        голова КПС
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ЗВІТ
Краéоâої Пëаñтоâої Ñтаршини 
Ñïоëóчених Штатіâ Аìериêи

Проâiä

Краéоâа Пëаñтоâа Ñтаршина січень, 2016 – жовтень, 2017 рр.
Голова     пл. сен. Юрій Гук, ВБ
Перший Заступник   пл. сен. Дарка Темницька, ЧП 
Голова  Організаційного Сектора
Другий Заступник   пл. сен. Аня Гнатейко, ЛМ 
Голова  Виховного Сектора
Діловод Господарки   пл. сен. Арета Сіра Куріца, ЛМ 
Крайова Комендантка Новацтва пл. сен. Зірка Коломиєць, ПС 
Крайовий Комендант Юнацтва  ст. пл. геть. скоб Андрій Зварич, СМ 
Голова КТК    пл. сен. Ліда Мочула, СП
Діловод ВНВ    пл. сен. Христя Гладка, Гр.
Діловод ВЮВ    ст. пл. геть. вірл. Софійка  Захарчук, ЛМ
Діловод тіловиховання   пл. сен.  Марта Мудра, ШОК
Референт комунікаціі   ст. пл. Ляриса Чебеняк, Верх.
Діловод преси    ст. пл. Юліян Гайда, СМ
Протокольний секретар  ст. пл. Алекса Мілянич
Референт УСП    ст. пл. Калина Дурбак, КН
Референт УПС    пл. сен. Данило Захарчук, Бур.

Краéоâа Пëаñтоâа Раäа
Голова КПР пл. сен. Христя Кохан, Гр.

ïë. ñен. Анäріé Коçаê,
ãоëоâа Краéоâої Пëаñтоâої Ñтаршини ÑША
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Краéоâа Пëаñтоâа Ñтаршина жовтень, 2017 -  вересень, 2019 рр.
Голова     пл. сен. Юрій Гук, ВБ
Перший Заступник   пл. сен. Дарка Темницька, ЧП         
Голова  Організаційного  Сектора
Другий Заступник   пл. сен. Аня Гнатейко, ЛМ 
Голова  Виховного Сектора
Діловод Господарки   пл. сен. Арета Сіра Куріца, ЛМ 
Крайова Комендантка Новацтва пл. сен. Зірка Коломиєць, ПС 
Крайовий Комендант Юнацтва  ст. пл. геть. скоб Андрій Зварич, СМ 
Голова КТК    пл. сен. Христя Козак, СП
Діловод ВНВ    пл. сен. Христя Гладка, Гр.
Діловод ВЮВ    ст. пл. геть. вірл. Софійка  Захарчук, ЛМ
Діловод тіловиховання   пл. сен. Марта Мудра, ШОК
Референт комунікаціі   пл. сен. Роман Гриців, ПС
Діловод преси    пл. сен. Наталія Білаш, ЛМ
Протокольний секретар  ст. пл. Наталка Тарасюк
Референт УСП    ст. пл. Калина Дурбак, КН
Референт УПС    пл. сен. Богданна Ковальчук, Тис.

Краéоâа Пëаñтоâа Раäа
Голова КПР    пл. сен. Христя Кохан, Гр.

Краéоâа Пëаñтоâа Ñтаршина вересень 2019 р.
Голова     пл. сен. Андрій Козак, ЧМ
Перший Заступник   пл. сен. Оля Дужа
Голова  Організаційного  Сектора
Другий Заступник   пл. сен. Рута Ріпецька, ЛМ           
Голова  Виховного Сектора
Діловод Господарки   пл. сен. Володимир Миськів, ХМ 
Крайова Комендантка Новацтва пл. сен. Уляна Слабіцька, ПС 
Крайовий Комендант Юнацтва  ст. пл. геть. скоб Андрій Зварич, СМ 
Голова КТК    пл. сен. Роман Левицький, Тис.
Діловод ВНВ    пл. сен. Христя Гладка, Гр.
Діловод ВЮВ    пл. сен. Андрій Гарматій, =V=
Діловод тіловиховання   пл. сен. Христя Козак, СП
Референт комунікаціі   пл. сен. Наталія Білаш, ЛМ
Діловод преси    ст. пл. Оленка Гладка, Орл.
Протокольний секретар  ст. пл. Наталка Тарасюк
Референт УСП    ст. пл. Калина Дурбак, КН
Референт УПС    пл. сен. Богданна Ковальчук, Тис.

Краéоâа Пëаñтоâа Раäа
Голова КПР    пл. сен. Юрій Гук, ВБ
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Чиñеëüниé ñтан â ÑША

* Чисельний стан в США 2019 зменшенний через прочищення бази даних. Цього року канцелярія, 
працюючи зі станицями, вичистила зі списків у базі даних членів котрі декілька років не оплачували 
свої членські внески і вставила їх в категорію “неактивности”. Ці члени не є включені в статистиці 
подано про чисельний стан по уладах і по станицях. Ці члени ще залишаються оформленими і 
мають можливість вернутися до своїх станиць. 

Заãаëüниé ïëÿн ïраці

УПН
•	 Крайова	Комендантка	Новацтва	та	її	булава	працювали	над	програмами	для	новацтва,	щоби	

всі гнізда в краю виконували разом, наприклад програму вшанування Голодомору, відзначення 
100-ліття Листопадового Зриву, вшанування 5-ту річницю Небесної Сотні. Дві вмілості – Морозенко 
і Писанкарство перeведене всіма гніздами.  Крайовий клич на 2019 є “Пласт нас Зближає – 
Рідна Мова Єднає” і ми приготовили різні гри, щоби вправляти українську мову.  Також курені 
Чорноморці і Чорноморські Хвилі приготовили матеряли для новацтва щоби відсвяткувати “Рік 
Морського Пластування”.

•	 Програма	по	станицях	проходить	успішно.		В	деяких	станицях	батьки	беруть	ролю	братчика	чи	
сестрички і є потреба якось вишколити батьків.  Створено дві нові групи і вони дуже гарно працюють. 

•	 Самітники	працюють	з	пл.	сен.	Уляною	Слабіцькою	і	пл.	сен.	Оленкою	Карпинич,	та	більшість	
самітників беруть участь у літних таборах.   
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Вишêоëи Ноâацüêих Вихоâниêіâ
•	 За	звітовий	час	відбулися	два	Вишколи	Гніздових	і	три	Вишколи	Новацьких	Виховників.
•	 Вишколи	Гніздових	відбулися:	8-го	квітня,	2017	р.	у	Парма,	Огайо	і	28-29-го	червня,	2017	р.		

на оселі Писаний Камінь.  Разом 7 учасників.  
•	 Рада	Орлинного	Вогню	ч.	287	 (впорядників	221)	“Таємниця	Забутого	Краю!”	відбулася	на	

оселі Писаний Камінь за час від 25-го червня до 4-го липня 2017 р. – 43   учасників.
•	 Рада	 Орлинного	 Вогню	 ч.	 302	 (впорядників	 230)	“Підводне	 Царство”	 відбулася	 на	 оселі	

Вовча Тропа за час від 24-го червня до 4-го липня 2018 р. – 39  учасників.
•	 Рада	Орлинного	Вогню	ч.	319	(впорядників	241)	“Дикий	Захід”	відбулася	на	оселі	Новий	Сокіл	

за час від 25-го червня до 2-го липня 2019 р.  – 40  учасників.

УПЮ
•	 Крайовий	Комендант	і	його	булава	в	останних	трьох	роках	більш	заохочували	юнацтво	здавати	

трету пробу.  В звітовому часі, 41 з юнацтва було іменувано на ступінь скоба і вірлиці (в минулих трьох 
роках лише 22 здобули трету пробу).  Рівнож три юначки були іменовані Гетьманськими Вірлицями 
та один юнак був іменований Пластуном Обсерватором.

•	 Працюємо	над	усучасненням	програми	для	самітників.
•	 В	останних	роках,	УСП	в	станиці	Ню	Йорк	переводять	“Вікенд	Вмілостей”	на	оселі	Вовча	

Тропа де юнацтво має нагоду здобути різні вмілості.  Юнацтві дуже подобається ця програма і в 
2019 р. 100 учасників брали участь у “Вікенді Вмілостей”.

•	 “Рік	Морського	Пластування”	організований	кур.	Чорноморці	 і	Чорноморські	Хвильки	був	
дуже добре опрацьований і виконаний.  Юнацтво брало участь у різних конкурсах, але ще і важнійше 
мали різні нагоди брати участь у морському пластуванню.

•	 Найбільші	труднощі	є	брак	виховників,	присутність	на	заняттях	і	мова.	В	декотрих	станицях	
батьки відграють ролю подруги або друга. Програма котру КПС проводив цього року як “Рік Мови” 
була дуже корісною для нашого юнацтва.

Вишêоëи УПЮ
За звітовий час відбулися сім Вишколів Юнацьких Виховників (1-2 квітня 2017 р. в Ню Йорку, 3 

березня 2018 р. в Нюарку, 2 червня 2018 р. в Нюарку, 9 червня 2018 р. в Дітройті, 6 квітня 2019 р. 
в Клівленді, 11 травня 2019 р. в Вашінґтоні, 18 травня 2019 р. в Чікаґо).
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Орëиêіÿäа

8-ий курінь Орликівці занимаються цим змагом. Орликіяди відбулися на оселі “Союзівка” в 
2016, 2017 і 2018 р. під проводом пл. сен. Ліди Ружій.  Теми були в 2016 р. “Душа Волі: Козацька 
Україна”, в 2017 р. “Жіночий Голос” і  2018 р. “До зброї, стрільці! Листопадовий Зрив 1918”. Юнацтво 
з різних станиць США і Канади беруть участь і вони дуже завзято і охочо підготовляються та 
змагаються на Орликіяді.

Ñâÿто Веñни

Кожного року відбулися крайові Свята Весни:
2017 – провадив курінь Хмельниченки – тема “Гра Хортиці” 
2018 – провадив курінь Чорноморці – тема “Рік Морського Пластування”
2019 – провадив курінь Бурлаки – тема “Пошукаєш і Знайдеш”
Також відбулися Свята Весни по деяких місцевостях:
2017 – Чікаґо – провадив курінь Перші Стежі - тема “Стрілою до Мети” та Сієтл – провадили 

виховники станиці Сієтл - тема “Живе Лиш Той, Хто Не Живе Дле Себе”
2018 - Сієтл – провадили Чорноморці і Чорноморські Хвилі - тема “На Хвилях Моря до Спільної 

Мети”
2019 – Чікаґо – зорганізувала станиця Чікаґо - тема “Вижив”

Літні Табори

В 2017, 2018 і 2019 роках, відбулися окружні пластові табори на оселях Вовча Тропа, Новий  
Сокіл і Писаний Камінь з таким розкладом:
  
Чиñëо Табороâиêіâ Воâча Троïа Пиñаниé Каìінü Ноâиé Ñоêіë Ñієтë Вñі Оñеëі Раçоì

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2019 2017 2018 2019
Ноâаêи 63 64 70 53 39 25 * 48 44 17 220+ 261 264

Ноâачêи 60 61 68 44 49 40

Початêоâиé * 19 18 22 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 19 18 22

Раçоì ноâацтâо 142 143 160 97 88 65 * 48 44 17 239+ 279 286

Юнаêи 55 74 63 45 42 41 * 48 46 37 192+ 261 302

Юначêи 54 60 74 38 37 41

Ñтарше юнацтâо * 47 40 36 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 47 40 36

Раçоì юнацтâо 156 174 173 83 79 82 * 48 46 37 239+ 301 338

Раçоì
ноâацтâо+юнацтâо

298 317 333 180 167 147 * 96 90 54 412+ 580 640

 
 *Спец-табори для новацтва і юнацтва підчас виховно-вишкільних таборів.

•	 В	2019	р.,	відбувся	мішаний	табір	–	новацтво	і	юнацтво	в	околиці	Сієтл.	
•	 В	2019	р.	(14	учасників)	відбувся	КВТ	на	Вовчі	Тропі.
•	 В	серпні			2016	р.	(20	таборовиків),	2018	р.	(34	таборовиків),		2019	р.		(29	таборовиків)	успішно	

відбулися Морські Табори, котрі організують кур. Чорноморці.
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•	 В	серпні	2016	р.	(14	таборовиків)	та	в	2018	р.	(30	таборовиків)	відбувся	Скелелазний	Табір.		
У серпні  2017 р. (5 учасників) відбувся Роверовий Табір.

•	 Лещетарські	Табори	відбулися	в	грудні	2016	р.	(81	таборовиків),	2017	р.	(85	таборовиків),	
і	2018	р.	(84	таборовиків)	в	Glens	Falls,	NY;	лещетарські	заняття	відбувалися	в	Gore	Mountain,	NY.		
Цим табором провадить кур. Бурлаки.

•	 Табір	Пташат	відбувається	кожного	року	на	Союзівці,	Писаному	Камені	і	Новому	Соколі.		В	
2017 р. було 59 таборовиків, 2018 р. було 86 таборовиків, 2019 р. було 82 таборовиків.

•	 Далі	відбуваються	сходини	комендантів	всіх	осель	разом	у	формі	телеконференції,	щоби	
вишколити нових комендантів та обмінятися думками, щоб всі табори успішно пройшли.

ЮМПЗ 2017

На ЮМПЗ в Німеччині з США брало участь 70 УПЮ, 44 УСП (виховники), 17 УПС, 6 інструкторів та 
5 на вело-таборі – разом 142.  Всі учасники були дуже задоволенні та вернулися з надзвичайними  
спогадами.  Велике признання організаторам зустрічі.

Працÿ КПÑ

•	 Ми	мали	велику	приємність	привітати	назад	до	США	і	відсвяткувати	інтронізацію	нашого	
пластуна, нового Архиоєпископа-Митрополита Бориса Ґудзяка.  

•	 В	2019	р.	Пласт	США	святкує	70-ти	літний	ювілей.		Від	вересня	1949	р.	до	сьогодні,	тисячі	
молодi пройшли нашу пластову програму.  Ми бажаємо всім пластунам бути Сильним розумом та 
тілом, Красним душею, Обережним у своїх задумах та планах, та Бистрим у думках та ділах..

•	 Крайова	Пластова	Старшина	США	сходиться	що	місяця	вживаючи	форму	телеконференції.	
З огляду на те що члени КПС належать до інших станиць і мешкають в різних штатах, праця полягає  
на комунікацію через е-пошту і телефонічно. Раз на рік, КПС з’їзджається і відбуває сходини на 
чотири очі.
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•	 Згідно	з	статутом,	кожного	року	відбувається	КПЗ’їзд,	але	вибір	нового	проводу	є	щодва	
роки. Річно ми видаємо Пластовий Листок, котрий включає звіти всіх діловодів.

•	 КПС	відвідує	всі	станиці	і	групи	і	переводить	телеконференції	з	станичними	і	бере	участь	у	
сходинах ГПБ.

•	 Цього	року	КПС	США	приєднало	всі	станицi	до	загальної	поліси	страхування.	 	Ця	полісія	
покриває КПС, всі станиці, табори та прогульки і ми тепер краще забезпечені. Полісія також 
вимагає	 щоб	 ми	 перевели	 кримінально-історичну	 перевірку	 всіх	 виховників	 та	 працівників/
добровольців на таборах.

•	 КПС	США	зрозумів,	що	ми	увійшли	в	цифровий	світ,	і	буде	реалізовувати	програми	для	його	
підтримки. Один пункт, який вже був досягнутий - це оновлення нашого веб-сайту, щоб зробити 
його кращим ресурсом для наших виховників (www.plastusa.org).  Просуваючись вперед, ми також 
дослідимо можливість он-лайн реєстрації для таборів та он-лайн зібрання членських внесків.

•	 Велике	зусилля	вкладаємо	до	збереження	нашої	історії	та	оформлення	нашого	архіву	який	
тепер є не лише у паперові формі а також у електронному форматі.

•	 В	звітовому	часі,	КПС	працювала	над	проєктами	щоби	усучаснити	підручники,	інформаційні	
матеряли та анкети. Ми приготовили новий підручник про оселі і табори.  Онлайн курс про 
відвернення знущання, котрий всі виховники зобов’язані перейти, є дуже корисним і виховники 
багато більш чутливі на справи знущання.

•	 Оновляємо	базу	даних	на	основі	фінансових	та	виховних	звітів.	База	даних	є	збережена	в	
сучасні системі і дає нам легко слідкувати за трендами росту по уладах. 

•	 Ретельно	працюємо	усучаснити	виховні	матеріали	в	електронному	форматі	та	полегшуємо	
виховникам доступ до цих матеріалів.

•	 Голова	Виховного	Сектора	з	помічею	куренів,		створила	11	“сходин	в	коробці”	для	різних	
вмілостей, котра помагає виховникам у їхній праці а спеціяльно помагає баткькам котрі не раз 
знаходуться у виховних ролях.
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Роçâитоê Чëенñтâа

Ми захоплені трендом росту в США. Дві групи, Слоутсбурґ та Лінденгурст, які були недавно 
створені, ростуть і є активні. Старші групи, Денвер та Міннеаполіс, які стратили членів в УПН і 
УПЮ в минулих роках, відновляються. Бачимо зацікавлення в нових містах - в Трентоні, Брукліні, 
Станфорді, Сакременто та в Альбукерке. Радо приймаємо завдання знайти відповідно-вишколених 
виховників, щоби допомогти їм створитися офіційно та рівнож підтримувати пластову програму.  
Рівнож плянуємо звернути увагу на члество існуючих станиць, щоби зростало.

Ãроìаäñüêа Працÿ 

•	 Кожного	 року,	 курінь	“Ті	 що	 греблі	 рвуть”	 організують	 передачу	“Вифлеємського	 Вогню	
Миру” по станицях і групах в США. Пластунки підбирають вогонь на литовищі Кенеді в Ню Йорку і з 
допомогою багатьох пластунів та Американських “boy scouts” передають цей вогонь по станицях, 
церквах та іншим організаціям. На Різдвянні Свічечці по станицях, пластуни запалюють свічечку 
від цього вогню.

•	 Пласт	США	має	представника	при	Громадській	Комісії	Відзначення	Голодомору.		Що	року	
відбуваються різні події по США в пам’ять жертв Голодомору, як наприклад, похід в штаті Ню Йорк 
до Собору св. Патрика.  Там відбувається панахида відправлена Митрополитами та священниками.  
Громадські провідники та Американські урядові представники мають промови і програма 
завершується співом хору “Думка.”  

•	 Співпрацюємо	з	 громадами	всіх	штатів	де	станиці	 і	 групи	 існують	в	різних	програмах	та	
збірках, а головно в останних роках щоб допомогти воякам в східній Україні.

Поäÿêа

Нам дуже щастить, що ті, що взяли на себе завдання помагати виховувати нашу молодь і 
розвивати пластову програму на станичному, таборовому чи крайовому рівні, є віддані, здібні 
та мотивовані пластуни. Сердечно дякуємо членам Крайової Пластової Старшини та Крайової 
Пластової Ради, членам ОТК, членам курінних проводів, та членам станичних старшин та рад і 
всім виховникам в станицях і по таборах.  Ми вдячні їм за їхню добровільну працю та внесок для 
розвитку Пласту.

                                  
Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!

 пл. сен. Юрій Гук, ВБ     пл. сен. Андрій Козак, ЧМ
 Голова КПС від 2016 р. до 28 вересня 2019 р. Голова КПС від 28 вересня 2019 р.
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ЗВІТ
Краéоâої Пëаñтоâої Раäи Уêраїни

Керіâництâо Пëаñтó â Уêраїні

Краéоâа Пëаñтоâа Раäа 2016-2018
Голова     ст.пл.гетьм.вірл. Оля Герус, 
Член КПР фінансові питання  ст.пл.вірл. Ірина Павлюковець
Член КПР комунікації   ст.пл.гетьм.скоб Любомир Шимків (2016), 
     ст.пл. Петро Задорожний (2017-2018)
Член КПР розвиток осередків  ст.пл.скоб Дмитро Колесник
Член КПР міжнародні питання  ст.пл.вір. Наталя Колесник
Булавна УПН    пл.сен.пр. Оля Фегецин
Булавна УПЮ    ст.пл. Люба Журко
Булавний УСП    ст.пл.гетьм.скоб Андрій Лузан
Булавна УПС    пл.сен.пр. Наталя Нагуляк 

Краéоâа Реâіçіéна Коìіñіÿ 2016-2018
Голова КРК   пл.сен.пр. Юрій Юзич
член КРК     пл.сен.пр. Ростислав Добош
член КРК     ст.пл.скоб Сашко Свистун

Краéоâа Пëаñтоâа Раäа 2018-2021
Голова     пл.сен.пр. Юрій Юзич
член КПР відповідальна за організаційний розвиток пл.сен.пр. Антоніна Прудко
член КПР відповідальний за онлайн бази ст.пл.гетьм.скоб Андрій Лузан
член КПР відповідальна за соціальні проекти ст.пл. Віка Петрук
член КПР відповідальний за за зовнішні зв’язки пл.сен.пр. Михайло Дворак 
Булавна УПН    пл.сен.кр. Леся Бойко

ïë. ñен. Ñтаніñëаâ Анäріéчóê, 
ãоëоâа КПÑ Уêраїни



158

Булавний УПЮ     пл.сен. пр. Микола Бігус
Булавний УСП     ст.пл.скоб Макар Маковський
Булавна УПС     пл.сен.пр. Наталя Нагуляк
член КПР, відповідальна за державні зв’язки і фандрейзинг з дорадчим голосом Лариса Жигун

Краéоâа Реâіçіéна Коìіñіÿ 2018-2021
Голова      ст.пл.гетьм.вірл. Оля Герус
Член КРК      ст.пл.скоб Дмитро Колесник
член КРК      пл.сен.пр. Роман Орищенко
 
Сьогодні Пласт в Україні переживає один з важливих моментів в своїй історії після відновлення 

в Україні. Пластове товариство думає, дискутує, працює над фундаментом, який має допомогти 
реалізувати Стратегію розвитку Пласту 2030 р., коли кожна дитина має можливість долучитись до 
Пласту, коли Пласт має ставити сильнішим і впливати на позитивні зміни в Україні.

Організація підійшла з серйозними і системними викликами, яка має найближчим часом 
вирішити задля ефективного розвитку.  Потрібно розуміти, які чинники за останні роки впливають 
на Пласт і чому ми зараз в періоді активних змін:

1. з 2016 року розпочалась активна робота і вироблення механізмів співпраці між органами 
державної влади, як на місцях (районні, обласні програми підтримки Пласту) так і до національного 
рівня, фінансова підтримка з державного бюджету, створення Пластових центрів (за останній 
рік було створено 4 (Житомир, Рівне, Тернопільська, Київська області) і нарешті робота, щодо 
прийняття Закону про Пласт. Так цей процес є доволі складним і потребує великих зусиль, але 
важливо, що відбувається активний діалог, підтримка

2. вважаю, що Пласт сьогодні перебуває в кризі організаційного розвитку і найбільшого 
“ремонту” потребує система управління та взаємодії органів управління усіх рівнів.

Станом на сьогодні система управління в Пласті є волонтерською: тобто понад 90% 
управлінських обов’язків в організації виконують волонтери (з 250 осіб лише 20 управлінців 
працюють на професійній основі, тобто на зарплаті: КПС та окремі управлінці Києва, Львова).

Про це свідчать такі факти:
- щорічна потреба в адміністраторах в Пласті - 250 осіб, з них лише 20-40 отримує відповідні 

навики управління на пластових вишколах (для порівняння в рік в Пласті вишколюється 300-350 
виховників з 800 осіб).

- відсутні чи дуже застарілі прописані політики, положення (правила) в управлінні і відносинах 
між крайовим проводом та осередками.

- складна і відповідно неефективна система управління крайових органів (швидкість прийняття 
рішень і реакцією на зміни крайовими органами є доволі повільною)

- понад 98% осередків управляються виключно волонтерами.
Загалом сьогодні спостерігаємо як 250 волонтерів з року в рік “витягують на своїх плечах” 

8 тисячну організацію, за що їм щире дякую!!! Але і не дивно, що така система управління все 
частіше дає збої, не встигає реагувати на виклики і навіть призводить до страшних наслідків…

Вважаю, що основним каталізатором та навантаженням на волонтерську систему управління 
спричинило державне фінансування, створення пластових центрів, підтримка державної влади на 
місцях… З цього моменту посилились відчутні збої в управлінні, оскільки співпраця з державою 
потребує збільшення часу і ресурсів, яких виключно волонтерською роботою покрити практично 
не можливо.

Не менш критичним є робота над змінами в управлінні у виховному напрямку, робота над 
створенням постійний методичних центрах з професійними працівниками, оскільки оновлення 
потребує робота від пташат до старшого юнацтва, оновлення систему зберігання даних та аналізу. 
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Гостро стоїть питання нових методичних матеріалів, які допоможуть не тільки визовнику якісно 
працювати з юнацтвом, але і юнацтву і батькам, якісно готуватись  та проходити пластову програму  

І безперечно важливим є робота щодо побудови системи залучення ресурсів для діяльності 
організації. Маємо бути чесними Пласт вчиться за останні 3 роки залучати кошти та ресурси 
для впровадження змін та роботи. Так у нас є вже успішні історії такі як збірка на Спільнокошті, 
двічі проведені Благодійні вечори, але це тільки перші кроки і організація тільки навчається 
комунікувати з українським суспільством, комунікувати з діаспорою, щодо проектів які планують 
реалузватись, результатів, які вже досягнуті і важливе яка підтримка і допомога потрібна для 
реалізації Стратегії розвитку Пласту.

У 2019 році прийнятий 3-річний план діяльнсоті Пласту у таких напрямках:
1. організаційни розвиток, де стоїть завдання пропрацювати, обговорити 9 (Дев’ять) політик 

(правил) діяльності організації, серед них безпекові, таборова, фінансові, фандрейзингові, 
антикорупційні,	політика	зеленого	офісу	тощо	-	все	що	потребує	систематизації	в	діяльності;

2. масштабування - створення сильних осередків (більше 100 пластунів) у кожному обласному 
центрі	по	усій	країні,	саме	обласні	осередки	зможуть	підтягувати	до	розвитку	міста	в	районах	та	селах;

3. виховний напрям: де важливими є систематизація проведення таборів, вишколів, 
вдосконалення	методологічних	матеріалів	та	роботи	з	юнатцвом;

4. соціальні проекти - важливий компонент залучення пластнуів у реалізації соціально 
важливих	проектів	для	країни;

5. фандрейзинговий - вибудувати дієву систему залучення коштів, де є баланс між державними 
коштами	та	жертодавцями,	забезпечити	потреби	розвитку	організації;

6. нова онлайн система обліку усіх пластунів та інтеграція волонтерів - мобільний додаток для 
волонтерів.

Так ці плани є доволі амбітними і потребують серйозних зусиль, ресурсів, обговорень,, але для 
нас важливо зберігати єдність, працювати на єдину мету, коли діти в Україні будуть мати доступ до 
організації, а не чекати у черзі. Пласт має показати успішних шлях розвитку, що буде прикладом 
для інших громадських організацій у їхньому розвитку, Пласт буде мати вплив на позитивний 
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СТРАТЕГІЯ ПЛАСТУ 2030
До 2030 Пласт є спроможною організацією, доступною 
для кожної дитини, що творить позитивні зміни на 
місцевому та національному рівнях.

Пласт є спроможною організацією 
з побудованими організаційними 
системами.

Пластова спільнота реалізує суспіль-
но-корисні діла, як підтвердження 
цінностей і набутих компетентно-
стей, має високу етику праці та спро-
можність досягати результатів.

Пласт рівномірно представле-
ний по всій території України 
в адміністративних одиницях 
(районах, ОТГ і містах облас-
ного значення).

Успішна Україна – це досягнення і збереження безпеки та перехід у сталий розвиток.

Спроможні пластуни – це свідомі, відповідальні і повновартісні громадяни, в природі яких 
зафіксована синергія результативності, життєрадісності та служіння:

1. Результативність – досягнення цілей; 

2. Життєрадісність – чар пластування; 

3. Служіння – суспільна користь.

Пласт в Україні є центром 
експертизи для світового 
Пласту.

В Пласті існують сильні горизон-
тальні зв’язки між теперішніми 
пластунами і вихованцями Пласту, 
та з їх допомогою реалізовують 
стратегічну місію Пласту.

Пласт є частиною світового 
скаутського руху.

1

НАША
МІСІЯ:

Творимо 
успішну 
Україну через 
спроможних 
пластунів

2

3 6

5

4

2 3РІЧНИЙ ЗВІТ 
2018
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ПЛАСТ В 2018 КАРТА ОСЕРЕДКІВ, 
ПОТОЧНИЙ 
СТАН ПЛАСТУ 

135 (+17) 
ОСЕРЕДКІВ ПЛАСТУ В УКРАЇНІ

8217 (+392) пластунів 245 (+28) пластових частин

1980 (+36)
НОВАЦТВО (6-11 РОКІВ)

3816 (+227)
ЮНАЦТВО (11-18 РОКІВ)

1371 (-79)
СТАРШЕ ПЛАСТУНСТВО 
(18-35 РОКІВ)

593 (+73) 
СЕНЬЙОРИ (35+  РОКІВ)

457 (+135)
ПТАШАТА (2-6 РОКІВ)

350 (-63) 
ПРИЯТЕЛІ ПЛАСТУ

РАЗОМ: РАЗОМ: 

42 (+3) 
НОВАЦЬКІ ГНІЗДА

141 (+1) 
ЮНАЦЬКІ КУРЕНІ

39 (+1) 
КУРЕНІ СТАРШИХ ПЛАСТУНІВ 
ТА СЕНЬЙОРІВ

 

23 
ГНІЗДЕЧКА ПТАШАТ

ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПЛАСТУНІВ ПО ОБЛАСТЯХ ТА РІСТ 
ВІДНОСНО ПОЧАТКУ 2018 РОКУ

до 40 пластунів

40-100 пластунів

100-400 пластунів

400-1000 пластунів

більше 1000 пластунів

АР Крим

469 (+7%)
Рівненська

195 (+7%)
Волинська

3011 (+4%)
Львівська

1118 (+2%)
Івано-Франківська

115 (+13%)
Закарпатська

27 (-23%)
Житомирська

140 (+0,7%)
Вінницька 20 (-9%)

Кіровоградська

51 (-7%)
Одеська

72 (-12%)
Полтавська

58 (-18%)
Черкаська

3 (-57%)
Миколаївська

170 (+65%)
Харківська

152 (+3%)
Донецька

29 (-6%)
Луганська

61 (+24%)
Запорізька

16 (+7%)
Сумська

7 (-82%)
Чернігівська

147 (+7%)
Дніпропетровська

1 (+100%)
Херсонська

842 (+3%)
Тернопільська

96 (-9%)
Хмельницька

1100 (+21%)
м.Київ

123 (-8%)
Чернівецька

194 (-9%)
Київська

4 5РІЧНИЙ ЗВІТ 
2018
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ВНУТРІШНЬО-
ПЛАСТОВА 
СИСТЕМА 
НАВЧАННЯ 
ВОЛОНТЕРІВ
Кожного року Пласт чисельно зростає. Рекорд-
на кількість волонтерів долучилася у 2018 році – 
511 дорослих людей заповнили заяву вступу в 
нашу організацію.  Нам вдалося провести най-
більшу кількість ознайомчих семінарів про 
Пласт за цей рік. Завдяки визначеним пріорите-
там і цілям у рамках Стратегії Пласту 2030, ми за-
пустили проект залучення волонтерів на Півдні 
й Сході України та більш системно підійшли до 
роботи всього напряму. Ми підписали меморан-
думи про співпрацю з ціннісно близькими нам 
організаціями: «Глобал Офіс», «Українська Ака-
демія Лідерства» (УАЛ), «Фундація Регіональних 
Ініціатив» (ФРІ). 

ВИХОВНИК
• з дітьми 6-11 років; 
• з дітьми 11-17 років

АДМІНІСТРАТОР 
В СЛУЖБІ ОСЕРЕДКУ

ОРГАНІЗАТОР 
СУСПІЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

ТРЕНІНГИ ДЛЯ ВОЛОНТЕРІВ

МОЖЛИВОСТІ 
ВОЛОНТЕРСТВА У ПЛАСТІ

ЗГОЛОШЕНІ ВОЛОНТЕРИ ДО ПЛАСТУ ЗА 2018 РІК

ДИНАМІКА ЗГОЛОШЕНЬ 
ВОЛОНТЕРІВ

ДИНАМІКА 
ПРОВЕДЕННЯ ТАБОРІВ

ДИНАМІКА ТРЕНІНГІВ

Всього: 84 за 2018 рік

66 активно пластують

511 виявили бажання приєднатись до Пласту 

445 долучаються до заходів

1161 ВОЛОНТЕРІВ 
стали учасниками

588 ВОЛОНТЕРІВ 
стали організаторами та інструкторами

11 8 29 36

дітей 
6-11 років

Для виховників Ознайомчі про Пласт Спеціалізаційні

дітей 
11-17 років

2013

33

2014

39

2015

46

2016

54

2017

79

2018

84

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

186

6

286

7

453

7

511

12

12 
ТАБОРІВ

176 
УЧАСНИКІВ

105 
ОРГАНІЗАТОРІВ  
ТА ІНСТРУКТОРІВ

6 7РІЧНИЙ ЗВІТ 
2018
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Курінь складається  
 із 2 і більше гуртків  

(груп  юнацтва віком 11-17 
років чисельністю 6-10 осіб)

За роботу куреня відповідає 
зв’язковий(-а).

Також у новостворених 
осередках ми маємо 

самостійні гуртки, які згодом 
виростуть до куренів.

Виховна програма націлена на те, щоб юнак чи юначка розвивали свої інтелектуальні, фізичні та провід-
ницькі здібності. На найвищому cтупені скоби та вірлиці вже самостійно реалізовують власні проекти.

12
скобів і вірлиць

261
розвідувачів

1 814
прихильники

771
учасники

958
неіменованих

3816 ЗАГАЛОМ 

2016 2017 2018

140
158

141

ЧИСЕЛЬНІСТЬ КУРЕНІВ

ЮНАЦТВО У ПЛАСТІ МАЄ П’ЯТИРІВНЕВУ 
ПРОГРАМУ САМОРОЗВИТКУ

Гурток Гурток 

Гурток 

КУРІНЬ

ЧИСЕЛЬНИЙ СТАН ЮНАЦТВА
у 2016 - 2018 роках:

3746 (+6,3%)

3589 (-4,2%)

3816 (+1,8%)

2016

2017

2018

реалізували скоби та вірлиці у 
2018 році. Серед них є як творчі 
заняття для дітей-сиріт та орга-
нізація таборів для дітей із приф-
ронтової зони, так і допомога в 
організації марафону зі здачі крові 
й екологічні проектів, наприклад 
«Зробимо Україну Чистою»

ВИХОВНА 
ПРОГРАМА
 
Одним з найбільших досягнень виховного на-
пряму за 2018 рік є діджиталізація ресурсів. Ра-
ніше більшість звітів були в паперовій формі, а 
зараз ми перейшли до електронного формату 
й це значно покращує роботу й комунікацію з 
виховниками в різних осередках. Завдяки на-
лагодженій роботі між пластунами, відбувся 
Відкритий Пластовий Освітній Форум в трьох 
містах – Харкові, Львові й Києві. Метою Форуму 
було на спільній платформі обговорити перспек-
тиви освіти майбутнього й цим надихнути учас-
ників до пошуку шляхів вирішення проблем. 
У 2018 році Пласт підписав Меморандум про 
співпрацю з Всесвітнім фондом природи (WWF).

ВТІЛЮЄТЬСЯ ЗАВДЯКИ 
ДОРОСЛОМУ 
ЧЛЕНСТВУ – ВИХОВНИКАМ 
ТА ІНСТРУКТОРАМ

ВИХОВНИКИ
повнолітні особи, котрі пройшли 
відповідні тренінги та займаються 
систематично щотижневою роботою з 
юнацтвом

ІНСТРУКТОРИ
долучаються до організації таборів, 
тематичних спеціалізованих заходів, 
вишколів для юнацтва упродовж року

6 СЕМІНАРІВ
для виховників (КВВ)

1 СЕМІНАРИ 
для зв‘язкових (КВЗ)

Зголоситись волонтером  
або приятелем Пласту: 

946 ПРОЕКТІВ

СИСТЕМА НАВЧАННЯ 
ТА ПІДГОТОВКИ 
ВИХОВНИКІВ У 2018:
Чотириденні семінари для дорослого 
членства, мета яких підготувати 
до виховної праці та підвищити 
кваліфікацію.

plast.org.ua/join

8 9РІЧНИЙ ЗВІТ 
2018
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ЧИСЕЛЬНІСТЬ КУРЕНІВ

ЮНАЦТВО У ПЛАСТІ МАЄ П’ЯТИРІВНЕВУ 
ПРОГРАМУ САМОРОЗВИТКУ

Гурток Гурток 

Гурток 

КУРІНЬ

ЧИСЕЛЬНИЙ СТАН ЮНАЦТВА
у 2016 - 2018 роках:

3746 (+6,3%)

3589 (-4,2%)

3816 (+1,8%)

2016

2017

2018

реалізували скоби та вірлиці у 
2018 році. Серед них є як творчі 
заняття для дітей-сиріт та орга-
нізація таборів для дітей із приф-
ронтової зони, так і допомога в 
організації марафону зі здачі крові 
й екологічні проектів, наприклад 
«Зробимо Україну Чистою»

ВИХОВНА 
ПРОГРАМА
 
Одним з найбільших досягнень виховного на-
пряму за 2018 рік є діджиталізація ресурсів. Ра-
ніше більшість звітів були в паперовій формі, а 
зараз ми перейшли до електронного формату 
й це значно покращує роботу й комунікацію з 
виховниками в різних осередках. Завдяки на-
лагодженій роботі між пластунами, відбувся 
Відкритий Пластовий Освітній Форум в трьох 
містах – Харкові, Львові й Києві. Метою Форуму 
було на спільній платформі обговорити перспек-
тиви освіти майбутнього й цим надихнути учас-
ників до пошуку шляхів вирішення проблем. 
У 2018 році Пласт підписав Меморандум про 
співпрацю з Всесвітнім фондом природи (WWF).

ВТІЛЮЄТЬСЯ ЗАВДЯКИ 
ДОРОСЛОМУ 
ЧЛЕНСТВУ – ВИХОВНИКАМ 
ТА ІНСТРУКТОРАМ

ВИХОВНИКИ
повнолітні особи, котрі пройшли 
відповідні тренінги та займаються 
систематично щотижневою роботою з 
юнацтвом

ІНСТРУКТОРИ
долучаються до організації таборів, 
тематичних спеціалізованих заходів, 
вишколів для юнацтва упродовж року

6 СЕМІНАРІВ
для виховників (КВВ)

1 СЕМІНАРИ 
для зв‘язкових (КВЗ)

Зголоситись волонтером  
або приятелем Пласту: 

946 ПРОЕКТІВ

СИСТЕМА НАВЧАННЯ 
ТА ПІДГОТОВКИ 
ВИХОВНИКІВ У 2018:
Чотириденні семінари для дорослого 
членства, мета яких підготувати 
до виховної праці та підвищити 
кваліфікацію.

plast.org.ua/join
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ЧИСЕЛЬНИЙ СТАН НОВАЦТВА
у 2016 - 2018 роках:

ВИХОВНА ПРОГРАМА 

1709 (+17%)

1944 (+13%)

1980 (+2%)

2016

2017

2018

2-5 роїв творять гніздо. 
Гніздовий(-а) відповідають 

за роботу гнізда. Ним 
може бути досвідчений 

братчик чи сестричка, що 
пройшов відповідний вишкіл 

(навчання).

Крайові 
(всеукраїнські)

Крайові (всеукраїнські) 
апробаційні

Окружні (обласні)

Станичні (місцеві)

Міжкурінні та 
міжгніздові

Курінні та гніздові

Гурткові та ройові

2017 (Разом: 98) 2018 (Разом: 97)

20

19

6

3

4

17

13

9

8

9

31

28

16

12
2016 2017 2018

168
192 203

ЧИСЕЛЬНІСТЬ РОЇВ

КІЛЬКІСТЬ ПРОВЕДЕНИХ ТАБОРІВ 
порівняння 2017 та 2018 років

Рій Рій

Рій

ГНІЗДО

НАВЧАННЯ ВИХОВНИКІВ

Вишкіл виховників   

Вишкіл зв’язкових УПЮ

Вишкіл виховників УПН

Вишкіл гніздових УПН 

10

2

7

1

2016

7

3

5

1

2017

6

1

3

1

2018

ЧИСЕЛЬНИЙ СТАН ПТАШАТ
у 2016 - 2018 роках:

268 (+1,5%)

322 (+17%)

457 (+ 42%)

2016

2017

2018
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ВИФЛЕЄМСЬКИЙ
ВОГОНЬ МИРУ

Щорічно Пласт долучається до всесвітньої ска-
утської акції поширення Вифлеємського Вогню 
Миру (ВВМ). Українська делегація у складі 23 
пластунів взяла участь у міжнародних  церемо-
ніалах передачі вогню в місті Лінц (Австрія), звід-
ки ми привезли його в Україну для подальшого 
поширення в усі куточки нашої держави. Сим-
волічним моментом стала передача ВВМ голові 
новоствореної Православної Церкви України — 
митрополиту Епіфанію — відразу після прибуття 
вогню в Україну. ВВМ поширювався в усіх регіо-
нах України, адміністративних, релігійних, освіт-
ніх, медичних установах держави, а також в зоні 
проведення Операції Об’єднаних Сил. 

СОЦІАЛЬНІ 
ПРОЕКТИ
В ПЛАСТІ

Пласт є однією з найбільших волонтер-
ських організацій в Україні. Наші виховники 
системно на волонтерських засадах працю-
ють з дітьми. У 2018 році пластуни-виховни-
ки вклали у виховання близько 668 040 годин  
(що в сумі становить більше 76 років). Окрім 
цього, пластуни також додатково організо-
вують проекти, спрямовані на розвиток гро-
мад, в яких вони перебувають. 

Суми
9

Сєвєродонецьк
8Харківська 

округа
16

Хуст
9

Кременець
23

Новоград-Волинський
7

Черкаси
3

Дніпро
20

Миколаїв
12

Ірпінь
5

Київ
40

Тернопліь
57

Львів
74

Станиця Стрий
9

Івано-Франківськ 
43

Надвірна
25

Міста де відбулись урочисті 
передачі ВВМ громаді

25
ДЕРЖУСТАНОВИ

36 
ХРАМИ

23
МЕДЗАКЛАДИ 
(ЛІКАРНІ)

ОФІЦІЙНИХ ПЕРЕДАЧ 
ВОГНЮ: 360
З НИХ

КУЛЬТУРА 
2018 рік почався з дводенного 
фестивалю вертепів «Вертеп-фест» 
у Харкові, співорганізаторами яко-
го щорічно є пластуни. Понад 1000 
учасників і 75 колективів показу-
вали вертепи в дитячих лікарнях і 
військових госпіталях, транспорті, 
парках і просто на вулиці, даруючи 
різдвяну радість мешканцям Хар-
кова.

ДІТИ
Перед святом Миколая пластуни  
провели ряд добрих справ. У Бу-
чачі організували свято для дітей у 
ЦОД «Рідна оселя» та у загальноос-
вітній школі- інтернат у м. Тлумачі.

У м. Підгайці пластуни пригощали 
кексами учасників свята і збирали 
фонди для підтримки акції «Наслі-
дуй добрі справи Чудотворця». 

В Острозі ініціативна група плас-
тунів системно проводить заняття 
для дітей з вадами слуху. 

ВЕТЕРАНИ ТА ЇХ СІМ’Ї
Разом із Вифлеємським Вогнем 
Миру пластуни доставили волон-
терську допомогу в зону прове-
дення Операції Об’єднаних Сил 
у Слов’янськ, Бахмут, Сєвєродо-
нецьк, Новоайдар, Щастя, Стани-
цю-Луганську, Кримське, Попасну.

У серпні дівчата з куреня «Спартан-
ки» організували 10-ий ювілейний 
табір для дітей, батьки яких брали 
участь у АТО. 

Пластунки з куреня «Чорномор-
ські Хвилі» запустили челендж 
#подарунок_замість_кави, ідеєю 
якого було перерахування коштів 
для військових на сході. 

Пластуни передали великодні по-
дарунки понад 50 ветеранам Укра-
їнської Добровольчої Армії та 30 
ветеранам дивізії «Галичина» в 4 
областях України. 

ЛЮДИ ПОХИЛОГО ВІКУ
Дівчата з куреня «Степові Відьми» 
системно проводять майстер-кла-
си в Геріатричному пансіонаті у 
Львові.

Близько 100 вихованців Пласту з 
Тернопільщини відвідали самотніх 
людей у територіальному центрі 
Лановецького району перед святом 
Миколая, а у Підволочиську Благо-
дійний центр «Дім Милосердя».

ЛІКАРНІ
За ініціативи куреня «Блискавки»  
в Івано-Франківську наймолодші 
пластуни провели благодійний 
ляльковий вертеп. Отримані кош-
ти передали на придбання апара-
ту для штучної вентиляції легень 
в Коломийській дитячій районній 
лікарні.
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ВИФЛЕЄМСЬКИЙ
ВОГОНЬ МИРУ

Щорічно Пласт долучається до всесвітньої ска-
утської акції поширення Вифлеємського Вогню 
Миру (ВВМ). Українська делегація у складі 23 
пластунів взяла участь у міжнародних  церемо-
ніалах передачі вогню в місті Лінц (Австрія), звід-
ки ми привезли його в Україну для подальшого 
поширення в усі куточки нашої держави. Сим-
волічним моментом стала передача ВВМ голові 
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КОМУНІКАЦІЇ 
ПЛАСТУ

ФАНДРЕЙЗИНГ

КРАУНДФАНДИНГОВИЙ 
ПРОЕКТ ПЛАСТУ НА 
СПІЛЬНОКОШТІ

«Підтримай Пласт 
для розвитку України»

ПЕРШИЙ БЛАГОДІЙНИЙ  
ВЕЧІР ПЛАСТУ В КИЄВІ

Основні завдання проекту:
 ⊲ створення нових та розвиток існуючих 

осередків на сході та півдні України, 
 ⊲ залучення та адаптація, навчання та 

мотивація волонтерів, що працюють з 
дітьми

 ⊲ збільшення поінформованості молоді 
про можливості самореалізації в Пласті»

Реалізація проекту
Запланована на 1 січня - 31 грудня 2019

Основні завдання проекту:
 ⊲ інституційний розвиток осередків Пласту 
 ⊲ поширенню волонтерства на півдні та 

сході України

Реалізація проекту

        FACEBOOK 
Збільшення підписників на офіційній сторінці  
«Пласт - український скаутинг» у Facebook

        INSTAGRAM
Збільшення підписників на офіційній  
сторінці Пласту в Instagram

ПЛАСТОВИЙ ПОРТАЛ

PLASTALKS

1 січня 2018  – 16 192

1 січня 2018  – 2 500

Дописів 
299 

Сума охоплень усіх постів, осіб 
1 958 851

Показів у стрічці, разів 
2 997 130

Відвідувачів за рік 
104 065

Проведено подій 
12 

Кількість відвідувачів/  
З них не пластунів 
470/365

Міста де проводились події 
Київ, Львів, Одеса, Луцьк,  
Миколаїв, Дніпро

Дописів 
70 

Insta stories 
972

31 грудня 2018  – 22 490 (+28%)

31 грудня 2018  – 4 750 (47,37%)

Пласт – дуже велика організація і, врахо-
вуючи кількість інформації в сучасному 
світі, ми повинні якісно комунікувати як 
з партнерами та потенційними волон-
терами, так і з пластунами. У 2018 році 
завдяки сформованій команді комуні-
кацій на національному рівні ця робота 
була системною і ми можемо пишатися 
результатами. Досягненнями минулого 
року були PR фандрейзингових проектів 
– Благодійного Вечора та Спільнокош-
ту. Саме завдяки широкій комунікації 
нам вдалось залучити таку велику кіль-
кість добродіїв, які підтримали розвиток 
Пласту. Також у 2018 році було запуще-
но проект PlasTalks – надихаючі зустрічі, 
що націлені на обмін досвідом, пошук 
цікавих тем і можливість для молоді от-
римати нові знання та познайомитися із 
Пластом. Вісім подій відбулось у Києві, а 
також по одній в Одесі, Миколаєві, Луць-
ку та Дніпрі. 

Пласт продовжує активно комунікувати 
в соціальних мережах та через Пласто-
вий портал. Аудиторія наших сторінок у 
Facebook та Instagram зросла на 25% і 45% 
відповідно. У нас побільшало відеоконтен-
ту, зокрема після п’ятиденних зйомок на 
всеукраїнських літніх таборах. Багато відео 
й публікацій було створено у партнерстві 
зі ЗМІ: Українська Правда, Громадське Теле-
бачення, 5 канал, Прямий, 1+1 та інші. Нео-
дноразово події Пласту ставали приводами 
для прямих включень на національних те-
леканалах чи ефірів у студіях радіо й теле-
бачення. Серед висвітлюваних подій 2018 
року - Вифлеємський Вогонь Миру, 106 річ-
ниця Пласту й літні табори; цьогоріч ще од-
ним масштабним інформаційним приводом 
стало відкриття Пластового центру в місті 
Буча. Подію висвітлили кілька десятків ЗМІ, 
а три національні канали мали прямоефірні 
включення з місця події.

Зібрана сума, грн

1 254 150,00

Термін збору коштів

16 квітня – 17 жовтня 2018

Кількість благодійників

739

Зібрана сума, грн

289 477,00

Термін збору коштів

21 квітня 2018

Кількість благодійників

148

Це стало важливим результатом нашої співпра-
ці з українським бізнес-середовищем і з грома-
дянами зокрема. У квітні 2018 року ми провели 
перший Благодійний Вечір Пласту в Києві, зав-
дяки якому нам вдалось заручитися підтрим-
кою благодійників. На сьогодні ми маємо план 
діяльності фандрейзингово напряму на наступні 
3 роки й активно працюємо над його втіленням.

Нашим найбільшим досягненням у 
фандрейзинговому напрямі став збір 
найбільшої суми (1 255 150 грн) в істо-
рії українського Спільнокошту. Проект 
спрямований для розвитку Пласту на 
Півдні та Сході України.

 ⊲ Створено 7 осередків 

 ⊲ Відновлено 4 осередки

 ⊲ Залучено 11 ініціатив - потенційних осередків

 ⊲ Проведено 22 презентацій

 ⊲ Залучено 44 нових волонтерів 

 ⊲ Проведено 3 ознайомчі семінари про Пласт  
69 учасників (потенційних волонтерів)

 ⊲ Проведено сесій стратегічного планування  
на 3 роки, 4 осередки

Херсон, Широківська ОТГ, Кочубеївська ОТГ,  
Нова Каховка, Токмак, Бердянськ,Чорноморськ

Южне, Одеса, Кропивницький, Запоріжжя

У Кіровоградській та Херсонській областях

адміністраторів та потенційних виховників 
(написали заяви вступу до Пласту)

Запоріжжя, Кропивницький, Южне

14 15РІЧНИЙ ЗВІТ 
2018
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ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПЛАСТУ

КОШТИ ВИТРАЧАЛИСЬ НА ТАКІ НАПРЯМКИ 
(ХАРЧУВАННЯ, ПРОЖИВАННЯ, КАНЦЕЛЯРІЯ, ПОЛІГРАФІЯ, ТРАНСПОРТ):

МІСЦЯ, 
ДЕ ВІДБУВАЛИСЯ 
ЗАХОДИ З 
ДЕРЖАВНОЮ 
ПІДТРИМКОЮ

Вишколи виховників 
+ Освітній форум

Змаги для волонтерів 
та дітей

Табори для дітей (стаціонарні) 
для дітей 6-11 років

Стаціонарні табори для 
волонтерів (10-12 днів)

Наметові табори 
10-12 днів

Наметові 3-денні 
зустрічі (травень)

Веукраїнські акції для дітей 
і молоді (мистецькі, ігри)

Підсумкові 
конференції

Заходи

Всього:

13

2

6

2

30

8

7

2

Кількість 
заходів

70

920

400

449

96

2010

2042

4260

880

Кількість 
учасників

11 057

217 304

70 935

1 546 009

122 250

964 930

333 000

1 248 180

318 550

Загальна 
сума, грн

4 821 158

236

178

3443

2445

472

163

293

361

Сума на 
особу, грн

436

Львів 
та область

16

Киів 
та область

15

Тернопіль 
та область

8

Черкаська обл.

3 Полтавська 
обл.

2

Волинська  
обл.

1

Луганська
обл.

1

Одеська 
обл.

1

Вінниця 
та область

1

Закарпатська 
обл.

3

Харків 
та область

4

Івано-
Франківськ 
та область

8

Рівне 
та область

6

Дніпропетровська обл.

6

Донецька обл.

1

16 17РІЧНИЙ ЗВІТ 
2018
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ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПЛАСТУ

КОШТИ ВИТРАЧАЛИСЬ НА ТАКІ НАПРЯМКИ 
(ХАРЧУВАННЯ, ПРОЖИВАННЯ, КАНЦЕЛЯРІЯ, ПОЛІГРАФІЯ, ТРАНСПОРТ):

МІСЦЯ, 
ДЕ ВІДБУВАЛИСЯ 
ЗАХОДИ З 
ДЕРЖАВНОЮ 
ПІДТРИМКОЮ

Вишколи виховників 
+ Освітній форум

Змаги для волонтерів 
та дітей

Табори для дітей (стаціонарні) 
для дітей 6-11 років

Стаціонарні табори для 
волонтерів (10-12 днів)

Наметові табори 
10-12 днів

Наметові 3-денні 
зустрічі (травень)

Веукраїнські акції для дітей 
і молоді (мистецькі, ігри)

Підсумкові 
конференції

Заходи

Всього:

13

2

6

2

30

8

7

2

Кількість 
заходів

70

920

400

449

96

2010

2042

4260

880

Кількість 
учасників

11 057

217 304

70 935

1 546 009

122 250

964 930

333 000

1 248 180

318 550

Загальна 
сума, грн

4 821 158

236

178

3443

2445

472

163

293

361

Сума на 
особу, грн

436

Львів 
та область

16

Киів 
та область

15

Тернопіль 
та область

8

Черкаська обл.

3 Полтавська 
обл.

2

Волинська  
обл.

1

Луганська
обл.

1

Одеська 
обл.

1

Вінниця 
та область

1

Закарпатська 
обл.

3

Харків 
та область

4

Івано-
Франківськ 
та область

8

Рівне 
та область

6

Дніпропетровська обл.

6

Донецька обл.

1

16 17РІЧНИЙ ЗВІТ 
2018
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ФІНАНСИ ПЛАСТУ ТЕНДЕНЦІЇ
у порівнянні з 2017 роком

Міністерство молоді та спорту 

Грантові кошти (Чеське посольство)

Кошти, залучені КПС

Кошти з фонду Марії Слиш

Підтримка УКУ

Реалізація проекту NED «Молодіжні центри»

Членські внески

Кошти, залучені з Благодійного вечора

Підтримка, надана Головною Пластовою Булавою

Благодійна допомога фонду «Поміч України» та КПС Канади

Освітньо-виховні проекти профінансовані Мінмолоддю 
(заходи для дітей 11-17 років)

Проект Чеського посольства (табори для дітей з АТО)

Витрати на координацію проектів (з податками)

Освітньо-виховні проекти профінансовані Мінмолоддю 
(заходи для дітей 6-11 років)

Освітньо-виховні проекти профінансовані Мінмолоддю 
(для залучення волонтерів)

Проект NED «Молодіжні центри»

Утримання пластової оселі «Сокіл»

Витрати на фандрейзингові заходи

Адміністративні витрати (+ відрядження, КВДЧ, 
відрядження інструкториів)

Програма зв’язків з громадськістю

Бюджет Пласту по 
надходженнях і витратах  

зріс на 30%

Хоча відбувся ріст по 
надходженнях членських 
внесків на 80%, їх частка 

у загальному бюджеті 
скоротилась з 5% до 4%  

(у порівнянні з 2017 роком)

Частка державних коштів 
загалом в бюджеті Пласту 
порівняно з 2017 роком 

скоротилась з 50% до 44%

Фінансові надходження від 
діаспори зросли з 5% до 15% 

Частка коштів від грантів 
загалом у бюджеті Пласту 
у порівнянні з 2017 роком 

скоротилась з 36% до 25%

Кошти залучені 
фандрейзинговим напрямком 
(який створений у 2017 році) 

зросли з 4% до 12%

44
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Надходження

Витрати

%

%
4

2

5

3

6

1

18 19РІЧНИЙ ЗВІТ 
2018
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ФІНАНСИ ПЛАСТУ ТЕНДЕНЦІЇ
у порівнянні з 2017 роком

Міністерство молоді та спорту 

Грантові кошти (Чеське посольство)

Кошти, залучені КПС

Кошти з фонду Марії Слиш

Підтримка УКУ

Реалізація проекту NED «Молодіжні центри»

Членські внески

Кошти, залучені з Благодійного вечора

Підтримка, надана Головною Пластовою Булавою

Благодійна допомога фонду «Поміч України» та КПС Канади

Освітньо-виховні проекти профінансовані Мінмолоддю 
(заходи для дітей 11-17 років)

Проект Чеського посольства (табори для дітей з АТО)

Витрати на координацію проектів (з податками)

Освітньо-виховні проекти профінансовані Мінмолоддю 
(заходи для дітей 6-11 років)

Освітньо-виховні проекти профінансовані Мінмолоддю 
(для залучення волонтерів)

Проект NED «Молодіжні центри»

Утримання пластової оселі «Сокіл»

Витрати на фандрейзингові заходи

Адміністративні витрати (+ відрядження, КВДЧ, 
відрядження інструкториів)

Програма зв’язків з громадськістю

Бюджет Пласту по 
надходженнях і витратах  

зріс на 30%

Хоча відбувся ріст по 
надходженнях членських 
внесків на 80%, їх частка 

у загальному бюджеті 
скоротилась з 5% до 4%  

(у порівнянні з 2017 роком)

Частка державних коштів 
загалом в бюджеті Пласту 
порівняно з 2017 роком 

скоротилась з 50% до 44%

Фінансові надходження від 
діаспори зросли з 5% до 15% 

Частка коштів від грантів 
загалом у бюджеті Пласту 
у порівнянні з 2017 роком 

скоротилась з 36% до 25%

Кошти залучені 
фандрейзинговим напрямком 
(який створений у 2017 році) 

зросли з 4% до 12%
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ЗВІТ
Ãоëоâної Пëаñтоâої Раäи

1. Ñêëаä Ãоëоâної Пëаñтоâої Раäи

Члени Президії Головної Пластової Ради (ГПР) обрані на 19-их Зборах Конференції Українських 
Пластових Організацій (КУПО) 26 серпня 2016 року в Україні: 

пл.сен. Володимир Базарко    Голова 
пл.сен. Богдан Гасюк    Заступник Голови
пл.сен. Христина Колос    Секретар
пл.сен. Роман Гриців    Член
пл.сен. Ксеня Балук    Член
пл.сен. Віталій Троць    1-ий Заступник члена                   
пл.сен. Юрій Федишин    2-ий Заступник члена
     
До Пленуму ГПР належать члени Президії і голови Крайових Пластових Рад:
Австралія     пл.сен. Юрій Федишин
Арґентина     пл.сен. Павля Балук      (до квітня 2017)
      пл.сен. Ксеня Балук       (до березня 2019)
      пл.сен. Степан Липинський (з серпня 2019)
Великобританія     пл.сен. Оксана Паращак
      пл.сен. Еля Паньків
З’єднані Стейти Америки    пл.сен. Христина Кохан
Канада       пл.сен. Олена Цоба  (до лютого 2018)
        пл.сен. Ганя Шиптур (з березня 2018)              
Німеччина      пл.сен. Орест Мялковський
Польща      ст.пл.   Ігор Горків
Україна       пл.сен. Юрій Юзич
            ст.пл. Оля Герус. 

ïë. ñен. Воëоäиìир Áаçарêо,
ãоëоâа Ãоëоâної Пëаñтоâої Раäи
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2. Äіÿëüніñтü ÃПР

2.1 Преçиäіÿ ÃПР âіäбóëа 8 ñхоäин, і Пëенóì ÃПР âіäбóâ 4 ñхоäин ó форìі теëеêонференціé через систему 
SKYPE. Усі сходини були проведені, рішення прийняті і запротокольовані відповідно Статуту КУПО 
і Правильника Внутрішньої Дії ГПР. Голова ГПР був запрошений і брав участь у всіх сходинах 
Пленуму ГПБ. Раз або два, коли голова не мав змоги брати участь, його заступав Заступник Голови 
ГПР. Нижче подані питання котрі розглядала ГПР.

2.2 Ãраìота Начаëüноãо Пëаñтóна
Щоби полегшити процес змін до Грамоти НП, 19-і Збори КУПО рішили відділити її від Статуту. 

Не робили змін до неї, і не схвалювали Грамоту НП на Зборах КУПО. Але 19-і Збори КУПО 
рекомендували усучаснити Грамоту НП. Беручи до уваги всі ті рішення 19-х Зборів ГПР уважала 
то як мандат для себе, бо загал чекав Грамоти і виборів НП. Лиш ГПР кваліфікувала докінчити 
не докінчене Зборами. Тим чином ГПР не зміняла Статуту. Не узурпувала законодавчої влади! 
Одноголосне рішення Пленуму ГПР 11 листопада 2017 року прийняти Грамоту НП було, і є, 
легітимне.  

19-і Збори прийняли рекомендацію не вимагати від кандидата на НП бути заприсяженим ще з 
юнацтва. Але не прийняли такої резолюції! А після Зборів, коли пленум ГПБ зайнявся питанням з 
початком 2017 року, члени Пленуму ГПБ одностайно годилися щоби одна з вимог для кандидата 
на НП була щоби пластував ще з юнацтва. Пленум ГПР, у листопаді 2017, рішив слухатися думки 
Пленуму ГПБ радше як рекомендації 19 Зборів. Зайшла контроверза. Приклонники рекомендації 
Зборів ніяк не хотіли прийняти законного рішення Пленуму ГПР. 

Контроверза заглушила всю іншу працю ГПР. Пленум ГПР, на сходинах 7 вересня 2019 
рішив змінити Грамоту НП, щоби не вимагати від кандидата бути юнаком. Тим разом слухатися 
рекомендації 19-х Зборів. Уважали що то буде для добра Пласту.

2.3 Виêонаннÿ Реçоëюціé. 
 Резолюція А-3:19-ті Збори КУПО доручила ГПР перевірити всі Статути Крайових Пластових 

Організацій на предмет єдиної цілі та мети, що відповідає Статутові КУПО.
Питання відповідності Статутів Крайових Пластових Організацій, Статуту КУПО, розглядалось 

на скайп-нарадах Головної Пластової Ради 1 жовтня 2016 р.(протокол ч. 1) та 29 квітня 2017 
р.(протокол ч.2).

Аналіз Статутів показав наступні суттєві невідповідності Статутові КУПО:
1. Статут Пласту Канади прописаний як Статут бузнес-структури(корпорації), в ньому не 

використовується пластове назовництво, елементи пластової структури.
2. Пласт Аргентини має один Статут, іспанською мовою, за яким він зареєстрований в державі, 

а другий відмінний та відповідний Статуту КУПО, українською мовою.

2.4 Роçïочато ïроцеñ âиборó Начаëüноãо Пëаñтóна. 
Була	призначена	комісія	(пл.сен.	Степан	Липинський	Голова;	пл.сен.	Олена	Цоба	Секретарка;	

Члени: пл.сен. Дора Горбачевська, пл.сен. Оксана Микитчак, ст.пл. Сашко Свистун, пл.сен. Валік 
Микитенко та пл.сен. Михайло Дубіль). Комісія пропонувала одного кандидата, пл.сен. Юрія 
Мончака. Та ще перед вибором друг Мончак зняв свою кандидатуру, і вибори були відкликані.

2.5 Переâірêа ïраці ÃПÁ ó ïоëоâині êаäенції (підсумки перевірки лютий 2018)
ГПР провела перевірку праці ГПБ, між Зборами КУПО, з задовільним висновком. 
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3. Переâірêа ïраці Ãоëоâної Пëаñтоâої Áóëаâи 
(вересень 2019) 

Президія ГПР повідомила діловодів ГПБ про перевірку їх діяльності. Різні члени Президії ГПР 
мали призначення перевіряти різні діловодства. Перевірка показала що діловоди ГПБ в основному 
старанно і сумлінно сповняли свої обов’язки. 

3.1 Голова ГПБ пл.сен. Марта Кузьмович (перевіряв пл.сен. Володимир Базарко) 
Голова ГПБ сумлінно і старанно виконувала свої обов’язки. Голова ГПБ була дуже моторна, бо 

відвідала всі крайові пластові середовища. Голова ГПБ заслуговує на визнання! ГПБ виконали всі 
завдання окреслені Резолюціями 19 Зборів КУПО.    

3.2 Я переглянув діяльність Заст. Голови ГПБ. Стверджую що він жертовно виконував свої 
обов`язки. (перевіряв пл.сен. Богдан Гасюк) 

     
3.3 Генеральний секретар ГПБ пл.сен. Леся Федоренко, (перевіряв пл.сен. Роман Гриців)
Генеральний Секретар ГПБ пл. сен.дов. Леся Федоренко уміло виконувала свої обов’язки і 

завдання.  Її вклад праці і часу був поважний і жертвенний.  За це вона заслужила признання.  
В подруги Лесі звіті є згадка про працю над “Правильником” Начальногo Пластуна.  ГПР звертає 
увагу, що існує лиш Грамота НП а не правильник.

3.4 Діловод господарки і майна  пл.сен. Богдан Савицький (перевіряв пл.сен. Віталій Троць, ОЗО) 
Діловедення велось фахово. Всі фінанси чітко відображені в обліку. За час каденції були необхідні 
перевитрати  бюджету (фінансова допомога ЮМПЗ, збільшення витрат на пересилання Пластового 
Шляху, додаткові подорожі членів ГПБ, тощо). Для покриття цих витрат були організовані  збірки  
додаткових коштів  понад планами бюджету. З чого можна зробити висновок,  що діловод  впорався 
з забезпеченням фінансування потреб Пласту і зберіг необхідний мінімально негативний баланс 
бюджету.  

На майбутнє пропонуємо відповідну резолюцію на розгляд Зборам КУПО, щоб в разі 
необхідності ГПБ здійснити перевитрати бюджету КУПО необхідно було погодження ГПР в якості 
контрольної функції від Зборів КУПО. 

Текст резолюції: «Збори КУПО встановлюють, що ГПБ може здійснювати витрачання коштів 
поза бюджетом КУПО виключно після рішення ГПР про погодження внесення змін до бюджету 
КУПО.»

Резолюції 19 Зборів КУПО щодо Соколу не були виконані через різні юридичні питання. 
Підготовча фінансова комісія КУПО запропонувала на 20 Збори КУПО проект нової резолюції. 

3.5 Діловод видань і комунікації пл.сен. Сергій Юзик жертовно виконував свої обов`язки 
(перевіряла пл.сен. Ксеня Балук) 

3.6 Діловод розвитку Пласту пл.сен. Ростислав Добош жертовно виконував свої обов`язки 
(перевіряв пл.сен. Юрій Федишин)

3.7 Діловод спец доручень і проектів пл.сен. Андрій Ґеник-Березовський (перевіряла пл.сен. 
Христя Колос)

Діловод спец дорученж і проектів старанно виконував свої обов’язки. Щоб віднайти одне 
джерело для oдностроїв всіх пластових уладів, створено комісію 6 осіб з різних країв, та перевірено 
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якість виробництва одностроїв в Україні. Подбав про вироблення відзнаки приналежності до 
Пласту для всіх КПС-ів діаспори.

3.8 Головна Булавна УПН пл.сен. Юлія Жданович жертовно виконувала свої обов`язки 
(перевіряв пл.сен. Богдан Гасюк)

3.9  Головна Булавна УПЮ пл.сен. Катруся Долішна (перевіряла пл.сен. Христя Колос) Головна 
Булавна УПЮ сумлінно і старанно виконувала свої обов’язки. Спільно зі своєю булавою вирішувала 
та полагоджувала юнацькі справи, мала нагляд над вишкільними таборами, збирала статистичні 
дані. Продовжується праця над створенням форуму для обміну думок виховників, усучаснення 
вимог до юнацьких пластових проб, та над проблематикою спец таборів.

3.10 Головна Булавна УСП ст.пл. Наталія Зелінка (перевіряв пл.сен. Віталій Троць, ОЗО) 
Діловедення велось добре. Значна частина інформації про Пластові частини оновлена. 
Впроваджено в дію оновлений правильник УСП. Резолюція щодо розроблення спільної системи 
відзначень з УПС не виконана. На думку Булави УСП розроблення спільної системи можливе 
після вдосконалення Булавою УСП власної системи відзначень. За не активність понад 3 роки 
розв’язано курінь Гайдамаки. Затверджено два підготовчі курені УСП та надано числа чотирьом 
підготовчим куреням. Затверджено до пошиття ряд прапорів. В 2017 було проведено базовий 
вишкіл старшого членства у Відні. 

3.11 Головна Булавна УПС пл.сен. Рома Зубенко жертовно виконувала свої обов`язки 
(перевіряла пл.сен. Ксеня Балук)

       

4. Піäñóìêа

     На підставі нашої перевірки стверджуємо, що діловоди ГПБ старанно і сумлінно виконували 
свої обов’язки, за що їм дякуємо. По можливості виконано вимоги  у резолюціях 19 Зборів КУПО.

Дякуємо всім діловодам ГПБ за співпрацю у перегляді.  
Дякую всім членам Президії ГПР і всім Головам Крайових Пластових Рад за дружню атмосферу, 

підтримку та співпрацю.

Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!

Головна Пластова Рада
пл.сен. Володимир Базарко, голова     пл.сен. Богдан Гасюк, заступник голови
пл.сен. Христина Колос, секретар     пл.сен. Роман Гриців, член
пл.сен. Ксеня Балук, член      пл.сен. Віталій Троць, заступник члена
пл.сен. Юрій Федишин, заступник члена
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ЗВІТИ І ПОÑТАНОВИ
ïіäãотоâчих êоìіñіé

19-х Зборіâ КУПО
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Зâіт
ïіäãотоâчої ñтатóтоâої êоìіñії 
19-х Зборіâ КУПО

1. Склад статутової комісії КУПО №20 (надалі – «Комісія»):
1. Голова    Mихайло Дворак, ЦМ
2. Австралія    Оля Дудинська, ЧМак
3. Арґентина   Ксеня Балук
4. Великобританія   Ела Панків
5. Канада    Ганя Шиптур, Гр
6. Німеччина   Борис Франкевич, =V=
7. Польща    Володимир Базарко, ЧК
8. США    Марко Бей, ЛЧ
9. Україна    Андрій Бабич

2. Наради Комісії проводились онлайн за допомогою електронної пошти та програми Skype:
1. 12.04.2019
2. 21.06.2109
3. 25.06.2019
4. 07.07.2019
5. 14.07.2019

3. До Комісії надійшли пропозиції від таких країв: Австралія, Канада, Німеччина, Україна.
3.1. Пропозиції, що стосуються ідейних засад та положень, котрі визначають ознаки єдності 

Пласту Комісією не розглядались. Комісія пропонує винести такі пропозиції на розгляд Конгресу.
4. За результатом нарад Комісією було складено порівняльну таблицю де у першому стовпці 

розміщено діючу редакцію статуту КУПО, другому редакція статуту із пропонованими змінами.
5. Разом із пропозицією, додати новий улад пташат (Улад Пластових Пташат) подається проект 

підготовчого правильнику уладу пластових пташат.

Додаток:
1. Порівняльна таблиця та пропозиція внесення змін до діючого статуту
 

Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!

      пл.сен.праці Михайло Дворак, ЦМ     
           голова підготовчої статутової комісії  
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Çâ³ò
ï³äãîòîâ÷î¿ ðåçîëþö³éíî¿ êîì³ñ³¿ 
19-õ Çáîð³â ÊÓÏÎ

Ïðîєêò ðåçîëþö³¿ 20-õ Çáîð³â ÊÓÏÎ щîäî ñïåö³яëьíîãî â³äçíа÷åííя

Рåçîëþö³я:

20-ті Збори КУПО подають внесок прийняти роботу комісії по створенню спеціального 
відзначення «Летом Скоба у світ» для колишніх пластунів, котрі, дотримуючись пластових ідеалів, 
відмінно виконали завдання чи роботу у своїй діяльності поза Пластом і тим самим прославили 
організацію та підвищили значення Пласту й обізнаність із ним на крайовому чи світовому рівні. 
Відзначення «Летом Скоба у світ» додати до Правильників УСП та УПС.

Дîâ³äêа:

На 19-х Зборах КУПО була прийнята резолюція: «19-ті Збори КУПО доручають ГПБ створити 
новe відзначення для колишніх пластунів, котрі дотримуючи пластових ідеалів, відмінно виконали 
завдання чи роботу поза Пластом і тим самим прославили організацію і підвищили значення 
Пласту та обізнаність з ним на крайовому чи світовому рівні».

Була утворена міжкрайова комісія, до складу якої увійшли:
пл.сен. Марта Кандюк-Кузьмович
пл.сен. Леся Федоренко
пл.сен. Софійка Качор
пл.сен. Рома Зубенко
пл.сен. Сергій Юзик
ст.пл. Наталя Зелінка
У 2017 Марта Кандюк-Кузьмович надіслала листа до всіх членів комісії з проханням надати 

пропозиції щодо цього відзначення. Особливо цікавила думка внескодавця резолюції – КПС 
Америки, але отримали лише побажання без конкретних пропозицій. У березні 2019 року на 
сходинах ГПБ у Львові було створено вимоги до відзначення (беручи до уваги, що 5 членів комісії 
є членами ГПБ).  Проект відзначки виготовив пл.сен. Сергій Юзик і представив на сходинах. У 
червні члени комісії мали жваву дискусію щодо назви відзначення і 27-червня, 2019 завершили 
свою роботу голосуванням.  
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Îïиñ ³ ïðîåêò â³äçíа÷åííя

Нaçâа â³äçíа÷åííя: «ЛЕТОМ СКОБА У СВІТ»

Çаãаëьíå ïîëîжåííя  ïðî â³äçíа÷åííя

Спеціальне відзначення для колишніх пластунів, котрі, дотримуючись пластових ідеалів, 
відмінно виконали завдання чи роботу у своїй діяльності поза Пластом і тим самим прославили 
організацію та підвищили значення Пласту й обізнаність із ним на крайовому чи світовому рівні.

1. Відзначення надається колишнім пластунам, котрі через професійні чи громадські обов’язки 
не є активними членами Пласту.  

2. Відзначення надається дорослим особам віком від 21 року, котрі були заприсяжені у Пласті
3.  Подання на відзначення готує Крайова Пластова Старшина і передає до ГПБ на руки Голови 

ГПБ. У поданні вказуються роки пластування, дата пластової присяги і всі докази, що стосуються 
тих вимог. Також долучаєтьсябіографія претендента.

4. Голова ГПБ представляє внесок КПСтаршини на сходинах Пленуму ГПБ і переводить 
голосування.  Рішення повинно набрати більше 2/3 голосів членами пленуму ГПБ (відповідно до 
Правильника Внутрішньої Дії ГПБ)

5. Відзначення і грамоту надає Голова ГПБ.
6.  Через відсутність окремого документа чи Напрямних для надання відзначення колишнім 

пластунам рекомендуємо це додати до Правильників УСП і УПС.

Îïиñ â³äçíаêи ñïåö³аëьíîãî â³äçíа÷åííя äëя êîëишí³õ ïëаñòуí³â:
(Проект відзнаки виготовив пл.сен. Сергій Юзик, СМ)

Відзнака спеціального відзначення для колишніх пластунів виконана зі сріблястого металу 
у формі медалі круглої форми діаметром 32 мм. Усізображення на відзнаці рельєфні, написи 
втиснуті, покриті емаллю.
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Поглиблення букв написів — 0,75 мм. Лицьова сторона відзнаки облямована бортом шириною 
0,75 мм і висотою 0,25 мм. За допомогою вушка і кільцявідзнака кріпиться до шовкової муарової 
стрічки гранатового кольору з двома подовжніми срібними смужками по краях. Ширина стрічки 
— 36 мм, ширина смужок по 2 мм. На звороті стрічки угорі міститься металева шпилька 
сріблястого кольору для кріплення відзнаки на одяг.

На лицьовій стороні (аверсі) відзнаки зображено орла-скоба, який летить (широко 
розпростерши крила, кінці яких виходять за межі круга) на тліпроменів сонця, що сходить, та 
лаврового вінка. Над скобом угорі – рельєфне зобаження пластової лілеї з тризубом. Лаврові гілки 
злучені внизу у вінок стрічкою, на якій написано пластове гасло “СКОБ!”

На зворотній стороні (реверсі) відзнаки міститься зображення пластової лілеї з тризубом 
та строфа з Пластового Обіту, у якій Засновник Пласту д-р О.Тисовський у поетичній формі 
вклав ціль діяльності Пластової організації та кожного пластуна:

«А летом крил скоба під хмари полину
І бистро розгляну всю землю мою,
Промірю тернисті шляхи України,
До щастя Вітчизну мою поведу».

ÏРÎЄÊТИ РЕÇÎЛЮЦІЙ

Ч Вíåñêîäаâåöь Рåçîëþö³я

1. ГПБ 20-ті Збори КУПО доручають Головній Пластовій Булаві детально 
перевірити статус праці Крайової Пластової Старшини у ВеликоБританії.  
Беручи до уваги, що впродовж останньої декади зв‘язок і співпраця КПС 
ВБ із ГПБ та іншими станицями у ВеликоБританії є мінімальними, а також 
те, що члени ГПБ змушені були постійно  їздити до ВБ для полагодження 
цієї справи і ті поїздки та бесіди з КПС не мали позитивних зрушень, 
доручаємо ГПБ до 21-их Зборів КУПО підготувати аналіз праці пластової 
організації у ВБ та висновки щодо  подальшого членства ВБ в КУПО.

2. ГПБ Пленум ГПБ від 29 червня 2019 року, перевіривши всі документи 
відповідно до Статуту, подає внесок прийняти Австрію в члени КУПО.

3. Резолюційна Задля уникнення конфлікту інтересів особа, яка планує стати кандидатом 
у члени Головної Пластової Булави чи Головної Пластової Ради, не може 
бути членом Номінаційної Комісії Зборів КУПО. В разі, якщо в часі роботи 
Номінаційної Комісії Зборів КУПО її член вирішує стати кандидатом до 
Головної Пластової Булави чи Головної Пластової Ради, він повинен 
добровільно скласти повноваження члена Номінаційної Комісії. У 
випадку складання повноважень кандидата, суб’єкт, що його делегував 
представляти інтереси (край, ГПБ, ГПР),  повинен подати протягом 14 днів 
на затвердження ГПР іншого представника до даної комісії.

4. Видавнича ХХ Збори КУПО наголошують на важливості дальшого виходу у світ журналу 
«Пластовий шлях» – найстаршого періодичного видання Українського 
Пласту. У зв’язку з цим, ХХ Збори КУПО доручають редакційному колективу 
забезпечити дальший вчасний вихід у світ журналу «Пластовий шлях» із 
вдосконаленням його змістового наповнення, мистецького оформлення 
та забезпеченням можливості передплати за допомогою мережі Інтернет.
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5. Видавнича ХХ Збори КУПО відзначають, що інтернет-ресурс www.plast.org належить 
до основних інформаційних ресурсів Світового Пласту. У зв’язку з цим 
зобов’язуючим для Головної Пластової Булави є протягом трьох місяців 
після завершення  ХХ Зборів КУПО підшукати по одному представнику 
від кожного краю, відповідальному за періодичне надання інформацій 
адміністрації сайту для подальшого розміщення на цьому сайті.

6. Видавнича ХХ Збори КУПО зобов’язують ГПБ створити робочу групу з представників 
від кожного краю з метою вивчення стану функціонування української 
мови в крайових організаціях і за наслідками дослідження виробити 
напрямні для  видавництва та організації онлайн-вишколів у Пласті.

7. БГБ УСП XX Збори КУПО на підставі звіту референтури МВТ «Життя в Пласті» в 
якому вказано, що протягом останніх 10-ти років учасниками табору 
були виключно представники України, скасовують статус міжкрайового 
вишкільному табору «Життя в Пласті».

8. Фінансова 20-ті Збори КУПО установляють членський внесок до ГПБ від кожного 
члена Пласту в США  в сумі США$ 5.00 річно.

9. Фінансова 20-ті Збори КУПО уповноважують Фінансового Референта ГПБ 
обчислювати членські внески інших крайових організацій для річного 
затвердження Пленумом ГПБ .

10. Фінансова 20-ті Збори КУПО надають право ГПБ обчисляти внески країв річно.  
Внески від кожного члена Пласту в краях будуть в США $ і будуть обчислені 
як відсоток внеску кожного члена Пласту в США на підставі економічного 
розвитку кожного краю супроти США.  Членський внесок країв не може 
бути вищий, як внесок члена в США.

11. Фінансова 20-ті Збори КУПО надають виключну відповідальність КПР-Україні та 
Управі «Соколу» за: юридичні справи; повне фінансування, та подальшого 
розвитку пластової оселі «Сокіл».

 

ÏРÎЄÊТИ РЕÊÎМЕНДАЦІЙ

Ч Вíåñêîäаâåöь Рåêîìåíäаö³я
1. Видавнича ХХ збори КУПО підтримують створення онлайн-платформи на Пластовій 

мережі (сайті ГПБ) www.plast.org як допоміжного ресурсу для проведення 
онлайн-вишколів виховників УПН і УПЮ та рекомендують  ГПБ створити 
робочу групу, до складу якої увійдуть представники від кожного краю, 
для вироблення концепції та програми онлайн-вишколів з врахуванням 
потреб кожного краю.

2. Видавнича ХХ Збори КУПО рекомендують ГПБ створити групу для узагальнення, 
опрацювання і поширення виховних матеріалів  (у тому числі книжок, 
посібників, авторських програм і багаторічних напрацювань) з метою 
ефективного використання виховниками усіх країв методичного фонду 
Пласту.
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3. Видавнича ХХ Збори КУПО рекомендують діловоду видань та комунікації ГПБ 
приділити посилену увагу оцифруванню, поширенню та популяризації 
виданих у Пласті матеріалів, зробити їх максимально доступними для 
дійсних членів.

4. Видавнича ХХ Збори КУПО рекомендують діловоду видань та комунікації ГПБ 
інформувати крайові пластові проводи про заплановані видання та нові 
надходження з метою їх подальшого придбання та поширення по краях, 
а також при підготовці нових видань передбачати додаткові примірники 
спеціально для крайових проводів.

5. Видавнича ХХ Збори КУПО рекомендують крайовим проводам забезпечити 
можливість доступу до друкованих та архівних пластових видань та 
матеріалів, а Булаві видань і комунікації ГПБ вивчити стан по краях 
та запропонувати механізм подальшого збереження, наповнення і 
використання архівних матеріалів.

6. Видавнича ХХ Збори КУПО рекомендують діловоду видань та комунікації ГПБ 
організувати електронний ресурс, за допомогою якого можна буде купити 
або безкоштовно завантажити видані у Пласті книги та виховні матеріали.
(Пластовий Amazon).

7. Фінансова 20-ті Збори КУПО рекомендують, щоб Діловод Фінансів при ГПБ перевірив 
економічні дані країв за минулий рік (так як «середню платню» – на веб-
сайт: http://www.averagesalarys.com та іншими способами), коли робить 
аналіз, який буде підставою для обчислення річних членських внесків 
кожного краю до ГПБ.

8. Канада 20-і Збори КУПО рекомендують ГПБ створити нову програму для обміну 
виховників на літніх таборах не лише із Україною, але із всіма меншими 
країнами.

9. Канада 20-і Збори КУПО рекомендують країнам-учасницям КУПО і референтурам 
усіх міжкрайових вишколів підготувати Правильник Поведінки Виховників 
та Учасників, який рівняється правилам  країни, де табір відбувається.

Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!

     пл. сен. Леся Федоренко, Гр 
     голова підготовчої резолюційної комісії 20-х Зборів КУПО
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Головна Пластова Булава покликала Підготовчу Фінансову Комісію ХХ–тих Зборів КУПО і 
призначила пл. сен. Богдана Савицького, ЧК, як голова комісії.  Членами комісії є (Комісія буде 
діюча до/підчас КУПО):

• пл. сен. Богдан Савицький (ГПБ)
• пл. сен. Пилип Ботте (Австралія)
• пл. сен. Адріяна Хам (Аргентина)
• пл. сен. Марта Муляк (Велико Британія)
• пл. сен. Олена Іванусів-Цоба (Канада)
• пл. сен. Ірина Борущак-Губ’як (Польца)
• пл. сен. Арета Куріця (США)
• пл. сен. Оля Герус (Украіна)
Загальні сходини, переговори і рішення підготовчої комісії були е-поштою — але також були 

розмови та наради між деякими членами комісії телефонно і через Скайп.  Підготовча комісія 
подала чотири резолюції і одну рекомендацію до Резолюційної Комісії.  Резолюційна Комісія 
перевірила процес нарад і всі резолюції та рекомендацію.  РезКом звернулася до Фінансові Комісії 
щоб закінчити певну частину нарад і провести формальне голосування («так» чи «ні») над кожною 
резолюцією та рекомендацією.  Результат: фінансова комісія одноголосно прийняла всі Резолюції 
і Рекомендації.

Фінансова Комісія ще діюча.  Працюємо над «Бюджетом для дій ГПБ, ГПР, і Видавництвом 
“Пластовий Шлях” 2020р-2022 р.», який буде представлений підчас КУПО.

Підчас своїх нарад Фінансова Комісія також ототожнила потребу створити постійну фінансову 
комісію при ГПБ/ГПР яка би місячно одержала фінансовий звіт від Діловода Фінансів та Господарства 
при ГПБ.  Комісія ще мусить вирішити чи ця «резолюція» буде представлена підчас КУПО або до 
нових проводів ГПБ і ГПР після КУПО!

Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!

      пл. сен. Богдан Савицький, ЧК
      голова підготовчої фінансової комісії 20-х Зборів КУПО
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Видавнича комісія 20-х Зборів КУПО працювала у такому складі:
• Голова комісії – пл.сен. Сергій Юзик
• Представник від Австралії – пл.сен. Михайло Квас
• Представник від Арґентини – пл.сен. Маряна Андрусяк
• Представник від Великої Британії – пл.сен. Анатолій Тарковський
• Представник від Канади – пл.сен. Мирон Пеняк
• Представник від Німеччини – пл.сен. Юрій Леськів
• Представник від Польщі – пл.сен. Богдан Колос
• Представник від США – пл.сен. Зоряна Ставнича
• Представник від України – пл.сен. Ніла Наконечна
Комісія працювала регулярно від осені 2018 р., щомісячно відбуваючи он-лайн сходини, 

кожні з яких мали попередньо зголошені і підготовлені теми. Члени комісії в часі між сходинами 
комунікувались через е-пошту чи месенджери, а також мали консультації стосовно питань, що 
розглядалися із своїми крайовими старшинами. Протоколи сходин видавничої комісії є доступні 
для перегляду на мережі.

Проєкт резолюцій та рекомендацій, підготовлених підготовчою видавничою комісією ХХ 
Зборів КУПО, є погоджений всіма членами комісії, а також попередньо обговорений КПС-ми країв.

ÏІДГÎТÎВЧА ВИДАВНИЧА ÊÎМІСІЯ ХХ ÇБÎРІВ ÊÓÏÎ
РЕÇÎЛЮЦІЇ ТА РЕÊÎМЕНДАЦІЇ (ÏРÎЄÊТ)

1. ХХ Збори КУПО наголошують на важливості дальшого виходу у світ журналу «Пластовий 
шлях» – найстаршого періодичного видання Українського Пласту. У зв’язку з цим, ХХ Збори 
КУПО доручають редакційному колективу забезпечити дальший вчасний вихід у світ журналу 
«Пластовий шлях» із вдосконаленням його змістового наповнення, мистецького оформлення та 
забезпеченням можливості передплати за допомогою мережі Інтернет.

2. ХХ Збори КУПО відзначають, що інтернет-ресурс www.plast.org належить до основних 
інформаційних ресурсів Світового Пласту. У зв’язку з цим зобов’язуючим для Головної Пластової 
Булави є протягом трьох місяців після завершення  ХХ Зборів КУПО підшукати по одному 
представнику від кожного краю, відповідальному за періодичне надання інформацій адміністрації 
сайту для подальшого розміщення на цьому сайті.
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3. ХХ Збори КУПО зобов’язують ГПБ створити робочу групу з представників від кожного краю 
з метою вивчення стану функціонування української мови в крайових організаціях і за наслідками 
дослідження виробити напрямні для  видавництва та організації онлайн-вишколів у Пласті.

4. ХХ збори КУПО підтримують створення онлайн-платформи на Пластовій мережі (сайті ГПБ) 
www.plast.org як допоміжного ресурсу для проведення онлайн-вишколів виховників УПН і УПЮ 
та доручають  ГПБ створити робочу групу, до складу якої увійдуть представники від кожного краю, 
для вироблення концепції та програми онлайн-вишколів з врахуванням потреб кожного краю.

5. ХХ Збори КУПО зобов’язують ГПБ створити групу для узагальнення, опрацювання і поширення 
виховних матеріалів  (у тому числі книжок, посібників, авторських програм і багаторічних напрацювань) 
з метою ефективного використання виховниками усіх країв методичного фонду Пласту.

6.  ХХ Збори КУПО зобов’язують діловода видань та комунікації ГПБ приділити посилену увагу 
оцифруванню, поширенню та популяризації виданих у Пласті матеріалів, зробити їх максимально 
доступними для дійсних членів.

7. ХХ Збори КУПО зобов’язують діловода видань та комунікації ГПБ інформувати крайові 
пластові проводи про заплановані видання та нові надходження з метою їх подальшого придбання 
та поширення по краях.

8. ХХ Збори КУПО зобов’язують діловода видань та комунікації ГПБ при підготовці нових 
видань передбачати додаткові примірники спеціально для крайових проводів.

9. ХХ Збори КУПО зобов’язують крайові проводи забезпечити можливість доступу до друкованих 
та архівних пластових видань та матеріалів. Доручають Булаві видань і комунікації ГПБ вивчити стан 
по краях та запропонувати механізм подальшого збереження, наповнення і використання архівних 
матеріалів.

10.  ХХ Збори КУПО зобов’язують діловода видань та комунікації ГПБ організувати електронний 
ресурс, за допомогою якого можна буде купити або безкоштовно завантажити видані у Пласті 
книги та виховні матеріали.(Пластовий Amazon).

Сильно!  Красно!  Обережно!  Бистро!

      пл.сен. Сергій Юзик,
      голова підготовчої видавничої комісії ХХ Зборів КУПО
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Çâ³ò Ïðаö³
Гîëîâи Нîì³íаö³éíî¿ êîì³ñ³¿ ХХ Çáîð³â ÊÓÏÎ
(25.07.2018 – 08.09.2019)

12 ÷åðâíя 2018ð.: Згідно статуту КУПО Головна Пластова Рада покликала Номінаційну комісію 
ХХ Зборів КУПО у складі:

• від ГПР: Дарія Ковч-Якубович, Марко Савицький 
• від ГПБ: Назар Зелінка, Дарія Горбай
• від Австралії: Мирон Спольський
• від Америки: Юрій Гук 
• від Арґентини: Юрій Назарик
• від Велико Британії: Ярема Кучинський
• від Канади: Руслан Трач 
• від Німеччини: Андрій Спєх 
• від Польщі: Арсен Лукoвський 
• від України: Андрій Ребрик 
Головна Пластова Pада звернулася до друга Назара Зелінки скликати перші сходини НомКом 

для переведення вибору голови і секретаря, щоб розпочати працю.
25 ëиïíя, 2018ð.: Номінаційна комісія шляхом електронного голосування обрала Головою 

Номінаційної комісії Зборів КУПО 2019 ст.пл.скоба Назара Зелінку, ОЗО.
30 ãðуäíя, 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 ñ³÷íя, 2019 ð.: Pозіслали Оголошення Крайовим Пластовим Cтаршинам (в додатку).
4 áåðåçíя, 2019 ð.: 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.

15 áåðåçíя, 2019ð.: 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 êâ³òíя, 2019ð.: 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. 
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Мирон Спольський, Леся Федоренко, Ростик Добош, Юлія Жданович, Рома Зубенко, Богдан Гасюк, 
Роман Гриців та Юрій Федишин не відповіли.

15 ÷åðâíя, 2019ð.: Номінаційна комісія визначила перелік з 8 ймовірних кандидатів на пост 
Голови ГПБ, які б могли очолити листу від Номінаційної комісії.

16-29 ÷åðâíя, 2019ð.: 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 ëиïíя, 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 ñåðïíя, 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)
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)
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• 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 ñåðïíя, 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)
• На посаду заступника члена ГПР – ст. пл. Наталія Семенів-Драпак (Україна)
2 âåðåñíя 2019ð.: 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
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• 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

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 âåðåñíя,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 âåðåñíя, 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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Çâ³ò Ïðаö³
Гîëîâи Нîì³íаö³éíî¿ êîì³ñ³¿ ХХ Çáîð³â ÊÓÏÎ
(ç 16.09.2019)

13 âåðåñíя, 2019ð.: 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 âåðåñíя, 2019ð.: 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 âåðåñíя, 2019ð.: 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

Çâ³ò Нîì³íаö³éíî¿ Kîì³ñ³¿ ХХ Çáîð³â ÊÓÏÎ

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 âåðåñíя 2019 ð.: Христина Чир доєдналася до Номінаційної Комісії в імені Польщі.
3 жîâòíя 2019 ð.: пл. сен. Христя Кохан доєдналася до Номінаційної Комісії як представник 

Америки замість Юрія Гука.
5 жîâòíя 2019ð.: 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.

Ïиòаííя êаíäиäаòаì íа ãîëîâу Гîëîâíî¿ Ïëаñòîâî¿ Буëаâи:
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?

Ïиòаííя êаíäиäаòаì íа ãîëîâу Гîëîâíî¿ Ïëаñòîâî¿ Раäи:
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?
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Çаêëþ÷åííя

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.

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 комісії ХХ Зборів КУПО
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12 червня 2018 р. 
 
 
До: Голови ГПБ, пл.сен. Марти Кузьмович і Членів НомКом на Збори КУПО 2019 
Справа: Призначення Номінаційної Комісії на Збори КУПО 
 
Головна Пластова Рада призначує вичислених осіб як членів Номінаційної Комісії на Збори КУПО 
в 2019 році: 
 
         від ГПРади:   Дарія Ковч-Якубович     <the.yakos@gmail.com> 
                                             Марко Савицький    <markolviv@gmail.com> 
         від ГПБулави:               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    <arqnazajor@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> 
 
ГПРада просить друга Назара Зелінку скликати перші сходини НомКом для переведення вибору 
голови і секретара, і щоб розпочати працю. 
 
 
СКОБ! 
 
За ГПРаду 
 
 

            
пл.сен. Володимир Базарко ЧК                                                    пл.сен. Христина Колос Гр 
голова                                                                                       секретар 
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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.

Підготовча Номінаційна Комісія XX Зборів КУПО (надалі за текстом — Номінаційна 
комісія) повідомляє, що надходить реченець зголошення кандидатів на пости в ГПР та 
ГПБ.

Ваш край призначив представника до Номінаціної комісії, котрий/-a має 
інформувати Вас про роботу Номінаційної комісії. Згідно з рішенням Номінаційної 
Комісії головою Номінаційної Комісії обрано ст.пл.скоба Назара Зелінку, ОЗО.

Згідно зі статутом КУПО кожна членська організація може до 60 днів перед 
Зборами КУПО подати голові Номінаційної Комісії свою ПОВНУ листу кандидатів.

Реченець зголошення — 30 серпня 2019 року. ПОВНІ листи до вказаного часу 
просимо надсилати до Голови Номінаційної Комісії на адресу n.zelinka@gmail.com .

НОМІНАЦІЙНА КОМІСІЯ ПРИЙМАЄ ЗГОЛОШЕННЯ НА ТАКІ ПОСТИ У ГОЛОВНІЙ 
ПЛАСТОВІЙ РАДІ:

• голова
• заступник
• секретар
• два члени
• два заступники

Повноваження та порядок роботи ГПР визначено у ст. 6 Статуту КУПО та 
Правильником внутрішньої дії Головної Пластової Ради.

НОМІНАЦІЙНА КОМІСІЯ ПРИЙМАЄ ЗГОЛОШЕННЯ НА ТАКІ ПОСТИ У ГОЛОВНІЙ 
ПЛАСТОВІЙ БУЛАВІ:

• голова
• заступник голови
• ґенеральний секретар
• діловод фінансів та господарства
• інші діловоди в міру потреби (не більше трьох осіб) із вказанням сфери 

відповідальності діловода*
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*до відома кандидатів на пост «ВІЛЬНОГО» діловода ГПБ. Кожен з кандидатів на пост 
«вільного» діловода має відповідати за конкретний напрям. Тому, кожен кандидат має право 
запропонувати для затвердження Зборами КУПО свій напрямок діяльності, котрий може бути 
відмінним від існуючих напрямків.

Повноваження та порядок роботи ГПБ визначено у ст. 7 Статуту КУПО та 
Правильником внутрішньої дії Головної Пластової Булави.

Для зголошення кандидатів на відповідну посаду Номінаційна комісія просить 
дотати до листи щодо кожного кандидата:

• лист з вказаними ім’ям, прізвищем, пластовим ступенем, посадою, яку кандидат 
має намір обійняти.

• фото кандидата (побажано в пластовому одностроєві).
• коротке резюме — пластове та громадське в довільній формі.

Остаточну листу (чи листи) кандидатів Головна Пластова Булава розішле до 
членських організацій не пізніше як 45 днів перед Зборами КУПО. Під час Зборів 
Номінаційна Комісія може доповнити тільки ті пости, на які не буде жодного 
зголошеного.

Сильно! Красно! Обережно! Бистро!

За Номінаційну комісію XX Зборів КУПО,

ст.пл. скоб Назар Зелінка, ОЗО
Голова Номінаційної комісії XX Зборів КУПО
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2 вер. 2019 р. 
Прохання від НомКом надати офіційні роз'яснення від ГПР 
 
Головній Пластовій Раді 
 
Дорогі друзі!  
 
Під час праці Номінаційної комісії маємо деяку дискусію між членами Номінаційної комісії 
і тому прошу надати офіційні роз’яснення щодо: 

1. 30 серпня на руки голови Номінаційної комісії ХХ Зборів КУПО надійшов лист від КПС 
Австралії з частиною інформації для зголошення повної листи кандидатів, яку 
визначила НомКом на своїх сходинах і розіслала краям 30 грудня 2018 року (за 8 
місяців до реченця) в Оголошенні 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. (http://plast.org/hh-zbory-
kupo/oholoshennya-pro-robotu-pidhotovchoji-nominatsijnoji-komisiji-xx-zboriv-kupo-
ta-rechenets-zholoshennya-kandydativ-na-posty-do-holovnoji-plastovoji-rady-ta-
holovnoji-plastovoji-bulavy-kadentsiji-2019-2/) 

Зокрема надійшла інформація: 
• лист з вказаними ім’ям, прізвищем, пластовим ступенем, посадою, яку 

кандидатів до ГПБ мають намір обійняти 
• фото кандидатів до ГПБ (побажано в пластовому одностроєві). 
• коротке резюме кандидатів до ГПБ — пластове та громадське в довільній 

формі. 
• лист з вказаними ім’ям, прізвищем, пластовим ступенем, посадою, яку 

кандидати до ГПР мають намір обійняти 
Ненадійшло фото та інформації з коротким резюме кандидатів до ГПР — пластовим та 
громадським в довільній формі. Без цієї інформації, головно резюме, НомКом не може 
перевірити досвіду кандидатів як того вимагає Статут КУПО.  
Чи може Номінаційна комісія прийняти листу з неповною необхідною інформацією, яку 
наперед визначила Номінаційна комісія і повідомила всі краї? 

2. На листі кандидатів до ГПБ пропонується ДВА заступника: 
1. заступника голови ГПБ по Європі 
2. заступниці голови ГПБ по Америках 
Чи відповідає це Статуту КУПО і чи може Номінаційна комісія прийняти таку листу? 

3. На листі кандидатів до ГПР є кандидати пл.сен. Ігор Микита (на голову ГПР) та пл. 
сен. Андрій Дурбак (на заступника голови ГПР). Мені повідомили, що їх діти є 
одружені, чи це якось має вплив на можливіть їхнього кандидування в контексті 
можливого конфлікту інтересів? Чи можуть вони разом як голова і заступник бути 
на листі? 

4. Статут КУПО в статті VI §3 вказує, що всіх кандидатів до ГПРади добирається на основі 
пластового досвіду у вищих пластових проводах. З відомої мені інформації, попри 
неподання резюме кандидатів, на листі, яку подала КПС Австралії є кандидати, які 
не мають досвіду праці бодай на крайовому чи національному рівні. Чи можуть 
вони бути на листі, чи відповідає це Статуту КУПО і чи може Номінаційна комісія 
прийняти таку листу? 

5. В разі, якщо листа не відповідає Статуту і не може бути прийнята Номінаційною 
комісією, то чи може край подати іншу листу після реченця, всупереч Статуту 
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КУПО, який чітко вказує, що кожна членська організація може до 60 днів перед 
Зборами подати на руки голови Комісії свою повну листу кандидатів? 

 
Реченець який визначила ГПБ згідно Статуту КУПО для подання краями лист з необхідною 
інформацією - 1 вересня 2019 року. 
 
Прошу розглянути дане звернення в найкоротші терміни, так як згідно Статуту остаточну 
листу (чи листи) кандидатів Головна Пластова Булава розсилає до членських організацій 
не пізніше як 45 днів перед Зборами, тобто до 16 вересня. 
 
Крім того інформую, що Номінаційна комісія виготовила та 29 серпня потвердила листу 
кандидатів на всі виборні пости Головної Пластової Ради/Головної Пластової Булави: 

• 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) 
• 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) 

«ЗА» проголосувало - 7 осіб, «ПРОТИ» - 1 (пл.сен. Мирон Спольський), «УТРИМАВСЯ» - 4 
особи 
 
Також повідомляю Вас, що на листі НомКом серед кандидатів є моя дружина ст.пл. Наталя 
Зелінка. З самого початку формування листи це не було секретом, але все ж офіційно 
декларую перед ГПР можливий конфлікт інтересів. 
 
СКОБ! 
ст.пл. Назар Зелінка, ОЗО 
Голова Номінаційної комісії Зборів КУПО 2019 
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7 вер. 2019 р. 
Відповідь ГПРади на листа НомКом 
 
Дорогий друже Назаре! 
Подаємо відповідь на твої питання.  
Враховуючи зголошений тобою конфлікт інтересів ГПРада прийняла рішення виключити 
Тебе зі складу Номінаційної комісії для уникнення в подальшому конфлікту інтересів. В 
найкоротший час номінаційна комісія має обрати з поміж себе нового 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. 
 
На наведені Тобою питання надаємо наступні відповіді: 
 
Питання 1: Чи може Номінаційна комісія прийняти листу з неповною необхідною 
інформацією, яку наперед визначила Номінаційна комісія і повідомила всі краї? 
Відповідь 1: Відповідно до Статуту КУПО (14 п.б) пп.iіі дозволяє кожній членській 
організації до 60 днів перед Зборами надати голові Комісії свою повну листу кандидатів. 
Інших обмежень чи конкретного переліку необхідних документів, форм і т.ін. Статут 
не встановлює.  
Враховуючи це Номінаційна комісія має розглядати подані листи якщо вони надійшли у 
встановлений термін. Інші вимоги встановлені Номінаційною комісією до інформаціїї про 
кандидатів, форму листи і т.ін. можуть мати лише рекомендаційними вимогами і не 
можуть бути причиною для відхилення отриманої листи.  
 
Питання 2: Чи відповідає це Статуту КУПО і чи може Номінаційна комісія прийняти таку 
листу? (з двома заступниками).  
Відповідь 2: Номінаційна комісія може прийняти подану листу з новими пропонованими 
посадами до розгляду та винесення цього питання на розгляд Зборів КУПО. Відповідно до 
параграфа 7 Статуту КУПО дозволяється висунення в склад ГПБ, окрім булавних УПН, 
УПЮ, УСП, УПС, - 7 осіб (голова, заступник, генеральний секретар, діловод фінансів і 
господарки, та інші діловоди в міру потреби, не більше трьох осіб). В даному випадку 
чисельність кандидатур не була перевищена, але чи "інший діловод" матиме позицію 
заступника Голови ГПБ як було запропоновано в листі від Австарлії можуть визначити 
загальні збори КУПО внесенням змін до пар. 7 Статуту КУПО яке має передувати 
голосуванню за кандидатів в ГПБ чи ГПР. В іншому випадку на листі може бути присутній 
відповідний діловод, але не на посаді заступника.  
 
Питання 3: На листі кандидатів до ГПР є кандидати пл.сен. Ігор Микита (на голову ГПР) та 
пл. сен. Андрій Дурбак (на заступника голови ГПР). Мені повідомили, що їх діти є 
одружені, чи це якось має вплив на можливіть їхнього кандидування в контексті 
можливого конфлікту інтересів? Чи можуть вони разом як голова і заступник бути на 
листі? 
Відповідь 3:  Відповідно до Об'яви про конфлікт інтересів формально немає виписаного 
такого випадку коли є родинні стосунки в межах одного органу. Відповідно до Об'яви про 
конфлікт інтересів вони мають зголосити про можливий конфлікт в питаннях які 
можуть виникати в роботі що матимуть конфлікт інтересів. 
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Питання 4: Статут КУПО в статті VI §3 вказує, що всіх кандидатів до ГПРади 
добирається на основі пластового досвіду у вищих пластових проводах. З відомої мені 
інформації, попри неподання резюме кандидатів, на листі, яку подала КПС Австралії є 
кандидати, які не мають досвіду праці бодай на крайовому чи національному рівні. Чи 
можуть вони бути на листі, чи відповідає це Статуту КУПО і чи може Номінаційна 
комісія прийняти таку листу? 
Відповідь 4: Відповідно до Статуту КУПО VI §3 встановлено, що всіх кандидатів до 
ГПРади добирається на основі пластового досвіду у вищих пластових проводах. З 
тлумачення Статуту КУПО можна встановити, що  дане обмеження встановлено для 
процесу обрання членів ГПРади, тобто для Зборів КУПО і саме в процесі перевірки 
кандидатів після подання лист, перед процесом обрання на Зборах КУПО потрібно 
встановити чи запропоновані кандидати відповідають вимогам встановленим 
Статутом КУПО чи ні. Дана інформація має бути представлена в звіті Номінаційної 
комісії. Підстав для відхилення листи з такими кандидатами в Статуті не 
встановлено.  
 
Питання 5: В разі, якщо листа не відповідає Статуту і не може бути прийнята 
Номінаційною комісією, то чи може край подати іншу листу після реченця, всупереч 
Статуту КУПО, який чітко вказує, що кожна членська організація може до 60 днів перед 
Зборами подати на руки голови Комісії свою повну листу кандидатів? 
Відповідь 5: Статутом КУПО не встановлено іншого терміну на подання краями лист 
кандидатів до складу ГПР та ГПБ як до 60 днів перед зборами КУПО. Номінаційній комісії 
не заборонено в межах роботи Комісії працювати з будь якими кандидатами які на думку 
Комісії відповідають усім встановленим вимогам та можуть бути кращими 
кандидатами до ГПР чи ГПБ.  
 
Враховуючи вищенаведене, ГПРада доручає Номінаційній комісії продовжити роботу з 
врахуванням усіх лист які надійшли на розгляд та до 45 днів до початку КУПО надіслати 
результати роботи в ГПБ.  
ГПБ з дотриманням пп iv. п.б) пар.14 Статуту КУПО розіслати листу/и за 45 днів до початку 
КУПО.  
 
 
Головна Пластова Рада 
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8 вер. 2019 р. 
Апеляція до ГПРади щодо звільнення членів НомКом 
 
Дорогі друзі! Я глибоко шаную пластовий провід і щиро дякую за надану відповідь. Таким 
чином Номінаційна комісія практично завершила свою працю, залишається лише 
виготовити звіт і надіслати його до 16 вересня до ГПБ разом з двома листами, які 
виготовили НомКом та Австралія. 
 
Щодо звільнення членів Номінаційної комісії.  
Прошу переглянути своє рішення та залишити усіх членів НомКом у складі та під 
відповідним наглядом і з прозорістю перевіряти і контролювати їх в дальшій роботі 
НомКом. На листі Австралії є ще один член НомКом - Арсен Луковський (представник 
Польщі). 
 
Формально пластові правильники не регулюють конфліктів інтересів у робочих комісіях 
Зборів КУПО. Об’ява про конфлікти інтересів в пластових проводах поодинокий документ, 
який регулює конфлікти лише в пластових проводах, а Номінаційна комісія не є пластовим 
проводом, а лише робочим органом Зборів КУПО. В попередні роки такі конфлікти в 
комісіях виникали і члени комісії залишалися на своїх постах зголосивши конфлікти. 
Номінаційна комісія рекомендувала Резолюційній комісії виготовити резолюцію щодо 
Конфліктів інтересів в НомКом і така резолюція є розроблена і подана ХХ Зборам КУПО. В 
разі її прийняття вона буде регулювати такі випадки в майбутньому. 
 
З самого початку ніхто не приховував того, що моя дружина є на листі НомКом. Ніхто не мав 
жадного злого умислу. Згідно статуту, ГПР назначила до НомКом своїх представників Дарію 
Якубович та Марка Савицького, які мали б оперативно інформувати ГПР про діяльність 
НомКом. Ще один момент, що ані я, ані НомКом не пропонувало мою дружину до листи 
НомКом. Її запронував кандидат на Голову ГПБ Сергій Юзик, який єдиний погодився на 
пропозицію НомКом очолити провід ГПБ. Члени НомКом не заперечували щодо його 
пропозиції. Це є зафіксовано в затвердженому протоколі НомКом. Голова ГПР є на 
переписці НомКом. Листа формувалася публічно. Тим самим я вважав, що він є 
проінформований. Від нього не надходило жодних зауважень, то я й не думав, що це є 
конфліктом. 
 
На початку праці НомКом я просив членів НомКом зголоситися когось заступником та 
писарем. На жаль ніхто не зголосився. 
 
Згідно статуту в Номінаційну комісію 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 делеґувати по одному членові. Тому ті суб’єкти, 
які призначали чи делегувати осіб до НомКом мали б і звільняти своїх представників, 
прийнявши відповідні рішення. Саме такий механізм передбачений в резолюції: 
 
«Задля уникнення конфлікту інтересів особа, яка планує стати кандидатом у члени Головної 
Пластової Булави чи Головної Пластової Ради, не може бути членом Номінаційної Комісії 
Зборів КУПО. В разі, якщо в часі роботи Номінаційної Комісії Зборів КУПО її член вирішує 
стати кандидатом до Головної Пластової Булави чи Головної Пластової Ради, він повинен 
добровільно скласти повноваження члена Номінаційної Комісії. У випадку складання 
повноважень кандидата, суб’єкт, що його делегував представляти інтереси (край, ГПБ, 
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ГПР) повинен подати протягом 14 днів на затвердження ГПР іншого представника до даної 
комісії» 
 
Я є призначений Головною пластовою булавою, Мирон Спольський делегований 
Австралією, Арсен Луковський - Польщею. 
 
Тому ще раз прошу переглянути своє рішення та залишити усіх членів НомКом у складі та 
під відповідним наглядом і з прозорістю перевіряти і контролювати їх в дальшій роботі 
НомКом напряму чи через своїх представників в НомКом. Я в свою чергу поважаючи ваше 
рішення і розуміючи свій конфлікт інтересів складаю повноваження Голови НомКом і 
підготую звіт про свою працю та працю НомКом в часі мого головування. 
 
З пластовим привітом, СКОБ! 
Назар 
  

9 вер. 2019 р. 
Відповідь ГПРади на апеляції до щодо звільнення членів НомКом 
 
Дорогий друже Назарe! 
 
Головна Пластова Рада проаналізували Твою апеляцію.  Наші попередні рішення не 
змінилися. 
Дякуємо Тобі за Твій вклад праці на пості Голови НомКом до 8 вересня. 
Прошу повідомити Номінаційну Комісію, щоб вона продовжувала і завершила свою 
працю.   
 
Вітаємо пластовим привітом, 
СКОБ! 
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Номінаційна комісія ХХ Зборів КУПО 
 

Згідно Статуту КУПО (стаття V §14 п.б пп.іі) Номінаційна комісія ХХ Зборів КУПО 
виготовила та 29 серпня 2019 року потвердила листу кандидатів на всі виборні пости  

 
Головної Пластової Ради 

 
• 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) 

 
Головної Пластової Булави: 

 
• 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) 
 

Інформація з фото про всіх кандидатів в додатках 
 

 
Сильно! Красно! Обережно! Бистро! 

 
 
 

 
ст.пл. Назар Зелінка, ОЗО 

Голова Номінаційної комісії Зборів КУПО 2019 
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ПЛАСТ 
УКРАЇНСЬКА  

СКАУТСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
В АВСТРАЛІЇ 

КРАЙОВА ПЛАСТОВА СТАРШИНА

PLAST 
UKRAINIAN 

SCOUT ASSOCIATION 
IN AUSTRALIA 

FEDERAL EXECUTIVE

Пласт GPO Box 3062 Melbourne 3001 Australia | W: plast.org.au 

30-го серпня 2019р., Мельбурн

На руки Голови Номінаційної Комісії Зборів КУПО 2019
ст.пл. Назар Зелінка, ОЗО
n.zelinka@gmail.com

Друже Назаре

Подання кандидатур до складу ГПБ та ГПР на каденцію 2019-2022 рр.

Згідно з Статутом КУПО, Стаття V, Збори Конференції, точка 14 ііі, КПС Австралії підтримує 
та рекомендує Номінаційній Комісії Зборів КУПО 2019 наступну повну листу кандидатів на 
пости в Головній Пластові Булаві та Головній Пластовій Раді на каденцію 2019 - 2022 рр.:

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 – пл.сен. 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)
На посаду заступника члена ГПР – ст. пл. Наталія Семенів-Драпак (Україна)

З пластовим привітом

Сильно, Красно, Обережно, Бистро!

пл. сен. Пилип Ботте ЛЧ
Голова КПС Австралії
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