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У цьому числі ПЛACТОВИХ ВІCТЕЙ

Черга 01-12 Об’ява Головної Пластової Булави від 12 червня 2010 р. про затвердження
Правильника Уладу Пластунів Новаків і Пластунок Новачок.
Черга 02-12 Об’ява Головної Пластової Булави від 12 червня 2010 р. про новацькі
ступені та їхні відзнаки, додаткову історичну ігру УПН, та відзначення
для УПН.
До 01-12
Об’ява Головної Пластової Булави від 12 червня 2010 р. про затвердження
Правильника Уладу Пластунів Новаків і Пластунок Новачок.
Правильник Уладу Пластунів Новаків і Пластунок Новачок, якого текст
знаходиться при посиланню внизу, перейшов зобов’язуючу в Конференції
Українських Пластових Організацій процедуру схвалення. Цей правильник
входить у дію зі сьогоднішнім днем. Від сьогоднішнього дня втрачає силу
Правильник Уладу Пластунів Новаків і Пластунок Новачок з 1976 року.
Aдреса Правильника є: http://www.plastscouting.org/codeks/6.pdf
До 02-12
Об’ява Головної Пластової Булави від 12 червня 2010 р. про новацькі ступені та
їхні відзнаки, додаткову історичну ігру УПН, та відзначення для УПН.
15-ті Збори Конференції Українських Пластових Організацій прийняли
кваліфікованою більшістю 2/3 голосів основні постанови такого змісту (Дивись Пл.
Вісті ч. 84 та Пл. Вісті ч. 85):
15-ті Збори КУПО схвалюють шість новацьких ступенів і такі їх назви:
1. Новак/-чка прихильник/-ця

2. Пластун/-ка орля
3. Пластун/-ка сильне орля
4. Пластун/-ка красне орля
5. Пластун/-ка обережне орля
6. Пластун/-ка бистре орля
15-ті Збори КУПО схвалюють відзнаки шести новацьких ступенів: Відзнака
новацького ступеня - круглий щитик брунатного кольору (801) проміром 5 см.
Щитик поділений на шість рівномірних секторів, кожний заповнений іншою
барвою веселки, лишаючи обрамування щитика 3 мм. в ширині. Носити на лівому
рукаві, посередині між ліктем і надпліччям.
Відзнака новака прихильника/новачки прихильниці: круглий щитик брунатного
кольору (801) діяметром 5 см., поділений на шість рівномірних секторів. Один
сектор заповнений червоною барвою (666), лишаючи брунатне обрамування
щитика 3 мм.
Відзнака пластуна/пластунки орляти: складається з відзнаки новака
прихильника/новачки прихильниці з додатковим сектором, заповненим
помаранчевою барвою (741).
Відзнака пластуна/пластунки сильного орляти: складається з відзнаки
пластуна/пластунки орляти з додатковим сектором, заповненим жовтою барвою
(444).
Відзнака пластуна/пластунки красного орляти: складається з відзнаки
пластуна/пластунки сильного орляти з додатковим сектором, заповненим зеленою
барвою (910).
Відзнака пластуна/пластунки обережного орляти: складається з відзнаки
пластуна/пластунки красного орляти з додатковим сектором, заповненим синьою
барвою (797).
Відзнака пластуна/пластунки бистрого орляти: складається з відзнаки
пластуна/пластунки обережного орляти з додатковим сектором, заповненим
фіолетною барвою.
15-ті Збори КУПО доручають Головній Пластовій Булаві внести відповідну зміну
до Правильника про пластовий однострій і відзнаки, Частина ІІ.
15-ті Збори КУПО схвалюють додаткову четверту відзнаку історичних ігор УПН
„Захисники рідного вогнища" і доручають Головній Пластовій Булаві внести
відповідну зміну до Правильника про Пластовий однострій і відзнаки, Частина II.
Тло щитика зелене (910), символ жовтий (444), у формі спіралі часу. Обведення
щитика жовте (444), шириною 3 мм.

15-ті Збори КУПО схвалюють для УПН відзначення крайового коменданта УПН:
золоте (жовте) „Сонечко" на блакитному тлі круглої форми діяметром 25 мм.
Виконання - емаль на металі. Збори доручають Головній Пластовій Булаві внести
відповідну зміну до Правильника про пластовий однострій і відзнаки, Частина II.
Названі постанови 15-их Зборів КУПО були ратифіковані кваліфікованою
більшістю 2/3-іх голосів Крайових Пластових З’їздів 2/3-іх членських пластових
організацій і набула обов’язуючої сили в Українському Пласті з днем 12 червня
2010 р.
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