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Черга 1-14

Постанови 18-их Зборів
Конференції Українських Пластових Організацій.

РЕЗОЛЮЦІЇ І РЕКОМЕНДАЦІЇ 18-х Зборів КУПО
А. Загальні Резолюції
Загальні привіти
А-1. 18-ті Збори КУПО вітають проводи всіх віросповідань в Україні, українських Церков у
діяспорі, українські культурні, наукові та громадські організації в Україні і поза нею.
А-2. 18-ті Збори КУПО вітають члена куреня УПС «Червона Калина», Блаженнішого Любомира
Гузаря і почесного пластуна Блаженнішого Святослава Шевчука і поручають усіх пластунів їхнім
молитвам.
А-3. 18-ті Збори КУПО вітають Начального Пластуна Любомира Романкова, Головну Пластову
Раду, Головну Пластову Булаву і всі крайові проводи, а також усіх пластунів з успішним відзначенням
століття Пласту.
А-4.

18-ті Збори КУПО вітають Світову Організацію Скавтського Руху.

А-5. 18-ті Збори КУПО вітають пластунів і приятелів Пласту — новообраних депутатів Верховної
Ради України і бажають їм плідної законотворчої діяльности для блага України і пластової громади.

Загальні Резолюції
А-6. 18-ті Збори КУПО доручають Головному Пластовому Проводові розробити проєкт
унормування правил носіння відзнак приналежности до Пласту в краях, що їх пластуни деяких
країв носять вгорі лівого рукава однострою. Провід повинен провести з краями дискусію про
цю відзнаку: чи зробити її обов’язковою для всіх країв, як вона повинна виглядати і т.п. У висліді
цієї дискусії Провід повинен до 19-х Зборів КУПО виготовити відповідний проєкт — додаток
до «Правильника про пластовий однострій і відзнаки частина 2-га: Приписи про відзнаки в
Українському Пласті», що унормує правила носіння відзнаки приналежности до Пласту в краю, і
розіслати цей проєкт для ратифікації згідно з вимогами таких змін, поданих у Статуті КУПО.
А - 7. 18-ті Збори КУПО доповнюють резолюцію Б-3 8-х Зборів КУПО з обмеженням на час
ратифікації правильників.
Зміни існуючих або схвалення нових діяльностевих правильників (однострою, відзначень
і т.п. ), правильників уладів, правильників об’єднань чи згуртувань членства та правильників
діяльности міжкрайових органів, покликаних Головною Пластовою Булавою або створених
членством, постанови яких не суперечать постановам статей І, ІІ та § 15 статті V статуту Конференції,
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підготовляє Головна Пластова Булава з власної ініціятиви, або з ініціятиви будь-якої крайової
пластової старшини або з ініціятиви з’їздів членства — у тісній співпраці з крайовими пластовими
старшинами всіх членів Конференції. Головна Пластова Булава після прийняття проєктів змін
розсилає їх краям для ратифікації. Спосіб крайової ратифікації — прийняття крайовою пластовою
старшиною. Ця ратифікація повинна бути проведена не пізніше шести місяців відтоді, як Головна
Пластова Булава розіслала проєкти краям. Край, що не розглядав питання ратифікації або не
повідомив Головну Пластову Булаву про вислід ратифікації до реченця, зараховується як згідний
з проєктом.
Остаточні проєкти, схвалені крайовими пластовими старшинами щонайменше двох третіх
членів Конференції, Головна Пластова Булава пересилає для затвердження Пленумом Головної
Пластової Ради, який має прийняти їх більшістю двох третіх відданих голосів. Головна Пластова
Булава оприлюднює зміни, які набули чинности, у «Пластових вістях» та на Пластовій
Мережі, і вони стають обов’язковими для всього Пласту від дня проголошення.
А-8. 18-ті Збори КУПО закликають Головну Пластову Булаву відновити процес внесення змін
до всіх правильників, які на цей час перебувають у процесі ратифікації, згідно з уточненою
процедурою, прийнятою у резолюції А-7.
А-9. 18-ті Збори КУПО призупиняють членство крайової пластової організації Словаччини у
КУПО. Пласт у Словаччині стає Пластовою групою у Словаччині до часу, коли її діяльність буде
вестися згідно з пластовою методою. Збори доручають ГПБ повідомити Пласт в Словаччині про
цю постанову і визначити можливість поновлення членства. Це питання має бути вирішене на
наступних Зборах КУПО. Збори КУПО закликають ГПБ докласти всіх зусиль: дорадчих, штатних і
матеріальних, — для сприяння впровадженню пластової системи виховання новацтва і юнацтва
згідно з відповідними правильниками.
А-10. 18-ті Збори КУПО доручають ГПБ у річний термін розробити і запровадити відзначення
(відзнаку і грамоту) для почесних членів та добродіїв Пласту. За основу відзнаки взяти ескіз,
затверджений Верховною Пластовою Командою у 1920-х роках. Така відзнака має надаватися
крайовими пластовими старшинами нечленам Пласту за активну працю у розвитку і популяризації
Пласту. ГПБ веде реєстр відзначень, на подання КПС, через відповідні оголошення у «Пластових
вістях».
А-11. 18-ті Збори КУПО надають право крайовим пластовим проводам у порозумінні з ГПБ, з
метою апробації, приймати тимчасові доповнення до «Правильника про пластовий однострій і
відзнаки частина 2-га: Приписи про відзнаки в Українському Пласті». Після 3-6-річної апробації
відповідні доповнення чи зміни виносяться на розгляд Зборів КУПО.
А-12. 18-ті Збори КУПО схвалюють всі дії уступаючої ГПР і ГПБ у минулій каденції.

Загальні Рекомендації
А-13. 18-ті Збори КУПО відзначають пластового приятеля Франка-Ярослава Фурсенка, автора
книги «Ukrainian Scouting», за багатолітню працю над підготовкою цього важливого для Пласту
видання. Збори рекомендують ГПБ закупити щонайменше 10 примірників цієї книги для подальшої
презентації їх Ґенеральному секретаріяту СОСР, світовому і регіональним бюрам СОСР, дослідникам
історії українського і світового скавтінґу, основним бібліотекам та музеям України і світу. Збори
рекомендують крайовим організаціям подбати про придбання примірників цього видання для
скавтських організацій і музеїв відповідних країн поселення.
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А-14. 18-ті Збори КУПО вітають ініціятиву пластуна сеніора керівництва Олеся Криськова, ЧМ,
щодо відновлення куреня «Пластового Залізного Хреста» (увічнення пам’яті вихованців і приятелів
Пласту, які загинули у боротьбі за незалежність України; встановлення і підтримка зв’язків Пласту
з родинами полеглих). Збори заохочують юнацтво, старше пластунство і сеніорат всього світу до
створення і розгортання праці відповідної міжкрайової референтури як одного з пріоритетних
напрямків патріотичного виховання пластової молоді.
А-15. 18-ті Збори КУПО рекомендують ГПБ виготовити нове кліше для медалі св. Юрія, бо
попереднє вже не відображає всі деталі.
А-16. 18-ті Збори КУПО доручають ГПБ скликати комісію для розгляду справи оновлення
«Правильника про пластовий однострій і відзнаки, частина 1-ша: Пластовий однострій».
А-17. 18-ті Збори КУПО рекомендують, щоб ГПБ та проводи УСП і УПС скликали комісію для
розгляду справи міжуладових курінних прапорів.
А-18. 18-ті Збори КУПО рекомендують покликати при ГПБ референта «Залізного Пластового
Хреста», в якості співробітника ГПБ з правом дорадчого голосу, а також відновити посаду референта
міжнародних зв’язків (теж в якості співробітника ГПБ з правом дорадчого голосу).
А-19. 18-ті Збори КУПО рекомендують ГПБ виробити рекомендації про політику конфлікту
інтересів на основі існуючої Рекомендації ГПР від 1984 року і Положення про політику конфлікту
інтересів, прийнятого ГПР у 2011 році.

Б. Видавничі Резолюції
Б-1. 18-ті Збори КУПО змінюють назву «Діловод видань Головної Пластової Булави» на «Діловод
видань та інформації Головної Пластової Булави».
Б-2. 18-ті Збори КУПО стверджують, що для втримання єдности поміж пластунами різних країв
вихід у світ журналу «Пластовий шлях» є конечним. Це єдине зобов’язуюче видання для пластунів
усього світу. У зв’язку з цим передплата «Пластового шляху» мусить становити частину вкладки
кожного члена УСП та УПС.
Б-3. Пласт протягом 100-літньої історії виховав багато пластунок і пластунів, які зробили
чимало для розвитку пластової організації, а також для української громади: у церковному,
науковому, професійному, громадському житті та в інших напрямках. Інформація про це повинна
бути доступною широкому загалу. 18-ті Збори КУПО доручають Діловоду видань та інформації
ГПБ покликати відповідну редакційну комісію, яка б до кінця каденції розробила критерії і почала
процес збирання і систематизації такого матеріялу. Кінцевим результатом роботи цієї редакційної
комісії має стати поява реєстру у мережі, а також вихід у світ друкованого серійного видання
«Історія Пласту в іменах».
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.

5

Б-5. 18-ті Збори КУПО вважають за необхідне видання книжки про відзначення 100-ліття Пласту
у світі. У зв’язку з цим уповноважують Діловода видань та інформації ГПБ сформувати відповідну
редакційну групу.

Видавничі Рекомендації
Б-6. 18-ті Збори КУПО рекомендують Діловоду видань та інформації Головної Пластової Булави
сформувати відповідну булаву, завданнями якої були б:
• укласти реєстр всіх пластових видань, що виходять друком і електронно;
• дбати про поширення пластових видань, інформувати пластунів про них;
• у співпраці з відповідними референтами в краях стимулювати видання журналів, книжок,
інших матеріялів друком чи в електронній формі;
• стимулювати візуальні видання про Пласт: відео, фільми, фотомонтажі, веб-сторінки, блоґи
тощо;
• слідкувати за поширенням інформації про Пласт у мережі Інтернет;
• працювати над розвитком пластових проєктів у Вікіпедії.
Б-7. 18-ті Збори КУПО стверджують, що існує велика потреба у періодичних виданнях та
відповідних матеріялах для новацтва і юнацтва, виховників УПН і УПЮ, а також заохочують проводи
країв забезпечити вихід у світ такої друкованої періодики або ж створити спеціяльні сторінки у
мережі (в залежності від потреб кожного краю).
Б-8. 18-ті Збори КУПО рекомендують Діловоду видань та інформації Головної Пластової Булави
налагодити механізм передання коштів передплати журналу «Пластовий шлях» через крайові
пластові старшини усіх країв, а редакції журналу розробити проєкт розвитку «Пластового шляху»
з урахуванням сучасних вимог і тенденцій.
Б-9. 18-ті Збори КУПО вважають, що стале, безперебійне і вчасне видання журналу
«Пластовий шлях» є необхідною умовою для забезпечення його функції в Пластовій організації.
18-ті Збори КУПО доручають Діловоду видань та інформації ГПБ налагодити і контролювати цю
справу.

В. Фінансові Резолюції / Рекомендації (Опущено)
Г. Новацькі Резолюції
Г-1. 18-ті Збори КУПО доручають ГПБ замовити виготовлення відзнак новацьких вмілостей
гуртом для використання у краях.
Г-2. 18-ті Збори КУПО підтримують проєкт «Україна поруч» і доручають референтові зовнішніх
зв’язків ГПБ у співпраці з Орлиним Кругом реалізувати цей проєкт відповідно до потреб країв.

Ґ. Юнацькі Резолюції
Ґ-1. 18-ті Збори КУПО доручають ГБ УПЮ підготувати до 200-ліття народження Тараса Шевченка
матеріяли для юнацтва, включно з одноразовою вмілістю, щоб переосмислити значення його
творчости для сучасности.
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Ґ-2. 18-ті Збори КУПО затверджують «Правильник пластового впоряду», оформлений у 1996
році, як офіційний пластовий впоряд для всіх країв.
Ґ-3. 18-ті Збори КУПО зобов’язують ГБ УПЮ (у співпраці з ГПБ та крайовими проводами) видати
і поширити «Правильник пластового впоряду» у всіх краях в друкованій, електронній і будь-якій
іншій широкодоступній формі.

Юнацькі Рекомендації
Ґ-4. 18-ті Збори КУПО рекомендують краям ретельно дослідити статистику участи українців
нової хвилі еміґрації (після 1991 р.) у Пласті в діяспорі і докласти великих зусиль, щоб залучити їх
до пластової діяльности.
Ґ-5. 18-ті Збори КУПО рекомендують крайовим проводам тісно співпрацювати з Українським
Католицьким Університетом і заохочувати пластунів до участи в програмах УКУ (наприклад,
програми Центру розвитку особистости та ін.)
Ґ-6.

18-ті Збори КУПО рекомендують ГБ УПЮ розробити 3-рівневу вмілість «Історик Пласту».

Ґ-7. 18-ті Збори КУПО підтримують ініціятиву країв в експериментуванні та розвиткові
спеціялізаційних напрямків пластування.

Д. Старшопластунські Резолюції
Д-1. 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.
Д-2. З метою покращення формальної і неформальної комунікації членів УСП з різних країв, 18ті Збори КУПО доручають ГБ УСП створити платформу для спілкування членів УСП в пластовій і
соціяльній мережах.

Старшопластунські Рекомендації
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.
Д-4. 18-ті Збори КУПО рекомендують ГБ УСП і крайовим проводам заохочувати старших
пластунів до участи в таборах УСП, зокрема шляхом ефективного поширення інформації.
Д-5. 18-ті Збори КУПО рекомендують ГБ УСП, крайовим проводам і проводам куренів УСП
заохочувати старших пластунів до членства в куренях УСП.
Д-6. 18-ті Збори КУПО підтримують ініціятиву створення комісії у справі міжуладових курінних
прапорів.
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Е. Сеніорські Рекомендації
Е-1. 18-ті Збори КУПО вважають за доцільне активізувати роботу офіційної інтернет-сторінки
Головної Булави УПС, удосконаливши її та додавши нові розділи: «Крайові булави УПС — склад»,
«Спогади про сеніорів» (або «Сеньіорська Ватра»), «Фотозвіти» тощо. Налагодити співпрацю з
крайовими булавами УПС для постійного наповнення її інформацією з країв. Крайовим булавам
постійно, оперативно і вчасно надавати адміністратору інтернет- сторінки повідомлення про
пластові чи громадські заходи, табори, наради, інші акції, які відбуваються в краях, анонси таких
подій. Також сеніори запрошуються до написання спогадів про пластове життя, друзів-пластунів
та інші події громадського життя, які плянується розміщувати на офіційній сторінці ГБ УПС.
Е-2. Булава УПС заохочує крайові проводи УПС до проведення додаткової реєстрації всіх
пластунів сеніорів та збору даних про їхню професійну діяльність і громадську працю.

Є. Статутові Рекомендації
Є-1. 18-ті Збори КУПО рекомендують ГПБ уповноважити статутову комісію у складі, покликаному
18-ми Зборами КУПО, продовжити роботу.
Є-2. 18-ті збори КУПО рекомендують наступній статутовій комісії розробити альтернативний
варіянт документу внормування Грамоти Начального Пластуна.
Є-3. З метою активної участи країв у прийнятті рішень і збільшення ефективности роботи ГПБ,
18-ті Збори КУПО рекомендують ГПБ приймати максимальну кількість рішень голосуванням
Пленуму.
Є-4. З метою активної участи країв у прийнятті рішень та збільшення ефективности роботи ГПБ,
18-ті Збори КУПО рекомендують наступній статутовій комісії розробити варіянти структури ГПБ,
які б передбачали ширше залучення країв до прийняття рішень.
Є-5. 18-ті Збори КУПО рекомендують ГПБ доручити наступній статутовій комісії, у співпраці з
Головними Булавними уладів, перевірити відповідність правильників до діючого Статуту КУПО і
при потребі надати проводам уладів рекомендації щодо внесення змін до цих правильників.
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Черга 2-14

Об’ява Головної Пластової Булави з 14-го вересня 2013 р. про признання
ступеня зв’язкового в Кадрі Виховників.
Головна Пластова Булава на своїх сходинах з 14-го вересня 2013 р. на внесення Головного
Булавного УПЮ постановила надати слідуючим особам 2-ий ступінь КВ (зв’язкового) у Кадрі
Виховників:
		
# 447 гпс. Андрій Зварич (ЗСА)
# 448 пл. сен. Дам’ян Гандзій (ЗСА)

Черга 3-14

Об’ява Головної Пластової Булави з 13-го жовтня 2013 р. про признання
пластових відзначень.
Головна Пластова Булава 13-го жовтня 2013 р. на внесення Комісії ЗПХ постановила признати
слідуючим особам відзначення Залізний Пластовий Хрест:
		Богдан Ліськевич,			Олекса Гірник,
		Михайло Горбовий,			Євген Полотнюк,
		
Платон Полотнюк, 			
о. Теодор Давидюк,
		Надія Білобрам,			Микола Масляк.

Додаток 1

Новий Крaйовий Плaстовий Провід України
(вибраний на XІII КПЗ’їзді 16-го березня 2013 р. в Києві).

КРAЙОВA РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (КПР):

Голова ..............................................................................................
Член ..................................................................................................
Член ..................................................................................................

ст. пл. Михайло Дворак, ЦМ
ст. пл. Іван Спринь, СМ
ст. пл. Сашко Свистун, ЛЧ

КРAЙОВA ПЛACТОВA РАДА (КПС):

Голова ..............................................................................................
Заступник Голови .......................................................................
Член, відповідальний за фінанси ........................................
Член, відповідальний за міжнародну діяльність .........
Член, відповідальний за інформаційну діяльність .....
Крайовий Референт УПН ........................................................
Крайовий Референт УПЮ .......................................................
Крайовий Референт УСП ........................................................
Крайовий Референт УПC ........................................................

ст. пл. Ярослав Юрчишин, ОЗО
пл. сен. Юрій Юзич, ОЗО
ст.пл.гетьм.вірл. Оля Герус, ЧоК
ст. пл. Михайло Дяків, ЛЧ
ст. пл. Тарас Зень, ЧоК
ст. пл. Ольга Фегецин, ПС
ст. пл. Андрій Пивоварчук
ст. пл. Максим Студілко, ОЗО
пл. сен. Лев Захарчишин, V
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Додаток 2

Новий Крaйовий Плaстовий Провід ЗСА

(вибраний на XІII КПЗ’їзді 16-го березня 2013 р. на Союзівці, Kerhonkson, NY).

КРAЙОВA ПЛACТОВA РАДА:

Голова ..............................................................................................
Член на 2 роки .............................................................................
Член на 2 роки .............................................................................
Член на 4 роки .............................................................................
Член на 4 роки .............................................................................
Заступник на 2 роки ..................................................................
Заступник на 4 роки ..................................................................

пл. cен. Надія Нинка, ЧП
пл. сен. Ігор Микита, ЛЧ
пл. сен. Андрій Дурбак, ПБ
пл. сен. Борис Павлюк, ХМ
пл. сен. Стефан Пелещук, ХМ
пл. сен. Олесь Лабунька, ОХ
пл. сен. Василь Літепло, ЛЧ

КРAЙОВA ПЛACТОВA СТАРШИНА:

Голова ..............................................................................................
Заступник з адміністративних питань ..............................
Заступник з виховних питань ...............................................
Крайовий Комендант Новацтва ..........................................
Крайовий Комендант Юнацтва ............................................
Референт УСП ...............................................................................
Референт УПС ...............................................................................
Діловод Фінансів і Господарки .............................................
Крайовий Комендант Таборів ..............................................
Референт Новацького Вишколу ..........................................
Референт Юнацького Вишколу ............................................
Референт Тіловиховання ........................................................
Кореспонденційний писар ....................................................
Протоколярний писар .............................................................
Референт Преси ..........................................................................

пл. сен. Христя Кохан, Гр
пл. сен. Леся Лебедь, Гр
пл. сен. Катруся Долішна
ст. пл. Андрея Лебедь, Кн
ст. пл. Катруся Стецик, ЛМ
ст. пл. Калина Дурбак Микита, Кн
пл.сен. Данило Захарчук, ВБ
пл. сен. Зоряна Ставнична, Гр
пл. сен. Туня Білик-Шатинська
ст. пл. Андрій Микита, ЛЧ
ст. пл. Адя Ганкевич, СП
ст. пл. Оленка Борковська, ЛМ
пл. сен. Леся Літепло, Верх
пл. сен. Ксеня Захарчук, ЛМ
ст. пл. Юліян Гайда

— НЕПЕРІОДИЧНИЙ ВІСНИК ГОЛОВНОЇ ПЛАСТОВОЇ БУЛАВИ. Видає президія Головної Пластової Булави.
Відповідальний за зміст та оформлення:
ст. пл. скоб Назар Зелінка, ОЗО, ґенеральний секретар ГПБ.
Aдреса: visti@plastscouting.org www.plastscouting.org/visti/
Це число розсилається електронною поштою за списком розсилки новин ГПБ. Записатися на розсилку:
www.plastscouting.org/mailinglists.aspx
© Plast Conference, 2014
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