Пластові Вісті
Неперіодичний Вісник

Головної Пластової Булави
Рік 58.

Ню-Йорк, 1 липня 2004

Ч. 2/04 (85)

У цьому числі „Пластових Вістей":
Ч е р г а 9/04. ОБ'ЯВА Булави головної булавної УПС з 14 травня 2004 про XVI
Велику Раду Уладу Пластового Сеніорату.
Ч е р г а 10/04. ОБ'ЯВА Головної Пластової Булави з 20 травня 2004 про зміну
в її особовому складі.
Ч е р г а 11/04. ПОСТАНОВА Головної Пластової Ради з 21 травня 2004 про
правосильність постанов 15-их Зборів Конференції Українських
Пластових Організацій.
Ч е р г а 12/04. ПОСТАНОВА Головної Пластової Булави з 22 травня 2004 про
признання пластових відзначень.
Ч е р г а 13/04. ОБ'ЯВА Головної Пластової Булави з 22 травня 2004 про
признання ступеня пластуна сеніора керівництва.
Ч е р г а 14/04. ПОСТАНОВА Головної Пластової Булави з 22 травня 2004 про
прапор „Ватаги Бурлаків".
Ч е р г а 15/04. ПОСТАНОВА Головної Пластової Булави з 22 травня 2004 про
затвердження міжкрайових вишкільних таборів.
Ч е р г а 16/04. ПОСТАНОВА Головної Пластової Булави з 22 травня 2004 про
Управу Сокола.
Додаток:

Адресар Головної Пластової Булави. (Опущено з цієї версії)

Черга 9/04.
ОБ'ЯВА
Булави головної булавної УПС з 14 травня 2004 про XVI Велику Раду Уладу
Пластового Сеніорату.
Булава головної булавної УПС повідомляє, що XVI Велику Раду Уладу Пластового
Сеніорату запляновано відбути в часі 13 - 15 травня 2005 р. в готелі „Рамада" в Іст
Гановер, стейт Ню Джерзі, у З’єднаних Стейтах Америки. Слідкуйте за дальшими
повідомленями.-

Черга 10/04.
ОБ'ЯВА
Головної Пластової Булави з 20 травня 2004 про зміну в її особовому складі.
Головна Пластова Булава повідомляє, що обрана 15-ими Зборами КУПО
заступниця голови ГПБ, ст. пл. Надія ЦЮРА внесла в дні 20 травня 2004 прохання о
звільнення її з того посту. Згідно зі Статутом КУПО, передано те прохання Головній
Пластовій Раді до дальшого полагодження з рівночасною подякою подрузі Цюрі за її
дотеперішню працю.Черга 11/04.
ПОСТАНОВА
Головної Пластової Ради з 21 травня 2004 про правосильність постанов 15-их Зборів
Конференції Українських Пластових Організацій.
Головна Пластова Рада, на внесення Головної Пластової Булави, а теж із власної
ініціятиви розглянула квестіоновані постанови (резолюції) 15-их Зборів КУПО щодо
їхньої правомірності. У висліді, Головна Пластова Рада визнає правомірними наступні
резолюції:
Ґ -1. 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
(ПРИМІТКА: Ця резолюція може увійти в силу тільки після ратифікації її крайовими
пластовими з'їздами 2/3 членських крайових пластових організацій, більшістю 2/3
голосів - див.: Статут КУПО, Стаття V, пар. 15 ґ і 16).
Ґ - 2. 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 (рис. 1): 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 (рис. 2): складається з відзнаки новака
прихильника/новачки прихильниці з додатковим сектором, заповненим
помаранчевою барвою (741).
Відзнака пластуна/пластунки сильного орляти (рис. 3): складається з відзнаки
пластуна/пластунки орляти з додатковим сектором, заповненим жовтою барвою
(444).
Відзнака пластуна/пластунки красного орляти (рис. 4): складається з відзнаки
пластуна/пластунки сильного орляти з додатковим сектором, заповненим
зеленою барвою (910).
Відзнака пластуна/пластунки обережного орляти (рис. 5): складається з відзнаки
пластуна/пластунки красного орляти з додатковим сектором, заповненим синьою
барвою (797).

Відзнака пластуна/пластунки бистрого орляти (рис. 6): складається з відзнаки
пластуна/пластунки обережного орляти з додатковим сектором, заповненим
фіолетною барвою (227).
15-ті Збори КУПО доручають Головній Пластовій Булаві внести відповідну зміну
до Правильника про пластовий однострій і відзнаки, Частина ІІ.
(ПРИМІТКА: Ця резолюція може увійти в силу тільки після ратифікації її
крайовими пластовими з'їздами 2/3 членський крайових пластових організацій,
більшістю 2/3 голосів - див.: Статут КУПО, Стаття V, пар. 15 в і 16).
Головна Пластова Рада визнає неправомірними й уневажнює наступні
резолюції:
Резолюція А-8 (про внесення зміни до Правильника про пластовий однострій і
відзнаки). Резолюція вже виконана в попередній каденції.
Резолюція А-15 (про реченець покликання комісій на Збори КУПО). Резолюція
незгідна зі Статутом КУПО (Стаття V, пар. 7 б).
Резолюція Д-4 (про поміщення постанов Правильника УПЮ в інших
правильниках). Резолюція неоправдано обмежує поширення потрібних членству
інформацій.

Черга 12/04.
ОБ'ЯВА
Головної Пластової Булави з 22 травня 2004 про признання пластових відзначень.
Головна Пластова Булава, на своїх сходинах в дні 22 травня 2004, на
внесення головної булавної УПС, п о с т а н о в и л а
признати наступні
відзначення:
Орден св. Юрія в сріблі:
1. пл. сен. Христина БРАВН
- ЗСА
2. пл. сен. Андрій ГАНКЕВИЧ - ЗСА
3. пл. сен. Юрій КУЗЬМОВИЧ - ЗСА.

Черга 13/04.
ОБ’ЯВА
Головної Пластової Булави з 22 травня 2004 про признання ступеня пластуна
сеніора керівництва.
Головна Пластова Булава повідомляє, що Начальний Пластун, на внесення
Головної Пластової Булави признав ступінь пластуна сеніора керівництва наступній
особі:
пл. сен. Іриней ПРОКОПОВИЧ -ЗСА.

Черга 14/04.

ПОСТАНОВА
Головної Пластової Булави з 22 травня 2004 про прапор „Ватаги Бурлаків".
Головна Пластова Булава на своїх сходинах в дні 22 травня 2004,
розглянула одержане прохання на дозвіл посвятити прапор „Ватаги Бурлаків" і
постановила:
1. Зробити заувагу проводові „Ватаги Буралків" за недодержання обов'язуючих
приписів (вимога апробати перед виготовленням прапору);
2. Беручи до уваги витрачені ресурси на виготовлення прапору, уділити дозвіл на
його посвячення дорогою винятку з тим, що це не становитиме прецеденту
для можливих подібних випадків у майбутньому;
3. Звернути уваги курінним старшинам усіх пластових куренів на вимогу апробати
Крайової Пластової Старшини перед виготовленням прапору (Об'ява Головної
Пластової Булави про пластовий прапор і знамена, пар. 15 - див.: „Кодекс
обов'язуючих пластових приписів" і „Пластові Вісті" ч. 1/99 (73) з 15 липня
1999). У випадку міжкрайових куренів, таку апробату слід одержати від
Головної Пластової Булави.

Черга 15/04.
ПОСТАНОВА
Головної Пластової Булави з 22 травня 2004 про затвердження міжкрайових
вишкільних таборів.
Головна Пластова Булава, на своїх сходинах в дні 22 травня 2004, на внесення
головної булавної УПЮ п о с т а н о в и л а затвердити наступні міжкрайові
вишкільні табори УПЮ:
1. Міжкрайовий вишкіл таборових провідників УПЮ-ів „Лісова Школа", 26
червня - 9 липня 2004 у Гантері, стейт Ню-Йорк, ЗСА. Комендант: пл. сен.
Юрій МОНЧАК, V.
2. Міжкрайовий вишкіл таборових провідників УПЮ-ів „Лісова Школа", 24 липня
- 7 серпня 2004 на „Гнилому потоці", смт. Славське, Львівської області,
Україна. Комендант: ст. пл. Роман ОНУФРІЇВ, ОЗО.
3. Міжкрайовий вишкіл таборових провідниць УПЮ-ок „Школа Булавних", 22
червня - 4 липня 2004 у Гантері, стейт Ню-Йорк, ЗСА. Комендантка: пл. сен.
Юлія ШИШКА, ПС.
4. Міжкрайовий вишкіл таборових провідниць УПЮ-ок „Школа Булавних", 23
липня - 6 серпня 2004 на Бубнищі, біля Болехова, Івано-Франківської області,
Україна. Комендантка: ст. пл. Марта КОСТЮК.
5. Міжкрайовий вишкільний табір для юнаків і юначок „Золота Булава", 29 липня
- 8 серпня 2004 в Ямельниці, Скольського району, Львівської області, Україна.
Коменданти: ст. пл. скоб Юрій ПАЦЕВКО, ЦМ і ст. пл. Ірина ШУМАДА, ПС.

Черга 16/04.
ПОСТАНОВА
Головної Пластової Булави з 22 травня 2004 про Управу Сокола.
Головна Пластова Булава, на своїх сходинах в дні 22 травня 2004, на
внесення Крайової Пластової Ради -Україна, постановила:
I. Одобрити наступні напрямні щодо Управи пластового табору-музею „Сокіл":
1. Управа пластового табору-музею „Сокіл" (далі - Управа) - неформальне
об'єднання дійсних членів Пласту та Пластприяту, створене спільно
Головною Пластовою Булавою та Крайовою Пластовою Радою України.
2. Склад Управи обирається терміном на три роки у кількості сім осіб.
Крайова Пластова Рада України покликає трьох членів Управи з України, а
Головна Пластова Булава покликає чотирьох членів Управи, при чому
один із них має бути з України, а три - з діяспори. Обов'язковим є
включення в склад Управи двох осіб з уряду: Голова Головної Пластової
Булави (або делегована від Головної Пластової Булави особа) та Голова
Крайової Пластової Ради України (або делегована від Крайової Пластової
Ради особа). Склад Управи затверджує Головна Пластова Булава на
пропозицію Крайової Пластової Ради України.
3. Члени Управи з-поміж себе обирають Голову.
4. Завданням Управи є:
- формувати напрямні діяльності т-м „Сокіл", визначати першочергові
завдання т-м „Сокіл";
- лобіювати інтереси т-м „Сокіл" у Пласті, на державному рівні та перед
громадою;
- оголошувати та проводити збір фондів на відбудову та утримання
табору;
- не рідше як один раз у рік подавати до Головної Пластової Булави та
Крайової Пластової Ради України звіт про діяльність Управи;
- при потребі виносити інші питання щодо діяльності та розвитку т-м
„Сокіл" на сходини Головної Пластової Булави та Крайової Пластової
Ради.
5. Склад Управи може бути замінений як з ініціятиви членів самої Управи (на
підставі заяви про вихід), так і з ініціятиви Головної Пластової Булави та
Крайової Пластової Ради.
6. Голова дирекції т-м „Сокіл" бере участь у роботі Управи Сокола з правом
дорадчого голосу.
7. Дані напрямні затверджує Головна Пластова Булава на пропозицію
Крайової Пластової Ради України.
II. Затвердити наступний склад Управи т-м „Сокіл":
1. пл. сен. Ярослава РУБЕЛЬ (ЗСА), голова ГПБ, з уряду
2. пл. сен. Олександр СИЧ (Україна), голова КПР України, з уряду
3. ст. пл. Іван СМИК (Україна)
4. пл. сен. Микола ШИЙКО (Україна)
5. пл. сен. Юрій НЕСТОР (Австралія)
6. пл. сен. Орест ГАВРИЛЮК (ЗСА).
Сьомий член Управи буде покликаний пізніше.
З правом дорадчого голосу - пл. сен. Степан КРАСІЛИЧ (Україна), голова
дирекції.
III.
Доручити пл. сен. Орестові Гаврилюку провести вибір голови Управи.УВАГА!
ТУТ МІСТИТЬСЯ
АДРЕСАР ГПБ.
ЙОГО ПРОПУЩЕНО З ВЕРСІЇ
НА ПЛАСТОВУ МЕРЕЖУ.

