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Ню Йорк, 1 серпня, 2006
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У цьому числі ПЛАСТОВИХ ВІСТЕЙ:
Ч е р г а 1 / 06

О Б ' Я В А Головної Пластової Булави з 22 жовтня 2005 та з 25 березня 2006 про
скликання 16-их Зборів КУПО.

Ч е р г а 2 / 06

П О С Т А Н О В А Головної Пластової Булави з 22 жовтня 2005 про Підготовчі Комісії
на 16-ті Збори КУПО.

Ч е р г а 3 / 06

П О С Т А Н О В А Головної Пластової Ради з 22 жовтня 2005 про Номінаційну Комісію
16-их Зборів КУПО.

Ч е р г а 4 / 06

П О С Т А Н О В А Головної Пластової Булави з 22 жовтня 2005 про поликання на
координатора Підготовчих Комісій 16-их Зборів КУПО.

Ч е р г а 5 / 06

П О С Т А Н О В А Головної Пластової Ради з 22 жовтня 2005 про Правильник
Комісій Зборів КУПО.

Ч е р г а 6 / 06

П О С Т А Н О В А Головної Пластової Булави з 18 березня 2006 про Правильник
Нарад16-их Зборів КУПО.

Ч е р г а 7 / 06

П О С Т А Н О В А Головної Пластової Булави з 24 червня 2006 про порядок нарад 16их Зборів КУПО.

Ч е р г а 8 / 06

О Б ' Я В А Головної Пластової Ради про звільнення з обов'язків Головного Булавного
УСП, ст. пл. Тараса Полихату, а затверджено в. о. Головного Булавного УСП, ст. пл.
Рому Зубенко.

Ч е р г а 9 / 06

П О С Т А Н О В А Головної Пластової Булави з 18 березня та з 24 червня 2006 про
затвердження міжкрайових таборів.

Ч е р г а 10 / 06

П О С Т А Н О В А Головної Пластової Булави з 18 березня та з 24 червня 2006 про
признання ступеня зв'язкового у Кадрі Виховників.

Ч е р г а 11 / 06

П О С Т А Н О В А Головної Пластової Булави з 18 березня 2006 про зміну в референтурі міжкрайових вишколів таборових провідниць УПЮ "Школа Булавних".

Ч е р г а 12 / 06

О Б ' Я В А Головної Пластової Булави з 24 червня 2006 про признання пластових
відзначень.

Ч е р г а 13 / 06

О Б ' Я В А Головної Пластової Булави з 24 червня 2006 про признання ступеня
пластового сеніора керівництва.

Ч е р г а 14 / 06

О Б ' Я В А Головної Пластової Булави з 24 червня 2006 про признання ступеня
гетьманської пластунки вірлиці.

Ч е р г а 15 / 06

П О С Т А Н О В А Головної Пластової Булави з 24 червня 2006 про покликання на пост
Технічного Референта Пластової Мережі при ГПБ.

Д о д а т к и:

Рішення ГПР з 9-их Зборів КУПО в справі "конфлікту інтересів" із пізнійшим доповненням.
Готовість головного і крайових пластових проводів за станом на день 30 червня 2006.
..........................................................................................................................................................................
Ч е р г а 1 / 06
ОБ'ЯВА
Головної Пластової Булави з 22 жовтня 2005 про скликання 16-их Зборів Конференції Українських Пластових
Організацій.
На підставі Статті V, Статуту Конференції Українських Пластових Організацій Головна Пластова
Булава скликає 16-ті Збори КУПО, що відбудуться в днях 2 – 5 листопада 2006 в Києві в Україні. Адреса
приміщення буде подана згодом.
Згідно з пар. 2, Статті V, Статуту Конференції Українських Пластових Організацій, умандатованими
представниками членських пл. організацій є:
–
по шість членів Крайових Пластових Старшин, а саме: голова, провідники чотирьох уладів та
фінансовий діловод. Кожний із названих представників може делеґувати на своє місце когось зі своєї булави.
–
по одному членові Крайових Пластових Рад або контрольних органів (голова або делеґований член).
–
по одному делеґатові від кожних 1000 членів членських організацій (разом: новацтво, юнацтво, старше
пластунство й сеніорат) з тим, що 50 перших членів з розпочатої тисячки мають право на додаткового делеґата.
На Зборах обов'язуватиме повний пластовий однострій (зимовий). Кожний учасник при реєстрації на
Збори вплатить на руки Верифікаційної Комісії реєстраційну оплату у висоті $20 (для учасників з України,
Польщі й Словаччини – 5 Гр.) Кошт проживання (нічліг і харчування) буде устійнений пізнійше.
Всі Крайові Пластові Старшини мають предложити Головній Пластовій Булаві не пізніше 30 червня 2006
звіти із праці краю за час від жовтня 2003 до 30 червня 2006, списки своїх делеґатів на 16-ті Збори КУПО, з
їхніми адресами, та список пластунів які відійшли на "Вічну Ватру".
..........................................................................................................................................................................
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ПОСТАНОВА
Головної Пластової Булави з 22 жовтня 2005 про Підготовчі Комісії на 16-ті Збори КУПО.
Головна Пластова Булава на позачергових сходинах 22 жовтня 2005 п о с т а н о в и л а покликати на
голови Підготовчих Комісій 16-их Зборів КУПО слідуючих пластунів/-ок:
Видавнича: пл. сен. Любомир Онишкевич; 9 DOGWOOD DR; LAWRENCEVILLE, NJ 08648-3259, USA; тел.
609-883-2488; факс 609-883-2470; е-пошта Onyshlub@aol.com.
Конґресова: пл. сен. Роман Гриців; 1118 FERDON RD; ANN ARBOR, MI 48104-3633, USA; тел. 734-662-9414;
факс 734 764-4292; е-пошта romanh@umich.edu.
Резолюційна: ст. пл. Андрій Чемеринський; вул. ТИЧИНИ, 31; с. ЯМНИЦЯ, Івано Франківська Обл. 77422;
УКРАЇНА; е-пошта chemerynskyy_a@yahoo.com.
Фінансова: пл. сен. Маркіян Лазурко; 15036 PATRICIA DR; EDMONTON, AB; T5R 5N4 CANADA
тел. 780-481-0934; е-пошта mark.lazurko@bearingpoint.com..

Крайові Пластові Старшини можуть, якщо бажають, пропонувати проєктовані ухвали 16-их Зборів КУПО
– для розгляду їх комісіями до 30 червня 2006.

Ч е р г а 3 / 06
ПОСТАНОВА
Головної Пластової Ради з 22 жовтня 2005 про Номінаційну Комісію 16-их Зборів КУПО.
Головна Пластова Рада 22 жовтня 2005 покликала пл. сен. Христину Ковч на голову Номінаційної
Комісії 16-их Зборів КУПО та зобов'язала її оформити та очолити цю Комісію.
Номінаційна: пл. сен. Христина Ковч; 1097 SHOEMAKER RD; WEBSTER NY; 14580-8764, USA;
тел./факс 585-872-5852; е-пошта xrystia@Rochester.rr.com
..........................................................................................................................................................................
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ПОСТАНОВА
Головної Пластової Булави з 22 жовтня 2005 про покликання на координатора Підготовчих Комісій 16-их Зборів
КУПО.
Головна Пластова Булава 22 жовтня 2005 п о с т а н о в и л а покликати на координатора Підготовчих
Комісій 16-их Зборів КУПО пл. сен. Степана Корбутяка, 220 ALLISON AVE.; OTTAWA ON K2B 5B9;
CANADA.
тел./факс 613-729-3685 е-пошта S.Korbutak@rogers.com
..........................................................................................................................................................................
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ПОСТАНОВА
Головної Пластової Ради з 22 жовтня 2005 про Правильник Комісій Зборів КУПО.
Головна Пластова Рада, на внесення Головної Пластової Булави, затвердила наступний
ПРАВИЛЬНИК КОМІСІЙ ЗБОРІВ КУПО
1. 1. Підготівні комісії: Головна Пластова Рада покликує Номінаційну Комісію, а Головна Пластова Булава
вибирає голів усіх інших потрібних комісій на Збори, повідомляє про те КПСтаршини всіх країн-членів та
подає адреси на зголошення пропозицій резолюцій і рекомендацій Зборів. Пропозиції повинні бути подані
Комісіям не пізнійше як 120 днів перед Зборами.
2. 2. Члени комісій мусять подавати свої пропозиції резолюцій заздалегідь, на письмі, голові даної Комісії. 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 резолюцій, на непердбачені
теми, до розгляду комісій. Такі нові пропозиції, формально на письмі, можуть прийти тільки від Крайових
Проводів.
3. 3. Голови Комісій добирають собі не менше як трьох членів. Одного з них назначують заступником голови, а
другого писарем. Кожний край-член має право назначити одного представника до кожної Комісії не пізнійше
як 120 днів перед Зборами.
4. 4. Комісії виготовляють потрібні резолюції чи рекомендації до представлення Зборам КУПО для
затвердження. Фінансова Комісія виготовляє проєкт бюджету КУПО на слідуючу каденцію, реалістично
узгляднюючи можливі приходи та їх джерела. Номінаційна Комісія виготовляє листу кандидатів до нового
Головного Пластового Проводу.
5. 5. Одна й та сама особа неможе бути членом двох чи більше комісій, ні перед Зборами, ні під час Зборів.

6. 6. Кожний член комісії має один голос. Рішення приймається звичайною більшістю голосів. Голова може
переводити голосування теж листовно, телефонічно, факсом або електронною поштою. При однаковій
кількості голосів рішення перепадає.
7. 7. Проєкти виховних резолюцій підготовляють проводи Орлиного і Скобиного Кругів, придержуючись тих самих
правил що Комісії. Ті резолюції обговорюється на Великих Радах Орлиного й Скобиного Кругів, де право
голосу мають активні виховники/-ці зі ступенем гніздового (Орлиний Круг) або зв'язкового (Скобин Круг) та
їх представляють на письмі Зборам до затвердження. Великі Ради Кругів мають теж за завдання вибрати
свій провід на чергову каденцію.
8. 8. Результати своєї праці – пропонований провід, резолюції та бюджет – голови Комісій пересилають до ГПБ
не пізнійше як 75 днів перед Зборами, а та публікує їх не пізнійше як 60 днів перед Зборами.
9. 9. Якщо дана резолюція чи рекомендація не знайшла на Комісії принаймні 2/3 голосів піддержки, тоді голова,
на бажання противників тої резолюції чи рекомендації, визначає референтів, які мають зібрати і в сукупній
формі представити перед голосуванням на Пленумі Зборів арґументи своїх однодумців видвигнені під час
обговорення даного проєкту.
10. 10. Усі члени підготівних комісій (що діяли перед Зборами), які є присутні на Зборах, автоматично стають
членами аналогічних комісій на Зборах. Голова підготівної комісії автоматично стає головою тої ж комісії на
Зборах. У випадку відсутності голови підготівної комісії, члени тої комісії на Зборах вибирають з-поміж себе
нового голову. Окрім того Збори можуть (якщо бажають) доповнити склад кожної комісії до максімум 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 рішеннями.
11. 11. У своїх нарадах під час Зборів, кожна комісія розглядає в першу чергу резолюції й рекомендації які вже
підготовила аналогічна підготівна комісія.
12. 12. Голова та писар передають на письмі Секретаріятові Зборів затверджені Комісією резолюції та рекомендації
до прочитання, представлення арґументів (якщо вони є бажані) й голосування Зборів.
..........................................................................................................................................................................
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ПОСТАНОВА
Головної Пластової Булави з 18 березня 2006 про Правильник Нарад 16-их Зборів КУПО.
Головна Пластова Булава, на своїх сходинах18 березня 2006 п о с т а н о в и л а затвердити наступний
ПРАВИЛЬНИК НАРАД 16-их ЗБОРІВ КУПО
Згідно з обов'язуючим Статутом Конференції Українських Пластових Організацій, Зборами КУПО
проводить вибрана ними президія, складена з голови, його заступників і секретарів. До обов'язків президії
належить подбати, щоб постанови Зборів були готові до публікації найпізніше до двох місяців, а повний протокол
– до шести місяців.
А.
До компетенцій та обов'язків предсідника належить:
1.
Вести нарадами Зборів згідно з проголошеним порядком нарад, дбати про порядок під час їх тривання та
зберігати правила нарад.
2.
Проголошувати відкриття листи запитів.
3.
Проголошувати відкриття листи дискутантів.
4.
Провадити дискусію та дбати про її діловість.
5.
Подавати під голосування зголошені внески чи резолюції та проголошувати вислід голосування.
6.
Вияснювати та рішати всі заяви у формальній справі (від рішення предсідника можна відкликатися до

Зборів).
7.
З місця перервати виступ делеґата коли:
• він нарушає правила ведення Зборів, або говорить не до теми;
• наспіває внесок у формальній справі;
• наспіває спротив проти розглянення зголошеного питання.
8.
Відкинути несуттєві чи спізнені внески.
9.
Вести наради безсторонньо. В ніякому випадку він не сміє дискутувати з промовцями.
10.
При голосуванню предсідник має такі права, як кожний умандатований учасник Зборів.
11.
Заступникові предсідника, коли він переводить Зборами у неприсутності предсідника, прислуговують усі
права предсідника.
Б.
Учасниками Зборів є:
1.
Начальний Пластун, - з повними повновластями.
2.
Умандатовані представники крайових пластових організацій – членів КУПО, з повним правом голосу.
3.
Члени Головної Пластової Ради й Головної Пластової Булави та постійні співробітники тих органів з
дорадчим голосом тільки (хіба що одночасно мають мандати, як уповноважені котроїсь членської організації).
4.
Інші пластуни, які не можуть брати участі у дискусіях на пленумі, але можуть приймати участь у працях
поодиноких Комісій, згідно з Правильником Нарад Комісій.
В.
Учасники Зборів мають право під час нарад:
1.
Висловлювати свої думки відносно поставлених на порядку нарад питань і формулювати їх при кінці
виступу у короткі і ядерні висновки.
2.
Брати участь в обговоренні на комісіях предложених Зборам проєктів.
3.
Голосувати на пленумі згідно зі своїми мандатами.
Г.
Загальні правила:
1.
На пленарних сесіях Зборів обговорюється тільки питання котрі представлені в остаточно устійненому
порядку нарад, проголошеному ГПБулавою.
2.
У дискусії над звітами кожний дискутант може забирати голос тільки один раз для з'ясування своїх
завваг відносно діяльности уступаючих органів. Не слід дискутувати з висловленими замітами інших
дискутантів. Дискусію під час Зборів треба вести до теми, що її розглядає дана точка програми.
3.
В дискусії над внесками можна мати засадничо тільки два рази голос: раз – для устійнення поглядів
внескодавця в даній справі, другий раз – як відповідь на протилежні погляди промовців. Дискутант, що пропонує
доповнення, розділення, перефразування, чи зміну внеску, обов'язаний негайно подати президії Зборів свій
проєкт на письмі.
4.
Кожний зголошений внесок що його Збори мали б розглядати, мусить мати піддержку принайменше ще
одного умандатованого учасника Зборів. В один час може бути розгляданий тільки один внесок.
5.
Під час дискусії над якою набудь справою, або навіть із хвилиною її розпочаття, можна поставити
внесення на обмеження дискусії, або її закриття (на пр. обмежуючи час промовців, визначуючи час для цілої
дискусії тощо).
Таке внесення:
• вимагає підтримки і має першенство перед іншими зголошеними чи дискутованими внесеннями;
• не може бути дискутоване і не можна його доповняти;
• вимагає кваліфікованої більшости двох третіх (2/3) голосів. Коли внесок про закриття дискусії перейде,
ніхто не може більше дискутувати і дискутовану справу піддається під голосування.
6.
Застереження проти розгляду внесення. Проти розгляду внесення можна зголосити застереження;
• такий внесок можна поставити тільки, заки почалася дискусія над оспорюваним внесенням (виїмково,
коли промовляє перший дискутант), він має першенство і може перервати промовцеві його виступ;
• він не вимагає підтримки, над ним не може бути дискусії, його не можна доповнювати, його слід відразу
вирішити;
• його може поставити теж і предсідник Зборів;
• щоб той внесок міг перейти, треба кваліфікованої більшости двох третіх (2/3) голосів.
7.
Відкликання внесення. Поставлене, піддержане та з'ясоване предсідником внесення може бути
відкликане внескодавцем і тим, що його піддержав.

8.
Поновне розглянення справи. Внесення на поновне розглянення справи мусить бути поставлене лише
під час нарад Зборів, що його схвалили. Таке внесення:
• може бути поставлене тільки таким учасником Зборів, який голосував за цим рішенням;
• воно вимагає піддержки;
• воно має першенство перед усіми іншими справами і може спинити виступ дискутанта в іншій справі,
одначе його розгляд і вирішення мусить ждати своєї черги;
• здержує виконання заторкненої ухвали аж до вирішення. Над ним можна дискутувати якщо справа, яку
воно заторкає, підлягає дискусії.
• вирішується такою більшістю голосів, якої вимагало переведення заторкненої ухвали.
Ухвала може бути змінена лиш один раз.
9.
Усякі неправильності в перебігу Зборів можна зголошувати до предсідника у формі т. зв. формальної
справи. Заяву у формальних справах можна зголошувати тільки в таких випадках:
• застереження щодо ведення Зборів предсідником;
• коли промовець уживає невідповідних чи образливих висловів;
• коли промовець говорить не до теми чи перетягає визначений для нього час.
Заяву треба зголосити негайно, як зайде неправильність. Заява у формальній справі:
• має першенство перед усіма іншими справами і може перервати промовцеві, що говорить;
• не потребує підтримки і не підлягає дискусії;
• предсідник має її негайно вирішити;
• рішення предсідника може бути відкликане до Зборів із тим, що відклик мусить бути зголошений
негайно по проголошенні рішення.
Ґ
Резолюції (постанови):
1.
Кожна резолюція чи постанова, заки буде віддана під розвагу Зборам, мусить бути прийнята одною з
комісій.
2.
Справи, для яких у Статуті є передбачене спеціяльне поступування, можуть бути віддані під розвагу
Зборів тільки тоді, коли всі вимоги Статуту були сповнені.
3.
Загальні резолюції, для яких немає окремих комісій, обговорюються в рамах резолюційної комісії.
4.
Комісії, які обговорювали поодинокі резолюції, реферують їх на Зборах. Резолюції опрацьовані
з'їздовими комісіями розглядаються Зборами в такий спосіб, що голова(чи визначений член) комісії зачитує і
предкладає на письмі проєкти резолюцій у такій формі, як вони були прийняті і передає голос визначеним на
комісії референтам для сукупного представлення арґументів видвигнених на нарадах комісії. Якщо на комісії
були контроверсійні думки відносно заторкнених резолюцій, то визначені комісією референти з'ясовують коротко
погляди своїх однодумців.
5.
На пленумі засадничої дискусії над резолюціями нема. Резолюції пленум:
• приймає у представленому виді, або
• відкидає вповно, або
• відсилає до комісії до нового оформлення.
6.
Текст схвалених постанов/резолюцій підлягає мовній і стилістичній редакції, узгодженій з головою даної
комісії, перед його опублікуванням.
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ПОСТАНОВА
Головної Пластової Булави з 24 червня 2006 про порядок нарад 16-их Зборів КУПО.
Головна Пластова Булава на своїх сходинах 24 червня 2006, розглянувши одержані завваги до
пропонованого порядку нарад 16-их Зборів КУПО, і спираючись на приписи Статуту КУПО (Стаття V, пар. 7),
п о с т а н о в и л а одобрити наступний остаточний порядок нарад 16-их Зборів Конференції Українських
Пластових Організацій. Згідно зі Статутом КУПО, той одобрений порядок нарад не може бути ні доповнений ні
змінений під час Зборів.
ПРОГРАМА 16-их ЗБОРІВ КУПО
середа, 1 листопада, 2006
9:00
Приїзд, реєстрація

1:30 – 6:00
4:00 – 5:00

Зустріч голів КПС, КПР, ГПБ, ГПР
Пресова Конференція

четвер, 2 листопада, 2006
8:00
Реєстрація
10:00 – 1:00
V Пластовий Конґрес
1:00 – 2:00
Обід
2:00 – 7:00
V Пластовий Конґрес
7:30
Вечеря
п'ятниця, 3 листопада, 2006
8:00
Реєстрація
10:00
Відкриття 16-их Зборів КУПО
Церемоніяли
Привіти
Вибір Президії Зборів
Звіт Верифікаційної Комісії
Прийняття Правильника Нарад Зборів
Прийняття протоколу 15-их Зборів КУПО
Доповнення комісій 16-их Зборів КУПО
1:00
Обід
2:00
Доповнення крайових звітів
Звіти Голови Головної Пл. Булави і Головної Пл. Ради
Дискусія над звітами
Уділення абсолюторії уступаючому Проводові
Звіт Конґресової комісії й схвалення конґресових резолюцій
7:30
Вечеря
8:30
Наради комісій
субота, 4 листопада, 2006
9:00
Загальний З'їзд УСП
Мала Рада УПС
1:00
Обід
2:00
Великі Ради Орлиного й Скобиного Кругів
7:00
Звіт Номінаційної Комісії й вибір нового Проводу КУПО
8:00
Святочна вечеря
неділя, 5 листопада, 2006
9:00
Богослуження
Звіти Комісій: Резолюційної, Видавничої, і Фінансової та схвалення
їхніх резолюцій
Схвалення резолюцій Орлиного і Скобиного Кругів
Схвалення резолюцій УСП і рекомендацій УПС
Заприсяження нового ГППроводу, слово новообраного голови ГПБ
1:00
Закриття Зборів
2:00
Сходини представників країв з новим Проводом.
В часі Зборів запляновано зустрічі з представниками міністерств, пресою та товариські зустрічі для
делеґатів та гостей.
..........................................................................................................................................................................
Ч е р г а 8 / 06
ОБ'ЯВА
Головної Пластової Ради про звільнення з обов'язків Головного Булавного УСП, ст. пл. Тараса Полихату, а
затверджено в. о. Головного Булавного УСП, ст. пл. Рому Зубенко.

Головна Пластова Рада, на рекомендацію Головної Пластової Булави з 18 березня 2006, звільняє ст.
пл. Тараса Полихату із обов'язків Головного Булавного УСП через не виконання обов'язків, а затверджує ст. пл.
Рому Зубенко, його заступницю, як виконуючу обов'язки Головного Булавного УСП до часу вибору нового ГБ
УСП.
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ПОСТАНОВА
Головної Пластової Булави з 18 березня та з 24 червня 2006 про затвердження міжкрайових таборів.
Головна Пластова Булава, на сходинах 18 березня 2006, на внесення в. о. Головної Булавної УСП,
п о с т а н о в и л а затвердити міжкрайовий табір УСП 1 – 9 липня 2006 в Карпатах.
Головна Пластова Булава, на сходинах 18 березня 2006, на внесення Головної Булавної УПЮ, п о с т ан о в и л а затвердити наступні міжкрайові вишкільні табори УПЮ:
1. Міжкрайовий вишкіл таборових провідників УПЮ-ів "Лісова Школа" #43 – 06 (ЗСА) 24 червня до 7 липня в
Гантері, НЙ. Комендант: пл. сен. Юрко Мончак, V.
2. Міжкрайовий вишкіл таборових провідників УПЮ-ів "Лісова Школа" #44 – 06 (Україна) 29 липня до 11 серпня
в урочищі "Гнилий Потік", Славське. Зголосив пл. сен. П. Содоль, ЛЧ.
3. Міжкрайовий вишкіл таборових провідниць УПЮ-ок "Школа Булавних" (ЗСА) липень-серпень в Гантері, НЙ.
Зголосила референтка "ШБ", пл. сен. М. Кузьмович, Гр.
4. Міжкрайовий вишкіл таборових провідниць УПЮ-ок "Школа Булавних" (Україна) 21 липня до 4 серпня в с.
Бубнище. Комендантка: ст. пл. Надія Опалинська.
Головна Пластова Булава, на сходинах 24 червня 2006, 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 УПЮ "Золота Булава – 2006" 28 липня до 6 серпня 2006 в с. Ямельниця, Сколівського
району, Україна. Коменданти: ст. пл. Юрко Пацевко та ст. пл. Ірина Миськів.
2. Міжкрайовий вишкіл УПЮ "Золота Булава – 2006" 1 до 9 липня 2006 на оселі "Пластова Січ" Галібирнон
Віледж, ОН. Коменданти: пл. сен. Ганя Шиптур і пл. сен. Данило Даревич.
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ПОСТАНОВА
Головної Пластової Булави з 18 березня та 24 червня 2006 про признання ступеня зв'язкового у Кадрі
Виховників.
Головна Пластова Булава на сходинах 18 березня і 24 червня 2006, на внесення Головної Булавної
УПЮ, п о с т а н о в и л а надати 2-ий ступінь КВ зв'язкового/-ї у Кадрі Пластових Виховників наступним
особам:
1.
#388
ст. пл. Микола Музала, V
Україна
2.
#389
ст. пл. Ірина Борущак, А
Польща
3.
#390
ст. пл. Павло Мулик, ЛЧ
ЗСА
4.
#391
пл. сен. Микола Зварич
ЗСА
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ПОСТАНОВА
Головної Пластової Булави з 18 березня 2006 про зміну в рефераті міжкрайових вишколів таборових провідниць
УПЮ "Школа Булавних".
Головна Пластова Булава на своїх сходинах 18 березня 2006, на подання Головної Булавної УПЮ,
затвердила зміну референтів міжкрайових вишколів таборових провідниць УПЮ "Школа Булавних". ГБ УПЮ
прийняла резиґнацію референтки "ШБ", пл. сен. Марти Кузмович, Гр., та складає їй подяку за довголітню
сумлінну працю. Новою референткою "ШБ" затверджено пл. сен. Наталку Літковець, Гр., а референткою "ШБ"
на ЗСА затверджено пл. сен. Юлю Шишку, ПС.
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ОБ'ЯВА
Головної Пластової Булави з 24 червня 2006 про признання пластових відзначень.
Головна Пластова Булава повідомляє, що Начальний Пластун, на її внесення признав наступні
відзначення:
Орден св. Юрія в золоті:
1.
пл. сен. дов. Ігор Микита
ЗСА
2.
пл. сен. кер. Володимир Луців
Канада
Головна Пластова Булава, на внесення Головного Булавного УПС, 24 травня 2006 п о с т а н о в и л а
признати відзначення:
Орден св. Юрія в сріблі:
1.
пл. сен. дов. Олег Гановський
ЗСА
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ОБ'ЯВА
Головної Пластової Булави з 24 червня 2006 про признання стуненя пластуна сеніора керівництва.
Головна Пластова Булава повідомляє, що Начальний Пластун, на внесення Головної Пластової Булави,
признав ступінь пластуна сеніора керівництва наступним особам:
1.
пл. сен. Роман Михайлюк
Велика Британія
2.
пл. сен. Ярема Кучинський
Велика Британія
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ОБ'ЯВА
Головної Пластової Булави з 24 червня 2006 про признання ступеня гетьманської пластунки вірлиці.
Головна Пластова Булава повідомляє, що Начальний Пластун, на внесення Головної Пластової Булави,
признав ступінь гетьманської пластунки вірлиці наступним пластункам:
пл. вірл. Єлисавета Арчер
Едмонтон, Канада
пл. вірл. Олеся Маркевич
Едмонтон, Канада
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ПОСТАНОВА
Головної Пластової Булави з 24 червня 2006 про покликання на пост Технічного Референта Пластової Мережі
при ГПБ.
Головна Пластова Булава на сходинах 24 червня 2006 п о с т а н о в и л а покликати на пост Технічного
Референта Пластової Мережі при ГПБ, ст. пл. Івана Кіналя та бажає йому багато успіхів на тому пості.
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Д О Д А Т К И:
Звіт ГПРади на 9-ті Збори КУПО (1984)
Питання "конфлікт інтересів".
Питання конфлікту інтересів, як виконування одною особою різних діловодств у той самий час, було
неодноразово дискутоване на різних пластових форумах. Справа ця була навіть предметом постанови VI-тих
Зборів Конференції, що члени Головної Пластової Ради не можуть рівночасно бути членами крайових пластових
старшин. Хоч ця постанова звертала увагу на поширений звичай занимання одною особою рівночасно різних
діловодств, не вийшла вона поза один специфічний випадок, ані не стала вона стимулом, щоб розпочати розгляд

цього питання у ширшому аспекті. А було до того багато причин. В послідних часах заобсервовано нпр.
получення діловодства голови крайової пластової ради (який автоматично є членом Пленуму ГПРади) і члена
ГПБулави в фінансовій ділянці, яка підлягає перевірці Головної Пластової Ради, або члена станичної ради і
крайової ради (крайова рада є відкличним органом від рішень станичних рад), або члена Президії Головної
Пластової Ради і члена реферату в складі Головної Пластової Булави. Це тільки приміри, що заторкують
установу, яка має бути сторожем пластового правопорядку. Коли вглянути глибше в склади поодиноких органів
на різних поземах організації, знайдеться багато більше випадків такого конфлікту інтересів. Звичайно не часто
стрічаються випадки конфлікту на тому самому організаційному поземі, частійше заходить він на різних
організаційних поземах. Нпр. станичний і член крайової ради (у випадку конфлікту поміж станицею і крайовою
старшиною, коли справа опиниться у крайовій раді, чиї інтереси буде заступати дана особа і чи членство в
крайовій раді не буде мати впливу на безсторонність інших членів ради?); діловод господарки крайової старшини
і голова окружної таборової комісії (діловод господарки перевіряє господарку окружної таборової комісії);
крайовий комендант пластунів і кошовий або зв'язковий.
Другий тип конфлікту інтересів заходить, коли члени одної сім'ї виконують діловодства в контрольному
і виконному органах, нпр. муж – голова крайової старшини, а жінка член крайової ради; батько – член станичної
ради, дочка член станичної старшини. Врешті є ще третій тип конфлікту інтересів, коли члени надрядних
пластових органів входять у компетенції підрядних органів, або члени контрольних органів намагаються
встрявати чи впливати на дію виконних органів.
Уже в попередній каденції ГПРади було це питання розглянене, одначе без остаточного оформлення.
Справа ця була передана нам такою запискою б. голови ГПРади: "Багато дискусій викликує доктрина "конфлікт
інтересів". Різні люди різно те розуміють та інтерпретують. Було б добре оформити цю проблему в певного
рода директиву, вияснюючи границі, в яких ця доктрина є ябсолютно зобов'язуюча."
Президія Головної Пластової Ради розглядала це питання на кількох засіданнях. На жаль поза
загальними ствердженнями, не знайшла для неї відповідної інтерпретації, яку можна б оформити як
обов'язуючу постанову. Одначе до певних проявів висловлено засадничі опінії:
1. Належить заховати різкий поділ у рівночасному виконуванні обов'язків у виконних і контрольних, а теж у
надрядних і підрядних органах.
2. Діловодства, які виключають будь-яке інше діловодство: голова Головної Пластової Ради, голова Головної
Пластової Булави, голова Крайової Пластової Ради, голова Крайової Пластової Старшини.
3. Позиції, яких носії не повинні виконувати додаткових діловодств: члени Президії Головної Пластової Ради,
члени Крайових Рад.
4. Діловодства, яких рівночасне виконування є зі собою в колізії:
(а) членство в Головній Раді й Крайовій Раді,
(б) членство у Головній Раді і будь-якій установі, що діє у схемі Головної Пластової Булави або
Крайової Старшини,
(в) членство в Крайовій і Станичній Раді.
Справу цю подається тут, щоб звернути увагу не тільки на можливі труднощі, які можуть зайти, але й
на факти, які в минулому витворювали нездорові умовини та комплікували діяльність організації.
Воно важне теж, щоб номінаційні комісії, головно на поземі Конференції та країв, перевіряли, чи
кандидати до поодиноких органів не виконують в даний час інших діловодств, які могли б бути в конфлікті з
новими обов'язками. В таких випадках номінаційна комісія повинна жадати від кандидатів письменної заяви, що
з вибором на нову позицію кандидат зрезиґнує негайно з усіх інших діловодств, які можуть бути в колізії з
новим діловодством.
Врешті належало б звернути увагу на ще один тип колізії інтересів. Це є вибір на провідні позиції в
Пласті осіб, що є заанґажовані в партійно-політичній діяльності. Ця колізія набрала спеціяльного значення у
теперішньому загостренні партійно-політичних конфліктів у житті української спільноти у вільному світі. В
цьому аспекті належить пригадати постанову схвалену V-ми Зборами Конференції з 1970 р. : "Пласт, як
організація, не може бути підо впливом якоїсь однієї партії чи угрупування, бо тоді він став би організацією лише
частини української молоді, а не загально-українською. Треба дуже зважати, щоб українське суспільство не

утотожнювало пластової організації, чи якоїсь її частини з будь-яким політичним угрупуванням. Тому ми не
повинні анґажувати на ключеві позиції у Пласті осіб, знаних в українському суспільстві як провідників тієї чи
іншої української політичної групи. Така подвійна ключева праця принесла б Пластові лише зайві ускладнення
навіть тоді, коли б дана особа наполегливо намагалась ці дві функції докладно розмежувати." (Пластові Вісті ч.
1/71 (35) з 1 травня 1971, черга 2/71; Пластовий Шлях ч. 3-4 (26-27), 1970, Рекомендація ПКД ч. 2-13, стор. 79/
80).
Конфлікт Інтересів –– доповнення
Ці міркування про конфлікт інтересів були написані, затверджені Зборами КУПО і опубліковані в
Пластових Вістях понад 20 років тому. Одначе вони є вповні на часі й важні під сучасну пору, особливо якщо ми
поширимо деякі дефініції, бо змінилися обставини, та зрозуміємо, що це не є вказівки котрих ми можемо
придержуватися, або їх нехтувати. Вони є обов'язуючі! Чесні пластуни/пластунки мусять їх придержуватися,
самому дбати щоби такі конфлікти не існували, не чекати щоби посторонні люди вказували на можливий
конфлікт інтересів!
В першу чергу ми мусимо редефініювати поняття "сім'ї" і з тим пов'язаних конфліктів інтересів.
Ориґінальне поняття "ядерної сім'ї" мусимо поширити і включити "споріднення" котрі теж ведуть до можливого
конфлікту інтересів:
а) Клясична, "ядерна сім'я".
б) Сім'я, де чоловік та жінка мають різні прізвища.
в) Де двоє "живуть з собою" але не є формально одружені.
г) Де мужчина та жінка є наречені.
ґ) Члени тої самої кровної або леґальної родини.
д) Члени того самого куреня.
Члени того самого куреня часто жиють ближче з собою від неодної сім'ї. Протидіяння конфліктам
інтересів вимагає щоби до станичних чи крайових проводів належали члени якнайбільшого числа куренів.
Жаден курінь не може мати більше як 40% членів тих проводів, бо Пласт не є "власністю" одного чи двох
куренів!
Пласт не є, і ніколи не повинен бути, "мікрокосмосом українського суспільства", як це дехто думає.
Пластуни це "новий люд" –– вони живуть (або хоч пробують жити) згідно з Божим і Пластовим Законом,
виконують щоденне Добре Діло, відносяться до своїх друзів по-приятельськи, не вживають алькоголю, тютюну,
ані наркотиків. Це їх основно відрізняє від пересічного громадянина!
Пластун повинен сам аналізувати свої дії, свою поведінку, а не чекати щоби хтось звернув йому на це
увагу! Пласт це самовиховна організація, де кожний член стремить до перфектности, хоч знає, що він/вона тої
перфектности не осягне.
Конфлікт Інтересів це ще одна ділянка де пластун показує своє пластове вироблення, оминаючи їх. Тут
він демонструє, що він відрізняється від пересічного громадянина –– бо він ПЛАСТУН!
..........................................................................................................................................................................
ГОТОВІСТЬ
КРАЙОВИХ ПЛАСТОВИХ ПРОВОДІВ
За станом 30 червня 2006
КРАЙОВИЙ ПЛАСТОВИЙ ПРОВІД В АВСТРАЛІЇ (обраний 18 вересня 2005):
КРАЙОВА ПЛАСТОВА РАДА:
1. пл. сен. Юрій Семків
2. пл. сен. Мирон Іванчук

голова
член

3. пл. сен. Льонгин Когут
КРАЙОВА ПЛАСТОВА СТАРШИНА:
1. ст. пл. Симон Когут
2. пл. сен. Стефан Василик
3. ст. пл. Ляриса Радіон
4. пл. сен.Галя Ліщинська
5. пл. сен. Юрій Федишин
6. ст. пл. Роман Бойчук
7. пост вільний
8. ст. пл. Адріян Магаляс
9. пл. сен. Богдан Тарнавський

член
голова
заступник голови / референт фінансів
секретар
референт преси
референт зовнішніх зв'язків
референт УПН (від 8 квітня 2006)
референт УПЮ
референт УСП
референт УПС

КРАЙОВИЙ ПЛАСТОВИЙ ПРОВІД В АРҐЕНТИНІ (обраний 29 травня 2005):
КРАЙОВА ПЛАСТОВА РАДА:
1. пл. сен. Роман Селянський
2. пл. сен. Ярослав Липинський
3. пл. сен. Адріяна Хам-Василик
КРАЙОВА ПЛАСТОВА СТАРШИНА:
1. ст. пл. Степан Липинський
2. ст. пл. Андрій Аґрес
3. пл. сен. Юрій Назарик
4. ст. пл. Мар'яна Андрусяк
5. ст. пл. вірл. Настя Аґрес
6. ст. пл. Олесь Аґрес
7. пл. сен.Андрій Василик
8. ст. пл. вірл. Наталка Липинська
9. ст. пл. Маріян Шафовал
10. п. Ізідора Собенко

голова
засупник голови
секретар
голова
1-ий заступник голови /
референт виховної діяльности
2-ий заступник голови
крайовий комендант УПН
крайова комендантка УПЮ
референт УСП
крайовий булавний УПС
фінансово-господарський референт
секретар
голова Пластприяту

КРАЙОВИЙ ПЛАСТОВИЙ ПРОВІД У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ (обраний 20 травня 2006):
КРАЙОВА ПЛАСТОВА РАДА:
1. пл. сен. Оксана Паращак
2. пл. сен. Іван Кулик
3. пл. сен. Тамара Бабуняк
4. пл. сен. Роман Паращак
5. пл. сен. Ігор Рій
6. пл. сен. Зенко Стрілковський

голова
заступник голови
секретар
член
член
член

КРАЙОВА ПЛАСТОВА СТАРШИНА:
1. пл. сен. Тамара Юревич-Биртон
2. пл. сен. Ярема Кучинський
3. пл. сен. Марія Бабич
4. пл. сен. Надя Міхалюк
5. ст. пл. Александра Міхалюк
6. пл. сен. Ія Кардаш-Лагодинська
7. пл. сен. Роман Михайлюк
8. пл. сен. Данило Вільшинський
9. пл. сен. Роман Дубіль
10. п. Зоман Ревкнів

голова
1-ий заступник голови
2-га заступниця голови / референт УПН
діловод УПЮ
діловод УСП
діловод УПС
секретар
скарбник / адміністратор "Верховини
референт пластової преси
хронікар

11. пл. сен. Михайло Бучинський

господар пластової оселі

КРАЙОВИЙ ПЛАСОВИЙ ПРОВІД У ЗСА (обраний 24 жовтня 2005):
КРАЙОВА ПЛАСТОВА РАДА:
1. пл. сен. Ігор Микита
2. пл. сен. Галина Кутко
3. пл. сен. Юрій Данилів
4. пл. сен. Тиміш Гнатейко
5. пл. сен. Лев Голубець
6. пл. сен. Зеня Брожина
7. пл. сен. Маруся Мулик
КРАЙОВА ПЛАСТОВА СТАРШИНА:
1. пл. сен. Марта Кузьмович
2. пл. сен. Марта Шморгун
3. пл. сен. Марта Перейма
4. пл. сен. Зоряна Ставнича
5. пл. сен. Авра Слюсарчук
6. пл. сен. Оксана Кіналь
7. пл. сен. Галя Голубець
8. пл. сен. Уляна Слабіцька
9. ст. пл. Марта Мудра
10. ст. пл. Богдан Печеняк
11. пл. сен. Ніля Павлюк
12. пл. сен. Маруся Борковська
13. ст. пл. Діяна Юрчук
14. ст. пл. Татяна Кузьмович
15. ст. пл. Василь Літепло
16. пл. сен. о. Іван Кащак
17. Ієромонах Данило
18. пл. сен. Оля Стасюк

голова
член
член
член
член
член
член
голова
1-ий заступник голови /
референт зв'язків і організацій
2-ий заступник голови /
референт виховання і вишколів
3-ий заступник голови /
діловод фінансів і господарки
протоколярний секретар
кореспонденційний секретар
діловод преси і видань
крайова комендантка УПН
крайова комендантка УПЮ
крайовий референт УСП
крайова референтка УПС
діловод вишколу УПН
діловод вишколу УПЮ
діловод тіловиховання
голова КТК
капелян УГКЦ
капелян УПЦ
канцелярія

КРАЙОВИЙ ПЛАСТОВИЙ ПРОВІД У КАНАДІ (обраний 4 березня 2006):
КРАЙОВА ПЛАСТОВА РАДА:
1. пл. сен. Оксана Закидальська

голова

КРАЙОВА ПЛАСТОВА СТАРШИНА:
1. пл. сен. Ганя Шиптур
2. пл. сен. Михайло Ганч
3. пл. сен. Реня Молковська
4. пл. сен. Стефан Корбутяк
5. ст. пл. Моніка Сарей
6. ст. пл. Христя Савчин
7. пл. сен. Роман Мушка
8. ст. пл. Данило Спольський
9. пл. сен. Оленка Цоба
10. пл. сен. Орест Джулинський
11. пл. сен. Зенон Татарський

голова
заступник голови
фінанси
секретар
референт УПН
референт вишколу УПН
референт вишколу УПЮ
булавний УСП
булавна УПС
діловод КПФонду
діловод Фонду Дрота

КРАЙОВИЙ ПЛАСТОВИЙ ПРОВІД У НІМЕЧЧИНІ (обраний 25 березня 2005):
КРАЙОВА ПЛАСТОВА РАДА:
1. пл. сен. Андрій Ребет
2. пл. сен. Марія Саляк
3. пл. сен. Мира Пашник
4. пл. сен. Марина Бочан
5. пл. сен. Михайло Добрянський
6. пл. сен. Роман Кулич

голова
заступник голови
член
член
член
член

КРАЙОВА ПЛАСТОВА СТАРШИНА:
1. пл. сен. д-р Орест Мялковський
2. ст. пл. Ірця Добрянська
3. пл. сен. Оля Ткаченко
4. пл. сен. Роман Мороз
5. пл. сен. Оксана Микитчак
6. ст. пл. Борис Франкевич
7. пл. сен. Роксана Саюк
8. ст. пл. Роман Ткаченко
9. пл. сен. д-р Дарка Сімків-Кайдіч
10. пл. сен. Юра Дубицький
11. п. Марко Заяць

голова
засупник голови
2-ий заступник голови
секретар
діловод УПН
діловод УПЮ
виховний сектор
діловод УСП
діловод УПС
діловод фінансів
діловод господарства

КРАЙОВИЙ ПЛАСТОВИЙ ПРОВІД У ПОЛЬЩІ (обраний 25 березня 2001):
КРАЙОВА ПЛАСТОВА РАДА:
1. пл. сен. Петро Тима
2. ст. пл. о. Петро Баран
3. ст. пл. Анна Любас
КРАЙОВА ПЛАСТОВА СТАРШИНА:
1. ст. пл. Ірина Борущак
2. ст. пл. Аркадій Путько
3. ст. пл. Ярослав Мисько
4. пл. сен. Марко Скірка

голова
член
член
в. о. голови (від 2005) /
крайова комендантка УПН
в. о. крайового коменданта УПЮ
(від лютого 2006)
референт УСП
референт УПС

КРАЙОВИЙ ПЛАСТОВИЙ ПРОВІД У СЛОВАЧЧИНІ (обраний 18 грудня 1999):
КРАЙОВА ПЛАСТОВА РАДА:
1. пл. сен. Марія Рибак
2. пл. сен. Оксана Господар
3. пл. сен. Марія Ганко

голова
заступниця голови
член

КРАЙОВА ПЛАСТОВА СТАРШИНА:
1. пл. сен. Левко Довгович
2. пл. сен. Олена Довгович
3. пл. сен. Світлана Чорнанич
4. ст. пл. Роман Довгович

голова
заступник голови / економічні справи
заступник голови / організаційні справи
крайовий комендант УСП

5.
6.
7.
8.
9.

ст. пл. Ксеня Рибак
ст. пл. Наталія Годарська
ст. пл. Ярослава Ройко
ст. пл. Володимира Пасок
пл. сен. Марія Лешко

крайова комендантка УПЮ
заступниця крайової ком. УПЮ
крайова комендантка УПН
заступниця крайової комендантки УПН
член КПС

КРАЙОВИЙ ПЛАСТОВИЙ ПРОВІД В УКРАЇНІ (обраний 16 квітня 2006):
КРАЙОВА РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ:
1. пл. сен. Левко Захарчишин
2. пл. сен. Богдан Гасюк
3. ст. пл. скоб Андрій Чемеринський
4. пл. сен. Наталка Мельник
5. ст. пл. Богдан Яцун

член
член
член
член

КРАЙОВА ПЛАСТОВА РАДА (КПС):
1. пл. сен. Богдан Гаврилишин
2. пл. сен. В'ячеслав Стебницький
3. пл. сен. Олександр Сич
4. пл. сен. Василь Щекун
5. ст. пл. Віталій Троць
6. пл. сен. Галина Потюк
7. ст. пл. Надія Опалинська
8. ст. пл. Олеся Фур
9. пл. сен. Олег Климчук

голова
заступник голови
член
член
член
булавна УПН
булавна УПЮ
булавна УСП
булавний УПС

КРАЙОВА ПЛАСТОВА СТАРШИНА (Канцелярія):
1. ст. пл. Костянтин Яковчук-Бесараб
2. ст. пл. Костянтин Василиженко
3. ст. пл. Сергій Летенко

голова

голова
референт фінансів
секретар / референт преси та інформації
Пласту НСОУ

..........................................................................................................................................................................

ПЛАСТОВІ ВІСТІ –– неперіодичний вісник Головної Пластової Булави.
Видає президія Головної Пластової Булави.
Адреса:
PLAST CONFERENCE INC.
Mrs. BOHDANNA TYTLA
P.O. Box 237
LEXINGTON, NY 12452-0237
USA
За зміст відповідає ґенеральний секретар ГПБ, пл. сен. Богданна Титла. ПС.
Наклад 100 прим.
Це число розсилається теж на електронні адреси.
Річна передплата 10. амер. дол.

