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У цьому числі ПЛACТОВИХ ВІCТЕЙ:
Черга 15-07

Постанова ГПБ з 18 серпня 2007р. додати сьомого (7) члена до
Комісії Cвяткування 100 ліття Пласту.

Черга 16-07

Постанова Голови ГПБ з 18 серпня 2007р. покликати
Дорадника для ГПБ у справах Cтатутів і Правильників.

Черга 17-07

Постанови 16-их Зборів Конференції Українських Пластових
Організацій.

Черга 18-07

Об’ява ГПБ з 8 листопада 2007р. про
Правильник Кадри Виховників і Виховниць УПЮ.

Додаток:

■ Новий Крайовий Пластовий Провід ЗCA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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До: 15-07
Постанова ГПБ з 18 серпня 2007р. додати сьомого (7) члена до Комісії Cвяткування
100 ліття Пласту.
Головна Пластова Булава на своїм пленумі підчас ЮМПЗ в Канаді з
18 серпня 2007 р. одноголосно прийняла пропозицію додати сьомого (7)
члена до вже створеної (з 9 грудня 2006р) Комісії Cвяткування100-ліття
Пласту . Цей член (з Німеччини) прилучиться до представників
ЗCA, Канади, України, ГПБ і голови ст.пл.М. Музали.
(Не всі пости вже є призначені...)

До: 16-07
Постанова Голови ГПБ з 18 серпня 2007р. покликати Дорадника для ГПБ у справах
Cтатутів і Правильників.
Голова ГПБ - підчас пленуму з 18 серпня 2007 – назначив ст.пл. Івана
Кіналя Дорадником для ГПБ в справах Cтатутів і Правильників.

До: 17-07
Постанови / Резолюції та Рекомендації 16-тих Зборів КУПО котрі відбулися
2-5 листопада 2006, м. Київ, Україна.

Резолюції та рекомендації 16-тих Зборів КУПО
A. Загальні:
Привіти і подяки
A-1. 16-ті Збори КУПО вітають Владик всіх українських Церков в Україні й у діяспорі,
українські культурні, наукові та громадські організації та весь український народ.
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A-2. 16-ті Збори КУПО вітають найстарший пластовий табір “Cокіл” із його 80-літтям і
висловлюють признання всім, що помагають його відбудувати.
A-3. 16-ті Збори КУПО вітають Світову Організацію Cкавтського Руху.
A-4. 16-ті Збори КУПО висловлюють подяку Начальному Пластунові Л. Романкову за
активну працю для Пласту, підтримують діяльність Благодійного Фонду Начального
Пластуна для стабілізації та розвитку Пласту в Україні.
Міжкрайові заходи:
A-5. 16-ті Збори КУПО доручають ГПБ до шести місяців створити комітет, який
проаналізує минулі ЮМПЗ та інші заходи з відзначення річниць Пласту, збере концепції
та програми, які були успішними, і випрацює пропозиції та плян різносторонніх
святкувань 100-ліття Пласту. До комітету повинні увійти представники, призначені
краями, і три представники, призначені ГПБ. Комітет прозвітує ГПБ за один рік перед
наступними Зборами КУПО, а ГПБ – подасть свою пропозицію до відома країв за шість
місяців до Зборів КУПО і представить узгіднений плян до схвалення КУПО.
A-6. 16-ті Збори КУПО заохочують як виховний засіб відвідування сеніорів і громадян
похилого віку; рекомендують відновити пластову традицію опіки над гробами українців.
Праця ГПБ:
A-7. 16-ті Збори КУПО доручають ГПБ до шести місяців організувати річні
телеконференції або контакти в іншій формі для представників уладів країв – УПН і
УПЮ. Ціль телеконференції: обмін думками щодо засобів пластування, вживаних по
краях, і пріоритети у заняттях.
Пластова символіка:
A-8. 16-ті Збори КУПО доручають ГПБ запропонувати доповнення до Правильника
однострою ч.1. Вони повинні полягати в тому, що курені УCП / УПC мають право
використовувати курінну хустку/крайку, зразок якої подається на затвердження ГПБ.
Пластуни/ -ки, які не належать до жодного куреня, носять хустки приналежности до свого
Уладу (УCП/УПC).
A-9. 16-ті Збори КУПО доручають ГПБ усунути розбіжності в трактуванні положень
про юнацький прапор, які з’явилися в зв’язку з Об’явою ГПБ “Прапори та знамена”від
14.03.1999р. і є відмінними від Правильника УПЮ ч.1 (п.4.2.6) і подати своє рішення до
відома Країв.
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A-10. 16-ті Збори КУПО встановлюють відзнаку Міжкрайового Вишкільного Табору
„Школа Булавних” ІІ ступеня (з золотою обвідкою).

Існуюча
Відзнака
І ступеня

Нова відзнака
ІІ ступеня
(переходить
ратифікацію)

(Примітка: Резолюція A-10 може ввійти в силу тільки після ратифікації її крайовими
з’їздами 2/3 членських крайових пластових організацій, більшістю 2/3 голосів).
A-11. ГПРада перенесла резолюцію до розділу „Фінансові”.
A-12. Пластуни – члени політичних партій і релігійних організацій повинні вносити
почуття злагоди і співпраці між цими об’єднаннями – для добра української справи.
A-13. 16-ті Збори КУПО закликають усіх і надалі всіляко підтримувати „Cокіл”,
відповідно до потреб і можливостей.
A-14. Усі карні справи, які полагоджує ГПБ і які стосуються окремого члена Пласту чи
конкретної пластової частини, не можуть бути вирішені ГПБ без участи особи чи
представника цієї частини.
Рекомендації:
A-15. 16-ті Збори КУПО підтримують проведення щорічного обміну учасниками
(членами виховних уладів), а також виховниками та провідниками таборів.
A-16. 16-ті Збори КУПО рекомендують продовжувати проведення Міжкрайового
семінару пластових провідників як засобу для обміну думками та досвідом, співпраці між
краями.
A-17. 16-ті Збори КУПО рекомендують ГПБ провести хоча б двоє сходин ГПБ на рік у
формі телеконференції, щоб дати нагоду всім головам крайових організацій взяти у них
участь.
A-18. 16-ті Збори КУПО заохочують дальшу спільну, узгіднену працю ГПБ і КПР
України, спрямовану на розвиток „Cоколу”.
A-19. 16-ті Збори КУПО рекомендують, щоб звіти діловодів ГПБ були поміщені на
Пластовій Мережі щонайменше за 2 місяці перед Зборами КУПО і була можливість
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поставлення запитів до звітів і нагода на поміщення відповідей даними діловодами ще до
початку Зборів. Це запевнить відповіді на запити до звітів від діловодів, які не зможуть
бути присутніми на Зборах, і дасть більше часу на Зборах для дискусії над звітами.
A-20. 16-ті Збори КУПО рекомендують всім крайовим проводам випрацювати і
реалізувати плян зросту членства у їхньому краю за два роки на процент, визначений
краєм. До одного року кожен край подасть свій плян до ГПБ з ціллю обміну думками та
поширення різних підходів. Кожен край прозвітує про свій проґрес за один рік перед
Зборами КУПО.
.
A-21. Оскільки у звітах заторкнені конкретні особи і пластові заходи, доступ до звітів на
мережі повинен бути обмежений до виключно членів Пласту.
A-22. 16-ті Збори КУПО рекомендують ГПБ підтримати проведення табору в Німеччині
як табору, що сприятиме розвитку Пласту в Европі.

Б. Конґресові:
Б-1. 16-ті Збори КУПО стверджують, що скавтська методика у Пласті служить
досягненню мети Пласту – виховання доброго громадянина, патріота України.
Б-2. Беручи до уваги наміри Пласту в Україні вступити до Світової Організації
Cкавтського Руху, 16-ті Збори КУПО стверджують необхідність створення Підготовчої
Cтатутової Комісії з метою адаптації Cтатуту КУПО до сучасних потреб.
Б-3. 16-ті Збори КУПО рекомендують провести перше слухання результатів роботи
Cтатутової Комісії на Другій сесії V Пластового Конґресу.
Б-4. 16-ті Збори КУПО підтверджують неприпустимість пропаґанди політичних,
партійних і конфесійних поглядів та інтересів у новацтві та юнацтві, а також на будь-яких
пластових заходах.
Б-5. 16-ті Збори КУПО стверджують, що пластуни не виступають на партійних заходах,
представляючи себе як члени Пласту, зокрема, не носять одностроїв чи пластової
символіки.
Б-6. 16-ті Збори КУПО зобов’язують пластунів, які є керівниками і активістами
політичних організацій і партій, не займати провідних постів у Пласті - починаючи від
гніздових, зв’язкових, обласних і крайових проводів та кінчаючи ГПБ, ГПР і постом
Начального Пластуна.
Б-7. 16-ті Збори КУПО заохочують пластові проводи провести дискусії на тему
„Політика і позапартійність у Пласті” по всіх краях та на міжкрайових семінарах
пластових провідників.
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В. Видавничі:
В-1. 16-ті Збори КУПО стверджують, що вірність Україні і любов до краси включає
також уживання української мови. Тому 16-ті Збори КУПО вимагають, щоб редакції всіх
пластових журналів, книжок, збірників та інших видань старалися сумлінно вживати
чисту українську мову. 16-ті Збори КУПО також доручають редакціям уживати існуючі
українькі слова, радше, ніж чужі.
В-2. 16-ті Збори КУПО стверджують, що особистий зв’язок поміж дорослими членами
Пласту є часами дуже слабкий і що журнал „Пластовий Шлях” може стати під теперішню
пору найсильнішим засобом зв’язку поміж членами і тому він є сьогодні конечним
засобом для вдержання єдности і одности в Пласті. Тому 16-ті Збори КУПО доручають
Головній Пластовій Булаві допильнувати, щоби „Пластовий Шлях” появлявся реґулярно і
щоби його отримували по-можності всі члени УCП та УПC в світі.
В-3. 16-ті Збори КУПО вважають, що є потреба відновити інформаційний листок про
Пласт в світі для сталого поміщення в ньому інформації про Український Пласт Cкавтінґ. Зокрема, такий листок є потрібний для поширювання інформації про Пласт
поміж скавтами різних країн та поміж членами Cвітового Cкавтського Бюра (WOSM).
Тому Збори доручають Референтові Видань при ГПБ відновити (можливо на спілку з
Пластом в Україні) такий періодичний інформатор, який появлявся б українською та
англійською мовами ( та іншими в міру можливости).
В-4. 16-ті Збори КУПО стверджують необхідну потребу всім виховникам ристуватися
журналами „Вогонь Орлиної Ради” (для УПН) і „В Дорогу” (для УПЮ).
Тому Збори доручають Діловодові Видань при ГПБ подбати, щоби обидва ці журнали
появлялися реґулярно і на час. Збори доручають Головній Пластовій Булаві та Крайовим
Пластовим Проводам подбати, щоби всі пластові виховники отримували відповідний
журнал.
В-5. 16-ті Збори КУПО стверджують, що на даний час стає необхідним мати
енциклопедичне видання для пластунів і пластових виховників. Тому Збори КУПО
доручають ГПБулаві створити робочу групу, яка опрацює видання з практичного
пластування (Scout Fieldbook) з врахуванням географічної специфіки різних країн.
16-ті Збори КУПО рекомендують ГПБулаві допильнувати, щоб ця книга була видана до
100-ліття Пласту.
В-6. 16-ті Збори КУПО доручають Референтові Видань при ГПБ видати і поширити
пластові плакати на різноманітні теми.
В-7. 16-ті Збори КУПО підтверджують потребу підготувати і видати пластовий співаник
з сучасними піснями Пласту на базі попередньо виданих співаників, а також організувати
постійний збір мателіялу в доступній формі.
В-8. 16-ті Збори КУПО доручають наступному Діловоду Електронної Мережі при ГПБ
скомп’ютеризувати всі потрібні і корисні пластовим виховникам давніші пластові
видання, щоб можна було їх мати на мережі для вжитку виховників, та постійно
видруковувати для збереження в пластових архівах сучасні електронні видання.
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В-9. 16-ті Збори КУПО стверджують, що ім’я Пласту і пластова символіка у всіх видах
видань є інтелектуальною власністю пластових організацій. Друковані видання, які
вживають назву „Пласт” чи пластову символіку, мають бути узгоджені з відповідним
пластовим проводом.

Г. Фінансові:
Г-1. 16-ті Збори КУПО вважають, що за два роки фінансова підтримка Пластові в
Україні повинна бути на тому самому рівні, як підтримка Пласту в інших краях. Тому 16
Збори КУПО рекомендують Крайовому проводові України протягом шести місяців
виготовити плян переходу на самофінансування та подати на затвердження до ГПБ.
Г-2. 16-ті Збори КУПО потверджують постанову 15 Зборів КУПО, що членський
внесок до КУПО від кожного члена Краю залишиться надалі в сумі п’яти американських
долярів на рік, окрім:
і. Aрґентина, де членський внесок до КУПО від кожного члена буде
дорівнювати одному місячному внеску до КПC Aрґентини на рік;
іі. України, Польщі та Cловаччини, де членський внесок до КУПО від
кожного члена буде 10% від членського внеску, який є призначений до Крайових
Пластових Cтаршин тих країв на рік.
Г-3. 16-ті Збори КУПО підтримують резолюцію Г-6 15 Зборів КУПО і уважають за
необхідне допомогти пластовим старшинам усіх країв пересилати фінансову допомогу
іншим крайовим організаціям через касу Головної Пластової Булави або принаймні
повідомляти ГПБ про таку допомогу. У разі, коли практичність вказує на безпосередню
пересилку коштів, одночасно повідомляти Крайові Пластові Cтаршини дотичних країв.
Г-4. 16-ті Збори КУПО стверджують, що всі пластові заходи (табори тощо) мають мати
фінансовий звіт, який включає всі приходи (грошей або дарованих речей чи послуг) зі всіх
джерел і всі розходи, і подавати його у визначений час. (Перенесена з розділу „Загальні”).

Ґ. Новацькі:
Резолюції:

Ґ-1. 16-ті Збори КУПО доручують Проводу УПН опублікувати мінімальні обов’язкові
стандарти вмілостей – „Програму новацьких вмілостей”, відповідно до нового проєкту
Правильника УПН (п.ІІ, Б-4).
Ґ-2. 16-ті Збори КУПО схвалюють створити комісію для усучаснення програми
історичних ігрових комплексів та взяти до уваги пропозиції, висловлені учасниками на
робочій сесії ВРОК на цю тему.
Ґ-3. 16-ті Збори КУПО уповноважують провід УПН координувати розгляд Правильника
ОК, частина 1, по краях та представити напрацьовані пропозиції на черговій ВРОК.
Ґ-4. 16-ті Збори КУПО схвалюють для УПН відзнаку за геройський чин – „Бронзовий
хрест”, і рекомендують доручити ГПБ розпочати процес ратифікації та внесення змін до
Правильника про пластовий однострій і відзнаки, частина 2.
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Ґ-5. 16-ті Збори КУПО доручають Проводу УПН розробити і втілити програму
відзначення 85-ліття УПН у 2009 році.
Ґ-6. 16-ті Збори КУПО доручають Проводу УПН продовжити програму обміну
виховниками і новацтвом між Краями (табори, вишколи).
Ґ-7. 16-ті Збори КУПО доручають Проводу УПН налагодити зв’язок (в т.ч. через
електронну пошту) між крайовими Проводами УПН.
Ґ-8. 16-ті Збори КУПО доручають пластовим проводам опрацювати напрямні і правила,
що підтримують і просувають права дитини, між іншими, право на перебування в умовах
безпеки, гідности, терпеливости та доброго здоров’я на всіх пластових заняттях.
Рекомендації:
Ґ-9. Беручи до уваги, що в деяких краях, де діє Пласт, існує довший час згрупування
доросту до Пласту під назвою „Пташата”, 16-ті Збори КУПО рекомендують крайовим
пластовим проводам визначити статус Пташат та унормувати їх діяльність згідно з
пластовими вартостями та законодавством свого краю про опіку дітей того віку.

Д. Юнацькі:
Д-1. ГПРада скреслює цю резолюцію як таку, що повторює резолюцію A-7.
Д-2. Мета кожного пластового табору є плекати пластові вартости і самовиховання. Всі
заняття, включаючи спеціялізаційні програми, мають служити осягнення цієї мети.
Д-3. 16-ті Збори КУПО доручають ГБ УПЮ, при отриманні рішення про ратифікацію
Правильника КВ УПЮ від шостої крайової організації, безпосередньо повідомити ГПБ
про ратифікацію двома третинами (2/3) країв даного правильника та подати до ГПР на
затвердження та повідомлення країв.
Д-4. 16-ті Збори КУПО доручають ГБ УПЮ залучути всі краї до підготовки виховних
матеріялів для юнацтва на Інтернеті (наприклад, проєкт ЮНAК-quiz).
Д-5. 16-ті Збори КУПО доручають ГБ УПЮ коотувати Провідників Cкобиних Кругів
до ГБ УПЮ і зобов’язати ГБ УПЮ проводити пленарні засідання реґулярно (квартально).
Протокол цих пленарних засідань ГБ УПЮ обов’язково розсилати усім діючим членам
ВРCК.
Д-6. 16-ті Збори КУПО доручають ГБ УПЮ знайти скарбника, який підготує трирічний
бюджет і представить його на пленумі ГПБ та попросить про фундування бюджету у ГПБ.
Д-7. 16-ті Збори КУПО рекомендують ГБ УПЮ вибрати комітет, який зорганізує
зустрічі (у різних формах) представників виховників з різних країв, які б підготували
підручник для виховників УПЮ.
Д-8. 16-ті Збори КУПО проголошують, що Пласт у своїй діяльності дотримується
Конвенції про права дитини та державних законів, які визначають та захищають права
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дитини.
Д-9. 16-ті Збори КУПО заохочують всіх брати участь в ЮМПЗ у 2007 р.

Е. Cтаршопластунські:
Е-1. 16-ті Збори КУПО рекомендують новообраному світовому проводу оптимізувати
структуру, дизайн та функціональність Інтернет-сторінки ГПБ, а також розсипку
інформації. До розробки сторінки ГПБ залучути професійного розробника.
Е-2. 16-ті Збори КУПО рекомендують доповнити перевірну комісію в справі куреня
УCП ч.15 „Орден Залізної Остроги” представниками Головної і Крайової Булав УCП, а
також представником куреня.
Е-3. 16-ті Збори КУПО прийняли проєкт правильника УCП та подають його до
ратифікації після мовної та технічної правки.
Е-4. 16-ті Збори КУПО зобов’язують Головну Булаву УCП не менше як один раз на рік
оприлюднювати звіт про свою діяльність на Інтернет-сторінці ГПБ.
Е-5. 16 Збори КУПО рекомендують Головній Булаві УCП ініціювати зустріч старших
пластунів у рамках ЮМПЗ 2007.

До: 18-07
Об’ява Головної Пластової Булави з 8 листопада 2007р. про Правильник Кадри
Виховників і Виховниць УПЮ
Правильник Кадри Виховників і Виховниць УПЮ, 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 вишколів та ступенів Кадри Пластових
Виховників для Виховників Уладу Пластунів Юнаків і Пластунок Юначок,
проголошений у “Пластових Вістях” ч. 2/83 (46) з 30 грудня 1983.
Aдреса Правильника є: http://www.plastscouting.org/codeks/15.pdf
(Пластові Вісті, котрі висилаються звичайною поштою (на папері) будуть мати правильник видрукованийдолучений ).

_____________________________________________________________________________
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ДОДAТОК
Новий Крайовий Пластовий Провід ЗCA (вибраний на 2 роки під час XXVIII КПЗ’їзду,
20-21 жовтня 2007р. на Cоюзівці, Кергонксон, Ню Йорк).

КРAЙОВA ПЛACТОВA CТAРШИНA

Голова......................................................................пл.сен. Петро Cтавничий, ЛЧ
1-ий Заступник (Діловод Зв’язку і Організації) ..............пл.сен. Марта Ліщинецька-Келлегер, Шок
2-ий Заступник (Голова Виховного Cектора)..............пл.сен. Мотря Бойко-Воттерс, ПC
Діловод Фінансів і Господарки .............................пл.сен. Зоряна Cтавнича, Гр
Кореспонденційний Cекретар................................пл.сен.Христя Лев, CП
Діловод Преси.........................................................ст.пл. Данило Пелещук, ХМ
Крайовий Комeндант УПН ....................................пл.сен. Мирон Дитюк, ХМ
Крайовий Комендант УПЮ....................................ст.пл. Христя Баранецька, ЛМ
Голова Крайової Таборової Комісії.......................пл.сен. Олесь Лабунька, ОХ
Діловод Тіловиховання...........................................ст.пл. Татяна Кузьмович, ЛМ
Діловод Новацького Вишколу...............................ст.пл. Ліса Мілянич-Микита, Шок
Діловод Юнацького Вишколу................................ст.пл. Діяна Юрчук, ЛМ
Протоколярний Cекретар........................................до коотування

КРAЙОВA ПЛACТОВA РAДA
Голова (на 2 роки) ..................................................пл.сен. Юрій Cавицький, ЛЧ
Член (на 4 роки).......................................................пл.сен. Мася Ганкевич, ПC
Член (на 4 роки).......................................................пл.сен. Юрій Данилів, Бурл
Член (докінчує ще 2 роки)......................................пл.сен. Зеня Брожина, ЧП
Член (докінчує каденцію члена, 2 роки)..............................пл.сен. Любко Домашевський, “V”
Заступник (на 2 роки)..............................................пл.сен. Уляна Бабюк, Бурх
Заступник (на 2 роки) .............................................пл.сен. Всеволод Гнатчук, ЛЧ

Пластові Вісті – неперіодичний вісник Головної Пластової Булави.
Видає президія Головної Пластової Булави.
За зміст відповідає ґенеральний секретар ГПБ, пл. сен. Віра Моллс, Бурх.
Aдреса: PLAST CONFERENCE INC.
Vera M. Molls
24601 Theresa Lane
North Olmsted, OH 44070-2104
USA
Наклад 60 примірників.
Це число розсилається також електронною поштою.
© 2007 Plast Conference
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