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Об’ява Головної Пластової Булави від 4 листопaдa 2009 р. про признання
ступеня гніздового / гніздової в Кадрі Виховників.
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Об’ява Головної Пластової Булави від 4 листопада 2009 р. про признання
пластових відзначень.

Черга 31-09

Об’ява Головної Пластової Булави від 4 листопада 2009 р. про признання
ступеня зв’язкового /-ої в Кадрі Виховників.
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Постанови 17 Зборів КУПО, що відбулися 5—8 листопада 2009 в Торонті,
Канада.
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До 29-09
Об’ява Головної Пластової Булави від 4 листопaдa 2009 р. про признання ступеня
гніздового / гніздової в Кадрі Виховників.
Головна Пластова Булава на своїх сходинах 4 листопада 2009 р. на внесення Головної
Булавної УПН постановила надати
2-ий ступінь КВ (гніздового/-ї) у Кaдрі Виховників
пл. сен. Володимиру Дaшкові (Кaнaдa)
ст. пл. Христині Сaвчин (Кaнaда)
До 30-09
Об’ява Головної Пластової Булави від 4 листопада 2009 р. про признання пластових
відзначень.
Головна Пластова Булава на своїх сходинах 4 листопада 2009 р. на внесення Головного
Булавного УПС постановила надати відзначення УПС
Орден Вічного Вогню в Сріблі
пл. сен. о. Тaрaсові Лончині, ПБ (СШA)
До 31-09
Об’ява Головної Пластової Булави від 4 листопада 2009 р. про признання ступеня
зв’язкового /-ої в Кадрі Виховників.
Головна Пластова Булава на своїх сходинах 4 листопада 2009 р. на внесення Головного
Булавного УПЮ постановила надати
другий (ІІ) ступінь КВ зв’язкового в Кaдрі Виховників
пл. сен. Юлії Зубенко, Бурх (Німеччинa)
пл. сен. Роксоляні Козaк (Німеччинa)
ст. пл. Орестові Куцaну, V (Німеччинa)
пл. сен. Мaрті М’ялковській (Німеччинa)
пл. сен. Тaрaсові Ребету, V (Німеччинa)
пл. сен. Роксaні Сaюк (Німеччинa)
пл. сен. Aндрієві Спєху, V (Німеччинa)
ст. пл. Ярослaву Юрчишину, ОЗО (Укрaїнa)
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До 32-09
Постанови 17 Зборів КУПО, що відбулися 2—5 листопада 2009 в Торонто, Канада.
А. Загальні
Привіти

Резолюції та рекомендації 17 Зборів КУПО

А-1.

17 Збори Конференції Українських Пластових Організацій вітають проводи всіх
віросповідань в Україні, українських Церков у діяспорі, українські культурні,
наукові та громадські організації в Україні і поза нею.

А-2.

17 Збори Конференції Українських Пластових Організацій вітають члена куреня
УПС «Червона Калина», Блаженнішого Патріярха Української Греко-католицької
Церкви Любомира Гузаря, і поручає всіх нас його молитвам.

А-3.

17 Збори Конференції Українських Пластових Організацій вітають Почесного
Члена Пласту, Президента України Віктора Ющенка.

А-4.

17 Збори Конференції Українських Пластових Організацій вітають Начального
Пластуна Любомира Романкова, Головну Пластову Раду, Головну Пластову
Булаву та всі крайові проводи.

А-5.

17 Збори Конференції Українських Пластових Організацій вітають Світову
Організацію Скаутського Руху.

А-6.

17 Збори Конференції Українських Пластових Організацій вітають Улад
Пластунів Новаків і Пластунок Новачок з його 85-літтям і висловлюють щире
признання всім, хто причетний до його праці: виховникам, проводам, батькам і
приятелям.

А-7.

17 Збори Конференції Українських Пластових Організацій вітають Улад
Пластунів Сеніорів з 80-літтям і схиляють голови в пошані сеніорам за їхню
жертовну працю в Україні і в діяспорі, особливо тим, які поклали своє життя в
боротьбі за незалежність України.

Резолюції
А-8.

17 Збори КУПО доручають Головному Пластовому Проводу переглянути
неактивність Словаччини в КУПО і здати звіт на пленумі ГПБ до 1 березня 2010
року.

А-9.

17 Збори КУПО постановляють, що Краї зобов’язані включати у свої звіти
якнайточнішу статистику про членство по уладах, а ГПБ зобов’язана готувати
загальну таблицю і графік членства по всіх Краях для представлення на Зборах
КУПО.

А-10. 17 Збори КУПО зобов’язують наступний провід протягом року розробити візію
розвитку Пласту та плян її втілення і передати до країв на обговорення.
А-11. 17 Збори КУПО постановляють, що крайові пластові організації повинні
прикладати зусилля для збільшення чисельності УПН, а ГПБ повинна
координувати обмін досвідом та інформацією про успішні акції.
А-12. 17 Збори КУПО постановляють, що всі краї, а також всі міжкрайові курені
повинні бути залучені до планування, організації та проведення святкувань до
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100-ліття Пласту. Зокрема, потрібно посилити зв’язок і співпрацю між Головними
Булавами УСП та УПС.
А-13. 17 Збори КУПО підтверджують засадничі напрямні другої сесії П’ятого
Пластового Конґресу стосовно співпраці Пласту з українським шкільництвом в
Україні і в діяспорі. Збори КУПО наголошують на необхідності пластовій молоді
поглиблювати знання української мови, культури та історії.
А-14. 17 Збори КУПО підтримують створення фонду Начального Пластуна для
створення і вдержання мережі пластових архівів.
А-15. 17 Збори КУПО доручають Головній Пластовій Булаві з нагоди 100-ліття Пласту
створити і фінансово забезпечити постійний, професійно проваджений Інститут
Інформації, Історії та Архіву Пласту (зв’язаний з мережею існуючих професійних
українських музеїв та архівів, із застосуванням сучасних технологій).
Рекомендації
А-16. 17 Збори КУПО рекомендують з метою активізації громадської діяльности
старшого пластунства Головній Пластовій Булаві відновити чи запровадити Орден
Вічного Вогню в Бронзі (для УСП), який надається крайовими пластовими
старшинами на рекомендацію куренів УСП чи станичних / окружних пластових
старшин за визначну діяльність в громаді.
А-17. 17 Збори КУПО рекомендують Крайовій Пластовій Раді України з нагоди 20-ліття
відродження Пласту в Україні відзначити вихованців Пласту в Україні, які
здобули заслужений авторитет в громадському русі України чи місцевій громаді і
формально увесь цей час були і залишаються дійсними членами Пласту.
Б. Конґресові
Б-1.

17 Збори КУПО вважають, що Світовий Пласт повинен надати допомогу
українським громадам в країнах колишнього СССР у створенні організацій для
молоді, зокрема Росії, Білорусі, Придністров’ї.

Б-2.

У зв'язку з перевіркою статуту КУПО Збори пропонують Статутовій комісії
розглянути питання оформлення пластових правильників, беручи до уваги
бажання крайових пластових організацій ввести швидкий, гнучкий і прозорий
процес їх ухвалення.

Б-3.

17 Збори КУПО доручають ГПБ забезпечити, щоб статутова комісія продовжувала
свою працю перевірки і рекомендацій щодо можливих змін Статуту КУПО. Ця
праця повинна включати вклад країв.

Б-4.

Для збереження історичних матеріялів Пласту в краях 17 Збори КУПО доручають
використати сучасні інформаційні технології з подальшим створенням
центрального електронного архіву Пласту.

Б-5.

КУПО підтримують провідну роль Пласту в скавтському русі України та
прагнення Пласту увійти в європейський регіон Світової Організації Скавтського
Руху.

Б-6.

З метою забезпечення інтересів України та Пласту в світовому скавтському русі
17 Збори КУПО підтримують участь пластунів України у створенні та діяльності
організації Скавтів України спільно з іншими скавтами України.
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Б-7.

17 Збори КУПО доручають ГПБ та Комісії святкування 100-ліття Пласту
пришвидшити організацію заходів, присвячених 100-літтю Пласту в 2012 р.,
зокрема:
-

Б-8.

сформувати та затвердити програму святкувань (перелік заходів). Термін: до
1 червня 2010 р.;
покликати провід та сформувати команду окремих заходів, в тому числі
ЮМПЗ. Термін: до 1 жовтня 2010 р.

17 Збори КУПО визначають як обов'язкові для проведення заходи до 100-ліття
Пласту в 2012 р.:
1) урочистості до 100-ліття — 12 квітня
2) ЮМПЗ в Україні
3) видання книжки «Історія Пласту 1912 — 2012»

Б-9.

17 Збори КУПО рекомендують ГПБ звернутися до уряду України з проханням
через посольство України сприяти становленню шкіл українознавства в країнах
поселення українців.

В. Видавничі
Резолюції
В-1.

Оскільки члени Українського Пласту є розкинені по різних краях і континентах
світу, 17 Збори КУПО стверджують, що пластова преса та інші сучасні засоби
комунікації є необхідні для існування нашої організації, щоб зберегти одність та
єдність українського скавтінгу-Пласту.

В-2.

Журнал «Пластовий шлях» є необхідним для обміну думок серед дорослих членів
Пласту у світі. Тому 17 Збори КУПО вважають за необхідне продовжити видання
«Пластового шляху» та розглянути можливість додаткової появи журналу в
електронній формі.

Рекомендації
В-3.

17 Збори КУПО рекомендують наладнати видавництво друкованих та
електронних видань на відповідному рівні для новацтва та юнацтва за
матеріяльною та редакційною допомогою Головної Пластової Булави.

В-4.

17 Збори КУПО рекомендують вдосконалювати видання журналу «Вогонь
Орлиної Ради» та наладнати появу електронних та друкованих матеріялів для
виховників УПЮ на зразок «В Дорогу з Юнацтвом» та «В Дорогу» і подібних
видань, бо потреба допоміжних матеріялів для виховників УПН та УПЮ є
очевидною.

В-5.

17 Збори КУПО рекомендують дотримуватися Харківського правопису 1928 року
для всіх пластових видань.

В-6.

17 Збори КУПО рекомендують Крайовим Проводам видавати інформаційні
матеріяли для позапластового загалу: для української громади, скавтських
організацій та інших.

В-7.

17 Збори КУПО рекомендують Крайовим Проводам виготовити інформативні
матеріяли про Пласт для батьків для кращого розуміння завдань організації та
залучення дітей до Пласту.
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В-8.

17 Збори КУПО схвалюють план праці окремої видавничої комісії 100-ліття
Пласту, який передбачає видати:
а)

б)
в)
г)
ґ)
д)
е)

Історію Пласту — монументальне видання за перших 100 років існування,
українською та англійською мовами. Спеціяльна видавнича комісія при ГПБ
видає історію Пласту в Торонті, пл. сен. Орест Субтельний редактор, пл. сен.
Орест Джулинський, голова комісії.
Книгу «Альманах про Пласт» з численними ілюстраціями і цікавими
статтями, спогадами та репортажами з пластування. Ця книга призначена для
дорослих пластунів: підготовляє подруга Слава Рубель.
«100-ліття Пласту» для юнацтва — книга, написана спеціяльно для членів
УПЮ, із матеріялами для юнацького віку.
«100-ліття історії Пласту» для новацтва — спеціяльне ювілейне видання,
приготоване відповідно для новацького віку.
Інформаційні видання на пластовій мережі про заходи, заплановані з нагоди
святкування 100-літнього ювілею.
Філятелістичні видання — пластової марки на державному рівні, конверти,
картки, поштівки, брошурки, летючки, афіші, оголошення тощо.
Медія — випуски відео- й аудіо матеріялів з інформацією про 100-ліття
Пласту для масового поширення по телебаченню і радіо.

Г. Фінансові
Г-1.

17 Збори КУПО потверджують постанову 16 Зборів КУПО, що членський внесок
до ГПБ від кожного члена Краю залишиться надалі в сумі п’яти американських
долярів на рік, окрім:
i. Арґентини, де членський внесок до ГПБ від кожного члена на рік буде в
сумі (в американських долярах) $3,75 у 2010, $4,50 у 2011 та $5,00 у 2012.
ii. Польщі, де членський внесок до ГПБ від кожного члена на рік буде в сумі
(в американських долярах) $0,75 у 2010, $1,00 у 2011 та $1,50 у 2012.
iii. України та Словаччини, де членський внесок до ГПБ від кожного члена
на рік буде в сумі (в американських долярах) $0,50 у 2010, $0,75 у 2011 та
$1,25 у 2012.

Г-2.

17 Збори КУПО зобов’язують, щоб річні членські внески всіх країв були
вплачувані безпосередньо до ГПБ.

Г-3.

17 Збори КУПО зобов’язують: цільові кошти з діяспори, які йдуть на конкретні
потреби в Україні (осередки, оселі, адміністративні видатки тощо), якщо не
суперечать законодавству і податковим постановам даного краю, повинні йти
через ГПБ на КПР (КПС) України. Перед надсиланням коштів КПС України
спільно з цільовою групою готує проект і надсилає на затвердження ГПБ. Після
реалізації коштів КПС України надсилає до ГПБ звіт про їх використання.

Г-4.

17 Збори КУПО затверджують представлений нижче бюджет для дії Головної
Пластової Булави, Головної Пластової Ради і Начального Пластуна.
Американські доляри

ПРИХОДИ

2010

2011

2012

Членські Внески до ГПБ

$

21,000.00

$

21,000.00

$

21,000.00

Датки на Пласт в Україні

$

5,000.00

$

3,000.00

$

1,000.00

Датки на Фонд Начального Пластуна

$

20,000.00

$

10,000.00

$

5,000.00
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Датки на допомогу іншим краям

$

5,000.00

$

5,000.00

$

5,000.00

Датки і передплати пластової преси

$

20,000.00

$

20,000.00

$

20,000.00

Датки — загальні й КУПО 2012

$

3,500.00

$

3,500.00

$

40,000.00

Датки — ЮМПЗ 2012 р.

$

—

$

10,000.00

$

20,000.00

Відсотки оперативних фондів

$

15,000.00

$

16,000.00

$

17,000.00

Інші приходи

$

1,000.00

$

1,000.00

$

1,000.00

РАЗОМ ПРИХОДИ

$

90,500.00

$

89,500.00

$

130,000.00

Допомога Пластові в Україні (загальне)

$

5,000.00

$

3,000.00

$

1,000.00

Фонд Начального Пластуна

$

20,000.00

$

10,000.00

$

5,000.00

Допомога іншим краям

$

5,000.00

$

5,000.00

$

5,000.00

Видавничі видатки

$

22,000.00

$

23,500.00

$

25,000.00

Адміністративні видатки ГПБ

$

4,500.00

$

4,000.00

$

3,000.00

Адміністративні видатки НП

$

4,500.00

$

4,000.00

$

3,000.00

Адміністративні видатки ГПР

$

2,000.00

$

2,000.00

$

2,000.00

Виховні видатки

$

5,000.00

$

5,000.00

$

5,000.00

Професійні обслуги

$

5,000.00

$

5,000.00

$

5,000.00

Подорожі і репрезентації ГПБ

$

7,000.00

$

7,000.00

$

11,500.00

Подорожі і репрезентації ГПР

$

3,000.00

$

3,000.00

$

3,000.00

Конференції, телеконференції i збори ГПБ

$

3,000.00

$

3,000.00

$

6,500.00

Конференції, телеконференції i збори ГПР

$

3,000.00

$

3,000.00

$

3,000.00

ЮМПЗ 2012 р.

$

—

$

10,000.00

$

20,000.00

Організаційні передплати

$

350.00

$

350.00

$

350.00

Виміна іноземної валюти

$

250.00

$

250.00

$

250.00

Інші видатки

$

900.00

$

1,400.00

$

1,400.00

РАЗОМ ВИТРАТИ

$

90,500.00

$

89,500.00

$

130,000.00

НАДВИШКА (ЗБИТОК)

$

—

$

—

$

ВИТРАТИ

—

Ґ. Новацькі
Резолюції
Ґ-1.

17 Збори КУПО доручають наступному проводу розмістити існуючі матеріяли
УПН на пластовій мережі.

Ґ-2.

17 Збори КУПО доручають наступному проводу започаткувати серію тематичних
книжечок до вмілостей УПН як «Бібліотеку журналу «Пташеня».

Ґ-3.

17 Збори КУПО доручають наступному проводу завершити справу ратифікації
Правильника УПН та внести відповідні зміни до Правильника про пластовий
однострій та відзнаки.

Ґ-4.

17 Збори КУПО доручають наступному проводу завершити опрацювання
Програми вмілостей УПН та змін до Правильника Орлиного Круга.
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Ґ-5.

17 Збори КУПО доручають наступному проводу продовжити працю комісії з
усучаснення програм історичних ігрових комплексів.

Д. Юнацькі
Резолюції
Д-1.

17 Збори КУПО доручають ГБ УПЮ, в порозумінні з крайовими проводами
УПЮ, вивчити питання спеціялізацій в Пласті та в рамках цього проекту
розглянути статус проби скоба/вірлиці-обсерватора та проєкт проби скоба/вірлиці
лісовика.

Д-2.

17 Збори КУПО доручають ГБ УПЮ:
1) ознайомитися із системою вишколів у кожній країні;
2) спільно з краями перевірити, чи ці системи охоплюють всі потенційні групи,
які потрібно залучити до пластової праці і, якщо потрібно, заповнити
прогалини;
3) спільно з краями створити рамові напрямні для вишколів;
4) створити легко доступну систему обміну різними видами вишколів і
матеріялами між краями. Де існує брак матеріялів для певних користувачів,
сприяти створенню таких матеріялів.

Д-3.

17 Збори КУПО доручають ГБ УПЮ створити і утримувати централізовану вебсторінку / базу даних готових планів сходин.

Д-4.

17 Збори КУПО доручають кожному зв’язковому/-ій УПЮ хоч би раз в рік
здавати електронно розроблений план сходин (так звані «сходини у мішку» —
готова гутірка, гра, текст пісні, інші елементи) до свого крайового проводу УПЮ
для подальшого поширення на централізованій веб-сторінці / базі даних

Рекомендації
Д-5.

17 Збори КУПО рекомендують створити одну або кілька вмілостей, пов’язаних зі
святкуванням 100-ліття Пласту.

Д-6.

З огляду на підготовку Пласту до святкування 100-літнього ювілею, 17 Збори
КУПО пропонують включити до програми третьої проби УПЮ рекомендацію, що
один з проектів має відбуватися під гаслом 100-ліття «Будь іскрою». Термін дії —
до завершення ювілейного 2012 року.

Д-7.

17 Збори КУПО рекомендують організаторам ЮМПЗ 2012 взяти до уваги такі
напрямні:
a. включити в програму табори у якнайбільшій кількості областей
України;
b. ознайомити молодь із питомою рисою даної околиці (чи то культурною
пам’яткою, чи особливостями природи);
c. дати нагоду молоді познайомитися з якомога більшою кількістю різних
нових друзів;
d. створити якнайбільше можливостей, щоб учасники, для кого українська
мова є другою, мали нагоду спілкуватися з україномовними пластунами
з України.
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Е. Старшопластунські
Резолюції
Е-1.

17 Збори КУПО зобов’язують курені УСП та крайові булави УСП щорічно до 1
жовтня звітувати до Головної булави УСП.

Е-2.

17 Збори КУПО зобов’язують ГБ УСП протягом одного року завершити справу з
прийняттям правильника УСП.

Е-3.

17 Збори КУПО доручають Головній булаві УСП розпочати проект «100 акцій
УСП до 100-ліття Пласту», забезпечити його проведення через Інтернет ресурси і
провести до 12 квітня 2012 року, закінчити підсумковою презентацією на ЮМПЗ2012 і здійснити нагородження найактивніших учасників.

Е-4.

17 Збори КУПО надають вишкільному табору УСП «Життя в Пласті» (Україна,
«Сокіл») статус міжкрайового вишкільного табору УСП.

Е-5.

17 Збори КУПО зобов’язують Головну булаву УСП ініціювати проведення
міжкрайового самовиховного табору УСП, який би включав дві складові частини
програми: волонтерство та краєзнавство.

Е-6.

17 Збори КУПО зобов’язує ГПБ виділити фонд для модернізації світової пластової
веб-сторінки на професійний та сучасний рівень технології та мультимедійної
комунікації. Сторінка повинна бути особливо привабливою, захоплюючою і
мотивуючою для подальшої комунікації в мережі.

Рекомендації
Е-7.

17 Збори КУПО рекомендують Головній булаві УСП активно використовувати
можливості Інтернет-сторінки usp.plastscouting.org і зокрема:
1. Наповнювати сайт інформацією про булаву з контактами всіх членів і
резолюціями Загальних з’їздів УСП та контактами крайових референтів УСП;
2. Постійно наповнювати сайт новинами Головної булави та країв стосовно УСП;
3. Збільшити розсилку УСП шляхом реклами через крайові розсилки та
www.plast.org.ua і повідомляти через неї новини.

Е-8.

17 Збори КУПО рекомендують Головній булаві УСП видавати не менше ніж 2
рази на рік інформаційний вісник «Зелена хустка» на основі української та
канадської версій з додаванням інформації від інших країв.

Е-9.

17 Збори КУПО рекомендують створити посаду при ГПБ — референта розвитку
старшого пластунства, який займався б виключно розробленням програми для
мотиваційних засобів УСП. Функція цієї посади повинна включати координацію
ланок виховників та інструкторів на світовому рівні. Рівночасно організувати
відповідні референтури на крайових та станичних рівнях.

Е-10. 17 Збори КУПО закликають старших пластунів до активної громадської праці
поза Пластом.
Е-11. 17 Збори КУПО закликають старших пластунів діяспори відбути хоча б 1
пластовий захід в Україні до 2012 року.
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Є. Сеніорські
Всі привіти 17 Великої Ради УПС висловлені в розділі «Загальні» резолюцій 17 Зборів КУПО.
Резолюції
Є-1.

17 Збори КУПО доручають Головному Проводові УПС уточнити напрямні і
критерії для надання ступеня пластуна сеніора керівництва, щоб процедура була
зрозумілішою для крайових булав.

Є-2.

17 Збори КУПО доручають крайовим пластовим проводам спростити
адміністративні передумови та процедури застосування вимог правильника УПС
при переході з старшого пластунства до сеніорату та при відновленні членства в
Пласті в сеніорському віці.

Є-3.

17 Збори КУПО підтримують діяльність Музею архіву пластового руху в Україні
та закликає крайові організації до тісної співпраці з ним в напрямку збереження
пластової історії.

Є-4.

17 Збори КУПО закликають СКУ та крайові громадські централі проголосити
2011-12 рік Роком Пласту як найстаршої існуючої української молодіжної
організації, і заохочує сеніорів організувати і брати участь у пластових загальних
громадських святкуваннях.

Є-5.

17 Збори КУПО доручають ГПБ створити Пластопедію — електронний реєстр
всіх пластунів, колишніх і сучасних, до якого кожний пластун зможе дописати
свій власний пластовий і громадський життєпис. Пластопедію можна буде
електронно усучаснювати згідно з життєвими змінами і новими пластовими,
громадськими і професійними осягами. Пластопедія була б одночасно світовим
адресарем Пласту.

Рекомендації
Є-6.

17 Збори КУПО рекомендують куреням УПС, які мають того ж патрона, що й
курені УПЮ по різних краях, налагодити тіснішу співпрацю між такими
частинами.

Є-7.

17 Збори КУПО рекомендує:
1. Крайовим пластовим старшинам, щоби кожна з них спонсорувала один проєкт
з відбудови «Сокола» на посильних умовах.
2. Усім існуючим пластовим фундаціям включитися у відбудову «Сокола» на
можливих умовах.
3. Усім станицям влаштувати до 100-ліття Пласту імпрезу зі збором коштів для
«Сокола».
4. Усім сеніорам з нагоди 100-ліття офірувати $100 на фонд «Сокола».
5. Усім сеніорським куреням вибрати і матеріяльно підтримати одну з потреб
«Сокола».

#####################################
Додатки
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Додаток ч. 1. Склад нового Головного Проводу Пласту
17 Збори Конференції Українських Пластових Організацій 7 листопада 2009 р.Б. обрали нові
органи Конференції у складі:
Головна Пластова Рада
Голова
Заступник
члени
члени-заступники
Головна Пластова Булава
Голова ГПБ
Заступник голови ГПБ
Генеральний секретар
Референт фінансів
Референт видавництва
Референт із розвитку Пласту в Европі
Референт Конгресу
Діловод святкування 100-ліття
Головна булавна УПН
Головна булавна УПЮ
Головна булавна УСП
Головна булавна УПС

пл. сен. Таня Джулинська (Канада)
пл. сен. Юрій Савицький (США)
пл. сен. Софія Качор (Канада)
пл. сен. Ніля Павлюк (США)
пл. сен. Юрій Мончак (Канада)
пл. сен. Віктор Агрес (Аргентина)
пл. сен. Рома Зубенко (Німеччина)
пл. сен. Володимир Базарко (США)
пл. сен. В'ячеслав Стебницький (Україна)
ст. пл. Ольга Свідзинська (Україна)
ст. пл. Тамара Ганкевич (США)
пл. сен. Мирон Баб'юк (США)
ст. пл. Ірена Борущак (Польща)
пл. сен. Роман Гриців (США)
пл. сен. Орест Джулинський (Канада)
пл. сен. Марічка Артиш (Україна)
ст. пл. Діяна Юрчук (США)
ст. пл. Олеся Мороз (Україна)
пл. сен. Марта Кузьмович (США)

Додаток ч. 2. Склад уладових булав
Склад Булави УПН
С.О. Ростислав Слабіцький — заступник Головної Булавної УПН
С.О. Ольга Свідзинська — редакторка журналу «Вогонь Орлиної Ради»
С.О. Наталя Кияк — голова комісії ІІК
Склад Булави УПЮ
Аркадій Путько (Польща)
Тамара Заоборна (Аргентина)
Катря Кузьмович (США)
Микола Музала (Україна)
Склад Булави УСП
Андрій Колос (Канада) — заступник
Богдан Печеняк (США) — писар
Марта Муляк (Британія) — референт таборів
Христина Савчин (Канада) — референт святкування 100-літття Пласту в УСП
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Склад Булави УПС
пл. сен. Марко Чуквінський, ЧМ, Львів (Україна) — заступник
пл. сен. Мірка Ганкевич, БХ, Нью-Йорк (США) — діловод фінансів
пл. сен. Дора Горбачевська, Гр, Боффало (США) — діловод відзначень і підвищень, писар
пл. сен. Леонід Терпляк, КВ, Торонто (Канада) — член
пл. сен. Оксана Шулякевич, Гр, Вінніпеґ (Канада) — член
пл. сен. Юрій Кузьмович, ЧМ, Нью-Йорк (США) — попередній булавний, вебмайстер
Додаток ч. 3. Новообраний провід ЗСА (США)
Крaйовий провід ЗСА, вибраний на КПЗ'їзді, що відбувся 17—18 жовтня 2009 р.Б. (Союзівкa,
Нью-Йорк, СШA):
Крайова Пластова Старшина
Голова
Протокулярний писар
Кореспонденційний писар
Діловод преси
1-ий зaст. гол. сектора організації
Крайовий булaвний УПС
Крайовий булaвний УСП
2-ий зaст. гол. виховного сектора
ККЮ
ККН
Діловод вишколу УПЮ
Діловод вишколу УПН
Голова КТК
Діловод тіловиховaння
Діловод господaрки і фінaнсів
Крайова Пластова Рада
Голова
Члени

пл. сен. Петро Стaвничий, ЛЧ
ст. пл. Павло Яремович, ЧМ
ст. пл. Богдан Печеняк, ЛЧ
пл. сен. Aндрея Жирaвськa, ЧП
пл. сен. Мaртa Келегер, ШОК
пл. сен. Ростислав Слaбіцький, ЧМ
ст. пл. Стефан Стaвничий, ЛЧ
пл. сен. Мотря Бойко-Вотерс, ПС
ст. пл. Aдьо Подпіркa, ЛЧ
пл. сен. Надя Зaперник, ШОК
ст. пл. Марта Мудра, ШОК
пл. сен. Мирон Дитюк, ХМ
пл. сен. Олесь Лaбунькa
ст. пл. Таня Кузьмович, ЛМ
пл. сен. Зоряна Стaвничa, Гр
пл. сен. Aля Кaшубa, ЛМ
пл. сен. Юрко Дaнилів, Бур
пл. сен. Мaся Гaнкевич, ПС
пл. сен. Тиміш Гнaтейко, ЧМ
пл. сен. Надя Нинкa, ЧП

Пластові Вісті — неперіодичний вісник Головної Пластової Булави
Видає президія Головної Пластової Булави.
За зміст відповідає генеральний секретар ГПБ, ст. пл. Ольга Свідзинська
Технічний редактор: ст. пл. Іван Кіналь.
Aдреса:
Ольга Свідзинська
вул. Наукова, 4, кв. 81
Львів 79053 Україна
Наклад 10 примірників.
Це число розсилається також електронною поштою (близько 130 адрес).
© 2009 Plast Conference
http://www.plastscouting.org/visti/
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