ЗАГАЛЬНИЙ ЗВІТ З ДІЯЛЬНОСТИ
ПІДГОТОВЧОЇ РЕЗОЛЮЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
XVIІІ ЗБОРІВ КУПО

22 лютого 2013 р. Головна Пластова Булава покликала підготовчу резолюційну комісію Зборів
КУПО. Головою резолюційної комісії призначено ст. пл. Івана Кіналя (ЗСА).
Членами комісії стали:
ст. пл. Оля Сінкевич (Україна)
ст. пл. Іван Спринь (Україна)
пл. сен. Юрій Назарик (Арґентина)
Пізніше до комісії ГПБ додала ще одного учасника – пл. сен. Олену Цобу з Канади. Але на
жаль под. Олена не брала участи у праці підготовчої комісії.
На своїх перших сходинах резолюційна комісія обрала собі заступника голови і писаря. Ними
відповідно стали пл. сен. Юрій Назарик і ст. пл. Іван Спринь, СМ.
Комісія будувала свою поточну діяльність на підставі „Правильника Комісій Зборів КУПО”,
та пропозицій членів Комісії, Пластового Проводу, та індивідуальних пластунів. Всі матеріяли
нашої діяльности надсилалися усім членам. Голова Комісії проводив листування з Головним
Проводом.
За час роботи комісії відбулося 31 обговорення через електронну пошту. Найефективнішим
способом праці комісії були наради за допомогою Скайп. Таких нараду було 3. Було
опрацьовано багато пропозицій, які надходили як від членів комісії, так і від окремих
пластунів. Окремо надсилалися пропозиції від Крайового Пластового З’їзду України, але вони
прийшли за пізно, щоб підготовча комісія їх вповністю розглянула.
Одну справу, котру комісія дискутувала, це справа міжуладових прапорів для куренів УСП та
УПС. Комісія рекомендує, щоб підчас ЗЗ УСП та ВР УПС проводи підняли питання
міжуладових курінних прапорів до дискусії.
Комісія прийняла три групи змін в катеґорії ідейної єдности та устроєвої подібности Пласту,
а саме : узгіднення відзнаки КВ у Правильнику Відзнак зі сучасною практикою, додання
відзнак відзначень до Правильника Відзнак, та деякі зміни у Об’яві про Пластовий Прапор і
Знамена. Текст і умотивування на зміни були переслані до ГПБ перед реченцем на
проголошення пропозицій змін у цій катеґорії, згідно зі Статутом КУПО. Повний текст
прийнятих змін, разом зі умотивуванням, подано у Додатку ч. 1. Решта ілюстрації ще будуть
цифрово перероблені, і будуть точні краски Pantone для відзначень у розділі А, але це буде
готове лише в час на самі Збори КУПО.
Комісія також прийняла 4 резолюції і 3 рекомендації, як і відкинула одну резолюцію. Повний
текст резолюцій та рекомендацій, разом зі умотивуванням, подано у Додатку ч. 2.
При цій нагоді висловлюємо щиру подяку усім членам комісії за співпрацю! Також
висловлюємо щиру подяку пл. сен. Олі Стасюк за допомогу у виготовленню проєкту відзнак,
особливо ілюстрацій!

Сильно! Красно! Обережно! Бистро!
ст. пл. Іван Кіналь
Голова Комісії

ст. пл. Іван Спринь, СМ
Писар

