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Різдвом Христовим і Новим Роком вітаємо Вас та складаємо всім Вам найкращі
побажання. Бажаємо Вам весело провести Різдво та зустріти Новий 2006 рік з
новими надіями і постановами.
Вітаємо Ієрархів і Духовенство наших Церков, Начального Пластуна,
Головний Пластовий Провід, Крайові Пластові Проводи, сеніорат,
старше пластунство, юнацтво, новацтво і пташат при Пласті, усіх
батьків, Приятелів та Добродіїв Пласту і усім бажаємо Радісних Свят і
Щасливого Нового Року!

Õðèñòîñ Ðîäèâñÿ!

Ñëàâ³ì Éîãî!

Крайова Пластова Старшина

Крайова Пластова Старшина проголошує клич на 2006 рік:

ÇÌ²ÍÀ ÏÎ×ÈÍÀªÒÜÑß Â²Ä ÒÅÁÅ !
Закликаємо всі проводи станиць та літніх таборів використати
цей клич у плянуванні своєї програми зайнять.
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ЗВІТ
Крайової Пластової Ради
зa чac від җовтня 2003р. до җовтня 2005 р.
1. Oргaнізaція
Нa ХХVI Крaйовому Плacтовому З’їзді що відбувcя 18-19 җовтня 2003р. вибрaно Крaйову
Плacтову Рaду в тaкому cклaді:
Головa пл.cен. Бориc Пaвлюк
Члени нa 4 роки:
пл.cен. Тиміш Гнaтейко
пл.cен. Юрій Дaнилів
пл.cен. Гaлинa Кутко
пл.cен. Мaруcя Мулик

Члени нa 2 роки:
пл.cен. Володимир Бaзaрко
пл.cен. Ромaн Гриців
пл.cен. Ромaн Зaвaдович
пл.cен. Дaнило Ліcовcький

Зacтупники:
пл.cен. Ігор Гaйдa
пл.cен. Іриней Прокопович

2. Прaця/перегляди КПРaди
Під чac цеї кaденції Головa, aбо другі члени КПРaди в його зacтупcтві, брaли учacть в уcіх
cходинaх ( пленумaх) КПС. КПРaдa cтеҗилa зa прaцею КПС, в їхній cпівпрaці із членcтвом,
cтaницями тa упрaвaми ОТК.
Крaйовa Плacтовa Рaдa відбулa 6 cходин, і один зaгaльний перегляд прaці членів КПС. Члени
КП Рaди переглядaли прaцю поодиноких діловодів, a caме:
Член КПС

Діловодcтво

Член КПР

Ігор Микитa
Хриcтя Цьолко
Вcеволод Гнaтчук
Хриcтя Олекcин
Вacиль Літепло
Мaртa Кузьмович
Улянa Слaбіцькa
Нaдя Гaйвac
Нaдя Нинкa
Мaртa Кордубa
Ляриca Оприcко
Ромa Кульчицькa
Ніля Пaвлюк
Андрея Якубович
Ромaн Рондяк

Головa КПС
Перший Зacтупник
Другий Зacтупник
Гол. Секторa Фінaнcів
Крaйовий Комендант УПЮ
Діловод Вишколу УПЮ
Крaйовий Комендант УПН
Діловод Вишколу УПН
Кореcп. Секретaр
Проток. Секретaр
Діл. Преcи і Видaнь
Діл. Тіловиховaння
Крaй. Референт УПС
Крaй. Референт УСП
Головa КТК

Бориc Пaвлюк
Ромaн Зaвaдович
Ромaн Гриців
Б. Пaвлюк, Ю. Дaнилів, Т. Гнaтейко
Ромaн Гриців. Гaлинa Кутко
Гaлинa Кутко
Мaруcя Мулик
Мaруcя Мулик
Юрій Дaнилів, Дaнило Ліcовcький
Гaлинa Кутко
Гaлинa Кутко
Володимир Бaзaрко
Гaлинa Кутко, Юрій Дaнилів
Володимир Бaзaрко
Юрій Дaнилів

Резиґнaція пл. cен. Хриcті Цьолко, першого зacтупникa КПС в половині кaденції cпричинилa деякі
недотягнення. КПСтaршинa повиннa булa кооптувaти відповідaльну оcобу нa цей поcт.
3. Зaгaльні зaввaги:
a. Плacтовa web cторінкa www.plastusa.org булa удоcконaленa. Ця cторінкa cтaлa головним
зacобом комунікaції міҗ плacтовим проводом (КПС) тa крaєм.
б. Виміни вишколених виховників міҗ Укрaїною тa ЗСА є дуҗе кориcні. КПСтaршинa повиннa
точніше звітувaти про учacть плacтунів зі ЗСА нa тaборaх в Укрaїні.
.
в.

Позитивним явищем було, що провід КТК відвідaв уcі окруҗні (ОТК) тaбори.
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г.

Вишколи юнaцьких тa новaцьких виховників були уcпішними. Побaҗaно, щоби коҗного року
відбувaлиcя однотиҗневі вишколи для юнaцьких виховників.

ґ. Коміcія Укрaїнcької Мови розпочaлa cвою прaцю в цій кaденції. Требa додaти уcіх зуcиль, щоб
прaця Коміcії продовҗувaлacь, тa принеcлa конкретні пляни для розвитку тa втримaння
укрaїнcької мови в Плacті. КП Стaршинa повиннa приділити відповідні фонди для КУМ, щоб
Коміcія моглa виготовити допоміҗні мaтеріяли у формі гор, звукових (audio) чи фільмових
(video) мaтеріялів для розвитку прогрaми.
4. Рекомендaції:
a. Крaйовa Плacтовa Стaршинa повиннa докінчити вcі cпрaви які торкaютьcя порушення тaборових
прaвил тa диcципліни.
б. Улaд Стaршого Плacтунcтвa (УСП) дaльше не мaє прогрaми. Деякі члени улaду прaцюють
виховникaми, a інші взaгaлі не прaцюють в Плacті.
в. Требa розв’язaти cпрaву „ Молодого Життя”. Чи воно дaльше іcнує, чи ні.
г. Требa перевірити по cтaницях і тaборaх cтaн ВФВ. Вcі муcять дотримувaтиcя тих caмих прaвил,
і лише тоді діcтaнуть відзнaку, і будуть допущені до проб.
ґ. Головa Виховного Секторa повинен мaти більший контaкт з поодинокими членaми cекторa, тa
координувaти їхню прaцю. Головa повинен нaдaти нaпрямні тa гacлa нa підcтaві яких мaє
прaцювaти Виховний Сектор.
д. Вcя кореcпонденція міҗ членaми КПС муcить відбувaтиcя укрaїнcькою мовою. Вcі копії
формaльної кореcпонденції членів KПС повинні бути переcлaні до aрхіву КПС.
е. Кореcпонденція членів КПС зaлишaєтьcя в плacтових aрхівaх . Требa звернути увaгу щоб в
кореcпонденцію не входили оcобиcті, тa неґaтивні інформaції.
є. КПС повиннa чacтіше відбувaти cвої пленуми „в чотири очі”. Провід повинен мaти фізичний
з’язок зі cвоїми членaми.
җ. Побaҗaно, щоби члени КПС періодично відвідувaли поодинокі cтaниці, для крaщої cпівпрaці міҗ
проводом тa крaєм.
5.

Подякa.
Дякую вcім членaм КПРaди зa cпівпрaцю, оcобливо пл.cен. Гaлі Кутко тa пл. cен. Юрієві
Дaнилів. В оcтaнньому році вони зacтупaли тa допомaгaли мені в дії Рaди під чac моєї
відcутноcти пов’язяної з прaцею. Вони причинилиcя до нaпиcaння цього звіту.
Спacибі!

6. Абcолюторія:
Піcля перевірки прaці КПСтaршини, тa прочитaння звітів, КПРaдa пропонує нaдaти aбcолюторію
відcтупaючій КПСтaршині зa 2003-2005 р.

СКОБ!
Зa Крaйову Плacтову Рaду
пл.cен. Бориc Пaвлюк, ХМ
головa КПР

пл. cен. Гaлинa Кутко, Гр.
cекретaр КПР
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РЕЗОЛЮЦІЇ
XXVII-го Крайового Пластового З'їзду
НОМІНАЦІЙНА КОМІСІЯ
Крайова Пластова Старшина:
Голова КПС

пл. сен. Марта Кузьмович

Перший Заступник, Голова сектора зв'язків і організації

пл. сен. Марта Шморгун

Другий Заступник, Голова сектора виховання і вишколів

пл. сен. Марта Перейма

Крайовий Комендант УПЮ

ст. пл. Марта Мудра

Крайовий Комендант УПН

пл. сен. Уляна Слабіцька

Крайовий Референт УПС

пл. сен. Ніля Павлюк

Крайовий Референт УСП

ст. пл. Богдан Печеняк

Діловод Господарки

пл. сен. Зоряна Ставнича

Діловод Вишколу УПН

пл. сен. Маруся Борковська

Діловод Вишколу УПЮ

ст.пл. Діяна Юрчук

Голова КТК

ст. пл. Василь Літепло

Діловод тіловиховання

ст. пл. Татяна Кузьмович

Кореспонденційний секретар

пл. сен. Авра Слюсарчук

Протокольний секретар

пл. сен. Оксана Кіналь

Діловод преси

пл. сен. Галя Голубець

Крайова Пластова Рада:
Голова: пл. сен. Ігор Микита
Члени на 4 роки:
пл.нсе. Зеня Брожина
пл.сен. Лев Голубець

Члени на 2 роки:
пл. сен. Тиміш Гнатейко
пл. сен. Галина Кутко
пл. сен. Юрій Данилів
пл.сен. Маруся Мулик

Заступники:
пл.сен. Боян Онишкевич
пл.сен. Борис Павлюк

ВЕРИФІКАЦІЙНО-МАНДАТНA КОМІСІЯ
На день 10/22/05 год. 2 поп. - 105 делеґатів з 121 голосами, та 9 гостей.
Доповнення 10/23/05 год. 10:15 ранку - 105 делеґатів з 124 голосами
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РЕЗОЛЮЦІЙНА КОМІСІЯ
1. ХХVII КПЗ’їзд вітає Ієрархів і провідників усіх українських церков.
2. ХХVII КПЗ’їзд вітає Президента України Віктора Ющенка та ввесь український нарід в Україні і в
діяспорі, його провідників, працівників на церковному, громадському, культурному,
виховному, науковому і політичному полях.
3. ХХVII КПЗ’їзд вітає намагання громадських чинників обєднатися в єдину громадську централю
українців в ЗСА й заявляє готовість Пласту приступити до такої єдиної централі як тільки
вона заіснує.
4. ХХVII КПЗ’їзд вітає і надає признання всім пластунам які відіграли таку велику ролю як
міжнародні спостерігачі на президентських виборах в Україні 2004 року.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. На заклик Президента України, щоб діяспора вложила два роки праці в Україну, КПЗ’їзд
закликає членів Пласту та ПластПрияту включитися в цю акцію.
2. ХХVII КПЗ’їзд заохочує як виховний засіб відвідування сеніорів і громадян похилого віку
особливо підчас свят.
3. ХХVII КПЗ’їзд рекомендує розглянути розроблення стратегії приєднання і вдержання нових
членів у Пласті.
4. ХХVII КПЗ’їзд рекомендує відновити як виховний засіб пластову традицію опіки над гробами
українців.
5. ХХVII КПЗ’їзд доручає КПСтаршині з нагоди ХХ-ої річниці Чорнобильської аварії провести
інформаційні заходи про події і наслідки аварії в Чорнобилі для пластової молоді і громади.

МАЛА РАДА СКОБИНОГО КРУГА
1. ХХVII КПЗ’їзд доручає КПСтаршині подбати щоб у 2006 році відбувся Крайовий Вишкільний
Табір.
2. ХХVII КПЗ’їзд доручає КПСтаршині ввести в край бодай один проєкт щоб посилити тіловихання
в програмі УПЮ.
3. ХХVII КПЗ’їзд доручає КПСтаршині докласти зусилля щоб юнацтво взяло численну участь в
ЮМПЗ в 2007 році в Канаді.
4. ХХVII КПЗ’їзд доручає КПСтаршині доповнювати електронний архів і бібліотеку виховними
матеріялами.
5. ХХVII КПЗ’їзд підтримує концепцію Орликіяди і висловлює вдячність куреневі Орликівців за їхній
вклад праці, але з виховної сторони є поважні довголітні недотягнення в підготовці і
переведенні програми. ХХVII КПЗ’їзд доручає КПСтаршині вплинути на введення позитивних
змін у підготовці і переведенні Орликіяди, інакше КПС буде змушений відтягнути дозвіл на
участь юнацтва в Орликіяді.
6. З приводу того що малий відсоток юнацтва не переходить повної юнацької програми і не
докінчує третю пробу, ХХVII КПЗ’їзд доручає КПСтаршині припильнувати щоби юнацтво скорше
розпочинало проєкти до третьої проби і як можливо її закінчили до кінця 11-ої кляси щоденної
школи.
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СПІЛЬНА РЕЗОЛЮЦІЯ МРСК І КОМІСІЇ МОВИ:
ХХVII КПЗ’їзд доручає КПСтаршині знайти платного адміністратора мережового домейну КПС
plastusa.org щоби запевнити безпеку сайту і активно його технічно удосконалювати та зробити
його більш доступним до обміну думок.

КОМІСІЯ МОВИ
1. ХХVII КПЗ’їзд доручає КПСтаршині продовжити працю комісії мови до наступнього КПЗ’їзду.
2. ХХVII КПЗ’їзд доручає КПСтаршині фінансово підтримувати проєкти обміну виховних матеріялів
з Україною.
3. ХХVII КПЗ’їзд доручає КПСтаршині заохочувати ближчі зв’язки поміж станицями та школами
українознавства.
4. ХХVII КПЗ’їзд доручає КПСтаршині продовжувати і збільшити число учасників обміну виховників
з Україною.

МАЛА РАДА ОРЛИНОГО КРУГА
1. ХХVІІ КПЗ’їзд доручає Крайовому Комендантові Новацтва виготовити таборову програму для
найстаршого новацтва на окружних таборах.
2. ХХVІІ КПЗ’їзд доручає Крайовому Комендантові Новацтва придбати допоміжні виховні матеріяли
і розіслати їх в край.
3. ХХVІІ КПЗ’їзд доручає Діловодові Новацького Вишколу усучаснити матеріяли Ради Орлиного
Вогню і виготовити допоміжні матеріяли для учасників Ради Орлиного Вогню.
4. ХХVІІ КПЗ’їзд зобов’язує усіх організаторів пластових новацьких таборів на терені ЗСА подбати,
щоб усі члени проводів і булав таборів мали відповідні кваліфікації, а саме :
- Комендант Окружного табору УПН – відбуття із задовільним вислідом Ради Орлиного
Вогню – Гніздових (вишкіл новацьких гніздових)
- Члени проводу і булави окружного табору УПН – відбуття із задовільним вислідом Ради
Орлиного Вогню – Впорядників (вишкіл новацьких впорядників)
5. ХХVІІ КПЗ’їзд доручає Крайовому Комендантові Новацтва перевірити стан членів Пласту котрі
довголітньо працюють з новацтвом але не одержали ступінь КВ.
6. ХХVІІ КПЗ’їзд доручає КПСтаршині придбати склад безрукавників для новачок.
7. ХХVІІ КПЗ’їзд ратифікує Резолюції УПН схвалені 15-ми Зборами КУПО, які потребують
ратифікації крайовими пластовими з’їздами 2/3 членських крайових пластових організацій,
більшістю 2/3 голосів. (Прийнято більше чим 2/3 голосами.) [Текст змін подані в „Пл.Вістях”
ч.84 черга 3/04 та ч.85 черга 11/04 на сторінці www.plastscouting.org ]
РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. ХХVІІ КПЗ’їзд рекомендує, щоб Діловод Новацького Вишколу розвідав можливість переводити
Раду Орлиного Вогню після окружних таборів в роках коли відбувається Золота Булава.
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ТАБОРОВА КОМІСІЯ
1. ХХVII КПЗ’їзд доручає КПСтаршині, разом з опікунами пластового майна, якнайскорше
забезпечити пластове майно від леґальних загроз.

ГОСПОДАРСЬКА КОМІСІЯ
1. ХХVII КПЗ’їзд зобо в’язує кожну пластову групу/станицю розглянути придбання асикурації вразі
будь якого випадку їхнім членам підчас пластових зайнять переведених станицями/групами.
2. ХХVII КПЗ’їзд звільняє новостворених груп/станиць від фінансових зобо в’язaнь до КПС на
термін 3-ох років, в часі їхньої розбудови.
3. ХХVII КПЗ’їзд доручає фінансовому референті КПС перевести семінарі зі скарбниками станиць і
куренів УПС і УСП принайменше раз в рік для обговорення фінансових правил і книговедення.
4. ХХVII КПЗ’їзд доручає КПСтаршині знизити членську вкладку членам УПС від віку 80 на суму $45
а з того 60% на КПС та 40% станиці.
5. ХХVII КПЗ’їзд пропонує такий бюджет на 2005-2006 рік:
Приходи – $177,000
Видатки – $125,000
Резерва – $42,000
На 2006-2007 рік підвищити на 10%.
РЕКОМЕНДАЦІЯ
ХХVII КПЗ’їзд рекомендує новій КПСтаршині розвідати можливість придбання одної загальної
асикурації котра буде охоплювати всі станиці/групи під своєю асикураційною парасолею.
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СТАТУТОВА КОМІСІЯ
Зміни або додатки є подані “bold” в контексті фрази де вони будуть поміщені в Статуті.
ЗМІНА 1.

Додати до Статті V. Крайовий Пластовий З’їзд,

§ 7а. Участь з правом голосування в КПЗ беруть:
А. З уряду
Б. З вибору:
точку Г. Кожна активна Окружна Таборова Комісія (ОТК) має право вислати на
КПЗ’їзд ОДНОГО делеґата (члена ОТК) з правом голосу. Активна Окружна
Таборова Комісія є та котра переводила окружні виховні пластові табори (табір)
затверджені КПСтаршиною в часі поміж КПЗ’їздами, склад якої є затверджений
КПСтаршиною та здала річний звіт зі своєї діяльності. Голос ОТК не є передавчий.
ЗМІНА 2.

Додати до Статті V. Крайовий Пластовий З’їзд,

§7а. Участь з правом голосування в КПЗ беруть:
А. З уряду…
б. по одному представникові тих сеніорських і старшопластунських куренів, які мають в
Пласті-ЗСА свій провід (в 4-ох особах) або принайменше 15 членів.

ЗМІНА 3.

Змінити Статтю VІ. Крайова Пластова Рада, § 1 на:
Крайова Пластова Рада складається з голови, чотирьох членів та двох заступників.
Всіх кандидатів до КПРади добирається на основі пластового досвіду у вищих
пластових проводах.
ЗМІНА 4.

Змінити в Статті VІІІ Пластові Станиці

§12. Станична Старшина складається із:
а. станичного
б. кошового/-ої УПН*
в. кошового/-ої УПЮ*

…. та
Станичний та кошові можуть бути вибрані тільки з поміж пластунів сеніорів(-ок) та
старших пластунів (-ок),…”
* Cтаниці, які немають повних кошів, вибирають замість кошових одного референта
виховної дії.
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30-го грудня 2005р.
До:

Станичних та скарбників в ЗСА

Дорогі Друзі і Подруги!
КПЗ виніс резолюцію щоб знизити членський внесок членам УПС від віку 80 на суму $45 (з того
60% для КПС та 40% для станиці.)
Зміна почнеться ВІД 2006 року і відноситься тільки до сеніорів, які подали канцелярії дату
народження.
Як Ви всі вже знаєте, кожний сеніор є в одній з трьох катеґорії чл.внесків.
Катеґорія 3 (нормальна висота чл.внеску- $65). В рахунках за 2006р. всі сеніори народжені перед
1926р. будуть в новій катеґорії 5 і висота їхнього чл. внеску буде $45. Ці внески будеться додавати
разом з нормальними і станиця пересилає КПС 60%.
Катеґорія 6 (Станиця назначує висоту суми -принаймні $39). Тому, що всі в цій катеґорії зараз
платять по $39, їхня ставка буде змінена на $27.
Катеґорія 4 (Платять нормально по $39 – КПС дістає цілу суму.) Станиця платить за нього якщо
він не заплатить, щоб його ніколи не вичеркнули з Пласту.
Тому, що зміна комплікує адміністрування катеґорії 4, сеніори в цій катеґорії будуть
висилати вплати безпосередньо до канцелярії КПС.
В половині року, канцелярія повідомить скарбників, скільки їхніх сеніорів в цій катеґорії не
заплатило внесок , щоб вони знали за котрих станиця мусить заплатити.
СКОБ!

пл. сен. Зоряна Ставнича
Діловод господарки

пл.сен. Оля Стасюк
Канцелярія
2004-05

2006-07

УСП студенти:

$45

$45

УСП
та УПС нижче 80 років:

$65

УПС понад 80 років:
УПС- фінансово неспроможні (нижче 80 років):
УПС- фінансово неспроможні (понад 80 років):
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$65
$45

$39

$39
$27

СПРАВИ ГОЛОВИ КТК
Табір це завершення цілорічної пластової праці та вимога до поступу в пл. програмі. Табір
це також нагода пережити пл. проргаму в природі, побачитися з друзями та поширити
знайомство. В 2006 р., виховно-вишкільні табори відбудуться від 8-го до 29-го липня.
Спеціялізаційні табори відбудуться в наступних тижнях після того. Також запляновано
цікаві вишколи. (Не всі нижчеподані дати є затверджені.)
Виховно-вишкільні табори
Вовча Тропа
Новий Сокіл
Писаний Камінь
КВТ

http://www.plastusa.org/tabirs/vvtabirs.php
8-29 липня
8-29 липня
8-29 липня
дата ще не устійнена

Вишколи
Золота Булава (14-16 р.)
Лісова Школа
Школа Булавних
Новацьких впорядників
Юнацьких впорядників

http://www.plastusa.org/tabirs/vyshkil.php
30 червня - 8 липня
24 червня - 7 липня
24 червня - 6 липня
24 червня - 7 липня
vnv@plastusa.org
дата ще не устійнена
vyu@plastusa.org

Спеціялізаційні Табори
http://www.plastusa.org/tabirs/spec.php
Морський Табір, Роверовий Табір, Табір Ґольфістів, і ін.
Пригадую всім, що КОНЕЧНО бодай три місяці активно пластувати щоб мати змогу брати
участь в пл. таборі. Це значить брати участь в гуртких або ройових зайняттях або працювати з
виховником самітників. Тобто, діти мусять бути записані до Пласту вже з початком березня, щоб
податися на табір (пластовий рік по станицях кінчається в перших тижнях червня).
Хочу представити додаткові таборові можливості.

КВТ - Крайовий Вишкільний Табір, це особливий табір для розвідувачів та розвідувачок де
учасники мають нагоду індивідуально і в менших групах себе реалізувати і працювати
над проектами до третьої проби.

В Україні відбуваються різні цікаві табори. Заохочую юнацтво поцікавитися цими таборами й по

змозі подаватися на участь в них. Тут ви матимете прекрасну нагоду відбути пластові
табори на Україні, познайомитися з українським побутом, поширити своє знайомство,
випробувати себе і свої сили та й спілкуватися виключно українською мовою з
пластунами з різних країн. Список таборів в Україні буде поміщений на мережовій
сторінці з початком лютого.

За дальшими інформаціями, прошу відвідати http://www.plastusa.org/tabirs/index.php.

СКОБ!
ст. пл. Василь Літепло, ЛЧ
Голова КТК
„ЗМІНА ПОЧИНАЄТЬСЯ ВІД ТЕБЕ!
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