ЗМІСТ
Стор.

Стаття І.

Назва, осідок і терен діяльности

2

Стаття ІІ.

Завдання і засоби діяльности

2

Стаття ІІІ.

Члени

2

Стаття ІV.

Керівні органи

4

Стаття V.

Крайовий Пластовий З’їзд

4

Стаття VІ.

Крайова Пластова Рада

5

Стаття VІІ.

Крайова Пластова Старшина

6

Стаття VІІІ.

Пластові станиці

7

Стаття ІХ.

Майно

9

Стаття Х.

Відзнака

9

Стаття ХІ.

Зміна статуту, чартеру й ліквідація

9

Цей статут, схвалений Х-тим Крайовим Пластовим З’їздом, включає всі зміни схвалені :
ХІІ-тим КПЗ-1975
ХІІІ-тим КПЗ-1977 ХІV-тим КПЗ-1979
ХVІІІ-тим КПЗ-1987
ХІХ-тим КПЗ-1989
ХХ-тим КПЗ-1991
ХХІІ-им КПЗ-1995
XXIV-им КПЗ-1999
XXVII-им КПЗ-2005.

З проголошенням цього статуту, втрачає свою силу статут з датою 2001 року.

2005

СТАТУТ
Товариства „ПЛАСТ”, Української Скавтської Організації в ЗСА
Стаття І. НАЗВА, ОСІДОК і ТЕРЕН ДІЯЛЬНОСТИ.
§ 1. Товариство має назву „ПЛАСТ, УКРАЇНСЬКА СКАВТСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ В ЗСА", по англiйськи "Plast,
Ukrainian Scouting Organization - USA", в скороченню "Пласт".
§ 2. Пласт iнкорпорований в стейтi Мишиґен, з тереном дiяльности - З'єднанi Стейти Америки.
Крайової Пластової Старшини визначує Крайовий Пластовий З'їзд.

Осідок

§ 3. Пласт діє на підставі чартеру про інкорпорацію, виданого Стейтом Мишиґен, дня 25 липня 1950 року і
доповненого дня 8 серпня 1967 року, який є складовою частиною цього статуту.
Стаття ІІ. ЗАВДАННЯ і ЗАСОБИ ДІЯЛЬНОСТИ.
§ 1. Пласт має такі завдання:
а. розвивати моральні й умові прикмети та фізичні сили молоді українського походження, замешканої в
ЗСА та вишколювати цю молодь на добрих громадян і життєздатних людей з допомогою виховних
метод та на ідейних підставах Пласту, спертих на трьох головних обов'язках з'ясованих у Пластовій
Присязі та на Пластовому Законі так, як їх уклав д-р Олександер Тисовський;
б. плекати серед цієї молоді позитивні традиції її предків та розвивати знання і розуміння їх історії,
культури, змагань та ідей.
§ 2. Для виконання цих завдань Пласт буде:
а. організувати згадану молодь обидвох статей, як теж пластових виховників, провідників та всіх
зрілих віком членів і приятелів Пласту в пластових станицях та видавати цим станицям
потвердження чартеру;
б. ухвалювати принципи, методи й напрямні діяльности, правильники внутрішної організації та
приписи про однострої членів Пласту, та ратифікувати постанови КУПО в справі відзнак і прапорів;
в. вести сходини, лекції, культурно-мистецьку самодіяльність, спортові вправи та змагання,
розважальні гри, мандрівки, табори, видавати книжки та журнали і посідати нерухомості;
г. організувати матеріяльні засоби потрібні до ведення цієї діяльности.
§ 3. Пласт є неполітичною і міжконфесійною організацією, а його діяльність не є спрямована на добування
зиску.
§ 4. Діяльність Пласту має виключно добродійний і виховний характер, згідно з вимогами секції 501(c)(3)
Податкового Кодексу з 1954 року. Прибутків Пласту не можна вжити для нічиєї приватної користі, ані
ведення пропаганди з ціллю впливати на законодавство. Пласт не може проявляти політичної
діяльности для піддержки кандидатів на публічні уряди.
Стаття ІІІ. ЧЛЕНИ.
§ 1. Члени Пласту є:
а. звичайні;
б. приятелі;
в. добродії;
г. почесні.
§ 2. Звичайний член зветься пластун, чи пластунка. Звичайним членом може стати кожний громадянин, або
постійний мешканець ЗСА, українського походження, який:
а. Закінчив 6 літ життя;
б. готовий виховуватися та вишколюватися в Пласті згідно з його методами та принципами на доброго
громадянина та життєздатну людину.
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§ 3. Звичайні члени діляться на :
а. пластунів новаків/-чок, у віці від 6 до 11 літ;
б. пластунів юнаків/-чок, у віці від 12 до 17 літ;
в. старших пластунів/-ок, у віці від 18 до 35 літ;
г. пластунів сеніорів/-ок, у віці понад 28 років, які вишколені на пластових засадах, зобов'язуються
додержувати їх в особистому та громадському житті і бажають далі співпрацювати у виконанні
завдань Пласту.
§ 4. Звичайні члени мають такі обов'язки та права:
а. зберігати у своєму житті та поступованні ідейні підстави Пласту, названі в статті ІІ, §1 і бути
зразковими членами його суспільства;
б. співпрацювати в осягненні цілей Пласту і брати участь в усіх заняттях, приписаних для цього віку і
ступеня;
в. платити щорічно членські внески;
г. офіційно полагодити перехід до чергового уладу (оформлення) впродовж одного року після
звільнення;
ґ. користати з усякого роду влаштувань Пласту, згідно з внутрішніми правильниками;
д. носити приписаний правильниками однострій і відзнаки.
Старші пластуни/-ки і пластуни сеніори/-ки, які виконали обов'язок як в точці §4в., мають крім цього,
право:
е. висловлювати звичайною організаційною дорогою свої спостереження і критичні завваги щодо
діяльности Пласту і його органів та передавати пластовим проводам пропозиції для покращання
діяльности Пласту;
є. брати участь в Крайовому Пластовому З'їзді (Стаття V, §7а) та Загальному Зборі станиці (Стаття VІІІ,
§9), вибирати і бути вибраним/-ною до керівних органів Пласту, з обмеженнями поданими в Статті
VІІ, §2 і Статті VІІІ, §12.
§ 5. Прийняття і звільнення звичайних членів:
а. Прийняття в члени новаків і юнаків, за попередньою письмовою згодою батьків, чи опікунів, та
звільнення їх з членства полагоджує провід даної виховної частини в станиці;
б. прийняття в члени старших пластунів/-ок та сеніорів/-ок полагоджує Крайова Пластова Старшина
сама, або на пропозицію Станичної Старшини; старшим пластуном/-кою, чи сеніором/-кою перестає
бути той, кого Крайова Пластова Старшина сама або на пропозицію Станичної Старшини:
б-1. Звільнить з членства на власне його умотивоване прохання;
б-2. Вичеркне з членства за несповнювання членських обов'язків;
б-3. Виключить з членства за діяльність шкідливу для Пласту, або за вчинок негідний доброго
громадянина.
§ 6. Члени-приятелі -- це громадяни які:
а. закінчили 18-ий рік життя;
б. визнають корисність пластової ідеї та погоджуються з методами пластового виховання;
в. готові морально та матеріяльно допомагати пластовій молоді та Пластові;
г. є членами гуртка Приятелів Пласту при одній із станиць.
§ 7. Членів приятелів приймає та звільняє провід гуртка Приятелів Пласту, повідомляючи про це Станичну
Старшину.
§ 8. Титул „Члена Добродія Пласту" надає Крайова Пластова Старшина фізичній або правній особі, що
видатними способами причинилася до поширення пластового руху. Крайова Пластова Старшина може
відібрати цей титул за вчинок негідний доброго громадянина.
§ 9. Титул „Почесного Члена Пласту" надає -- на внесення Крайової Пластової Старшини -- Крайовий
Пластовий З'їзд особі, що надзвичайно прислужилася до поширення пластової ідеї. Крайовий
Пластовий З'їзд може відкликати цей титул за вчинок, негідний доброго громадянина.
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Стаття ІV. КЕРІВНІ ОРГАНИ.
§ 1. Пластом керують такі органи:
а. Крайовий Пластовий З'їзд;
б. Крайова Пластова Рада;
в. Крайова Пластова Старшина.
Стаття V. КРАЙОВИЙ ПЛАСТОВИЙ З'ЇЗД.
§ 1. Найвищий керівний орган -- Крайовий Пластовий З'їзд -- вирішує всі справи, що торкаються основних
питань Пласту.
§ 2. Крайова Пластова Старшина скликає що два роки Крайовий Пластовий З'їзд, повідомляючи членів
через станиці і з допомогою преси про день, місце і порядок нарад Крайового Пластового З'їзду -найменше місяць наперед.
§ 3. Коли в означеній годині не явиться половина управлених до голосування, то З'їзд відбудеться годину
пізніше і може рішати правосильно, без огляду на число приявних, але тільки в справах поміщених на
денному порядку.
§ 4. Крайовий Пластовий З'їзд відкриває Голова Крайової Пластової Старшини, чи його заступник, і
переводить вибір президії, зложеної з трьох членів, що проводять З'їздом.
§ 5. До компетенції Крайового Пластового З'їзду належить:
а. розглядати діяльність проводу Пласту на основі його звітів та уділювати йому звільнення;
б. вибирати голову і членів Крайової Пластової Ради та голову і членів Крайової Пластової Старшини;
в. устійнювати принципи, методи і напрямні діяльности та внутрішньої організації Пласту;
г. схвалювати бюджет та висоту членських внесків;
ґ. іменувати „Почесних Членів Пласту”;
д. переводити зміни чартеру і статуту Пласту.
§ 6. Всі ухвали З'їзду, за виїмком змін чартеру або статуту і ліквідації Пласту (глянь стаття ХІ), переходять
звичайною більшістю голосів.
§ 7а. Участь з правом голосування в Крайовому Пластовому З'їзді беруть:
А. З уряду:
а. голови Станичних Рад, станичні або їх заступники (тільки один з них), кошові, зв'язкові, гніздові;
б. по одному представникові тих сеніорських і старшопластунських куренів, які мають в Пласті-ЗСА
свій провід (в 4-ох особах) або принайменше 15 членів;
в члени Крайової Пластової Ради і Крайової Пластової Старшини, включаючи і тих, яких мандати
на даному З'їзді вигасають;
г. сеніори керівництва з терену ЗСА, якщо вони в даний час виконують постійну пластову працю,
згідно з уточненням схваленим Крайовим Пластовим З'їздом.*
* XIV-ий Крайовий Пластовий З'їзд схвалив таке уточнення цієї вимоги: Сповненням вимоги
виконування пластової праці в статті V, § 7а, уступ А, точка г. статуту є виконування обов'язків

виховника в пластових частинах, члена Станичної Ради, або Станичної Старшини, постiйного
спiбробiтника Крайової Пластової Старшини, члена Головної Пластової Ради, члена або
постійного співробітника Головної Пластової Булави.

Учасники З'їзду з уряду, вичислені під а., в., і г., можуть мати тільки один голос, навіть коли в
одній особі збігаються різні кваліфікації. Пластові виховники: кошові, зв'язкові і гніздові,
управлені до участи в З'їзді, можуть передавати свої голоси іншим діючим виховникам - на
письмі - якщо самі не будуть приявні на З'їзді. Інші делеґати з уряду і сеніори керівництва не
можуть передавати своїх голосів іншим особам.
Б. З вибору:
а. делеґати станиць у відношенні один від кожних 20 сеніорів/-ок і старших пластунів/-ок, з тим,
що 10 членів після останньої двадцятки управнює до вибору однога делеґата більше; станиці,
які мають менше ніж 20 членів УПС і УСП, та Пластові Групи мають право вибрати одного
делеґата; делеґатів вибирає кожна станиця або на своїм звичайнім, або на окремім
передз'їздовім зборі;
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б. один делеґат від кожного гуртка Приятелів Пласту; гурток, що має більше ніж 50 членів, має
право вибрати додаткових делеґатів у відношенні – від кожної, хоч би розпочатої 50-тки.
Голоси вибраних делеґатів можуть бути передані іншим учасникам З'їзду на підставі письмової
повновласти, виставленої Станичною Старшиною.
В. Інші, заслужені для Пласту учасники З'їзду, яким З'їзд признає право голосування.
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.
Один учасник З'їзду не може мати більше ніж три голоси з усіх джерел репрезентації. Учасники З'їзду зі
станиць віддалених від місця З'їзду більше як 1,000 миль, можуть кумулювати до 5 голосів.
§ 7б. Без права голосування, як гості, можуть бути приявні на З'їзді всі старші пластуни/-ки і пластуни
сеніори/-ки та члени приятелі.
§ 8. Пасивне виборче право до проводу Пласту послуговує: сеніорам/-кам, старшим
членам приятелям з обмеженням, поданим у статті VІІ, § 2.

пластунам/-кам і

§ 9. Крайова Пластова Старшина скликає Надзвичайний Крайовий Пластовий З'їзд в наслідок власного
рішення за попередньою згодою Крайової Пластової Ради, або на письмове домагання:
а. звичайної більшости всіх членів Крайової Пластової Ради;
б. третини членів управнених до участи у З'їзді.
В домаганні мусить бути поданий проєкт нарад вимаганого З'їзду. В обох останніх випадках З'їзд мусить
бути скликаний найпізніше до 40 днів від одержання домагання з поданням порядку нарад, при чому
учасники мусять бути повідомлені принайменше 20 днів перед початком З'їзду.
§10. У випадку конечности Надзвичайний Крайовий Пластовий З'їзд може відбутися шляхом листування, на
основі окремого правильника, схваленого Крайовою Пластовою Радою.
Стаття VІ. КРАЙОВА ПЛАСТОВА РАДА.
§ 1. Крайова Пластова Рада складається з голови, чотирьох членів та двох заступників. Всіх кандидатів до
КПРади добирається на основі пластового досвіду у вищих пластових проводах.
§ 2. Членів Крайової Пластової Ради вибирає Крайовий Пластовий З'їзд на чотири роки, при чому половина
з них уступає що два роки на Крайовому Пластовому З'їзді. Перший раз про уступлення рішає жереб, а
пізніше чотирорічне членство в Раді. Голову Крайової Пластової Ради вибирається що два роки.
§ 3. Коли на Крайовому Пластовому З'їзді уступає член Крайової Пластової Ради, на якого ще не приходить
черга, або коли такий вибуде з Ради в часі поміж З'їздами, то З'їзд вибирає на його місце іншого члена
на час його каденції.
§ 4. Крайова Пластова Рада:
а. вибирає з поміж себе заступника голови й секретаря, виділяє із себе Крайову Раду Чести та Крайову
Провірну Комісію, і у випадку вибуття членів Ради в часі поміж З'їздами покликує до Ради вибраних
заступників;
б. вислухує річні звідомлення з діяльности Крайової Пластової Старшини, висловлює до них свої
завваги, схвалює річний плян діяльности, виготовлений Крайовою Пластовою Старшиною та
затверджує річний б'юджет Пласту на другий адміністраційний рік каденції Крайової Пластової
Старшини;
в. перевіряє діяльність Крайової Пластової Старшини і цілого Пласту в ЗСА та звітує про вислід
перевірки перед Крайовим Пластовим З'їздом;
г. іменує голову Крайової Пластової Старшини і доповняє склад Крайової Пластової Старшини у
випадках передбачених у статті VІІ, § 3е, 6 і 7;
ґ. у наглих випадках, в часі між З'їздами, має право вирішувати справи, застережені для З'їзду; такі
рішення зберігають важність до найближчого З'їзду і повинні бути З'їздові зголошені;
д. вирішує відклики від рішень Крайової Пластової Старшини (гл. напр. стаття VІІІ, §17) та від рішень
Станичних Рад в справах непорозумінь внутрі станиць (стаття VІІІ, §15б) і на внесення Крайової
Пластової Старшини полагоджує інші непорозуміння в Пласті.
§ 5. Засідання Крайової Пластової Ради скликує, не рідше, ніж що пів року, Голова Крайової Пластової
Ради, або один із його замісників, повідомляючи членів Ради принайменше два тижні наперед про дату
і порядок нарад.

С Т А Т У Т П Л А С Т У В З С А - 2005

5

§ 6. До важности ухвал Крайової Пластової Ради потрібно приявности найменше половини членів. Всі
рішення переходять звичайною більшістю голосів. В разі браку вимаганого числа членів, засідання
може відбутися годину пізніше, одначе воно може вирішувати тільки справи поміщені на порядку
нарад.
Стаття VІІ. КРАЙОВА ПЛАСТОВА СТАРШИНА.
§ 1. Крайова Пластова Старшина складається з:
а. Голови Крайової Пластової Старшини;
б. Першого Заступника Голови і Діловода Зв'язків;
в. Другого Заступника Голови;
г. Крайового/-ої Коменданта/-ки Юнацтва;
ґ. Крайового/-ої Коменданта /-ки Новацтва;
д. Крайового/-ої Референта/-ки Уладу Пластового Сеніорату;
е. Крайового Референта Уладу Старшого Пластунства;
є. Секретаря;
ж. Діловода Господарки;
з. Діловода Організації;
и. Діловода Преси і Видань;
й. Діловода для Гуртків Приятелів Пласту;
і. Діловодів Вишколів (двох);
ї. Голови Крайової Таборової Комісії;
к. Діловода Тіловиховання;
л. Інших діловодів в міру потреби.
§ 2. Голова Крайової Пластової Старшини, його Заступники, Крайові Коменданти УПН і УПЮ можуть бути
вибрані тільки з поміж пластунів сеніорів/-ок або старших пластунів/-ок.
Крайовий Референт Уладу Пластового Сеніорату може бути вибраний тільки з поміж пластунів сеніорів/
-ок, а Крайовий Референт УСП-ів/-ок тільки з поміж старших пластунів/-ок.
Крайового Референта Уладу Пластового Сеніорату з правила вибирає Крайовий З'їзд Пластового
Сеніорату, а Крайового Референта Уладу Старшого Пластунства-- Kрайовий З'їзд Старшого
Пластунства.
§ 3. Крайова Пластова Старшина:
a. плянує, веде, наглядає і справляє діяльність Пласту;
б. виготовляє щорічні звіти із своєї діяльности для Крайової Пластової Ради та дворічні звіти на
Крайовий Пластовий З'їзд;
в. схвалює внутрішні правильники в рямцях цього статуту;
г. відповідає за свою діяльність перед Крайовим Пластовим З'їздом;
ґ. підготовляє матеріяли для рішень Крайового Пластового З'їзду та виконує його рішення;
д. заступає та репрезентує Пласт назовні, зокрема перед владою;
е. за згодою Крайової Пластової Ради доповнює свій склад новими членами до ведення окремих
діловодств;
є. покликує Господарську Раду, як дорадчий орган у господарських справах та в міру потреби -- інші
комісії, референтури чи підреферентури, помічні в діяльності діловодів.
§ 4. Голова Крайової Пластової Старшини очолює і координує діяльність Крайової Пластової Старшини і
репрезентує її назовні. Члени Крайової Пластової Старшини відповідають за свою діяльність перед
Головою, а разом із головою перед Крайовим Пластовим З'їздом.
§ 5. Члени Крайової Пластової Старшини ведуть діяльність на основі обов'язуючих правильників, а коли
таких немає, вони на початку своєї каденції представляють до схвалення Крайовій Пластовій Старшині
головні напрямні своєї діяльности.
§ 6. Коли вибув Голова Крайової Пластової Старшини, його обов'язки перебирає один із заступників Голови.
Якщо ніодин із заступників не може перебрати на стало обов'язків Голови, тоді Крайова Пластова Рада,
на пропозицію Крайової Пластової Старшини, іменує нового Голову Крайової Пластової Старшини.
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§ 7. Коли вибули інші члени Крайової Пластової Старшини, то їх заступників кооптує Крайова Пластова
Старшина, так довго, доки діє принайменше половина вибраних членів Крайової Пластової Старшини.
Коли вибуло більше ніж половина членів Крайової Пластової Старшини, тоді нових членів іменує
Крайова Пластова Рада на пропозицію Крайової Пластової Старшини. У випадку неактивности членів
Крайової Пластової Старшини, Крайова Пластова Рада може на внесення Крайової Пластової Старшини
заступити таких неактивних членів.
§ 8. Засідання Крайової Пластової Старшини скликає, по змозі, не рідше ніж раз на місяць, Голова або його
заступник, повідомляючи членів принайменше тиждень наперед про дату і порядок нарад.
§ 9. Крайова Пластова Старшина вирішує всі справи на своїх засіданнях. До важности рішень Крайової
Пластової Старшини потрібно приявности найменше половини членів. Всі рішення переходять
звичайною більшістю голосів. В разі браку вимаганого числа членів засідання може відбутися годину
пізніше, одначе воно може вирішувати лише справи вміщені на порядку нарад. У виїмкових випадках
Голова Крайової Пластової Старшини в порозумінні з відповідним діловодом чи діловодами може
вирішити наглі і невідкладні справи. Такі рішення мусять бути подані до затвердження Крайовій
Пластовій Старшині на її найближчому засіданні.
§10. Крайовий Комендант(-ка) Юнацтва провадить у виховній діяльності в Уладах Юначок і Юнаків, а
Крайовий Комендант(-ка) Новацтва в Уладах Новачок і Новаків.
§11. Новообрана Крайова Пластова Старшина повинна перебрати урядування по змозі не пізніше ніж місяць
після вибору. До того часу діє і відповідає за організацію попередня Крайова Пластова Старшина.
Стаття VІІІ. ПЛАСТОВІ СТАНИЦІ.
§ 1. Пласт є зорганізований територіяльно у місцевих відділах званих „станицями”, що їх творять члени, які
живуть в одній місцевості. Станиця веде свою діяльність на підставі чартеру, потвердженого Крайовою
Пластовою Старшиною.
§ 2. Кожна станиця веде виховну діяльність в окремих частинах, відповідно до статі членів та їхнього віку, а
саме -- в гніздах новаків і новачок, куренях юнаків і юначок.
§ 3. Станиця ділиться на:
а. Кіш Юнацтва пiд проводом Кошового/-ої УПЮ;
б. Кіш Новацтва під проводом Кошового/-ої УПН;
в. Осередок Праці Уладу Старшого Пластунства під проводом Провідників;
г. Осередок Праці Уладу Пластового Сеніорату під проводом Провідника;
ґ. Гурток Приятелів Пласту під проводом Голови Гуртка.
§ 4. Коші діляться на:
а. (Кiш УПН) -- Гнізда Новаків та Гнiзда Новачок пiд проводом Гніздових;
б. (Кiш УПЮ) -- Курені Юнаків та Куренi Юначок під проводом Зв'язкових.
§ 5. Гнізда новаків(-ок) діляться на рої, кожний по 6–10 членів а курені юнаків(-ок) діляться на гуртки,
кожний по 6–8 членів.
§ 6. а. В станицях, в яких нема відповідної кількости членів, замість кошів і осередків праці можуть діяти
поодинокі рої, чи гнізда новаків/-ок, гуртки, чи курені юнаків/-ок, чи навіть індивідуально старші
пластуни/-ки та сеніори/ки.
б. Подрібні постанови про діяльність новацьких, юнацьких, старшопластунських і сеніорських частин і
гуртків Приятелів Пласту містяться в дотичних правильниках.
§ 7. Незалежно від Осередків Праці Сеніорату і Старшого Пластунства, які організаційно охоплюють всіх
сеніорів та старше пластунство в місці їх перебування—існують ще сеніорські та старшопластунські
курені, яких члени можуть перебувати в різних місцевостях. Завданням цих куренів є переводити силами
та засобами своїх членів певні окремі завдання в Пласті, базуючи ці акції на дружньому співжитті своїх
членів.
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§ 8. Провід станиці складається з таких органів:
а. Загальний Збір;
б. Станична Старшина;
в. Станична Рада.
§ 9. Загальний Збір станиці, залежно вiд обставин, відбувається кожного або кожного другого року. Збiр
рiшає та визначує тривання каденцiї та про своє рiшення повiдомляє КПСтаршину. Участь в ньому з
правом голосування беруть: всі сеніори (-ки) і старші пластуни (-ки), що постійно живуть на терені
діяльности станиці і є в ній зареєстровані, та члени управи Гуртка Приятелів Пласту. Пасивне право
вибору до проводу станиці прислуговує: пластунам сеніорам (-кам), старшим пластунам (-кам) і членам
приятелям, із застереженням, як у §12-ому.
§10. До компетенції Загального Збору станиці належить:
а приймати звіти Станичної Старшини і Станичної Ради, висказувати свою думку про їх діяльність та
давати їм звільнення;
б. вибирати нову Станичну Старшину і Станичну Раду;
в. намічувати плян діяльности нової Станичної Старшини;
г. ухвалювати внесення на Крайовий Пластовий З'їзд.
§11. Вибір Станичної Старшини вимагає для своєї правосильности затвердження Крайової Пластової
Старшини. В разі незатвердження вибору, або в разі припинення Станичної Старшини в урядованні за
неправильну діяльність Станична Рада має скликати до двох тижнів Загальний Збір для вибору
Станичної Старшини.
§12. Станична Старшина складається із:
а. станичного;
б. кошового/-ої УПН*;
в. кошового/-ої УПЮ*;
г. Писаря;
ґ. діловода господарки;
д. Провідників Осередків Праці Уладу Пластового Сеніорату і Уладу Старшого Пластунства;
е. голови Гуртка Приятелів Пласту;
є. Евентуально заступників станичного та відповідного до потреби і можливости числа діловодів так
само як у Крайовій Пластовій Старшині. Зв'язкові Уладів Пластунів/-ок Юнаків/-ок та гніздові Уладів
Пластунів Новаків/-ок входять в склад Станичної Старшини, як повноправні члени.
Станичний та кошові можуть бути вибрані тільки з поміж пластунів сеніорів/-ок та старших пластунів/ок, провідник Осередка Праці Уладу Пластового Сеніорату тільки з поміж пластунів сеніорів/-ок), а
провідники Осередків Праці Уладу Старшого Пластунства тільки з поміж старших пластунів/-ок.
В станицях, які не мають усіх складових частин, як подано в §3 та §6 (а) цієї статті, або не мають
досить пластунів сеніорів/-ок, старших пластунів/-ок та членів Приятелів Пласту до обсади всіх
потрібних діловодств, можна склад станичної старшини змінити відповідно до потреб і можливості
станиці.
* Станиці, які не мають повних кошів, вибирають замість кошових одного референта виховної дії.
§13. Станичний очолює і координує виховну та адміністраційно-господарську діяльність станиці і
репрезентує її назовні. Члени Станичної Старшини відповідають за свою діяльність перед Станичним, а
разом із Станичним, перед Загальним Збором станиці і перед Крайовою Пластовою Старшиною. У
випадку неактивности членів Станичної Старшини, Крайова Пластова Старшина може сама, або на
внесення Станичної Ради, чи Станичної Старшини заступити неактивні особи іншими, або зарядити
вибiр нових дiловодiв.
§14. Станична Старшина:
а. репрезентує всі частини Пласту своєї місцевости, включно з Гуртком Приятелів Пласту, перед
громадянством;
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б. наглядає і координує діяльність виховних частин та організує всі їхні зовнішні виступи;
в. допомагає морально й матеріяльно в оснуванні і діяльності виховних частин;
г. вирішує всі справи на своїх засіданнях (аналогічно до статті VІІ, § 9).
§15. Станична Рада складається з голови і двох до чотирьох членів. До її обов'язків належить:
а. перевірка організаційної, виховної і господарської діяльности станиці та зв'язані з тим чинності
поодиноких діловодів;
б. полагоджування непорозумінь внутрі станиці на внесення Станичної Старшини або заінтересованих
осіб.
Для малочисельної пластової станиці, яка не може вибрати Станичної Ради, назначує її Крайова
Пластова Старшина.
§16. Члени—приятелі творять при станиці Пласту Гуртки Приятелів Пласту під проводом вибраної членами
управи. Рахунковість Гуртка включається в рахунковість станиці.
а. окремо вiд Гуртка Приятелiв в кожнiй станицi iснує Ланка Батькiв, яка об'єднує батькiв з Пластприяту,
УСП та УПС для помочi пластовому проводовi у здiйсненнi виховних завдань Станицi.
б. Усi батьки пл. молодi зобов'язанi бути зареєстрованими членами УСП, УПС або Пластприяту та
автоматично зараховуються в члени Ланки Батькiв.
§17. На випадок ліквідації станиці її майно переходить до Крайової Пластової Старшини. Це майно буде
повернене коли впродовж 10 літ ця станиця буде відновлена.
§18. Крайова Пластова Старшина має право розв'язати станицю, якщо її діяльність противиться пластовій
ідеології, зокрема Трьом Головним Обов'язкам Пластуна, або Пластовому Законові, або приносить іншу
шкоду Пластові, або коли станиця не проявляє діяльности.
Від рішення Крайової Пластової Старшини прислуговує станиці право відклику до Крайової Пластової
Ради. До часу вирішення діяльність станиці є завішена.
Коли станиця має менше, як 6 членів УПН і 6 членів УПЮ вона стає „Пластовою Групою”. Усі уступи
Статуту, які відносяться до станиць також відносяться по змозі до Пластових Груп, з виїмком таких:
а. репрезентація на Крайовому Пластовому З'їзді є обмежена до голосу з вибору;
б. провід Групи складається з одної особи, але може мати більший склад;
в. провірчою Радою може бути одна особа.
Стаття ІХ. МАЙНО.
§ 1. Майно Пласту складається з:
а. членських внесків та добровільних датків членів;
б. прибутків з імпрез і підприємств;
в. нерухомостей правно зареєстрованих на „Пласт, Інк";
г. дарів, записів і підмог посторонніх осіб, правних і фізичних.
§ 2. Адміністративним роком є календарний рік.
Стаття Х. ВІДЗНАКА.
§ 1. Відзнакою Пласту є лілея вплетена в український герб-тризуб.
Стаття ХІ. ЗМІНА СТАТУТУ, ЧАРТЕРУ Й ЛІКВІДАЦІЯ.
§ 1. Про зміну чартеру та цього статуту рішає Крайовий Пластовий З'їзд кваліфікованою більшістю 2/3
голосів, а про ліквідацію Пласту тією більшістю, під умовою, що в З'їзді бере участь найменше половина
осіб, управлених до голосування, при чому:
а. ті справи мусять бути вміщені на порядок нарад у повідомленні про З'їзд;
б. умотивовані внесення на зміну або доповнення статуту були написані і переслані до Крайової
Пластової Старшини не пізніше, як три місяці перед Крайовим Пластовим З'їздом, а Крайова
Пластова Старшина має переслати їх, разом зі своїми заввагами, до Пластових станиць принаймні
один місяць перед Крайовим Пластовим З'їздом.
§ 2. Про майно Пласту рішає, в разі ліквідації, З'їзд, що ухвалив ліквідацію, з тим, що все майно, яке
залишилось після сплати зобов'язань, може бути передане тільки добродійним або виховним установам
(одній або більше), що відповідають вимогам секції 501(с)(3) Податкового Кодексу з 1954 року, або
федеральній, стейтовій чи місцевій владі для публічного користування.
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