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Ті, що з волі Всевишнього відійшли на Вічну Ватру 
Від 29 вересня 2019 року до 1 жовтня 2020 року 

 

Вічная пам’ять! 
 

 

пл. сен. Микола Ставничий, ЛЧ 

пл. сен. Володимир Корнага, ЛЧ 

пл. сен. Богдан Коженьовський, ЛЧ 

пл. сен. Ігор Шуст, ОХ 

пл. сен. Віра Гнатюк, НО 

пл. сен. Іванна Кучер, Гр. 

пл. сен. Галина Прасіцька, ЧП 

пл. сен. Ярослав Козак, СМ 

пл. сен. Ігор Гайда, ЧМ 

пл. сен. Митрополит Стефан Сулик, ЛЧ 

пл. сен. Іванна Білик, ЧП 

пл. сен. Андрій Рудко 

пл. сен. Юрій Богачевський, ЛЧ 

пл. сен. Йосиф Мицик, ПБ 

пл. сен. Володимир Рудакевич, СМ 

пл. сен. Олександра Юзенів, Верх. 

пл. сен. Богдан Ґуран, ЧМ 
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Звіт Крайової Пластової Ради 
за час від 29 вересня 2019 р.  до 31 жовтня 2020 р. 

 
 
1. Організація: 
Склад Крайової Пластової Ради, який був вибраний на ХХХVII Крайовому Пластовому З’їзді 
29 вересня 2019 р. 
 
Голова: пл. сен. Юрій Гук 
Члени на 4 роки:        Члени на 2 роки:  Заступники: 
пл. сен. Aрeтa Kyріца       пл. сен. Марко Бей  пл. сен. Ірка Зварич (4 роки) 
пл. сен. Михась Савицький    пл. сен. Роман Шиприкевич пл. сен. Богдан Кордуба (2 роки) 
 
2. Праця: 
Голова КПРади чи призначений член Ради брав участь у 11 сходинах пленуму КПС, та 
також тримали зв’язок через е-пошту та телефон. Через коронавірус, зв'язок між КПС та 
КПР був віртуальний. Так само окружні табори та праця в станицях і уладах Пласту 
відбувалася віртуально. КПРада була дорадником КПС та співпраця була дуже успішною. 
 
3. Перегляд Звітів: 
КПРада уважає що члени КПСтаршини взірцево виконували свої обов'язки, та далі 
працюють над Резолюціями та Рекомендаціями XXXVII КПЗ’їзду. 
 
4. Рекомендації: 
Одне доповнення від Голови або референтів КПС є побажане:  Які вказівки, обмеження та 
цілі має ця КПС-ом створена робоча група щодо «інклюзивності, справедливості та інші 
може важніші справи в Пласті»? Який вплив на робочу групу буде мати пізніша 
програмова точка «Інклюзивність» ? 
 
Може усні доповненняна на з’їзді дадуть відповідь. 
 
Також рекомендуємо щоб КПС розглянув можливість внести резолюцію щоб Голови ОТК 
складали річний звіт виховної праці та поправки на оселях до Голови КТК. Це краще опише 
табори та стан осель.  
 
 
 

З Великою Пошаною, 
 

СКОБ! 
 

пл. сен. Юрко Гук, ВБ 
Голова Крайової Пластової Ради 
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Звіт Голови КПС 
за час від 29 вересня 2019 р. до 31 жовтня 2020 р. 

 
Склад Крайової Пластової Старшини в США: 

 
Голова     пл. сен. Андрій Козак, ЧМ 
Перший Заступник    пл. сен. Оля Дужа 

  Голова Сектора Зв’язків і Організації  
Другий Заступник     пл. сен. Рута Ріпецька, ЛМ  

  Голова Сектора Виховної Дії 
Третий Заступник     пл. сен. Бузьо Миськів, ХМ 

  Діловод Господарки  
Крайова Комендантка УПН   пл. сен. Уляна Слабіцька, ПС 
Крайовий Комендант УПЮ   ст. пл. геть. скоб Андрій Зварич, СМ 
Діловод Новацького Вишколу   пл. сен. Христя Гладка, Гр. 
Діловод Юнацького Вишколу   пл. сен. Андрій Гарматій, «V» 
Голова Крайової Таборової Комісії  пл. сен. Роман Левицький, Тис. 
Діловод Тіловиховання    пл. сен. Христя Козак, СП 
Протокольний Писар    ст. пл. геть. вірл. Наталка Тарасюк 
Референт Комунікації    пл. сен. Ната Білаш, ЛМ 
Діловод Преси     ст. пл. Оленка Гладка, Гр. 
Крайова Булавна УСП    ст. пл. вірл. Калина Дурбак, Кн. 
Крайова Булавна УПС    пл. сен. Богданнa Ковальчук, Тис. 
 
21-го вересня 2020 року на Пленумі КПС передано пост Діловода Новацького 

 Вишколу ст. пл. Оленці Гладці, Гр., а пост Діловода Преси ст. пл. геть. вірл. Андреї 
 Пенцак, Гр.  Голосування перейшло одноголосно. 
 
Згідно зі статутом прийнято на ХХХІ Крайовому Пластовому З’їзді (КПЗї’зд), що КПЗ’їзд 
скликається щорічно, а вибір проводу Крайової Пластової Старшини (КПС) і Крайової 
Пластової Ради (КПР) відбувається, що два роки. ХХХVII Крайовий Пластовий З’їзд відбувся 
на Союзівці 28-29 вересня 2019 р. 
 
Як Голова КПС, я координую, дораджую, та перевіряю загальну працю референтів КПС, 
станиць, куренів, та ОТК. 
 
Пленуми 

● Перевів 11 пленумів КПС і багато інших телеконференцій про різні загальні пластові 
справи, таборові справи, та виховні справи. 

● Представляв Пласт США на ХХ-ті Конференції Українських Пластових Організацій 
(КУПО), та другій сесії VI Пластового Конґресу, від 30 жовтня до 3 листопада 2019 р. в 
Німеччині.  Загальна тематика Конґресу: 

● Якою має бути інтерпретація трьох головних обов’язків пластуна?  
● “Один світ – один Пласт” – що це гасло означає?  
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● До складу КУПО включено новий край – Австрію.  Також, рішено що Пташата є п’ятий 
віковий улад в Пласті.  Під час КУПО, надано Св. Юра в сріблі пл. сен. Ареті Куріцi, за 
два великі проєкти котрі вона виконала під час своєї каденції як Діловод Фінансів при 
КПС: 

● Переведення та з’єднання всіх станиць, осель, спец таборів на одну страхову 
полісу 

● Реконструкцію базу даних 
● Брав участь в 4 пленумах ГПБ. 

1.  Назначив пл. сен. Арету Куріцу до ГПБ робочого комітету Фінансів 
2.  Назначив пл. сен. Марка Бей до ГПБ робочого комітету Безпеки 
3.  Назначив пл. сен. Дарку Ганкевич ПС і пл. сен. Надю Гайвас ПС до ГПБ робочого 
комітету Пташат 
4.  Назначив пл. сен. Руту Ріпецьку ЛМ до ГПБ робочого комітету Обміну Булав 

 
Коронавірус   

● 11 березня 2020 р, через поширення коронавірусу, ГПБ рекомендував відкликати 
пластові заняття де би сходилися більше ніж 50 осіб.  28 квітня 2020 р., ГПБ видав 
офіційну позицію:   

▪ Рекомендація: 
1.  У цьому (2020) році не проводити Свята Весни 
2.  До кінця літа не проводити очні вишколи 
3.  До кінця літа не проводити літні (чи зимові табори) 
4.  Продовжити проводити сходини у форматі онлайн 
5.  Продовжити розвивати всі вишкільні програми у форматі онлайн та внести 

 корективи у вимоги щодо вмілостей та проб, що дозволить всім пластунам 
 (юнацтві та новацтві) здобувати проби та вмілості в онлайн форматі. 

▪ Вирішення: 
1.  У цьому році (2020) не проводити міжнародні вишкільні табори (Лісова 
Школа, Школа Булавних та Золота Булава) 
2.  У таборах в країнах, які все-таки захочуть провести табори, можуть брати 
участь тільки члени цих крайових пластових організацій, але не можуть брати 
участь пластуни з інших країн (як виховники і/або як учасники). 

● Згідно з рекомендаціями, КПС США відкликав св. Юрія, Вікенд Вмілостей, та 
Орликіяду.  Сходини перейшли на онлайн формат.  Табори та здавка ВФВ відбулися 
віртуально.  Нові вмілості для УПН і УПЮ, які надаються на онлайн формат, були 
створені та затверджені. 

 
Е-комітет  

● Пріоритет є переробити пластову веб сторінку щоб вона скорше функціонувала, і щоб 
до неї моглось дати додаткові лінки — станиць, куренів, ітп. Також розглянути 
можливості інших platforms та web-hosting services. 
 

Покращення та будівля на пластових оселях 
● Ми мали унікальну змогу щоб збільшити (майже подвоїти) розмір оселі Новий Сокіл.  

ОТК Нового Соколу звернувся до КПС за фінансовою допомогою.  Ми голосували що 
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КПС буде відповідати за половину кошту, $100,000, або з каси КПС або завдяки 
нашим зусиллям із збору коштів.  На щастя, українські кредитівки і фундації, та 
пластові станиці та курені були дуже щедрі, та ми легко досягли цю мету.   

● Оселя Писаний Камінь плянує будувати нову вмивальку, та також звернулися до КПС 
за допомогою.  Нове будівля буде відповідати всім сучасним умовам (буде ADA-
compliant).  Знову, ми голосували що КПС буде відповідати за $100,000, або з каси 
КПС або через збірку коштів.   

● КПС сплатив страхові витрати трьох осель, приблизно $40,000. 
 
Пластова відданість до інклюзивності та справедливості 

● КПС приготовив ставлення до інклюзивності та справедливості, та виставив на нашу 
веб сторінку та соц-медію.   

● КПС звернувся то пл. сен. Дарки Темницької, та попросив щоб вона підібрала членів 
до робочої групи на цю тему. Дарка брала під увагу досвід роботи в Пласті, відповідні 
професійні знання, та готовність працювати.  Робоча група має завдання звернутися 
до ОТК, станиць, та інших пластунів для збору інформації.  Це включає будь яку 
нетолеранцію, та інші можливі потреби на які потрібно звернути увагу та знайти 
розв'язки у формах підходу, змін курсів необхідні для виховників, семінари, навчальні 
матеріали, та інше.  Обмежень нема.  Група щойно нова і точно як буде працювати і 
що буде пропонувати щойно побачимо. 
   
Затверджені Члени: 
пл. сен. Дарка Темницька  
пл. сен. Аня Гнатейко 
пл. сен. Кая Нинка 
ст. пл. Калина Мельник 
ст. пл. Таїса Бей 
пл. сен. Адьо Оришкевич 
пл. сен. Нестор Воронка 
 
Група буде звертатися за допомогою до інших пластунів щоб допомогти їм у 
завершенні конкретних проектів. Ласкаво просимо Дарці oголосити свої iнтереси і 
можливості (opectt1@gmail.com). Надіюся що робота почнеться восени 2020 р, та 
підтримає запропонавий клич на наступний рік: “ Пласт тебе кличе - внеси зміни!”. 

 
Різне 

● грудень 2019 р: Відвідав Бурлацький Лещетарський Табір. Прийняв Владику Бориса 
Ґудзяка і Отця Івана Кащака. Обговорювали проблеми які стоять перед Церквою і 
Пластом.  Сказав коротке слово таборові під час Відкриття Дня. Подякував булаві. 

● лютий 2020 р: Брав активну участь в зимовій лещетарській прогульці. Привітав всіх 
учасників, та подякував УПС Спартанкам що вже 13 років це організують та 
провадять. 

● Кухня на оселі Зелений Яр в Дітройті була пошкоджена коли велике дерево впало на 
неї під час бурї. Видатки до тепер числяться $9385 ($7385 щоб направити дах та 
$2000 за утилізацію та перевезення сміття).  Страхова компанія надіслала чек в сумі 
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$6159.  Надіємося на ще один чек над решта оплати (окрім $1000 deductible, котрий 
станиця Дітройт покриє). 

● Домівка Дітройту була затоплена.  Ми подамо страховий позов на ~$8000.  
● Зонувальня Рада (Zoning Board) та Планувальна Комісія (Planning Commission) мала 

рекомендації та зобов’язання.  Пластуни Дітройтської станиці все полагодять. 
● Орг Комітет ЮМПЗ 2022 р. створений і працює над програмою. Голова комітету і 

комендантом ЮМПЗ є пл. сен. Василь Літепло, ЛЧ. Дата ще не оточнена, але зустріч 
відбудеться приблизно в днях 31 липня до 13 серпня 2022 р. в середньо-атлантичних 
штатах.  

 
Пляни на майбутне  

● Закінчити всі рекомендації та резолюції  
● Скликати до дії Номінаційну Комісію на вибори КПС на ХХVIV KPЗ’їзд 2021 p. 
● Завершення купівлі землі біля Нового Соколу 
● Збірка коштів на будівлю на Писаному Камені 

 
Подяка 

● Складаю велику і щиру подяку всім референтам, а спеціяльно президії КПС:  
 1-ший заступник - пл. сен. Оля Дужа 

 2-гий заступник - пл. сен. Рута Ріпецька, ЛМ 
 3-тий заступник - пл. сен. Бузьо Миськів, ХМ 

● Щиро дякую пл. сен. Юркові Гук, ВБ, Голові КПР за його поради й доради.  
● Також складаю велику подяку пл. сен. Андреї Жаровській, СП, адміністраторці 

Канцелярії КПС, за її працю, відданість, і пораду всім референтам.  
 
Нижче подаю Резолюції та Рекомендації котрі виникли з ХХХVІІ КПЗ’їзду та їх статус. 
 

СКОБ! 
пл. сен. Андрій Козак, ЧМ 

Голова КПС 
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Резолюції і Рекомендації XXXVII КПЗ’їзду 2019 
 

Господарська комісія 
 
Рекомендація  
XXXVII Крайовий Пластовий З’їзд рекомендує КПСтаршині розглянути можливості 
часткового інвестування поза традиційними банками та кредитівками.  
Праця не почалася. 
 

Скобин круг 
 
Рекомендація  
XXXVII Крайовий Пластовий З’їзд рекомендує КПСтаршині звертатися до куренів та 
осередків УСП та УПС з метою опрацювати та надати нагляд над виховною програмою 
самітників.  
Виконується. ст.пл. гетьм. вірл. Олеся Фединська назначена як Референт Самітників 
УПЮ.  
 
Резолюції  
XXXVII Крайовий Пластовий З’їзд доручає КПСтаршині щоби зобовязувати організаторів 
всіх крайових зайнять для УПН та УПЮ вимагати щоби закриття зайнять закінчилося до 12- 
ої години попол. коли слідуючий день є навчальний. 
Резолюція виконана.  Орликіада 2019 закрилася перед 12:00; всі інші заняття 
відкликані через коронавірус. 
  
XXXVII Крайовий Пластовий З’їзд доручає КПСтаршині усучаснити існючий графік про 
розміщення відзнак на пластовому однострою на plastusa.org щоби включити нову відзнаку 
«шеврон» приналежності до Пласту.  
Резолюція виконана.  plastusa.org/resources/knowledge-base/odnostrij-upu/ 
 
XXXVII Крайовий Пластовий З’їзд зобов’язує Крайового Коменданта Юнацтва та Референта 
Юнацького Вишколу надати напрямні зв’язковим, юнацьким виховникам та комісіям ІІІ 
Проби по станицях для проведення успішнього завершення ІІІ Проби УПЮ.  
Резолюція виконана. На основі дискусії дійшли висновку, що є достатньо готових 
ресурсів для використання у праці над ІІІ пробою.  Корисно мати кожного року онлайн 
конференцію для тих, хто допомагає юнацтві у праці над ІІІ пробою. 
 
 

Таборова комісія 
 
Рекомендація  
XXXVII Крайовий Пластовий З’їзд рекомендує щоб КТК перевіряла таборові програми щоб 
зберегти рівномірний гендерно невтральний підхід до плянування, а ОТК проводило 
перегляд над проведянням таборових зайнять.  
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Праця не почалася, з огляду на пандемією коронавірусу і зміну таборових плянів на 
віртуальні табори.  
 
Резолюції  
XXXVII Крайовий Пластовий З’їзд доручає КТК впровадити вимогу, щоб принайменше одна 
особа котра перебуває на кожній таборовій оселі впродовж таборів, здобула посвідку Mental 
Health First Aid або подібне, та обзнайомити булавних до початку табору про можливі 
проблеми та їх вирішення.  
Виконується. Праця була затримана з огляду на пандемією коронавірусу і зміну 
таборових плянів на віртуальні табори.  
 
XXXVII Крайовий Пластовий З’їзд доручає КТК вимагати та передати ресурси музики та 
фільмів українською мовою організаторам таборів для використання в програмах, окрім 
вечірок.  
Праця не почалася, з огляду на пандемією коронавірусу і зміну таборових плянів на 
віртуальні табори.   
 
XXXVII Крайовий Пластовий З’їзд доручає КПСтаршині розглянути можливість виготовити 
електронні реєстраційні таборові зголошення.  
Резолюція виконана. Система була розроблена, та готова до вжитку. 
 

Статуcова комісія 
 
Рекомендації  
XXXVII Крайовий Пластовий З’їзд рекомендує КПСтаршині розглянути потребу створити 
Станичну Комісію на майбутніх КПЗ’їздах.  
Рекомендація виконана.  Cтворилася група, Google Group Stanychni. Віртуально 
відбулися дві зустрічі. 
 
XXXVII Крайовий Пластовий З’їзд рекомендує КПСтаршині надати напрямні для передачі 
пластового майна поміж пластовими частинами.  
Рекомендація виконана. КПС пригадала всім пластовим частинам на письмі зголосити 
до КПСтаршини всі запропоновані вихідні пожертви понад $1000 для перевірки. 
 
Резолюція  
XXXVII Крайовий Пластовий З’їзд доручає КПСтаршині скликати Статутову Комісію щоби 
переглянути статут в цілості з метою виправити неточності та невідповідності. 
Виконується.  Статутова Комісія створена, та голова комісії назначена.  Статут буде 
готовий до перегляду на КПЗ’їзді 2021. 
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Резолюційна комісія 
 
Рекомендації  
XXXVII Крайовий Пластовий З’їзд рекомендує КПСтаршині підготовити напрямні для 
Номінаційної, Верифікаційно-Мандатної, Статутової, Господарської, Резолюційної, 
Станичної та Таборової Комісій.  
Виконується.  Опис створений для кожної комісії і комітет формується щоби 
розглядати описи.  
 
XXXVII Крайовий Пластовий З’їзд рекомендує КПСтаршині підготовити правильник 
діяльності діловодів крайової пластової старшини та ради і станичної старшини та ради.  
Виконується. Напрямні існують і комітет формується щоби розглядати та 
усучаснювати.   
 

Індивідуально подані 
 
Резолюція  
XXXVII Крайовий Пластовий З’їзд зобовязує КПСтаршину припильнувати завершення 
роботи Комісії вступу до УККА та скласти звіт досліджень та рекомендацію до голосування 
на питання «Чи Пласт повиннен вступити до УККА» КПЗ’їзд 2020 р.  
Резолюція виконана. Зібрали всі кореспонденції, аналізи, і голосування комісії.  
Старшина перевірила ті матеріяли.  Провід КПС підтримав рішення попередного 
комітету не вступити в УККА, але підтримувати УККА. 
 
Рекомендація  
XXXVII Крайовий Пластовий З’їзд рекомендує підготовити інтерактивний спосіб 
обзнайомлення делеґатів для підготовки та участі на Крайовому З’їзді.  
Праця не почалася. 
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Звіт Першого Заступника КПС, Голова Сектора Зв’язків і Організації 
за час від 29 вересня 2019 р. до 31 жовтня 2020 р. 

 
 

Загальна праця 
● Брала участь у одинадцять пленарних сходинах КПС, трьох пленарних сходин ГПБ, 

та XXXVII КПС З’їзді на Союзівці у вересні 2019 р. 
● Брала участь у дискусіях про виховні, таборові, фінансові та інші справи разом з 

членами президії та іншими учасниками 
● Разом з Протокольним Писарем впровадила новий зразок на пленарні звіти, та 

почали зберігати на мережі (Google Drive), разом з іншими документами 
● Почала використовувати додаткові функціональності GSuite, включно з пленарними 

засіданнями на Google Meet 
● Вислала виховні матеріали для УПН та УПЮ про Рік Мови станичним та головам груп 
● Закінчила навчання з використання бази даних КПС з Аретою Куріцою 
● Брала участь у навчанні ГПБ щодо використання програми MS Teams членами ГПБ  
● Брала участь у Свічечці в станиці Вашінґтон, закритті станиці Вашінґтон, відкритті 

віртуального табору ОТК Писаний Камінь, та відкритті станиці Ню Йорк 
● Перебрала відповідальність за роботу нової е-комісії та розробила структуру групи. 

Завдання включало вирішити питання про сервер, удосконалення веб сторінки 
Пласту та інші питання щодо програмного забезпечення для віртуальних заходів. 
База даних про членів Пласту та крамничка переведені на другий сервер, щоб 
запобігти можливому втручанню до чутливої інформації.  

● Разом з членами КПС та в консультації з КПС Канада, розробили політику та заяву 
про відданість Пласту до інклюзивності та толерантності в пластовій громаді та в 
загальному суспільстві. Вирішено, що Пласт США розробить плян дії як це осягнути 
та виконувати. Створена група для збору даних для цього завдання та можливих 
підходів для їх вирішення. 

● Орг-комітет Форуму Голодомору звернувся до Пласту, щоб брати участь у дводенній 
конференції. Пл. сен. Ксеня Захарчук ЛМ представляла Пласт США на конференції. 
Потрібно буде сталого представника до цієї групи. 

● Підготовка до XXXVIII КПЗ’їзду 

 
Праця зі станицями та групами 

● У березні, Всесвітня Організація Охорони Здоров’я (ВООЗ) проголосила світову 
пандемію коронавірусу. Починаючи в березні, згідно рекомендацій ВООЗ, CDC, 
державного та місцевих урядів та других структур громадського здоров’я, вирішено 
відкликати літні табори на 2020 р.  

● Приготовила чотири повідомлень про коронавірус для станиць та інші вказівки для 
переведення пластових занять та інших заходів віртуально, та кроки для 
забезпечення пластунів, їх сімей та суспільства. 
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● Спілкувалася з новою віртуальною групою станичних та голів груп, котра 
впроваджена як Google Group після останнього КПЗ’їзду для обговорення питань які 
трапляються в станицях, включно з комунікацією, системами для електронного збору 
вкладок або інших фондів, та виховних питань. Цей форум став особливо корисним 
коли потрібно було перейти на віртуальні сходини та інші заходи.  

● Ці питання спонукали обговорення більш обширних питаннь е-комісією, щоб 
покращити зв’язок у станицями, між ними та з КПС. До комісії увійшли представники 
станиць котрі вже мали досвід у віртуальних заходах та котрі готові допомогти іншим 
станицям. Комісія подала рекомендації про найкращі програми та інші вказівки для 
цього спілкування, які вислала цій групі.  

● Установили, що станиці та групи мають безкоштовний доступ як некомерційна 
недержавна організація до GSuite, включно з можливістю спілкуватися по Google Meet 
та Google Classroom для сходин. КПС та поодинокі особи допомагають отримати 
доступ до ліцензії. 

● Відповіла на питання щодо відкриття восені, та вислала вказівки про переведення 
відкриття, сходин, та питання щодо забезпечення (асикурації) у можливих сходинах 
поза домівками. 

● На пленумах затвердила нові станичні старшини у Бостоні, Вашінґтоні, Рочестері. 

 
Виховні справи 

● Брала участь у телеконференціях та віртуальних сходинах з іншими діловодами на 
виховні справи, особливо в підготовці до віртуальних таборів, вишколів та інших 
занять, та обговорення цих заходів після їхнього закінчення з метою їх покращити в 
майбутньому. 

● Більшість станиць плянують відкриття віртуально і сходини віртуально. Багато мають 
відкриття пізніше ніж нормально. Почалася реєстрація, але трохи хвилюються скільки 
дітей зареєструються, тепер, що сходини є віртуальні.  

 
Пляни на наступний рік 

● Слідкувати за розвитком випадків захворювання на коронавірус та повідомляти КПС і  
станиці  

● Закінчити роботу над рекомендаціями та резолюціями 
● Розробляти та висилати вказівки, згідно потреб станиць 
● Продовжувати віртуальні пленуми та інші зустрічі для КПС та групи станичних і голів 

груп, та інших діловодів для ефективного переведення їхніх програм 
● Тримати тісний зв’язок зі станицями та знов розглянути можливості надання допомоги 

щоб створити нові групи або уможливити їхню роботу 
● Плянувати КПЗ’їзд XXXVIX 2021 р.  
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Подяка 
Щиро дякую всім членам КПС з їх відданість та роботу для наших пластунів, особливо в часі 
коронавірусу. Дякую пл. сен. Андреї Жаровській з канцелярії за її доступність, послідовну 
працю, добрий гумор та терпеливість з новою каденцією. Сердечно дякую пл. сен. Андрієві 
Козакові, пл. сен. Руті Ріпецькій та пл. сен. Бузьові Миськові за тісну співпрацю та дружбу. 
Рівнож дуже вдячна пл. сен. Дарці Темницькій та пл. сен. Юрієві Гук за їхню підтримку та 
поради. 
 
Особлива подяка всім станичним та головам груп та ОТК за їхню відданість на користь 
наших пластунів, за знайдення творчих способів дальше безпечно провадити пластові 
зустрічі та табори віртуально коли це стало неможливо через коронавірус.  

 
 

СКОБ! 
 

пл. сен. Оля Дужа 
Перший Заступник КПС, Голова Сектора Зв’язків і Організації 
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Звіт Другого Заступника КПС, Голови Сектора Виховної Дії 
за час від 29 вересня 2019 р. до 31 жовтня 2020 р. 

 
Організація  
 
Голова сектора: пл. сен. Рута Ріпецька, ЛМ 
Крайовий Комендант УПЮ: ст. пл. геть. скоб Андрій Зварич, СМ 
Крайова Комендантка УПН:  пл. сен. Уляна Слабіцька, ПС  
Голова Крайової Таборової Комісії:  пл. сен. Роман Левицький, Тис. 
Діловод Вишколу УПЮ: пл. сен. Андрій Гарматій, «V»  
Діловод Вишколу УПН: пл. сен. Христя Гладка, Гр. 
Діловод Тіловиховання: пл. сен. Христя Козак, СП 
 
Перегляд Праці Виховного Сектора 
Пластовий рік 2019-2020 розпочався, як звичайно, новацькими і юнацькими сходинами по 
станичних домівках та осінніми заняттями в природі. Відбулися Вмілість Вікенд на Вовчій 
Тропі, Орликіяда, та Бурлацький лещетарський табір. 
 
Орликіяда 2019 
57-ма Орликіяда відбулася 9-10 го листопада на оселі УНСоюзу Союзівка. До участі у змагу 
запрошено все юнацтво США і Канади. Цьогорічна тема:  Український Спорт Готовий, До 
Змагу, Гоп! 
 
Першуни у загальному точкуванні були слідуючі: 
     1.  28-ий кур. ім. Княгині Ольги, Клівленд 
     2.  3-ий кур. ім. Івана Мазепи, Ню Йорк 
     3.  17-ий кур. ім. Байди Вишневецького, Клівленд 
     4.  6-ий кур. ім. Марка Вовчка / 7ий кур. ім. Івана Чмоли, Чікаґо 
     5.  20-ий курінь ім. Марти Борецької, Нюарк 
 
Гетьманівна:  пл. роз. Лана Пастушак, станиця Торонто 
Гетьманич: пл. роз. Павло Пенцак, станиця Нюарк 
 
Пандемія та Віртуальна Виховна Програма 
В січні 2020 року ми почули про новий вірус який почав поширюватися по світі, а 11 березня 
Світова Організація Здоров'я (WHO) проголосила світову пандемію коронавірусу. Країни 
Пласту пішли під карантин та пластові заняття перейшли на віртуальний формат. 
Це була цілком нова та непередбачена ситуація для нас усіх. Станицям, зв’язковим і 
гніздовим вислано додаткові  допоміжні матеріали. Також користувалися цікавими 
матеріялами із веб сторінок Пласту Канади і України за що ми їм щиро вдячні.    
З кінцем квітня, Головна Пластова Булава видала рекомендацію щоб Свята Весни та усі 
наочні пластові табори і вишколи які плянувалися на літо 2020 року були відкликані. Свято 
Весни на Новому Соколі (яке плянували старші пластунки “Ті, Що Греблі Рвуть”) відкликано. 
Наші виховно-вишкільні табори, вишколи, та спец табори також цього літа не відбулися.  
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За ініціятивою голови КТК пл. сен. Романа Левицького, Тис. відбулися три тижні віртуальних 
новацьких та юнацьких таборів. ОТК кожної оселі з поміччю таборових виховників 
заплянувала та перевела один тиждень табору.  Кожний тиждень мав іншу програму та 
унікальні вмілості. 
 
 Писаний Камінь   5-11 липня 2020 
 Комендантка УПН: ст. пл. Тоня Мирфі 
 Комендантка УПЮ-ок: ст. пл. Андрея Пенцак 
 Комендант УПЮ-ів: ст. пл. Марко Куций 
 
 Вовча Тропа  12-18 липня 2020 
 Комендант УПН: ст. пл. Андрій Микита   
 Комендантка УПЮ: ст. пл. Адя Федорійчук 
 
 Новий Сокіл   19-25 липня 2020 
 Комендантка УПН: ст. пл. Соломія Хтей 
 Комендант УПЮ: ст. пл. Роман Онишкевич 
 
Вечером 24 липня відбулася Велика Прощальна Ватра спільно для всіх таборів. Більшість 
нашого новацтва і юнацтва брало участь у цих цікавих таборах. Для юнацтва котрі 
потребували табір до проби була вимога відбути хоч один тиждень віртуального табору. 
 
У звітовому часі також відбулися два віртуальні вишколи. 
 
7 березня 2020 Референт Вишколу УПЮ пл. сен. Андрій Гарматій, «V» перевів Вишкіл 
Зв’язкових УПЮ. Було 10 учасників.  Хоч це було ще перед пандемією, вишкіл відбувся 
дистанційно бо рішено що такий формат найкращий.   
 
Референт Вишколу УПН пл. сен. Христя Гладка, Гр. заплянувала Вишкіл Новацьких 
Виховників (328 РОВ, Впорядників 248) який відбувся віртуально (уживаючи Zoom і Google 
Classroom) 25-29 червня 2020. Комендантка вишколу була ст. пл. вірл. Оленка Гладка, Гр. 
54 учасників успішно закінчили першу частину вишколу та готові до праці з новацтвом по 
станицях. Навесні запланована друга наочна частина вишколу, практична підготовка 
сестричок і братчиків до новацьких таборів. 
 
Пластовий рік 2020-2021 почався під дальшою загрозою коронавірусу. Принайменше 
восени, сходини будуть дальше відбуватися віртуально або у малих групах. Це все 
залежить від вказівок уряду і поодиноких штатів. 
 
“ЩО НОВОГО? для виховників” 
Зі співпрацею Референтки Комунікацій пл. сен. Нати Білаш, ЛМ, у вересні 2020 р., ми 
створили на нашій веб сторінці рубрику Що Нового? для виховників. Часто чуємо про 
брак матеріялів для виховників, тому рішено це зробити. Перший пост на сторінці це 7 нових 
вмілостей які підготувала ККН пл. сен. Уляна Слабіцька, ПС до вжитку під час віртуальних 
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сходин. Тут також будемо ділитися цікавими інформаціями та гутірками з веб сторінок 
України, Канади та інших пластових країн.   
 
Закликаємо всіх пластунів, теперішніх і бувших виховників, до співпраці у цьому проєкті. 
Слідкуйте за новою рубрикою Що Нового? для виховників на plastusa.org. Думаю що там 
знайдете щось нового і цікавого. 
 
Самітники УПЮ 
Вже довший час немає Референта Самітників УПЮ. Я підшукала на цей пост ст. пл. гетьм. 
вірл. Олесю Фединську зі станиці Клівленд. Працюю з нею над програмою для самітників. 
Багато українських родин живуть поза містами де знаходяться пластові станиці.  Думаю, що 
коли батьки дізнаються що є нова референтка та виховна програма, число самітників в США 
збільшиться. 
 
Особиста Діяльність 
Представляю КПС США на робочій комісії ГПБ про обмін таборових булав по світі. Вже 
відбуто 5 сходин.  Сподіваємося, що обмін розпочнеться літом 2021 р. Це буде надзвичайно 
цікаво для наших виховників бо обмін охопить всі країни де відбуваються пластові табори, а 
саме Україну, Австралію, Аргентину, США, Канаду і деякі країни Европи. Голова ГПБ пл. сен 
Мирон Спольський, ВБ уважає що такий обмін і контакт між країнами дуже важливий для 
розвитку світового Пласту.  
 
Членка стаутової комісії КПС США. Статут буде готовий до перегляду і голосування на 
КПЗ’їзді 2021 р.  
 
Брала участь в 11 пленумах КПС як також численних телеконференціях та розмовах. 
Перехід на віртуальні заняття вимагав багато часу і зусиль. 
 
Дякую усім членам КПС за співпрацю та дружбу. Я щаслива, що маю змогу працювати з 
відданою групою людей на добро українського Пласту та нашої молоді. 
 

СКОБ! 
 

пл. сен. Рута Ріпецька, ЛМ 
Другий Заступник КПС, Голова Сектора Виховної Дії 
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Звіт Крайової Комендантки Новацтва (ККН) 
за час від 29 вересня 2019 р. до 31 жовтня 2020 р. 

 
 
Склад булави Крайової Комендантки УПН  

Крайова Комендантка УПН  пл. сен. Уляна Cлабіцька, ПC 
пл. сен. Ростислав Cлабіцький, ЧМ 
пл. сен. Юрій Федорів, ЛЧ 
пл. сен. Aндрій Демидович, ЧМ 
Cлавомира Гайвас, Пласт Прият 
 

Діяльність 

Відбула Малу Раду Орлиного Круга на Союзівці 28 жовтня 2019 р. 
Відбула 8 пленумів - (я оминула перший через технічні проблеми.) 
Відбула 2 сходини з ОТК на тему віртуальних таборів 
Відбула G Suite training 
Відбула 1 сходини з станичними і членами КПC на тему віртуальних таборів 
Відбула 1 сходини е комісії на тему плятформи на віртуальні сходини 
Була в контакті з гніздовими через е-пошту 
Була в контакті зі своєю булавою через е-пошту 
Була в контакті з Головною Булавною Новацтва через е-пошту 
Відбула 1 сходини з Головною Булавною Новацтва разом з Краєвими Комендатами 
усіх країв 
Брала участь у Вифлеємському Вогні у Станиці Йонкерс 

 
Розчислення УПН  

База даних не віддзеркалює акуратне число новацтва. Числа подані тут 
віддзеркалюють число у звітах або числа котрі гніздові мені переслали електронно.  Я 
буду працювати разом з канцелярією щоби спростувати базу даних. 

 
Cтаниця / Група Гніздо Назва Гнізда 2019-2020 
Aлбані Мішаний  6 

Боффало 20 
22 

Проліски 
Гірські Звірята 

5 
6 

Бостон 40 Морське Царство 26 

Вашінґтон 47 
52 

Карпатські Звірята 
Степові Комахи 

8 
15 

Гартфорд 21 Лісове Царство 10 
Денвер Мішаний  * 

Дітройт 1 
6 

Крилаті 
Пільні Квіти 

12 
7 

Йонкерс 33 Лісові Звірята 2 
Кергонксон    
Клівленд 5 Карпатські Птиці 23 
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14 Працьовиті Звірята 29 
Лінденгурст Мішаний  * 
Лос Анджелес 45 Хижі Звірята  
Мінеаполіс Мішаний  * 

Нюарк 3 
24 

Лісові Мандрівники 
Лісова Поляна 

* 
24 

Ню Йорк 7 
8 

Діти Степу 
Лісові Квіти 

44 
46 

Пассейк 17 
22 

Приятелі Лісу 
Квіти Рідних Піль 

7 
5 

Рочестер 39 Діти Пралісу 10 

Філядельфія 4 
11 

Пташата 
Карпатські Звірята 

42 
52 

Чікаґо 2 
9 

Квіти з Верховини 
Хлопці Зеленого Бору 

17 
8 

Cамітники І - ІІ Ромашки і Зайчики 11 
Cловтсбурґ Мішаний  * 
Cиракузи  38 Рідні Квіти * 
Cієтл 53 Жителі Чорного Моря 15 
Гемстед Мішаний  * 
    

* не отримала звітів ані дані від гніздових   
 

Aктивність Уладу 

За останній рік Крайова Новацька Булава старалася приготувати вмілості і програми 
щоб всі гнізда в краю виконували разом 
 
Між ними були 

1. Матеріяли до вмілості Мовознавець (просили щоби вислати матеріяли котрі 
були вислані під час попередньої каденції) 

2. Різдвяні віршики і мультики 
3. Приклад віртуальних сходин, поради на вмілості, віртуальні прогульки ітп 
4. Інформації про Ведмедика Карантин котрий виготовили Перші Стежі УСП 
5. Вимоги до вмілості Пластуй Онлайн – змінила вимоги котрі Україна виготовила 

щоб віддзеркалювали запотребування нашого новацтва, і вислала в край 
6. Разом з пл. роз. Лукашем Левицьким виготовила вимоги до Новацької вмілості 

Знавець Оселі 
7. Разом з пл. роз. Aлександрою Катлер виготовила вимоги до Юнацької вмілості 

Оселязнавець 
8. Виготовила вимоги до 7 нових новацьких вмілостей: Розвідчик, Знавець 

Українських Звичаїв, Монетознавець, Вузловязатель, Криптолог, Три Пірячка, 
Мотанки, і вислала гніздовим разом з допоміжними матеріалами 

9. Була в контакті з крамницею щоби замовити нові відзнаки вмілостей 
10. Новацькі табори: цього року відбулися 3 однотижневі віртуальні табори. 19% 

взяли участь у більше ніж одному таборі 
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Писаний Камінь – 62 разом 
Вовча Тропа - 117 разом 
Новий Сокіл - 52 разом 
 

Cамітники 

Пл. сен. Уляна Cлабіцька і пл. сен. Оленка Карпинич координують і організують 
програму для новацтва самітників. Батьки самітників одержують програми на сходини 
котрі вони переводять зі своїми дітьми. Цього року 11 самітників взяли участь у 
віртуальних таборах.  Сестричка Оленка сказала що відступає від праці зі 
самітниками.  Вона завершить роботу з тими самітниками з котрими тепер працює.  
Шукаю за особою котра готова працювати із самітниками. 
 

 

Нові Групи  

Зорганізувалася нова пластова група при місті Міннеаполіс. Ст. пл. Інеса Коломаєць 
ПC провадить сходинами.  Вона отримала інформації проб і вмілостей якими вона 
користується щоб плянувати і провадити сходинами. 
 

КУПО 

Пл. сен Ростислав Cлабіцький, ЧМ мене заступив під час КУПО в Німеччині.  Перед 
КУПО я мала нагоду перевірити звіт Головної Булавної і зауважила що у її звіті не 
було стану новацтва в CШA, вона не включила список виховників зі CШA котрим 
признали ступінь гніздового, та подала що 302 РОВ (впор 230) відбувся на Вовчій 
Тропі а не на Писаному Камені.  Я зясувала ті помилки у листі котрий вислала перед 
КУПО.  Зміни до звіту були включені під час КУПО. 

 
Карантин 

Як усім відомо, ми від половини березня 2020 живемо у віртуальному світі.  Гніздові 
разом зі своїми сестричками і братчиками почали віртуальні роєві та гніздові збірки.  
Cпочатку праця була нелегка. Виховники котрі були на студіях мусіли повертатися 
домів і тривало трошки часу поки їхнє життя унормувалось; в додатку до їхніх 
щоденних відповідальностей, батьки стали учителями; раптом усім у хаті було 
потрібно не тільки свій комп’ютер але і місце де йти до праці чи школи.  На якийсь час 
новацька праця застрягла.  Усі вчилися нові терміни, Zoom, Google Classroom, Google 
Meet, Facetime.  До місяця я розпочала з гніздовими зв’язок електронною поштою і 
розпочався обмін ідей, поглядів, переживань.  Ми собі скоро здали справу що сходини 
мусять набрати інший вид; що сходини до проб не легко переводити віртуально; що 
вмілості надаються до сходин як також маскаради, шукання скарбів і обмін денних 
переживань.  
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Я літом розмірковувала як полегшити виховну працю.  Я вирішила, що того року 
треба сконцентруватися над вмілостями. Я переглянула новацькі вмілості і вислала 
гніздовим допоміжні матеріяли до вмілостей котрі легко перевести віртуально.  Я 
також виготовила нові вмілості, декотрі з них є легко перевести віртуально, і вислала 
в край разом з допоміжними матеріялами.   
 

Резолюції XXXVII-Крайового Пластового З'їзду 

XXXVII Крайовий Пластовий З’їзд доручає КПСтаршині усучаснити існуючий ґрафік 
про розміщення відзнак на пластовому однострою на plastusa.org щоби включити 
нову відзнаку «шеврон» приналежності до Пласту.  Я придбала щоби існуючий ґрафік 
про розміщення відзнак на одностроях УПН і УПЮ котрі знаходяться на plastusa.org 
включили нову відзнаку «шеврон» приналежності до Пласту. 
 
Щиро дякую членам КПC, а головно ст. пл. Калині Дурбак за її поміч з G Suite, є надія 
що до кінця моєї каденції щось зрозумію.  
 
Нашим виховникам належиться велика подяка і пошана.  Легко було б сказати що 
тимчасово треба відкликати сходини, що всі обтяжені роботою і дітьми.  Дякую вам 
усім за вашу самовідданість у вашій праці з нашим новацтвом. 
 
 

ГОТУЙСЬ! 
 
 

С.О. Уляна Cлабіцька, ПС 
Крайова Комендантка Новацтва 
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Звіт ДІЛОВОДА НОВAЦЬКОГО ВИШКОЛУ 
за час від 29 вересня 2019 р. до 31 жовтня 2020 р. 

 
 

Отримали КВ І: 
 

пл. роз. Соломія Хтей (Сієтл) 
пл. роз. Александра Попадюк (Клівленд) 
пл. роз. Аня Оришкевич (Клівленд) 
пл. роз. Анна Салевич (Нюарк) 
пл. роз. Павло Пенцак (Нюарк) 
пл. роз. Роман Якубович (Клівленд) 
 

ГОТУЙСЬ! 
 

пл. сен. Христя Гладка, Гр. 
Діловод Новацьких Вишколів 

 

 
 
 

Новацький Вишкіл 2020 – Перша Частина 
 

Назва і Термін 
Рада Орлиного Вогню, Перша частина - Віртуальна, 328 РОВ (впорядників 248) за час від 25  
- 29 червня 2020 на Zoom та Google classroom.  
 
Організація 
РОВ організована Крайовим Проводом Орлиного Круга в США. 
 
Провід 
Комендантка  С.О. Оленка Гладка 
Бунчужна:    С.О. Андрея Пенцак 
Писар:    С.О. Христя Гладка 
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Булава та інструктори
С.О. Миколая Нинка  
С.О. Уляна Слабіцька 
С.О. Ростик Слабіцький 
С.О. Рома Гладка 
С.О. Діяна Ганчук 

С.О. Наталя Ганчук 
Брат. Александер Куций 
Брат. Павло Пенцак 
Сес. Ксеня Тимченко

 
 
Учасники  

Ім`я Станиця  
Ґлум, Данило Ню Йорк  
Хабайлюк, Василь Ню Йорк  
Гапій, Матей Ню Йорк  
Макар, Оріяна Ню Йорк  
Ящишин, Павло Ню Йорк  
Шкварок, Ігор Ню Йорк  
Горін, Максим Ню Йорк  
Ничка, Маркіян Ню Йорк  
Чейпин, Ліяна Ню Йорк  
Чейпин, Катя Ню Йорк  
Коник, Вікторія Ню Йорк  
Долбан, Таля Торонто 
Котик, Надія Вашінґтон 
Ґавдяк, Захар Вашінґтон 
Вікерс, Калина Вашінґтон 
Дмитрюк, Меланія Вашінґтон 
Скат, Катя Філядельфія 
Семенюк, Соломія Філядельфія 
Мединська, Анна-Ліза Філядельфія 
Дойл, Богдан Філядельфія 
Беґей, Софія Філядельфія 
Чума, Мія Філядельфія 
Якубович, Андрій Клівленд 
Зборовський, Андрій Клівленд 
Муха, Степан Клівленд 
Яросевич, Микола Клівленд 
Вайт, Андрій Пассейк 
Войціцький, Марко Пассейк 
Моргун, Катерина Пассейк 
Катлер, Александра Йонкерс 
Павлічко, Ляриса Йонкерс 
Коваль, Софія Нюарк 
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Томко, Ліліяна Нюарк 
Симмонс, Алекса Нюарк 
Раковська, Ніна Нюарк 
Бойчук, Роксана Нюарк 
Юрчук, Калина Нюарк 
Бурій, Оля Сіетл 
Ржітська, Анастасія Сіетл 
Филик, Олег Сіетл 
Когут, Ісабела Чікаґо 
Петриків, Марко Чікаґо 
Діденко, Софія Чікаґо 
Недошитко, Тарас Чікаґо 
Левицька, Ксеня Чікаґо 
Мінкевич, Аля Чікаґо 
Дженос, Катя Чікаґо 
Форович, Ліліана Чікаґо 
Назаревич, Софія Боффало 
Касіян, Марко Боффало 
Кіна, Аня Дітройт  
Ликтей, Матвій Самітник 
Фарміґа, Андрій Рочестер 
Фарміґа, Віка Рочестер 

 
Стан Вишколу за Осередками 

станиця Дітройт - 1 
станиця Нюарк - 6 
станиця Ню Йорк - 11 
станиця Торонто - 1 
станиця Клівленд - 4 
станиця Філядельфія - 6 
станиця Чікаґо – 8 
станиця Пассейк - 3 
станиця Вашінґтон – 4 
станиця Йонкерс – 2 
станиця Рочестер – 2 
станиця Сієтл – 3 
станиця Боффало – 2 
Самітник - 1 
разом  осіб - 54 

 
Рамовий Порядок Дня (EST) 

10:00 Відкриття Дня  - присутність, спів обрядів 
10:30 Гутірки, показові заняття, або практичне виконання (більшість гутірки) 
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12:00 Обід або снідання  
12:30 Гутірки, показові заняття, або практичне виконання (більшість гутірки) 
3:00 Закриття Дня 
3:15 Писання завдань 
9:00 Zoom закриття 

 
Програма Вишколу 
Подано є скільки годин буде призначено до даних занять. 

Гутірка: Булава передавала знання через гутірку. Учасники здавали Google quiz 
перевірку матеріялів. 

Показово: Булава приготовила заняття і виконували вдаваючи що учасники є 
новацтво – часом цілий Zoom, часом у breakout rooms. 

Практично: Учасники приготовили заняття і виконували вдаваючи що решта 
учасників є новацтво – часом цілий Zoom, часом у breakout rooms 

Писанно: Учасники писали плян занять як завдання 
Частини програми включені в першій частині є BOLD. 

 
 Гутірка Показово Практично Писано 
Система Виховання і Роля 
Виховника 1    
Історія УПН 1    
Орлиний Круг 0.5    
Правильник УПН і проби, вмілості 1.5    
Фізичний і Психічний Розвиток 
Дитини 1.5    
Елементи Новацьких Занять     
     Гра 0.5 5 4  
     Розповідь    0.25 2  
     Пісня і Новацький Танок 0.5 0.5 0.5  
     Майстрування 0.5  1  
Самодіяльна Гра 0.75 0.25 3.5  
Cходини Роя, Правильники, 
Матеріяли 1 1 6 5 
Збірка Гнізда 1    
Новацький Вогник 1 1.5 6 5 
Прогулька 1 3.5  4 
Новацький Змаг 0.5 2  3 
Ляльковий Театр 0.5 0.5 3  
Новацький Табір 1    
     Ранний Прорух і Поїзд Чистоти 0.5    
     Історичні Гри 1 2   
     Маскарада 0.5 1 1  
Чар Новакування 0.5    
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Плянування в Рою – Три-Місячний 
Плян 1   3 
Новацтво в Природі, здоров'я і 
безпека 0.5    
На таборі 1.5    
Різниці і Схожості в Праці УПН і 
УПЮ 0.75    
Співпраця з Батьками 1  0.5  
Точкування 0.5    
Книговедення і Звітування 0.5    
Тотеми, Знамена і Обряди 0.5 0.5   
Практичне виховання 0.75    
Bullying Prevention Training online 0.5  1  
Bullying Prevention гутірка  1.5    

 
Результати точкування 
 
Всі учасники перейшли першу частину вишколу та мають право працювати по станицях.   
 
Завваги комендантки вишколу 
 
Ця частина вишколу приготовила сестричок/братчиків працювати у станиці під наглядом 
гніздових і з поміччю старших сестричок і братчиків. В плянуванні програми використали 
технічний досвід провідників віртуального вишколу в Европі. Наприклад, включили досить 
перерв і обмежили кількість часу перед екраном.  Учасники “приїхали” з позитивним 
наставленням і готові до роботи. Декотрі практичні елементи нам вдалося перевести 
віртуально, а другі вирішили відкласти на весну, коли зможемо з’їхатись особисто. Учасники 
тільки писали частину задач, але мали багато часу спілкуватись з булавою на відкритому 
Zoom.  
 
Найбільш успішні заняття це були показовий вогник та відкриття, коли рої уже написали 
обряди.  Вогник відбувся у четвер вечір перед початком головної частини вишколу. Під час 
вогника, учасники мали нагоду трохи познайомитися, та розказати про себе вживаючи 
“Zoom background” та дискусію.  Відкриття дня також вдалося. На комп’ютері, тяжко чути 
якщо всі в той сам час співають.  Але, кожний рій розділив свій обряд в частини і учасники 
чергувалися – кожний співав лінію і всі робили рухи.   
 
Було важко робити заняття та гутірки через комп’ютер, але булава та учасники дуже 
старалися щоб мати приємний, цікавий, та ефективний вишкіл. Очікуємо успішну другу 
частину практичної програми на весні 2021! 
 

Готуйсь! 
 

Комендантка C.О. Оленка Гладка, Гр. 
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Звіт Крайового Коменданта УПЮ 
за час від 29 вересня 2019 р. до 31 жовтня 2020 р. 

 
Провід 
ст. пл. геть. скоб Андрій Зварич, СМ  Крайовий Комендант Юнацтва 
ст. пл. вірл. Христинка Темницька, ЧП  Заступниця 
ст. пл. скоб гребець Матей Гандзій, ХМ Реф. Морського/Летунського Пластування 
ст. пл. вірл. Катя Бей, КН    Членка Булави 
ст. пл. скоб Павло Гадзевич, СМ  Член Булави 
ст. пл. геть. вірл. Олеся Фединська, ОД Реф. Самітників 
 
Третя Проба 
Слідуюче юнацтво здобули третю пробу та були підвищені на ступінь пластуна скоба/ 
пластунки вірлиці між вереснем 2019 р. і жовтнем 2020 р. 
 
 Андрій Лісовський   Клівленд 
 Андрій Попадюк  Клівленд 
 Андрій Якубович  Клівленд 
 Даріян Кульчицький Клівленд 
 Доріян Гарматій  Клівленд 
 Іван Фарміґа   Рочестер 
 Катерина Їраут  Вашінґтон 
 Дарій Кульчицький  Вашінґтон 
 Анетка Люба*  Філядельфія  

Марина Чума  Філядельфія 
Мія Чума   Філядельфія 

 Юрій Томків   Дітройт 
 Ралф Несторович*  Дітройт 
 Анна Салевич  Нюарк  
 Мелася Вовк  Нюарк 
 Павло Пенцак  Нюарк  

* іменування ще треба перевести 
 
Пластункa Обзерваторка, Пластунка Гребець, та Гетьманська Вірлиця  
Богданка Гарматій (Клівленд) була підвищена на ступінь гетьманської пластунки вірлиці в 
березні 2020 р. Церемонія відбулася під час станичної збірки в серпні 2020 р. Пл. сен. Марко 
Якубович, ЛЧ перевів церемонію. 
  
Меланія Ґлух (Гартфорд) була підвищена на ступінь гетьманської пластунки вірлиці в травні 
2020р. Церемонія відбудеться в 2021 р.  
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Софія Гандзій (Пассейк) була підвищена на ступінь пластунки обзерваторки в листопаді 
2019 р. Церемонія відбулася під час Орликіяди на Союзівці в листопаді 2019 р. Ст. пл. скоб 
гребець Матей Гандзій, ХМ, перевів церемонію. У вересні 2020 р., Софія також закінчила 
вимоги на ступінь пластунки гребця. 
 
Виховні Матеріяли під час карантини 
З допомогою пл. сен. Дарки Темницької,  комісія приготовила матеріяли виховникам УПЮ 
які можна вживати на віртуальних сходинах. Матеріяли складаються з бувших проєктів 
третьої проби. 
 
Подяка 
Перше, дякую всім звязковим за нашу спільну роботу та за вашу тижневу працю з нашим 
юнацтвом. Дякую моїй булаві (ст. пл. вірл. Христині Темницькій, ст. пл. скоб гребець Матеєві 
Гандзій, ст. пл. вірл. Каті Бей, ст. пл. скоб Павлові Гадзевич, та ст. пл. геть. вірл. Олесі 
Фединській). Ви є знаменитий виховний приклад для нашого юнацтва. Дякую за останні 
чотири роки праці. 

 
СКОБ! 

 
ст. пл. геть. скоб Андрій Зварич, СМ 

Крайовий Комендант Юнацтва 
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Звіт Діловода Вишколів УПЮ 
за час від 29 вересня 2019 р. до 31 жовтня 2020 р. 

 
 
Напрямки діяльності: 

1. Впорядкування матеріялів і документів; 
2. Вишколи виховників УПЮ; 
3. Вишколи зв’язкових УПЮ; 
4. Надання ступенів у Кадрі Виховників УПЮ; 
5. Виконання резолюцій КПЗ. 
 
1. За роки своєї діяльності Пласт створив багато матеріялів для відповідного 
вишколювання виховників юнацтва. Ці матеріяли мають бути доступними для 
організаторів вишколів у формі стандартного пакету з точними інструкціями щодо їх 
використання. Я працюю над тим, щоб створити онлайн депозитарій цих матеріялів для 
референтури вишколів УПЮ. Пляную закінчити цю справу до кінця 2020 р. 
 
2. Організація і проведення вишколів виховників УПЮ потребує значних зусиль і часу як 
від референтури так і від учасників. Лише 40% учасників, які брали участь у вишколах, 
виконують завдання і закінчують їх. На мою думку, Пласт в Америці має знайти нову 
форму підготовки тих, хто працює з юнацтвом. На основі досвіду проведення 
дистанційного вишколу зв’язкових і ознайомлення з онлайн вишколами виховників, які 
провели пластові групи в Европі, я рекомендую створити онлайн платформу Вишколів 
Виховників УПЮ. Бажаючі пройти вишкіл мали б нагоду у будь-який час його розпочати, 
використовували підготовлені матеріяли, відео, медію презентації, перевірку для 
виконання програми за індивідуально вибраним розкладом. До цього часу я розглянув 
кілька можливостей платформ для організації вишколів у такому форматі. Пляную 
працювати ще цього року над доповненням матеріялами і звертаюся до всіх з проханням 
допомогти. 
 
Я також думаю, що важливо мати час до часу онлайн базовані дошколи виховників на 
різні теми з виховної діяльності – так як безпека, третя проба, суспільна дія тощо. 
 
3. За час каденції відбувся Крайовий Вишкіл Зв’язкових УПЮ. Це був перший досвід 
дистанційного проведення вишколів ще перед початком коронавірусу. У вишколі взяло 
участь 10 учасників. Учасники вишколу подали багато практичних рекомендацій щодо 
програми і форми проведення вишколів зв’язкових, які також є корисним для вишколів 
виховників УПЮ.  
 
4. За час каденції надано ступені у Кадрі Виховників УПЮ: 
▪ І ступінь – 2 
▪ ІІ ступінь – 7 
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5. Мав телефонну розмову з Крайовим Комендантом УПЮ щодо виконання резолюції: 
«XXXVII Крайовий Пластовий З’їзд зобов’язує Крайового Коменданта Юнацтва та 
Референта Юнацького Вишколу надати напрямні зв’язковим, юнацьким виховникам та 
комісіям ІІІ Проби по станицях для проведення успішного завершення ІІІ Проби УПЮ». 
На основі дискусії дійшли висновку, що є достатньо готових ресурсів для використання у 
праці над Третьою Пробою. 
 
Особисто вважаю, що корисно мати кожного року онлайн конференцію для тих, хто 
допомагає юнацтву у праці над третьою пробою. 

 
 

СКОБ! 
 

пл. сен. Андрія Гарматій, «V» 
Діловод Вишколів УПЮ 
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Звіт Діловода Тіловиховання 
за час від 29 вересня 2019 р. до 31 жовтня 2020 р. 

 
Відзнаки Фізичної Вправності (ВФВ) 
● Від початку своєї каденції, я перевірила 132 анкет звичайного ВФВ.  Більшості здавки 

ВФВ виконано на таборах в 2019 році; деякі були закінчені при станицях: 
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● На 2020 рік, ми мусіли трохи змінити вимоги, тому що табори не відбувалися на оселях, і 
більшості пластунів не мали доступ до басейну щоб плавати.  УСП Спартанки придумали 
та перевели віртуальний ВФВ, який відбувся в липні-серпні 2020 р.  Юнацтво далі мусіло 
виконати відтиски і „crunches”, але мусіли лише здати або 2К біг або 5К марш.  Остання 
вимога була відкрита – пластуни вибрали який-небудь спорт, але мусіли виконати 
впродовж 30 хвилин та вислати фотографію як доказ. 

● 113 юнацтва здали ВФВ під час літа.   Спартанки приготовили та вислали анкети 
електронно, з інструкціями що треба вислати з $4 оплатою щоб одержати посвідку та 
відзнаку. 

 
Конкурс Фізичної Вправности (КФВ) 
● Пластовий клич на цей рік був:  В Здоровому Тілі - Здорова Душа!  Щоб підтримати цю 

тему, я придумала та перевела Конкурс Фізичної Вправности, впродовж 10 місяців, для 
УСП та УПС.  Місячно, я перевела голосування між членами КПС над найцікавішою 
фотографією, та приготовила вислід. Андрея висилала вислід всім станичним - головам 
груп, та курінним, з проханням щоб вони далі поширили межи своїми членами.  Ната 
поширювали висліди на пластовій веб сторінці та соц-медії. 

● Наші місячні першуни: 
▪ 2019.11 – пл. сен. Ігор Микита, ЛЧ 
▪ 2019.12 – ст. пл. Катя Козак і ст. пл. Дамян Козак, ВБ і пл. сен. Андрій Козак, ЧМ 
▪ 2020.01 – пл. сен. Адріян Захарій, ЛЧ  

         пл. сен. Дарця Ковч-Якубович, ПС і пл. сен. Марко Якубович, ЛЧ 
▪ 2020.02 – ст. пл. Уляна Стасула, ст. пл. Маруся Ковальчук 
▪ 2020.03 – пл. сен. Роман Стельмах, ЧМ 
▪ 2020.04 – пл. сен. Нестор Воронка, ЧМ 
▪ 2020.05 – пл. сен. Таня Кость, Ор. 
▪ 2020.06 – ст. пл. Данило Марушка, ПБ 
▪ 2020.07 – пл. сен. Ната Білаш, ЛМ 
▪ 2020.08 – пл. сен. Леся Ганас, ЛМ 

● Переможці загального змагу КФВ були УПС.  Вони здобули 5279 точок, а УСП лише 1516 
точок.   

● Змагалися курені ім. Тисовських, Греблі, Лісові Чорти, Калиняки, Орликівці, Чорноморці, 
Бурлаки, Перші Стежі, ОХи, Буриверхи, Чортополохи, Хмелі, Сіроманці, Верховинки, 
Вовкулаки, Побратими, Лісові Мавки, Шостокрилі, Спартанки, Чорноморські Хвильки, 
Степові Відьми, Рутенії, та Одержимі. Між куренями, де точки були поділені на членство, 
першуни були УПС Спартанки.  Друге місце зайняли УПС Чорноморці, а третє УПС Лісові 
Мавки. 

● Найбільш поширеною категорією спорту було мандрівництво.  Також було багато 
фотографій плавби на воді (каяком, канойкою, СУП, ітд), йоґи, ровериства, та 
лещетарства.  Не дуже поширені, але цікаві спорти включали серфінг, керлінґ, триатлон 
(Ironman!), альпіністика, пейтанк, лет дельтапланом, парашутний стрибок, і банджі 
джампінґ.  

● Відзнаки змагу були вислані до станичних, для роздачі членам котрі брали участь. 
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Відзнака на Віртуальний Табір 
● Я працювала з ст. пл. Юліянною Ликтей над проєктом загальної таборової відзнаки для 

всіх віртуальних таборів.  Я приклеїла штучні брилянти, щоб представляти котрі тижні 
пластун/ка відбув/ла табір, та вислала всім таборовикам. 
                                                       брилянти                       брилянти 

  
 

Плян на наступний рік 
● Продовження ВФВ  
● Перевірити чи ВФВ є вимога до юнацьких проб в інших країнах, і якщо так, що є їхні 

крайові вимоги 
● Перевірити чи інші країни мають ВФВ для УСП і УПС, і якщо так, що є їхні крайові вимоги 

 
Подяка 
● Щиру подяку складаю пл. сен. Ареті Гладкі-Вершур, котра провадила пластову йоґу 

через ZOOM під час карантини. Також дякую ст. пл. Юліянні Ликтей, котра запроєктувала 
чудові відзнаки для всіх уладів (таборову відзнаку для УПН і УПЮ, та КФВ для УСП та 
УПС).  Дякую всім пластунам котрі брали участь в Конкурсі Фізичної Вправности, та 
пересилали цікаві фотографії, а головно тим котрі вбрали хустку або повний пластовий 
однострій! 

Пам’ятайте:  В Здоровому Тілі - Здорова Душа! 
 

пл. сен. Христя Козак, СП 
Діловод Тіловиховання 
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Звіт Голови Крайової Таборової Комісії 
за час від 29 вересня 2019 р. до 31 жовтня 2020 р. 

 
 
На XXXVІІ КПЗ’їздi, я прийняв пост Голови Крайової Таборової Комісії. 
 
Резолюції Таборової Комісії XXXVІІ КПЗ’їзду 

1. XXXVIІ Крайовий Пластовий З’їзд доручає КТК впровадити вимогу, щоб принайменше 
одна особа котра перебуває на кожній таборовій оселі вздовж таборів здобула 
посвідку Mental Health First Aid або подібне, та ознайомити булавних до початку 
табору про можливі проблеми та їх вирішення. 

• Почав працю, але вона була затримана з огляду на пандемією коронавірусу 
і зміну таборових плянів на віртуальні табори. Праця буде закінчена під час 
другого року моєї каденції. 

 
2. XXXVII Крайовий Пластовий З’їзд доручає КТК вимагати та передати ресурси музики 

та фільмів українською мовою організаторам таборів для використання в програмах, 
окрім вечірок. 

• Праця не почалася, з огляду на пандемією коронавірусу і зміну таборових 
плянів на віртуальні табори. Праця буде виконана під час другого року моєї 
каденції. 

 
3. XXXVII Крайовий Пластовий З’їзд доручає КПСтаршині розглянути можливість 

виготовити електронні реєстраційні таборові зголошення. 
• Резолюція виконана – система була розроблена, та готова до вжитку. 

 
Рекомендація Таборової Комісії XXXVІІ-ого КПЗ’їзду 

1. XXXVII Крайовий Пластовий З’їзд рекомендує щоб КТК перевіряло таборові програми 
щоб зберегти рівномірний гендерно невтральний підхід до плянування, а ОТК 
проводило перегляд над проведенням таборових занять. 

• Праця не почалася, з огляду на пандемією коронавірусу і зміну таборових 
плянів на віртуальні табори. Праця буде виконана під час другого року моєї 
каденції. 

 
Система Онлайн Реєстрації на Табори 

Використовуючи раніше розроблену систему реєстрації членів станиці, ми розробили 
систему на онлайн реєстрацію на виховно-вишкільні табори (і, з часом, на спец-табори). 
З тим, що цьогорічний процес реєстрацій на віртуальні табори був унікальним, ми не 
вживали цю систему. Однак, система готова до вжитку, і теперішний плян вимагає 
використання цієї системи, щоби автоматизувати реєстрацію на табори літом 2021 р. 
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Свято Весни 2020 
Свято Весни мало відбутися на оселі Новий Сокіл, з нагоди 70-річчя оселі. З огляду на 
ще-тоді незнаного статусу пандемії коронавірусу, Свято Весни було відкликане. 

 
Виховно-вишкільні Табори 2020 

Було проведено багато дискусій (охоплюючи голову КТК, членів КПС і КПР, і голів ОТК 
осель, між іншими) щодо особистих чи віртуальних таборів, і потенційні пляни 
особистого, “віддаленого” табору на Писаному Камені були розглянуті. Враховуючи стан 
пандемії, а також напрямні ГПБ, було прийнято рішення скасувати особисті табори цього 
літа. 
 
Після цієї постанови, ми вирішили заплянувати і перевезти віртуальні табори. Було 
запропоновано три-тижневий віртуальний табір (відповідно до довжини реґулярних 
таборів) щоб діти могли “таборувати” всі три тижні, якщо бажають. Кожна оселя була 
запрошена провести один тиждень табору: перший тиждень відбувся віртуально на 
Писаному Камені, другий тиждень відбувся віртуально на Вовчій Тропі,  а третий тиждень 
відбувся віртуально на Новому Соколі. Табори проходили від неділі до суботи, 
починаючи 5-го липня, і кінчаючи 25-го липня. 
 
Оселі плянували власні програми. Їм були подані напрямні, щоб принаймні деякі заняття 
та вмілості/точки до проб були унікальними — щоб діти, які таборували більше як один 
тиждень, щотижня отримували щось нового. ОТК, коменданти, та булави чудово 
заплянували програми, та перевели віртуальні табори у менш ніж ідеальних обставинах. 
Їм належиться велика подяка, і “тричі слава!” 
 
Унікальна таборова відзнака була запроєктована і створена на цього-річну ситуацію. На 
ній поміщені назви всіх трьох осель, та вказано, на котрих оселях пластун/ка відбув/ла 
віртуальні табори. Щира подяка ст. пл. Юліянні Ликтей та пл. сен. Христі Козак за 
розробку, створення та розповсюдження відзнак. 

 
Спец-табори 2020 

Через ситуацію пандемії коронавірусу, більшости спец-таборів були відкликані на це літо. 
Одинокий виняток був Початковий Табір, який відбувся віртуально в серпні 2020 р. 
Бурлацький Лещетарський Табір також був відкликаний на цей рік, головним чином з 
причин, пов'язані з пандемією коронавірусу. 

 
Дати виховно-вишкільних таборів на 2021 

КПС затвердила дати виховно-вишкільних таборів на рік 2021 р: 10-31 липня. Як будуть 
табори у 2021 році, це є коли вони відбудуться. 

 
Перший рік моєї каденції був дуже унікальним — цілком не то, що я сподівався. Але цей рік 
мені доказав, що пластова душа сильна — пандемія коронавірусу нас не зупинила, 
пластуни знайшли спосіб перемогти, і пластувати, навіть віртуально. Ми перемогли — це 
було гасло цього-річних таборів. І так було. 
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Щирі подяки членам КПС і КПР, за їхню співпрацю, пораду, і підтримку під час дуже 
“цікавого” першого року моєї каденції. 
 
Дуже великy подяку передаю головам ОТК осель Вовча Тропа, Писаний Камінь, і Новий 
Сокіл - пл. сен. Стефі Тейтер, пл. сен. Тарасові Попель, ст. пл. Аді Федорійчук, і пл. сен. 
Данилові Бутенко - за їхню співпрацю, гнучкість, і керівництво у цих непевних часах. 
 

2020… обережно та бистро! 
 

СКОБ! 
 

пл. сен. Роман Левицький, Тис. 
Голова Крайової Таборової Комісії 
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Звіт Діловода Преси 
за час від 29 вересня 2019 р. до 31 жовтня 2020 р. 

 

Мої обов’язки як Діловод Преси були повідомити громаду 
про Пластові події в пресі 

 
Плян Праці 
Кожного року відбуваються події під чaс Плaстового року, і моя ціль є репрезентувати Плaст 
у пресі подіями котрі торкаються плaстунів, зокрема події в яких чисельні плaстуни беруть 
участь.  Також приготовляю і висилаю привітання від Пласту до громади на свята під час 
року. 
 
Надсилала привіти з різних нагод до газет Свобода, Ukrainian Weekly, Міст, Новa Гaзeтa і 
Закордонна Газета: 

● Різдвa Христового 
● Великодня 
● Дня Незaлежности Укрaїни 

 
Цього року були реклями в газетах Свобода, Ukrainian Weekly: 

● Відкликання таборів/Фотографії Пластування під час літа в карантині 
● Збирання датків на оселю Новій Сокіл 
● КПЗ’ізд 2020 
● Як прилучитися до Пласту 

 
Цього року були статті про (Свобода, Ukrainian Weekly): 

● Орликіяду 
● Літні Тaбори 

 
   Приклад: 
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Дальша Праця 
 
Продовжувати повідомляти громaду про Пластові події та ставити привітання в пресі. 
 
 
Складаю щиру подяку пл. сен. Наті Білаш, за її підтримку і тим що мені допомагають з 
перевіркою граматики.  
 

СКОБ! 
 

ст. пл. Оленка Гладка, Гр.  
Діловод Преси 

 
 
 

 
 
 



ПЛАСТОВИЙ ЛИСТОК  ч. 228 
 
 
 
 

40 
 
 
 

Звіт Референта Комунікації 
за час від 29 вересня 2019 р. до 31 жовтня 2020 р. 

 
 

Мої обов’язки як Референт Комунікації були збирати матеріяли і ставити на Пластову 
мережу/веб сторінку www.plastusa.org, як також на Пластові соц-медії - Facebook 

https://www.facebook.com/PlastUSA і Instagram https://www.instagram.com/plastusa/ . 
 
 
Плян Праці 
Я почала цей пост із поміччю ст. пл. Калини Дурбак, котра  мене навчила як редаґувати 
текст і ставити вістки, та фотографії на Пластову веб сторінку. З Калиною дуже легко 
працювати і я щиро вдячна за її постійну поміч із веб сторінкою, і за її терпеливість, бо часто 
маю питання щодо змін і додатків. Ціль Пластової веб сторінки, котра в нас є у формі 
WordPress є щоб притягнути якнайбільше пластунів до неї, не лиш батьків котрі шукають 
інформацію про однострій або табори, а також тих котрі хочуть більше знати про Пласт в 
Америці. Тому важне постійно додавати цікаві статті, фотографії ітп на веб сторінку щоб тих 
людей притягнути.  
 
Після КПЗ’їзду у вересні 2019 року, я усучаснила усі інформації на Пластовій веб сторінці, 
новими іменами Пластунів котрі вступили в пости КПС, новими курінними куренів, новими 
станичними станиць і додала декілька інформацій яких не було, як наприклад список нових 
Пластових груп і куренів котрі відновились в Америці. Я перевірила усю мову, щоб мережа 
була грамотною. Разом з Калиною, ми додали лінк на Конкурс Фізичної Вправності, (КФВ) і я 
раз в місяць там давала імена і фотографії першунів Конкурсу котрі мені висилала Діловод 
Тіловиховання пл. сен. Христя Козак. 
 
Інші інформації котрі я ставила на Пластову веб сторінку мені пересилали різні члени КПС, а 
інформації котрі я ставила на Facebook і Instagram, я знаходила сама, або з поміччю 
пластунів в інших станицях.  
 
Конкурс Фізичної Вправності 
Діловод Тіловиховання пл. сен. Христя Козак заініціювали конкурс КФВ (Конкурс Фізичної 
Вправності) і місячно ми давали фотографії і дописи спорту першунів. Ці висліди можна 
оглянути на пластовій веб сторінці, як також на соц-медіях. Більше сеніорів висилали 
фотографії, але після заохочення на соц-медії Facebook і Instagram, ми під кінець отримали 
досить багато фотографій на цей конкурс від УСП. 
 
Пласт в часі пандемії коронавірусу 
Тому що цей Пластовий рік був дуже інакшим через коронавірус, Пласт в США користувався 
інформаціями з інших країв, котрі «Пластували Онлайн». Дуже багато інформацій Пласт в 
США черпав з України із їх дозволом, і ставили на наші соц-медії. Всі інформації на України 
соц-медії Facebook, постійно відновлялися новими заняттями і інформаціями, і я тішусь що з 
ними навязала контакт щоб ділитись цим із нашими пластунами в США. Щоб віддячитись 

http://www.plastusa.org/
https://www.facebook.com/PlastUSA
https://www.instagram.com/plastusa/
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Пластові в Україні, за ініціативою пл. сен. Рути Ріпецької, та із поміччю ст. пл. Наталії 
Шерекіни (з України) ми почали реклямувати поміч Україні на соц-мережі, але поки що мало 
наших пластунів в США цей проєкт підтримали. Сподіємось що більше пластунів долучаться 
до цеї збірки у 2020-2021. Якби кожна пластова родина особисто дала мінімум $25, це б 
дуже Пластові в Україні помогло. https://www.gofundme.com/f/m8prhz-help-build-scout-
movement-in-ukraine?fbclid=IwAR1yRhb8kwSdx7PNTzhogfCzNsnNZOlLztJ8yjbRL_h33_Aw03D-
BI8_sEg  
 
З кінцем літа як виглядало що сходини будуть продовжуватись у онлайн форматі, за 
ініціятивою пл. сен. Рути Ріпецької ми створили нову частину на веб сторінці котра 
називається Що Нового? для виховників. Тут ставим матеріяли з інтернету, та з інших 
країв котрі мають виховні матеріяли для своїх виховників. Треба нам цю частину збагатити 
інформаціями, щоб наші виховники в США мали місце з якого можуть черпати інформації і 
ідеї на пластові сходини по інтернеті. Далі працюємо над цим.  
 
 

 
 

Табори 
Наші Пластові табори були віртуальні. Разом із головою КТК пл. сен. Романом Левицьким, 
уживаючи фотографії і інформації від особистих осель, ми заохотили новацтво і юнацтво 
брати участь у віртуальних таборах на соц-мережах. В додатку, я брала участь у ватрі на 
Писаному Камені і Новому Соколі, які були дуже гарно зорганізовані виховниками тих осель. 
Навіть були на ватрі награні точки юнацтвом і це дуже збагатило онлайн ватру. Окрім того, 

https://www.gofundme.com/f/m8prhz-help-build-scout-movement-in-ukraine?fbclid=IwAR1yRhb8kwSdx7PNTzhogfCzNsnNZOlLztJ8yjbRL_h33_Aw03D-BI8_sEg
https://www.gofundme.com/f/m8prhz-help-build-scout-movement-in-ukraine?fbclid=IwAR1yRhb8kwSdx7PNTzhogfCzNsnNZOlLztJ8yjbRL_h33_Aw03D-BI8_sEg
https://www.gofundme.com/f/m8prhz-help-build-scout-movement-in-ukraine?fbclid=IwAR1yRhb8kwSdx7PNTzhogfCzNsnNZOlLztJ8yjbRL_h33_Aw03D-BI8_sEg
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впродовж усіх таборів, я знаходила фотографії новацтва і юнацтва із цікавих занять на 
таборі і ставила це на наші соц-медії. 
 
Я брала участь у 10 пленумах, і є на е-комісії котру провадить пл. сен. Оля Дужа. 
 
Після таборів, небуло пластових вісток  і з нагоди інтернаціонального Дня Хустки, я 
представила усі УСП курені в котрих більше як 3 членів в США на соц-медії. 
 
Раз День Хустки закінчився, кілька старших пластунів рішили мені переслати свої знимки із 
своїх особистих прогульок котрими я поділилась на соц-медії Instagram.  
 
Веб сторінка і Соц-Медія Пласту 
Важко сказати скільки особистих людей заходять на Пластову веб сторінку, бо я часто туди 
заходжу і мене може система числити кожного разу, але на Пластовій сторінці Plast USA на 
Facebook маєм 1548 followers (53% жінок, 46% мужчин):  із Америки є 1,055, а решта з поза 
країни. На Instagram @plastusa маємо 905 followers. Більшість є у юнацтві і УСП. 
 
Дальша Праця 
Продовжувати ставити виховні матеріяли на пластову веб сторінку і соц-медії поки сходини 
будуть відбуватись віртуально, і взагалі щоб наші виховники в США мали матеріяли з якими 
можуть працювати.  Це головно буде на пластовій веб сторінці у категорії  Що Нового? для 
виховників і заохочуєм усіх в краю прилучитись до цього – якщо маєте цікаві матеріяли 
якими наші виховники можуть користуватись – присилайте їх нам. (webmaster@plastusa.org 
або kps-comms@plastusa.org. ) Сподіюсь що Крайові Коменданти пришлють декотрі зібрані 
матеріяли від теперішніх виховників, бо було б корисно знати які сходини їм вдаються і чим 
могли вони поділитись з виховниками з інших станиць. В додатку, виховники з поза краю 
можуть також цими інформаціями користуватись. 
 
Складаю щиру подяку канцелярії КПС пл. сен. Андреї Жаровській, яка допомагає мені 
відповідати на кореспонденцію на соц-медії Facebook, і взагалі за її підтримку. Також дякую 
пл. сен. Руті Ріпецькій за її дружбу і цікаві спільні проєкти, пл. сен. Олі Дужі, котра пересилає 
мені інформації і дає поради і ст. пл. Калині Дурбак за її постійну підтримку у введені 
сторінок. 

СКОБ! 
 

пл. сен. Ната Білаш, ЛМ 
Референт Комунікації 

 
 
 
 
 

 
 

mailto:webmaster@plastusa.org
mailto:kps-comms@plastusa.org
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Звіт Крайової Булавної УСП 
за час від 29 вересня 2019 р. до 31 жовтня 2020 р. 

 
Булава УСП 
Крайова Булавна:  ст. пл. вірл. Калина Дурбак, Кн. 
Вільні Члени:  ст. пл. скоб Христофор Бей, СМ 
    ст. пл. геть. вірл. Таїса Заперник-Бей, ШОК 
     
Виконана праця 2019-2020 
1. Брала участь в КУПО ХХ, 6 Конґресі, та Загальнім З’їзді УСП в Мюнхені 
2. Скликала 4 сходин з КБ УСП, та брала участь в 1 сходинах з ГБ УСП 
3. Опитувала старших пластунів про інклюзивність в Пласт США 
4. Прийняла крайовий осередок 32 куреня Степові Відьми в США 
5. Працювала з Крайовою Булавною УПС та канцелярією приготовити список для 
 переходу УСП до УПС 
6. Допомогла Реф. Комунікації пл. сен. Наті Білаш зібрати інформації про різні курені 
 УСП  
 
Статистика 
Число УСП в США: 358 
507 пластунів є оформлені в УСП 
358 (70%) старших пластунів які вирівняли вкладку до 2019 або 2020 р. 
Число УСП в США міняється кожного року, залежно як число рахується. Цього року, КБ УПС 
та КБ УСП рішили точно як будем обчислювати наших членів. Через цю базу даних я 
сподіюсь що числа будуть більш стабільні в майбутніх звітах. 
 
Відзначення 
Через пандемію, є деякі в УСП котрі отримали відзначення, але їх ще про це не повідомили. 
Тим котрим вручили відзначення включають слідуючих в УСП: 
Юрій в Бронзі: ст. пл. Катя Мулик, ЧП  
Бронзовий Хрест: ст. пл. Микола Сьокало, СМ 
 
Звіти 
Курені і Осередки УСП які звітували за 2019-2020 рік, до 31 жовтня: 
Боффало 
Вашінґтон 
Дітройт 
Клівленд 
Ню Йорк 
Пассейк 
Сієтл 
Ватага Бурлаків 
Перші Стежі 

Ті, Що Греблі Рвуть 
Чортополохи 
Шостокрилі 
Лісові Мавки 
Княгині 
Чорноморці 
Сіроманці 
Вовкулаки 
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Всі курені подали фінансовий звіт за 2019-2020 рік 

Прийняті до УСП: 31 нових старших пластунів 

Мая Бідяк Нюарк 8/2020 Микола Павлічко Йонкерс 8/2020 

Павло Бучинський Сієтл 9/2020 Антін Перекліта Дітройт 12/2019 

Ксеня Валігунда Албані 8/2020 Лесик Полатайко Клівленд 12/2019 

Павло Віліямс Йонкерс 8/2020 Адріян Попович Вашінгтон 1/2020 

Даня Гриневич Чікаґо 1/2020 Андрій Стельмах Нюарк 8/2020 

Андрій Деманюк Сієтл 9/2020 Оленка Тимош Клівленд 8/2020 

Ірина Кіт Ню Йорк 12/2019 Марія Токарська Ню Йорк 8/2020 

Зенко Кохановський Нюарк 8/2020 Юрій Томків Дітройт 12/2019 

Олена Кравець Нюарк 1/2020 Уляна Федоришин Ню Йорк 12/2019 

Роксоляна Лісовська Чікаґо 1/2020 Олег Филик Сієтл 9/2020 

Юліяна Лісовська Клівленд 1/2020 Адріян Хархаліс Вашінгтон 1/2020 

Таня Мельник Сиракюз 10/2019 Марина Чума Філядельфія 1/2020 

Марко Миськів Йонкерс 8/2020 Софія Шиприкевич Нюарк 10/2019 

Андрій Москалюк Клівленд 12/2019 Павло Бучинський Сієтл 9/2020 

Наталя Ганчук Нюарк 8/2020 Настя Ясінська Чікаґо 10/2019 

Дмитро Небеш Клівленд 12/2019    

 

Перехід до УПС: 8 нових сеніорів 
Наталя Андрейко Гемпстед 4/2020 Мелася Нинка Нюарк 4/2020 

Стефа Гомик-Туро Філядельфія 4/2020 Юля Пасічник Чікаґо 4/2020 

Ляриса Готра Вашінґтон 4/2020 Микола Пилип Ню Йорк 4/2020 

Іван Кіналь Без Станиці 4/2020 
Олександр 
Субтельний Без Станиці 4/2020 
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Аналіза 
 
Стан переходу УПЮ- УСП 

Минулого року я дала деякі поради як 
заохотити юнацтво вписатись до старшого 
пластунства, але мої думки змінились. 
Відповідальність кожного пластуна якому 
більше як 18 років, заохотити юнацтво 
залишитися в Пласті та записатися до 
старшого пластунства. Будьмо  
братерськими: слідкуйте за їхніми 
проєктами, вітайте їх коли вони щось 
досягнуть. Ми всі хочемо відчуватись 
включеними—юнаки і юначки не є 
винятком. Якщо вони відчувають що є 
місця для них в Пласті, вони би 
переходили до старшого пластунства, 
незважаючи які вони зайняті в житті. 
 

 
УСП і Курені 
 
Говорячи з різними пластунами в 
США і поза нашими межами, багато 
годяться, що курені є інтегральними 
та унікальною частиною Пласту. На 
жаль, під час моєї каденції, процент 
старших пластунів котрі беруть 
участь в куренях зменшилося. 
Наступна булава УСП повинна 
дослідити чому так є. Щоб побачити 
які курені активними в США, 
пошукайте “Курені УСП” на 
plastusa.org/resources. 
 
ГБ УСП також згідний, що курені є однією з причин чому пластуни залишаються активними. 
До того, на сторінці ГБ УСП є описи всіх діючих куренів зареєстровані при ГПБ 
(usp.plast.org/kureni/). КБ УСП заохочує старших пластунів оглянути ті сторінки, і звертатися 
до нас із будь-якими питаннями. 
 
Слово про 2020 р. 
 
Цей рік є особливо важким для старших пластунів. По перше - пандемія. По друге, 
необхідне національне пробудження до расової несправедливості. По третє, лісові пожежі 
які в цей час затемнюють небо від берега Тихого океану до берега Атлантичного океану. 
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Результат: потрясення життя, від онлайн-освіти до тривоги за майбутнє. Шлях до нової 
нормальности буде важким. 
 
Я вірю, що Пласт в США готовий стати прикладом в нашій громаді, але організаційні зміни 
відбуватимуться повільно—так буває завжди, незалежно від теми. До того часу, ми мусимо 
бути тою зміною, яку ми хочемо бачити у Пласті. Ми, старші пластуни, є експертами з цих 
питань. Говоріть з новацтвом і юнацтвом про усі зміни в кліматі, і вчіть їх як бути добрими 
союзниками (allies) до меншини. Помагайте вашій станиці орієнтуватися з технологією. 
Знайдіть однодумців в станиці, в курені, і в інших краях. Будьте братерськими з усіма 
пластунами, особливо з новими пластунами. Станьте тими провідниками в Пласті, якими ви 
хочете бачити далі в Пласті. 
 
Подяки 
 
Це буде мій останній звіт як КБ УСП США. На таборі, під час останньої ватри, всі дякують - 
цей звіт мусить бути достатнім. 
 
Я перше хочу подякувати всім старшим пластунам котрі були на моїй булаві за останніх 7 
років як КВ УСП: ст. пл. Лярисі Чебіняк, Верх. (причиною чому я стала КБ УСП!); ст. пл. 
Оленці Кебало, ЧХ; cт. пл. Оcипкові Тобіянcький, “V”; cт. пл. скоб  Антінові Дурбак, ПБ; cт. 
пл. вірл. Каті Іваник; ст. пл. геть. вірл. Лярисі Ворик; ст. пл. геть.скоб. Андрієві Зварич, СМ; 
ст. пл. Христофорові Бей, СМ; та ст. пл. геть. вірл. Таїсі Заперник-Бей, ШОК. Дякую за ваші 
думки, і за вашу працю. Ми багато осягнули! Хоч вони офіційно не були на булаві, ст. пл. 
скоб  Олесь Микита, “V”  та ст. пл. Наталія Зелінка також багато допомогли. 
 
Дякую всім котрі були в ролях КБ УПС (пл. сен. Данило Захарчук, ВБ; пл. сен. Дануся 
Ковальчук, Тис.) та перші заступники (пл. сен. Леся Лебедь, Гр.; пл. сен. Дарка Темницька, 
ЧП; пл. сен. Оля Дужа) за вашу терпеливість і зрівноважені поради. 
 
І останнє, але не менш важливе, дякую пл. сен. Андреї Жаровській, СП, за твою тяжку 
працю в канцелярії під час різних каденцій. КБ УСП є адміністративна роля, і твоя праця і 
життєрадісність полегшувала мою працю.  
 

СКОБ! 
 

ст. пл. вірл. Калина Дурбак, Кн. 
Крайова Булавна УСП 
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Звіт Крайової Булавної УПС  
за час від 29 вересня 2019 р. до 31 жовтня 2020 р. 

 
Крайова Булава УПС: 
пл. сен. Ростик Слабіцький, ЧМ – заступник КБ 
пл. сен. Ксеня Захарчук, ЛМ - писар 
пл. сен. Наталя Фірко, ЛМ – референт куренів 
пл. сен. Ксеня Козак, ЛМ – референт осередків 
пл. сен. Зірка Коломиєць, ПС – вільний член 
 
Сходини Булави: 
▪ мали 8 телефонних сходин 
▪ голосували 4 разів електронно 
▪ брала участь у 7 пленумах КПС 
 
Стан УПС в США: (дата 14 вересня 2020) 
1022 пластунів які є оформлені в УПС 
950 сеніорів які вирівняли вкладку до 2019 або 2020 р. 
(93% вирівняли вкладку в 2019/2020, 88.4% вирівняли вкладку в 2019, а в 2018 р. лише 
54.7% вирівняли вкладку.) 
 
З 1022 оформлених сеніорів: 
▪ 565 жінок, 457 чоловіків 
▪ 921 належать до станиці, 101 є без станиці 
▪ 827 є членами куреня, 195 без куреня 

 

 

 

Число УПС від 2018 - 2020 

2018 

2019 

2020 

0 200 400 600 800 1000 1200 
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Праця булави від Крайового З’їзду УПС (від жовтня 2019): 
● Тримали контакт зі куренями та осередками, висилаючи інформації про: працю сеніорів в 

куренях і осередках; та пригадки про вкладки і подання. 
● Працюючи з КПС Канцелярією, перевіряли подання на підвищення ступенів та 

відзначення, щодо точности інформацій, вирівнювання вкладок та передплату 
Пластового Шляху. Подавали ці пропозиції на голосування до КПС, і ГПБ. 

● Отримували реєстр подань на відзначення і підвищення ступенів, і слідкували за станом 
кожної заяви. 

● Працюючи з КПС Канцелярією та Крайовою Булавною УСП ст. пл. Калиною Дурбак, 
перевіряли нові подання до УПС щодо вирівнювання вкладок та переплату Пластового 
Шляху. 

● Виготовляли листи прийняття до УПС. Oдин раз перевели автоматичний перехід з УСП 
до УПС у квітні 2020. 

● Тримали зв’язок з Головною Булавною УПС при ГПБ, пл.сен. Лесею Федоренко, та її 
булавою. 

● Працювали над проєктами для УПС, які появляться на УПС веб-сторінках вкоротці: 
обов’язки Осередкових, обов’язки курінних, церемоніали в УПС, напрямні на зголошення 
до УПС. 

● Працювали над змінами в УПС на веб сторінці і на соц-медії. 
 
Удобрення булавою УПС від минулого року (від вересня 2019): 
 
Підвищення на ступінь Праці:   1 
1.  пл. сен. Софія Крожер, ЧХ – Рочестер 
 
Підвищення на ступінь Довір’я:   6 
1. пл. сен. Ліда Борисюк, ЧХ – Гартфорд 
2. пл. сен. Зоріянна Клюфас, ЧХ – Ню Йорк 
3. пл. сен. Микола Конрад, ВБ –.Бостон 
4. пл. сен. Андрій Козак, ЧМ – Бостон 
5. пл. сен. Василь Літепло, ЛЧ – Бостон 
6. пл. сен. Зенон Цибрівський, ЛЧ – Бостон 
 
Підвищення на ступінь Керівництва:   0 
 
3те Відзначення Грамота Заслуги: 2 
1. пл. сен. Марко Пілецький, ЛЧ – Чікаґо 
2. пл. сен. Арета Гладка-Вершур, СП – Чікаґо 
 
Відзначення св. Юрія в Сріблі: 1 
1. пл. сен. Дам’ян Гандзій, ЧМ – Пассейк 
 
Відзначення св. Юрія в Золоті:  1 
1. пл. сен. Богдан Копистянський, Орл – Гемпстед 
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Відзначення Вічного Вогню в Сріблі: 0 
 
Відзначення Вічного Вогню в Золоті: 0 
 
Пластовий Бронзовий Хрест: 1 
1.  пл. сен. Ліса Микита, ШК – Бостон 
 
Зголошення до УПС з громади:  3 (як сеніор прихильник) 
1. Олег Лабанець – самітник 
2. о. Іван Шкумбатюк – Міннеаполіс 
3. Влодко Ганчук – Нюарк 
 
Зголошення до УПС від бувших пластунів: 1  (як сеніори праці) 
1.  Тереня Чорнодольська – Філядельфія 
 
Зголошення до УПС від бувших пластунів:  8 (як сеніори прихильники) 
1. Орест Захаріясевич – Філядельфія 
2. Рома Гамерська-Дайл – Філядельфія 
3. Зіна Зінич – Філядельфія 
4. Мар’янка Дяченко – Чікаґо 
5. Йосиф Мицик – Чікаґо 
6. Христя Велш – Бафало 
7. Меляся Платош – Сієтл 
8. Павло Платош – Сієтл 
 
Члени УСП які перейшли до УПС через автоматичний перехід: 8 (як сеніори прихильники) 
1. Наталя Андрейко – Пассейк 
2. Мелася Нинка – Нюарк 
3. Микола Пилип – Ню Йорк 
4. Юля Пасічник – Чікаґо 
5. Стефця Гомик Туро – Філядельфія 
6. Олександр Субтельний – самітник 
7. Ляриса Готра – Вашінґтон 
8. Іван Кіналь – самітник 
 
 
Праця на слідуючий рік: 
● Дальше тримати комунікацію з куренями і осередками. 
● Працювати над здійсненням змін оновлення УПС веб сторінки на мережі. 
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Подяки: 
 
Складаю щиру подяку членам КПС, а особливо пл. сен. Андрієві Козакові, пл. сен. Олі Дужі, 
ст. пл. Калині Дурбак, і пл. сен. Андреї Жаровській за їхню поміч, підтримку і співпрацю. 
Рівнож, сердечно дякую усім членам своєї булави за їхню відданість, співпрацю та 
підтримку. 
 

СКОБ! 
 

пл. сен. кер. Богданна Ковальчук, Тис. 
Крайова Булавна УПС 
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Звіт Діловода Господарки і Фінансів 
за час від 29 вересня 2019 р. до 31 серпня 2020 р. 

 
 
Пласт фінансово стоїть сильно. Всі системи та програмування запровадженні протягом 
останніх п’ять років виправило Пластові фінанси. Поодинокі датки на Пласт збільшилися, як 
і датки від корпорацій. КПС разом з комітетом і управою Нового Соколу провели успішний 
збір коштів на купівлю земельних ділянок, прилеглих до Нового Соколу. На майбутнє цей 
зріст треба зберегти. 
 
Дотримання всіх корпоративних мандатів, це головний обов’язок мого діловодства. Пластові 
оселі, це є в Пласті найбільша фінансова відповідальність. Потрібно зберегти високий 
рівень таборів, і дотримуватись найвищих стандартів безпеки. 
 
У 2020 році ми зіткнулися з пандемією коронавірусу, котре змусило нас відкликати Свято 
Весни, всі табори на Вовчій Тропі, Новому Соколі та Писаному Камені. Без таборів, що 
відбуваються протягом літа, ОТК кожної оселі не мав жадного доходу, тому КПС прийняла 
рішення покрити вартість страхування відповідальності для кожної оселі. 
 
Пласт також відкриває один новий сертифікат на півтора року, що нараховує більше 
відсотків. 
 
Страхове покриття протягом року включало станиці, групи, самітників, пластових осель. В 
попередніх роках і на майбутнє треба буде покривати спец табори, Орликіяду, Лісову Школу, 
та Початковий Табір. Також забезпечено поодинокі станичні прогульки та зайняття як і 
новацьке свято весни на заході. 
 
Деякі станиці вимагають доступ до бази даних в якім пл. сен. Андрея Жаровська допомагає. 
Цього року канцелярія КПС була закрита на кілька місяців через коронавірус.  Андрея мала 
обмежені години, і могла отримати доступ і надати інформацію, запитане станицями. 
 
Окреме конто відкрите із Фондів Канадської Корпорації (Plast Publishing) яке ми отримали 
попереднього року щоб докладно і правильно звітувати тепер і в майбутньому. 
 
Вимоги урядового звітування для Пласту постійно зростають. Це вимагає уваги та перевірку, 
оскільки більшість державних установ більше не приймають паперових форм. 
 
Тому що страхування та праця над системою членства вимагають докладну та детальну 
підготовку, і праця над додатковими проєктами пов’язаними з Пластом, рекомендація була і 
перейшла щоб додати відповідальну особу що лише відповідає за страхування, а другу 
особу на перевірки річних фінансових звітів.  
 
Щорічний Фінансовий Звіт є далі постійною проблемою. Ми зібрали понад 60 особистих 
звітів, які потрібно переглянути та перевірити, перш ніж їх можна переслати нашій 
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бухгалтерській фірмі, яка приготовляє податкові декларації Пласту. До дня цього звіту, 30 
вересня, я ще не одержав одного звіту від куреня і одного від станиці.  
 
Дякую ст. пл. Тамарі Ганкевич за професійні поради і пл. сен. Ареті Куріці за допомогу у 
зібрання всіх фінансових звітів і за пораду і поміч під час року. 

 СКОБ ! 

 пл. сен. Володимир Миськів, ХМ  
Третий Заступник – Діловод фінансів і господарки 
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Звіт Канцелярії 
за час від 29 вересня 2019 р. до 31 жовтня 2020 р. 

 
Протягом цього звітового часу мої обов’язки включали підтримувати Крайову Пластову Старшину у 
виконанні їхньої роботи. Одночасно допомагала станицям і групам, куреням, ОТК і всім пластунам, 
котрі числяться як самітники, ті що «без станиці». 
 

● Адміністрація членських внесків 
o Створюю табель статусу розчислення кожної станиці - подаю коли прислали, коли 

відписано, коли друковано рахунки до членів УСП/УПС в тій станиці, коли вислано ці 
рахунки, чи платили за дітей. 

o Набираю оплату вкладки в базу даних на комп’ютері, проводжу перевірку помилок 
o Відповідаю скарбникові, подаючи проблеми/помилки, зауваги, тощо. Це висилається з 

анкетою на чергове розчислення та іншими інфор./списками/анкетами, які скарбник 
бажає мати. 

● Адміністраційна праця уладів 
o Оформлення - подання висилають  до канцелярії, провіряю вкладку, набираю 

інформацію в базу даних 
o Відзначення та підвищення ступеня - як прийде подання перевіряю вкладку, вписую в 

реєстр відзначень (коли, від  кого, яке, дати розглянення, вислід, полагодження), слідкую 
за одобреними відзначеннями в протоколах КПС і ГПБ і набираю їх в базу даних 

● Адміністративна праця для таборів 
o Перевіряю всі анкети зголошення – подання до булав чи кандидати оформлені і чи 

мають вирівняну вкладку 
o Подаю списки ОТК чи адміністраціям спец таборів 

● Створюю списки для станиць і куреням для їхніх потреб 
● Використовуючи ці списки, перекодовую неоформлених членів всіх уладів (співпраця зі 

станицями і куренями) 
● Підготовляю і висилаю посвідки і відзначки 
● Перевіряю, створюю чи відновляю анкети для звітів, зголошень 
● Помагаю з мовною корекцією з кореспонденцією чи повідомлення про пластові акції 
● Додаю або відновляю інформацію на Facebook 
● Працюю з архівними документами – сортую, вишукую інформацію стару як треба 
● Підготувала реєстрацію на КПЗ 
● Готую свій місячний звіт і подаю КПС перед пленумом 

 
Хочу висловити щиру подяку всім станицям, групам, куреням, ОТК і діловодам та референтам КПС за 
співпрацю. Цей рік був унікальним через пандемію але відкрив нам нові можливості. Ми показали, що 
ми пластуни дійсно завжди доброї гадки – не розгубилися і не падали духом в цей час.  Будьте всі 
здорові! 
 
На слідуючі сторінці подаємо стан оплаченого членства до 22-го жовтня. Це не включає оформлених 
(ще «активних») членів за 2020 де скарбники ще не передали членські внески за даний рік. 
 

СКОБ! 
 

пл. сен. Андрея Жаровська, СП 
Канцелярія КПС 
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КПСтаршина вибрана на XXXVII КПЗ 2019 року 

 
пл. сен. Андрій Козак, ЧМ 
Голова КПС  
kps-holova@plastusa.org 
 

пл. сен. Оля Дужа 
1-ша заступниця з організаційних питань 
kps-org@plastusa.org 
 

пл. сен. Рута Ріпецька, ЛМ 
2-га заступниця з виховних питань 
kps-vykh@plastusa.org 
 
пл. сен. Бузьо Миськів, ХМ 
3-тий заступник – діловод фінансів і 
господарки 
kps-financy@plastusa.org 
 
пл. сен. Христя Гладка, Гр. 
з 9.21.2020 ст. пл. Оленка Гладка, Гр. 
Референт новацького вишколу 
kps-vnv@plastusa.org 
 
пл. сен. Андрій Гарматій, «V» 
Референт юнацького вишколу 
kps-vyu@plastusa.org 
 
пл. сен. Роман Левицький, Тис. 
Голова крайової таборової комісії 
kps-ktk@plastusa.org 
 
 

пл. cен. Уляна Слабіцька, ПС 
Крайова комендантка новацтва 
kps-kkn@plastusa.org 
 
ст. пл. геть. скоб Андрій Зварич, СМ 
Крайовий комендант юнацтва 
kps-kky@plastusa.org 
 
пл. сен. Христя Козак, СП 
Референт тіловиховання 
kps-vfv@plastusa.org 
 
ст. пл. Оленка Гладка, Гр. 
з 9.21.2020 ст. пл. геть. вірл. Андрея 
Пенцак, Гр.  
Референт преси 
kps-pressa@plastusa.org 
 
пл. сен. Ната Білаш, ЛМ 
Референт комунікації 
kps-comms@plastusa.org 
 
ст. пл. геть. вірл. Наталка Тарасюк 
Протокольний писар 
kps-protsek@plastusa.org 
 
пл. сен. Богданна Ковальчук, Тиc. 
Референт УПС 
kps-ups@plastusa.org 
 
ст. пл. вірл. Калина Дурбак, Кн. 
Крайова Булавна УCП 
kps-usp@plastusa.org
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КПРада вибрана на XXXVII КПЗ 2019 року

пл. сен. Юрій Гук, ВБ 
КПР Голова | Chair 

kpr-holova@plastusa.org 
 

пл. сен. Арета Куріца, ЛМ 
Член на 4 роки | Member – 4 years 

kpr1@plastusa.org 
 

пл. сен. Михась Савицький, ЧК 
Член на 4 роки | Member – 4 years 

kpr2@plastusa.org 
 

пл. сен. Марко Бей, ЛЧ 
Член на 2 роки | Member – 2 years 

kpr3@plastusa.org 

 
пл. сен. Роман Шиприкевич, ЧК 

Член на 2 роки | Member – 2 years 
kpr4@plastusa.org 

 
пл. сен. Ірка Зварич, СП 

Заступник на 4 роки | Alternate Member – 4 
years 

zkpr1@plastusa.org 
 

пл. сен. Богдан Кордуба, СМ 
Заступник на 2 роки | Alternate Member – 2 

years 
zkpr2@plastusa.org 

 
Канцелярія Крайової Пластової Старшини 

 
Plast Ukrainian Scouting Organization USA 

National Executive Office 
700 N. Cedar Road 

Jenkintown, PA 19046 
267-287-8334 

kps@plastusa.org 
Адміністратор канцелярії пл. сен. Андрея Жаровська, СП 

 

Працюємо з понеділка до п’ятниці з 10:00 до 2:00 години. 
 

 


	Звіт Крайової Булавної УПС

