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Ті, що з волі Всевишнього відійшли на Вічну Ватру 
Від 13-го жовтня 2013 року до 16-го жовтня 2015 року 

 
 

пл. сен. кер. Евген Палка, ВБ 

пл. сен. Всеволод Гнатчук, ЛЧ 

пл. сен. Володимир Горський, ЧоК 

пл. сен. Михайло Витягловський, Орл 

пл. сен. Анну Максимович, ЧП 

пл. сен. Ірену Богачевську, Кн 

пл. сен. Олена (Галя) Головчак, ЧП 

пл. сен. Богдан Титла, ЧК 

пл. сен. Богдан Кекіш, ЧК 

пл. сен. Всеволод Гнатківський, ВБ 

пл. сен. Орест Корчак-Городиський, ЛЧ 

пл. сен. Юрій Український, СМ 

пл. сен. Теодозія Ластовецька 

пл. сен. Юрій Струтинський, ЧК 

пл. сен. Володимир Слиж, ОХ 

пл. сен. Віра Ґорлоф, СП 

пл. сен. Дозія Кушнір 

пл. сен. Люба Цьолко, Бур. 

пл. сен. Юрій Оприско, ХМ 

пл. сен. Павло Дорожинський, ЛЧ 

пл. сен. Стефан Кушнір, ВБ 
пл. сен. Люба Боднар 

пл. сен. Марта Кассараба 

пл. сен. Евген Садовський 

пл. сен. Богдан Ковч 

пл. сен. Юрій Кубчинський, ВБ 
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Програма ХХХIII Крайового Пластового З’їзду 
                                                 17-18 жовтня 2015 р. на Союзівці 
 
 
 
П’ятниця, 17 жовтня 2015 р. 
7:00    Приїзд 
7:00 – 9:00      Зїзд УПС 
8:00 – 10:00 Реєстрація 
 
 
Субота, 18 жовтня 2015 р. 
8:00 – 9:00 Реєстрація учасників з’їзду 
9:00 – 11:30  1. Відкриття ХХХIII Крайового Пластового З’їзду (молитва, Пластовий гімн) 

2. Слово голови ГПБулави  
3. Звіт Верифікаційно-Мандатної Комісії 
4. Вибір президії з’їзду  
5. Схвалення порядку нарад, правильників з’їзду і комісій  
6. Прийняття протоколу ХХХII Крайового Пластового З’їзду 
7. Слово голови КПСтаршини і усні доповнення до звітів КПС 
8. Запит і дискусія над діяльністю КПС 
9. Звіт голови КПРади 
10. Уділення aбсолюторії уступаючій КПС і уступаючим членам КПРади 
11. Вибір комісій 

  а. Таборової 
  б. Резолюційної 
  в. Верифікаційно-мандатної 
  г. Господарської 
  ґ. Номінаційної 

   д. Статутової 
    ф.Виховні питання для КПЗ’їзду, згідно з резолюцією XXIII КПЗ, підготовляють 
Малі Ради Орлиного й Скобиного Кругів, які відбуваються в рамках З’їзду. 

11:30 -  12:00 Пластова Індентичність 
 
  
12:00 – 12:30 Обідня перерва (Обід буде на залі) 
 
 
12:30 – 2:30 12. Наради Таборової Комісії  
1:30  -  2:30  13. Наради Комісій: Господарської, Номінаційної, Резолюційної та   Статутової 
2:30   - 4:30 14. Малі Ради Орлиного й Скобиного Кругів  
4:30  -  6:30 15.  Пекучі Теми - дискусія 
7:00 –  12:00 Спільна Святочна Вечеря  
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Неділя, 19 жовтня 2015р. 
  
7:00 – 8:15 Сніданок 
8:30 – 9:30    Служба Божа в намірені Пласту (збірка в одностроях в церкві     8:25) 
10:00 – 12:00 
    16. Звіти комісій 

a. Таборової 
б. Малої Ради Орлиного Круга 
в. Малої Ради Скобиного Круга 
г. Господарської 
ґ. Статутової 
д. Резолюційної 

                      17.  Звіт Номінаційної Комісії 
                      18. Вибір КПСтаршини і КПРади – заприсяження КПС і КПР 

      19.  Внески, запити та різне 
      20.  Закриття ХХХIII Крайового Пластового З’їзду 
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ЗВІТ 
Крайової Пластової Ради 

за час від 18-го жовтня  2014 р. до 19-го жовтня  2015 р. 
 

1. Організація: 
Склад Крайової Пластової Ради, який був вибраний на ХХХI-ому Крайовому Пластовому 
З'їзді 19-20 жовтня 2013 р. є слідуючий: 
 
Голова:  пл.сен. Надя Нинка 

 
Члени на 4 роки:  Члени на 2 роки:  Заступники: 
пл. сен. Борис Павлюк   пл.сен. Ігор Микита  пл.сен. Олесь Лабунька (2 роки) 
пл. сен. Стефан Пелещук   пл.сен. Андрій Дурбак пл. сен. Василь Літепло (4 роки) 
 
З нинішними виборами відходять: Голова Ради, і ті члени котрі були вибрані на 2 роки: 
пл. сен. Ігор Микита, пл. сен. Андрій Дурбак, і заступник пл. сен. Олесь Лабунька.  
Залишаються на 2 роки пл. сен. Борис Павлюк, пл. сен Стефан Пелещук і заступник 
пл. сен. Василь Літепло. 
 

2. Праця  КП Ради: 
 
Голова КП Ради чи призначені члени Ради, брали участь у сходинах пленуму КПС.   Усі 
члени КПРади одержали та мали нагоду переглянути протоколи із пленумів.  Члени КПРади 
стежили за працею КПСтаршини щодо директивів та співпраці з членством (УПН, УПЮ, 
УСП, та УПС), станицями та управами ОТК.  Сходини КПРади (у формі телеконференції) 
відбувалися коли були справи до полагодження.  В додатку, коли була потреба, члени 
спілкувалися через е-почту. 
 
До КПРади за минулий рік не було жодних справ до розгляду.  
 

3. Перегляд Звітів, Завваги та Рекомендації: 
 
Ще раз КПРада рекомендує висилати звіти членам Ради зазделегідь перед Зїздом щоби 
дати нагоду членам Ради їх не лиш переглянути, але мати нагоду на дискусію з кожним 
діловодом щоби краще зрозуміти працю та труднощі.  Рекомендуємо це робити місяць на 
перед, як і також дати на мережу щоби край мав нагоду простудювати звіти зазделегідь 
перед зїздом.  Хоча звіти дуже цікаві і описують чим занималися діловоди, часто бракує 
опис осягнень за минулий рік.  Хоча в телефонних розмовах це було вияснено, це повинно 
бути подано в звітах. 
 
Рекомендуємо уступаючі управі передати вказівки нові управі що до продовжування роботи 
яку не завершилося.  
 
КПРада рекомендувала на ХХХІІ КПЗїзді використування зовнішного ревізора (auditor) 
переглянути фінансові книги щоби упевнитися що  Українська Скавтська Організація, Пласт 
в США, провадить книги відповідно із усіма урядовими вимогами.  КПЗїзд рішив дати 2 роки 
на впорядкування усіх фінансових книг в краю і привести до відповідного рівня перед тим 
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коли можна буде покликати ревізора на перегляд.  КПРада пригадує нові управі КПС і 
новому складі КПРади що на це внутрішне впорядкування книг залишилося один рік (2016).  
На ХХХІV Зїзді, КПС повинна дати звіт що до стану готовності покликати зовнішого ревізора, 
а до ХХХV-го КПЗїзду ця ревізія повинна бути завершена. 
 

4. Перегляд Діяльности: 
 
Спостерігаючи роботу КПСтаршини, КПРада уважає що члени Старшини старанно 
працювали над виконанням резолюцій XXXIІ КПЗїзду, вирішували проблеми і працювали 
щоби усучаснювати стан організації. На підставі їхньої праці рекомендуємо надати 
абсолюторію.  
 

СКОБ! 
 

За Крайову Пластову Раду 
 

пл. сен. Надя Нинка, ЧП 
Голова КПРади 
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ЗВІТ 
Голови Крайової Пластової Старшини 

 

від 18 жовтня 2014 до 4 жовтня 2015 
 
ХХХІІ Крайовий Пластовий Зїзд 
 
Згідно статутом прийнято на ХХХІ  Крайовому Пластовому Зїзді (КПЗїзд), КПЗїзд скликається 
щорічно а вибір проводу Крайової Пластової Старшини (КПС) і Крайової Пластової Ради (КПР) 
відбувається що два роки.  ХХХІІ Крайовий Пластовий Зїзд відбувся 18-19 жовтня 2014 в Чікаго, 
Іллиной в готелю Crowne Plaza. На зїзді було присутних 46 участників з різних станиць.  В рані 
програмі зїзду були звіти всіх діловодів КПС і звіт голови КПР та вибір верифікаційно-мандатної і 
резолюційної комісії.  Після обіду відбувся дуже цікавий та інформативний семінар про “Насилля 
в Пласті” (Bullying).  Доповідачем семінару була Sue Black, a Certified Bullying Prevention Trainer.  
Насилля або знущання може появитися не тільки в школі чи в дома але також на таборі, підчас 
сходин, прогульок чи гор.  З огляду що знущання відбувається підчас пластових занять є дуже 
важне мати напрямні про відвернення знущання для юнацтва і виховників.  Напрямні про 
відвернення знущання підготовить Виховний Сектор під проводом пл. сен. Катрусі Долішної. 
Також відбулися круглі столи де всі учасники зїзду мали слідуючі теми:  

• Сходини - Надаємо Пікантність Старим Переписами 
• Вишкіл – З Пательні у Вогонь - Підготовка до Дійсностів Виховної Праці 
• Таборові Оцінки – Успіхи та Недосягнення Нинішних Таборів  

Рівнож відбулася дискусія про рівень розуміння і ужитку української мови в Пласті. Такі відкритті 
дискусії були дуже добрі і дали всім змогу дати свої думки і поради.  Треба продовжувати такі 
дискусії і обміну думок підчас року.  
Крайова Пластова Старшина щиро дякує пл. сен. І. Гриневичеві та його дружині за допому  
знайдання місця для з’їзду та за полагодження справ з готелем. 
 
Діялність Голови КПС 
 
Як голова КПС, я стежу, дораджую і координую загальну працю діловодів та референтів при 
КПС. У звітовому часі, Крайова Пластова Старшина відбула 8 пленарних сходин вживаючи 
форму телеконференції.   З огляду на погоду в зимі – багато сніговії та льоду, не відбувся пленум 
на чотири очі. На всіх сходинах пленуму КПС був присутний один член від КПРади.  Президія 
КПС, в складі трох заступники і голова дуже часто переводили телеконференції щоби обговорити 
важні справи. Відбулися 6 таких телеконференції.  Як і в минулих роках, між сходинами пленому 
дуже регулярно були особисті розмови з заступниками та членами КПС.  Комунікація між всіма 
членами була добра і відбувалася через е-пошту і телефонічно.  Комунікація з членами Пласту в 
краю була електронною поштою і на Пластові мережі.  Дуже часто посилали електроні бюлетени 
“e-blasts” про головні оголошення, справи, ітп.  На жаль не всі старші пластуни і сеніори є 
зареєстровані діставати такі повідомлення.  Просимо всіх зареєструватися на мережі щоби 
діставати електроні бюлетени.   
 
Ми також мали дві телеконференційні сходини з станичними підчас року.  Декотрі станичні 
піддали думку щоб станичні більше між собою говорили про їхні проблеми і пляни.  Голова, 
другий заступник пл. сен. Катруся Долішна і голова КТК пл. сен. Туня Білик-Шатинська мали 
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телеконференціїї з головами Окружної Таборової Комісіїї трьох осель. Я також була присутна на 
телеконференціях з організаторами вишколу Золота Булава.  
В звітовому часі я тримала контакт з Головною Пластовою Булавою (ГПБ) і брала участь 
сходинах ГПБ та звітувала про пластову працю в США.  Я також брала участь в сходинах 
Пластового Видавництва які відбулися три рази.   Підчас звітового року, я і пл сен. Зоряна 
Ставнича мали телеконферензії з пл. сен. Мироном Антонівом і пл. сен. Марком Якубовичом про 
стан Пластового Музею в Клівеленді.  Як голова я брали участь у слідуючих імпрезах, нарадах, 
сходинах.  

 
Листопад 2014 

• Привітала юнацтво на 52-ій Орликіяді яка відбувся на Союзівці. 
• Разом з першим заступником КПС пл. сен. Лесею Лебедь відвідала станицю Вашінґтон. 

 
Грудень 2014 

• Разом з пл. сен. Лесею Лебедь була присутна на передачі Вифлеємського Вогоню Миру в 
станиці Нюарк в Випані, Н.Д. Привітала пластунів з нагоди цього свята.  

• Приготовила святочні привітання з нагоди Різдва Хрестового в імені КПС США були 
поміщенні в українських газетах в США.  

 
Січень 2015 

• Була присутна на Свічечці в станиці Ню Йорк і Пасейку та в групі Кергонсоні (разом з пл. 
сен. Лесею Лебедь).  Надала ступінь пл. скоба пл. розв. Матейові Гандзієви. 

 
Квітень 2015 

• Приготовила святочні привітання з нагоди Великодння в імені КПС США були поміщенні в 
українських газетах в США.  

 
Травень 2015 

• Приготовила оголошення про всі табори і вишколи які будуть відбуватися літом було 
подане до англомовної газети “The Weekly”. 

• Відвідала новацьке Свято Весни на терені Schooley’s Moountain County Park в Long 
Valley, NJ.  Курінь УСП і УПС Чортополохи підготовили і перевели програму. 

 
Червень 2015 

• Разом з пл. сен. Лесею Лебедь відвідала групу в Лос Анжелес. 
• Була присутна на закриттю пластового року в станиці Нюарк і надала ступінь пл. вірлиці 

для пл. роз. Оленки Гладкої і Андреї Пенцак. 
• Дала доповід про Пласт в США на зїзді сеніорів на Союзівці. 
   

Липень 2015 
• Я відвідала і перевела перевірку підготовчого табору на оселі Вовча Тропа. 
 

Серпень 2015 
• Я була присутна на посвяченню пам’ятника св. п. Маркіяна Паславського в Києві і разом з 

головою КПР України надала родині Паславським “Залізний Пластовий Хрест” дано 
Маркіянови за виявлену хоробрість у боротьбі за Україну. 



ПЛАСТОВИЙ ЛИСТОК  ч. 222 
 
 
 

9 
 
 

• Приготовила привіт від КПС США на честь Дня Нежалежности України опублікованно в 
українських газетах в США.  

 
Вересень 2015 

• Голова брала участь в відкриттю пластового року в станиці Філядельфії та надала 3те 
старшопластунське відзначення ст. пл. вірл. Аді Федорійчок. 

• Голова разом з пл. сен. Зоряною Ставничою відвідали канцелярію розглянути справи 
канцеліярії після потоки та можливість перенести канцелярію до іншої кімнати. 

 
Заклик ГПБ про підтримки пластунів-військовиків 
 
Сьогодні Україна переживає важкі часи. Пластуни беруть активну участь в боротьбі за незалежну 
Україну.  ГПБ звернулася до всіх пластунів в світі до матеріальної підтримки пластунів-
військовиків.  Пластуни в США брали активну участь в ці справі.  З огляду на податкові закони 
США, пластуни індевідуально висилали подад 15,000 долярів до ГПБ,  
декотрі курені закуповували потрібні речі і висилали на Україну.  
 
В звітовому часі, КПС сумлійно і совісно працювала над багатьмо проєктами і за цей час ми 
багато осягнули.  Ми приготовили новий підручник для станичних і голів груп, як також  нову 
брошурку про Пласт.  Ми написали напрямні про відвернення знущання та напрямні виховної 
праці для підлітків.  Ми склали аплікацію федеральному уряді зареєструвати пластову лілійку як 
офіційну торгову марку (trade mark) Пласту.   Ми відновили анкети для зголошення до булав які 
можна виповнити прямо на мережі.  Ми почали “Зелену Хустку” про діяльність старших 
пластунів. Ми написали таборову заяву конфиденційності і поведінки на соц-мережі.  Описи про 
ці та інші проєкти є подані в звітах членів КПС. 
  
Подяка 
Мені припала велика честь бути головою КПС.  Складаю щиру подяку всім діловодам КПС за 
їхню невтомлену працю, і вирозуміння.  Особливо дякую своїм заступникам под. Лесі  Лебедь, 
Катрусі Долішні і Зоряні Ставничі за співпрацю, підтримку, і товариство у здійснення мети.  
Велика подяка под. Андреї Жаровські у канцеляріїї.  Без її посвяти і праці ми би не могли 
виконати нашу працю.  Надіюся що праця наступної старшини буде також мати той запал і любов 
до Пласту і буде стриміти покращувати нашу організацію. 
 

СКОБ! 
 

 
пл. сен. Христя Кохан, ГР 

Голова КПС 
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Звіт першого заступника – Голови сектора зв’язків і організації 
Від 18.жовтня.2014 до 17.жовтня.2015 

 
Згідна з пляном праці узгідненим Крайовим Пластовим Зїздом і Крайовою Пластовою 
Старшиною (КПС), я виконала обов’язки тримати зв'язок зі станицями і групами в краю, 
слідкувала за відбуттям загальних зборів по станицях та групах, та затверджувала ново-
обраних проводів. Як перший заступник голови КПС, мені також припали різноманітні 
доручення у допомозі переведенню щоденної праці Пласту в США. 
Підчас звітового часу брала участь у 6 сходинах президії, 6 сходинах пленуму, як також у 2-
ох телеконференціях з станичними та головами пластових груп. 
 
Стан Пласту в США 
Через технічні проблеми, до звітового часу немаю найновіші цифри, які показують стан 
Пласту у 2015 році. 
Найбільші станиці у 2014 році були Ню Йорк, Нюарк, Філядельфія, і Чікаґо. Денвер, 
Миниаполіс, Кергонксон, і Лос Анджелес були найменші групи. 
 

 
 
Пластуни чим раз більше є розкинуті по країні і знаходяться у місцевостях де нема 
заложених станиць або груп. Часто ці пластуни починають родини і тому потрібно скріпити 
наші програми для самітників, спеціяльно для юнацтва, щоб ті діти не відійшли від Пласту 
через брак цікавости. 
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Голодомор 
Як представник до Комісії Відзначення Голодомору від Пласту, брала участь у 8 
телеконференціях і в одних особистих сходинах. Цього року, вся увага була присвяченна до 
підготовки Посвячення Пам’ятника у місті Вашінґтон, яке відбудеться 7-8 листопада, 2015 
року. Повідомляла пластунів про пляни комісії. Створила “Holodomor Challenge” щоб більше 
заохотити молодь до участи. 
 
Ідентичність Пласту 
Разом з Лесею Кузів, Андрієм Зваричем, і Юрієм Заяцем працювала над ідентичністю 
Пласту в США. Багато було успіхів і проєкт стоїть на доброму рівні. На жаль, не стало часу 
закінчити праці. Але поступ є великий і коротенько представим цей проєкт всім учасникам 
КПЗ’їзду. 
 
Підручник для Станиць і Груп 
Кожного року приходить до КПС прохання що хтось хоче розпочати нову пластову групу. 
Хоч ми дуже раді таке почути, це не є легко перевести в реальність, спеціяльно коли 
організатори самі не були в Пласті.  
З інакшої сторони, багато пластунів беруть на себе відповідальність провадити станицею 
або групою, але передача знання про пластові правела, церемоніяли, і.т.д. часто не 
доходять до них. 
Через ці дві причини, я розпочала працю над підручником, який б легким способом 
представляв підставове знання потрібне проводові пластової станиці або групи. 
Цей підручник є у формі “PowerPoint” і подає інформації короткими вказівками. Де потрібно 
більше інформацій, підручник звертає читача до оригінального джерела. Праця над цим 
підручником не є закінчина, але наразі включає слідуючі теми: 

• Структура Пласту 
• Організація Пласту в США 
• Відповідальність КПС 
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• Пластові станиці і групи 
 Як створити 
 Провід 
 Загальні збори 

 Ціль зборів 
 Правела зборів 

 Склад станичної старшини 
 Відповідальність станичної старшини 
 Звітування 
 Склад станичної ради 
 Відповідальність станичної ради 
 Пластові свята і церемоніяли 

• Новацтво 
 Структура 
 Життя в новацтві 
 Процес прийняття до новацтва 
 Самостійні рої 
 Перехід до юнацтва 

• Юнацтво 
 Структура 
 Життя в юнацтві 
 Процес прийняття до юнацтва 
 Самостійні гуртки 
 Перехід до старшого пластуньства 

Інші обовязки  
 Звітувала про передачу Вифлеємського Вогню Миру по Америці, за який були 

відповідальні курінь Ті, що греблі рвуть.  
 Відвідала станиці Ню Йорк і пластунів у Бавнд Бруку.  
 З Головою КПС, відвідала станицю Вашінґтон і групу в Лос Анжелес. 
 Брала участь у загальних зборах станиці Нюарк. 
 Брала участь на Свічецьі у станиці Нюарк і групі в Кергонксон. 
 Представляла Пласт у зустрічі з українським Міністром Молоді і Спорту. 

 
Подяка 
Складаю щиру подяку всім членам КПС, а особливо членам президії, за їхню співпрацю і 
поради. Також хочу подякувати всім станичним і голів груп за їхню підтримку. На кінець – 
дуже дякую Лесі Кузів, Андрієві Зваричеві, і Юрієві Заєцеві за їхню роботу над ідентичністею 
Пласту. 
 
Рекомендую нові крайові старшині продовжувати працю над ідентичністю Пласту і 
підручником для станиць і груп. Думаю що це буде корисно для краю. 
 

СКОБ! 
 

пл. сен. Леся Лебедь, Гр. 
Перший заступник, Голови сектора організації і зв’язків 
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ЗВІТ З ДІЯЛЬНОCТІ 
ІІ Заступника, Голови Виховного сектора  
за час від жовтня 2014 р. до вересня 2015 р. 

 
І.  Організація 
 Голова сектора: пл. сен. Катруся Долішна 
 
 Крайова Комендантка УПЮ:  ст. пл. Катруся Стецик, ЛМ  
 Крайова Комендантка УПН:  ст. пл. Андрея Лебедь, Кн 
 Голова Крайової Таборової Комісії:  пл. сен. Туня Білик-Шатинська 
 Діловод Вишколу УПЮ:  ст. пл. Адя Кнігницька, СП 
 Діловод Вишколу УПН:  ст. пл. Андрій Микита, ЛЧ 
      
 Діловод Тіловиховання:  ст. пл. Оленка Борковська, ЛМ 
 
ІІ.   Перегляд Праці 
 
Запитник про XXХІІ Крайовий Пластовий З'їзд 
 Після XXХІІ Крайового Пластового З'їзду (КПЗ’їзду) в жовтні 2014 р. в Чікаґо, я підготовила і 
розіслали електронний запитник всім делегатам КПЗ’їзду.  Тому що структура програми 
КПЗ’їзду була змінена, було важливо довідатися чи ці зміни були корисними. 68.9%  (31/45) 
делегатів відповіли і, на загал, делегати що відповіли були задоволені з майстерною про 
відвернення знущання і їм сподобалося формат круглих столів, де всі делегати мали змогу 
продискувати справи, що стосуються до виховної праці: сходини, вишколи, табори.  
Делегати бажали більш часу продискувати  ці важні справи разом з постійними питаннями 
про стан українською мовою в Пласті  і вимоги членства в новацтві й в юнацтві, головно, 
участь в українські школі. Висліди й коментарі були обговорені на пленумі КПС.  
Організатори майбутніх зїздів зможуть користуватися цими данами.  
 
Відвернення Знущання (Bullying Prevention) в Пласті  
На доручення XXХІІ Крайового Пластового З'їзду, Крайова Пластова Старшина США 
розробила “Заяву Відвернення Знущання (Bullying Prevention) в Пласті”.  Ця заява 
докладно розкладає обов'язки і відповідальності щодо підтримання Заяви Відвернення 
Знущання на таборах і в станицях.  В березні, 2015 р., комітет членів Виховного Сектора 
розпочав працю над створенням вказівок про знущання. Відбулися 2 телеконференції і 
численні електронні та телефонічні розмови.  Комітет старанно працював щоб заяву 
створити і придумати як зреалізувати вимоги цеї заяви. В травні, 2015 р., я представила 
“Заяву Відвернення Знущання (Bullying Prevention) в Пласті” всім станичним підчас 
сходини станичних і голів пластових груп. В червні, 2015 р., відбулася телеконференція з 
членами КПС і ОТК щоб пояснити як здійснити рекомендації Заяви Відвернення Знущання. 
Кожна оселя мала зазначити Референта Відвернення Знущання (РВЗ). РВЗ мав бути 
членом ОТК.  РВЗ відповідає за підтримання “Заяви Відвернення Знущання” і досліджує 
вчинки знущання. Всі виховники виховно-вишкільних і спеціялізаційних таборів, включно з 
комендантами і членами команди разом з адміністраторами, членами господарської служби, 
членами кухонної служби, медичною опійкою  були зобов’язені перейти онлайн курс “Boy 
Scouts of America (BSA) Youth Protection Training”. Таборовики були зобов’язені перечитати і 
підписати дво-мовну Заяву Поведінки яка звертає увагу на вчинки знущання.  Перед 
приїздом до табору було бажано щоб батьки перечитали зі своєю дитиною/своїми дітьми 
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Заяву Поведінки, підписати  Заяву і здати при реєстрації на оселі, вислати до ОТК факсом 
або електронно. Виховники також були зобов’язені перечитати і підписати Заяву Поведінки 
яка звертає увагу на на зберігання гідність людини і відвернення і втручання знущання 
(bullying prevention and intervention).   Підчас таборового дошколу, РВЗ мав перевести гутірку 
про Заяву Відвернення Знущання  і втручання знущання  включаючи вправи і відіграння ролі 
(role playing).  Презентація на тему відвернення і втручання знущання, “На лицарську 
честь....зберігаймо увічливість в Пласті”(Powerpoint presentation) була підготовлена для 
ужитку підчас дошколу. 

Сердечно дякую всім ОТК-ам за співпрацю щоб здійснити цій вимоги на цього річних 
таборах. Вимоги цеї заяви є складними і здійснення цих вимог вимагало багато координації 
в останню хвилину. Підчас відвідин всіх осель, Голова Крайової Таборової Комісії, сен. Туня 
Білик-Шатинська, перепитувала членів ОТК, призначені РВЗ, комендантів та виховників про 
прийняття Заяву Відвернення Знущання.  На загал, завваги були позативні. Поліпшення 
будуть інкорпорований. Бажано щоб українська-мовна, пластова верзія онлайн курсу “Boy 
Scouts of America (BSA) Youth Protection Training” був створений. Згідно з рекомендаціами 
Заяви Відвернення Знущання, крайовий комітет відвертання знущання буде створений і 
перевірить ефективності цеї політики.  

В осени 2015 р., всі станиці і пластові групи зобов’язені здійснити рекомендації Заяви 
Відвернення Знущання.  Пляную телеконференцію з станичними і голів пластових груп щоб 
запровадити вимоги і спосіб здійснювання.   

Напрямні Виховної Праці для Юнацтва котрі вписуються до Пласту як підлітки 
Тому що частіше вписуються до Пласту підлітки, були питання від станиць і ОТК як 
включити їх до виховної системи пластових проб і участи в таборах.  В кінці, в квітні 2015 р., 
створено “Напрямні Виховної Праці для Юнацтва котрі вписуються до Пласту як підлітки”.  
 
Oголошення/привітання у “Пропам’ятній книзі” з нагоди відкриття пам’ятника  
жертвам Голодомору 1932-33 рр. в Україні 
Разом з ст. пл. Лесею Літепло і пл. сен. Андреєю Жаровською, я запроєктувала 
оголошення/привітання від Пласту для  “Пропам’ятної книги”, з нагоди відкриття пам’ятника  
жертвам Голодомору 1932-33 рр. в Україні яке відбуватиметься в листопаді, 2015 р.. 
 
Праця Членів Виховного Сектору 
Кожен член виховного сектору виконував свої обов’язки самостійно але при потребі радився 
з іншими членами сектору або КПСтаршини. Члени виховного сектору вміло та сумлінно 
виконували свої обов’язки. Детальніші інформації знаходяться у звітах крайових 
комендантів, голови КТК та діловодів.      
 
Орликіяда 
52-а Орликіяда 2014 відбулася 8-го -9-го листопада, 2014 року. Тема 52-ої 
Орликіяди:  Кайдани порвіте: Повстання українського народу. Комендантка 52-ої 
Орликіяди 2014 була пл. сен. Ліда Рижій, Орл. Курінь “Верховинки”, під проводом ст. пл. 
Ляриси Чебіняк, допомогав в проведенні змагу та зорганізував вечірку. Чотирнадцять (14) 
загонів юнацтва з США і Канади брали участь у змагу. Висліди 52-ої Орликіяди 2014 
знаходяться на www.orlykiada.org .   

http://www.orlykiada.org/
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Завдяки ініціативи і інтензивної праці пл. сен. Ліди Рижій, пл. сен. Тані Кость і пл. сен. Марти 
Мудрої, правильник Орликіяди був оновлнений, особливо правила і точкування експонатів, 
виступів і змагання за звання Гетьманича та Гетьманівни.   Використовуючи результати 
досліджень інших інтелектуальних змагів, правила Орликіяди є більш конкретними , 
справедливими і об'єктивними. Подруги Ліди Рижій звітувала що, "Ми дуже раді, про успіх 
нового формату змагу. Віримо, що впровадження інтелектуального змагу та оновлення 
правил для інших складників Орликіяди є надзвичайно корисні для учасників; таким чином 
ми забезпечуємо більш справедливе та прозоре змагання."   
 
є. Свято Юрія 
Під проводом куреня «Побратими» крайове «Свято Юрія» для юнацтва відбулося на оселі 
«НовийСокіл» 23- 25-го травня 2015 року. Kомендант свята був ст. пл. Андрій Дудун, ПБ.  
Стан «Свято Юрія»: 
 Юнацтво:   187 
 Команда:       10 
 Опійкуни:       31 
 Додаткові УСП/УПС:      5 
 РАЗОМ:   233  
Юнацтво з слідуючих станиць брало участь: 

Боффало, Вашинґтон, Гартфорд, Дітройт, Йонкерс, Клівленд, Ню Йорк, Нюарк, 
Пассейк, Рочестер, Сиракюс, Філядельфія, Чікаґо 
 

Курінь «Побратими», зорганізував цікаву програму яка включала тереновий змаг 
спрямований на вмілість Скавтове Побратимство, прогульку до “Evangola State Park”, 
спортові змаги, вечірку і ватру.  Щоб дати змогу юнацтві познайомитися, змагові команди 
складалися з членів різних куренів.  
У свойому звіті, комендант Свята писав “Побратими брали на себе кожний пост, включаючи 
адміністрацію, реєцтрацію, медичну опіку, інтендантуру, і кухню. Але, успішна співпраця з 
кожним опікуном та добровольцем забезпечив успішного виконання програми Свята. Ми 
вважаємо, що діти добре провели час”. Разом 12 Побратимів займалися організацією Свята. 
Далі писав Друг Андрій, “порадимо іншим, щоб отримали медичну інформацію як 
найскорше і не чекати на перший день свята. Ми змінили реєстраційний формуляр, щоб 
дістати інформацію про алергії та хронічні захворювання.  Ми мали кілька випадків дуже 
поважних алергії, і нам довелося скорегувати наш меню і кухонні процеси, щоб забезпечити 
тих дітей.  
 
 Додаткова особиста діяльність 
Участь у –  

 -7 пленумів  
-5 сходини президіі  
-XXХІІ Крайовому Пластовому З'їзді що відбувся 18-19-го жовтня 2014 р. в Чікаґо 
-1 Сходини Станичних 05/2015- телеконференція – представила заяву відвернення 
знущання  
-1 телеконференція з членами ОТК - представила заяву відвернення знущання і 
дискутували здійснуавання вимоги заяви 
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-4 телеконференції з Головою КПС і Головою Крайової Таборової Комісії  на тему 
поведінки таборовиків 
-Тижневі, і часто денні розмови, телефонічно або е-поштою з різними членами КПС, 
діловодами Виховного Cектора та з Канцеляріею КПС. 

 
Загальні Завваги 

1. Рекомендую щоб нововибрані члени КПСтаршини перечитали річні звіти КПСтаршини 
з попередних 10 років щоб ознайомитися з працею цілої КПСтаршини а також свого 
діловодства.    

2. Згідно з рекомендаціами Заяви Відвернення Знущання, Крайовий Комітет 
Відвертання Знущання (ККВЗ) мусить бути створений до кінця 2015 р. 

3. Рекомендую щоб ККВЗ створив українську-мовну, пластову верзію онлайн курсу “Boy 
Scouts of America (BSA) Youth Protection Training”для ужитку виховникам і іншим котрі 
займаються новацтвом і юнацтвом на таборах і в станицях. 

4. Рекомендую щоб Виховний Сектор розвідав способи проаналізуаватв успіхи і 
недотягнення виховної праці.  Наприклад, який відсоток розвідувачів кінчає ІІІ-у 
юнацьку пробу? який відсоток новацтва/юнацтва бере участь в літних таборах?  які 
причини чому не їдуть на табори? і т.п.    

5. Нераз, самі батьки мусять перебирати виховну працю по станицях, щоби забезпечити 
тяглість у виховній програмі. Зайшла велика потреба вишколити батьків і допомогти 
їм з матеріялами. В минулому, відбувалися вишколи для батьків і ці вишколи були 
дуже корисними.  Рекомендую щоб ККН, ККЮ, разом з діловодами ВНВ і ВЮВ 
співпрацювали щоб придумити способи вишколити батьків і знаходити допоміжні 
матеріали на мережі.   

6. В Пласті в США, нам бракують нагоди обговорювати різні аспекти виховництва. 
Пропоную щоб виховники були зобов’язені  що 5 років відбути перепідготовку 
(refresher course) ВНВ або ВЮВ.  Ця перепідготовка (refresher course) допоможе 
виховникам (існуючим і тим що вже роками не були активними виховниками але 
зацікавлені вернутися до виховної праці), скріпить їхнє знання про виховну систему в 
Пласті, дасть нагоду спілкуватися з іншим виховникам і дозволить обмін ідей. 

7. Постійна, пекуча проблема в Пласті є рівень і ужиток української мови. Рекомендую 
створення мовної комісії щоб запроєктував напрямні що до підвищення рівень 
української мови.   

Подяки 
Щиро дяукю усім членам КПСтаршини  за їх поради, співпрацю та дружність. Сердечну 
подяку пл. сен. Христі Кохан за співпрацю, підтримку і керівництво і пл. сен. Лесі Лебедь  і 
пл. сен. Зор’яні Cтавничій за вашу співпрацю і підтримку. 
Щиро дякую пл. сен. Андреї Жаровські за співпрацю та сумлінне ведення канцелярії КПС. 
 
 

CКОБ! 
 

пл. сен. Катруся Долішна 
ІІ Заступник, Голова Виховного сектора  
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Звіт із діяльности Крайової Комендантки Новацтва (ККН)  
від листопада 2014р. до жовтня 2015р. 

 
1. Склад булави Крайової Комендантки УПН-США 

• Крайова комендантка УПН-США – ст. пл. Андрея Лебедь, Кн. 
• пл. сен. Надя Палка-Заперник, ШОК 
• ст. пл. Софія Кучер, Кн. 
• ст. пл. Олесь Оришкевич, ЧМ 

 
2. Діяльність   

• Відбула 7 сходин пленум 
• Скликала та відбула 4 телеконференційних  сходин з булавою ККН 
 

3.   Рекомендації Малої Ради Орлиного Круга ХХХI Крайового Прастового З’їзду 
• Мала Рада Орлинного Круга (МРОК) рекомендує Крайовому Комендантові 

Новацтва ЗCA і його/її булаві щоби перевірити та усучаснити існуючих 
матеріялів на мережі і помістити зразки новацьких сходин для ужиткуяк 
прикладів для булавних 
 

• МРОК рекомендує Крайовому Комендантові Новацтва ЗCA і його/її булаві щоби 
перевірити новий Правильник Новацьких Вмілостей для зміни чи додатки щоб 
поліпшити вжиток для булавних 

 
• МРОК рекомендує Крайовому Комендантові Новацтва ЗCA і його/її булаві 

почати електрону програму для новацьких самітників 
 
4.   Звіт із виконання рекомендації Малої Ради Орлиного Круга ХХХI КПЗ’їзду 

• Зразки сходин на мережі 

Там того року я багато працювала над Пластовою новацькою мережою. Цього 
року я багато не додала до мережі, але більше зложила уваги до оформлення 
цих інформацій. Тому що Я багато чула  що  зразки і ресурси не є легко знайти 
на мережі, я спробувала змістити всі матеріяли  разом. Тоді всі інформації, 
включно з правельниками, є разом на одні сторінці.   
 

• Правельник Новацьких Вмілостей 
 
Там того року я думала що Правильник Новацьких Вмілостей не мусів мати 
ніяких змін для новацтва в США. Але цього року, звернулись до мене батьки 
новацтва про вмілість «Ковзаняр». Вимоги є не реалістичні для новацтва бо не 
є в теперішньому стильу. Одна пластунка їхала на ковзанах ціле життя і 
розуміється про що можна реалістично вимагати від дітей. Вона мені 
пропонувала, що разом з її мужом,  складуть ліпші вимоги для трьох 
ступенівцеї вмілістьі. Я є дуже вдячна що вони зконтактувалися зі мною, бо я не 
знала що зміни були потрібні. Тепер я журюся що є інші вмілості, які 
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потребують змін до вимог. На жаль,, Крайова Комендантка Новацтва не є  
знавець кожної теми вмілостей і думаю що може треба знайти тих знавців щоб 
перевірити всі вимоги. Навіть можна перекласти вимоги в англійську мову і 
знайти знавців поза  громадою Пластунів і Українців. еПеревірити цілий 
Правельник може бути дуже велика праця.  .  
 

• Електрону програму для самітників 
 
Праця над електроною програмою для самітників є повола бо я не могла 
знайти ані одної плятформи яка мала  б всі потрібні елементи комунікації . На 
жаль, я сама нової плятформи не можу створити. Я перше оглянула плятформу 
«Moodle». Ця плятформа є зроблена для учителів, котрі вчуть кляси на 
інтернеті. Я дуже любила цю плятформу бо має багато цікавих елементів,  так 
як ігри, відео, ітд. Також, ця плятформа має можливість уживати українцьку 
мову. Але коли я спробула збудувати сторінку на ці плятформі, вона була  
затяжко уживати. Я тоді знайшла плятформу «Versal». Ця плятформа також 
має багато цікавих елементів, яких можна ужити збудувати сходини для 
самітників. Я не встигла збудувати таких сходин, але рекомендую щоб 
наступнийКрайовий Комендант Новацтва розвідав цю плятформу.  
 
Я  маю одну сестричку котра опікується із самітниками через «Skype». Я думаю 
що це є також дуже добра програма через яку виховники можуть пізнатися з 
самітниками.  
 

• Інакша важна праця цього року 

Кожного року є родичі котрі вписують своїх дітей до Пласту зараз перед 
табороми. За приписами, новак/чка має здати першу пробу поки вони поїдуть 
на їхній перший табір. Ця проба має брати шість тижнів щоб здати. Велика 
частина Пласту є сходини при станицях, які  готують новаків/чок на літні 
табори.  Коли така ситуація стається, виринає багато проблем. ,З одного боку, 
КПС не хоче відвернити дітей і родичів від Пласту. Але, з другого боку  ми 
хочемо дотримуватися до законів Пласту і дати найліпший фундамент дітям 
поки вони поїдуть на табір. Не певна  чи ті родичі не знають коли вписати їхних 
дітей до Пласту,  чи їм тільки табір найважніша частина пластування. Я думаю 
що треба через пресу та інші способи  переказати цим родичам який є 
найкращийчас вписати дітей до Пласту.  
 

5. Активність уладу 
 

• Новацькі табори  
Ми не майем всі числа новацтва котрі  відбули  новацькій табори бо сервер в 
пластові канцелярії зломався.  
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6. Самітники 
Пл. сен. Надя Кулинич, пл. сен. Уляна Слабіцька, і пл. сен. Оленка Карпинич 
координували і організували програму для новацьких самітників. Їхня тяжка праця і 
ініціятива заохопили і помогла багато новацтві котре знаходиться поза межами 
станиць.  
 

8. Подяки 
Хочу дуже подякувати всім що помогли мені через останні чотири роки. Я щиро дякую 
булаві ККН за їхню працю, ініціятиву, і підтримку. Я також хочу подякувати всім 
гніздовим, референтам УПН, виховникам самостійних роїв, членам ОТК, і всім 
сестричкам і братчикам за їхню співпрацю.  Також, дякую всім членам КПС за їхню 
поміч і поради. 
 

9. Розчислення УПН-США 
Ми не маєм всі числа новацтва по станицях бо сервер в Пластові канцелярії 
зломався.  
 

 
Готуйсь! 

 
ст. пл. Андрея Лебедь, Кн. 

Крайова Комендантка Новацтва 
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Звіт 
ДІЛОВОДA НОВAЦЬКОГО ВИШКОЛУ 
За час від жовтня 2014 до жовтня 2015 

 
Отримали КВ І: 
Мая Лопатинська (Йонкерс) 
Петро Ленчур (Нюарк) 
Гриць Лопатинський (Йонкерс) 
Ліда Кернз (Філядельфія) 
Павло Шатинський (Філядельфія) 
Людмила Бурій (Сієтл) 
Ореста Геврик (Йонкерс) 
Лесик Томко (Нюарк) 

ГОТУЙCЬ! 

ст. пл. Андрій Микита, ЛЧ 
Діловод Новацьких Вишколів 

 

Новацький Вишкіл 2015 
Рада Орлинного Вогню 

Ч. 267 впорядників 202 ЗCA 
“Зірки Мигтять“ 

за час від 21 червня до 1 липня 2015 
Вовча Тропа 

1. Назва і Термін 

РОВ-267 « Зірки Мигтять » відбулася на оселі Вовча Тропа і в днях 21 червня — 1 липня 
2015 року. 

2. Організація 
РОВ організована Крайовим Проводом Орлиного Круга в США. 
 
3. Провід 
Комендантка: С.О. Христя Гладка 
Заступник:  С.О. Андрій Микита 
Бунчужна:   Бр. Максим Прибила 
Писар:  Сес. Люся Бурій 
Булава: 
Сес. Оленка Гладка  Сес. Аля Чума  С.О. Діяна Орешкшвич 
Сес. Андрея Кохановська  С.О. Людмила Дармограй 
С.О. Уляна Слабіцька  С.О. Алекса Мілянич С.О. Ліса Микита   
Бр. Данило Яремчук 
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4. Учасники:  

Анізія Бабченко  Чікаґо 
Діяна Близнак Ню Йорк 
Володимир Бурій Сієтл 
Ліна Ваньо Пассейк 
Тереня Ганкевич Йонкерс 
Юля Гірняк Нюарк 
Юрій Голіят Ню Йорк 
Ляриса Городиська Пассейк 
Юля Гринків  Гемпстед 
Христина Ґлух Гартфорд 
Ліда Дрибушар Пассейк 
Христина Дружинська Нюарк 
Микита Дувалко Торонто 
Данило Дувалко Торонто 
Микола Жура Клівленд 
Няня Завадівська Нюарк 
Леся Заперник Клівленд 
Марта Касіян Боффало 
Едвард Кілярський Клівленд 
Калина Лещук Нюарк 
Ліда Лісовська Клівленд 
Зоряна Макаренко Йонкерс 

Лариса Нона Дітройт 
Марійка Оліяр Клівленд 
Андрея Пенцак Нюарк 
Александра Прибула Гартфорд 
Катя Савицька Дітройт 
Аріянна Сенторе Гартфорд 
Вікторія Сисак Клівленд 
Святослав Слободян Ню Йорк 
Павло Стасюк Клівленд 
Надія Стахира Пассейк 
Маряна Стефанишин Ню Йорк 
Роксолана Судик Дітройт 
Ляриса Терлецька Філядельфія 
Юлія Трояновська Гемпстед 
Наталія Трояновська Гемпстед 
Христина Хомин Ню Йорк 
Соломія Хтей Сієтл 
Алекса Чарторийська Нюарк 
Юліянна Черник Йонкерс 
Юрій Шкварок Ню Йорк 
Остап Юравич Сиракюз 
Наталія Юравич Сиракюз 

 
5. Стан Вишколу за Осередками 
станиця Бафало 1 особа 
станиця Гартфорд 3 осіб 
станиця Гемпстед 3 осіб 
станиця Дітройт 3 осіб 
станиця Йонкерс 3 осіб 
станиця Клівленд 7 осіб 
станиця Нюарк 6 осіб 

станиця Ню Йорк 6 осіб 
станиця Пассейк 4 осіб 
станиця Сиракюз 2 осіб 
станиця Сієтл 2 осіб 
станиця Торонто 2 осіб 
станиця Філядельфія 1 особа 
станиця Чікаґо 1 особа 

разом 44 осіб 
 
6. Рамовий Порядок Дня 
7:00 Ставання, прорух, миття 
7:40  Поїзд Чистоти, Перегляд 
8:00 Відкриття Дня  
8:15 Сніданнок 
9:00 Гутірки або Показові Заняття або Писання Завдання 
11:45 Спів або Гри і Забави 
12:30 Обід 
1:00 По Обідна Тиша 
2:00 Гутірки або Показові Заняття або Писання Завдання 
5:15 Спів або Гри і Забави 
6:00 Вечеря 



ПЛАСТОВИЙ ЛИСТОК  ч. 222 
 
 
 

22 
 
 

7:00 Закриття Дня 
7:15 Вечірні Заняття (Вогник, Майстрування, Ляьковій Театер, Самодіяльна Гра, 
Маскарада...) 
10:00 Підготовка до нічної тиші 
10:30 Нічна Тиша 
 
7. Програма Вишколу 
 
Поданно є скільки годин було призначанно до даних занять. 
 

Гутірка: Булава передавала знання через гутірку 
Показово: Булава приготувила заняття і виконували вдаваючи що учасники є 

новацтво 
Практично: Учасники приготувили заняття і виконували вдаваючи що решта 

учасників є новацтво 
Писанно: Учасники пишуть плян заннять яко завдання 

 
 Гутірка Показо

во 
Практи

чно 
Писанн

о 
Система Виховання і Роля 
Виховника 

0.75    

Історія УПН 1    
Орлинний Круг 0.5    
Фізичний і Психічний Розвиток 
Дитини 

1    

Елементи Новацьких Занять     
Гра 0.5 3.5 4  
Розповідь 0.75 0.25 2  
Пісня і Новацький Тагок 0.5 2 2  
Майстрування 0.5  6  

Cамодіяльна Гра 0.75 .25 3.5  
Cходини Роя, Правильники, 
Матеріяли 

1 1 6 8 

Збірка Гнізда 1    
Новацький Вогник 1 1.5 6 3 
Прогулянка 1 3.5  4 
Новацький Змаг 1 2  2 
Ляльковий Театр 0.5 0.25 3  
Новацький Табір 1    

Ранний Прорух і Поїзд 
Чистоти 

0.5    

Історичні Гри 1 2   
Маскарада 0.5 1 1  

Чар Новакування 0.5    
Плянування в Рою – Три 
Місячний Пплян 

1 0 2  
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Новацтво в Природі  0.75    
Різниці і Схожості в Праці УПН і 
УПЮ 

0.75    

Cпівпраця з Батьками 0.5    
Точкування 0.5    
Книговедення і Звітування 1    
Покривджені Діти 1.5    
Тотеми, Знамена і Обряди 0.5    
     

 
8. Результати точкування 
Першуни на підставі всього точкування були: 
1-ше місце  Андрея Пенцак 
2-ге місце Микита Дувалко, Няня Завадівська, Павло Стасюк, Роксолана Судик 
3-те місце Володимир Бурій, Ляриса Городиська, Данило Дувалко, Калина Лещук 
 
Не перейшли вишкіл: Святослав Слободян 
 
Перейшли з застареження: Юрій Шкварок, Діяна Близнак, Надія Стахира 
 
Всі решта учасники успішно перейшли вишкіл. 
 
9. Завваги комендантки вишколу 
 
Один братчик і дві сестрички перейшли вишкіл з застереженням.  На їх посвідках писало що 
їм тільки вільно податися на булаву до літних таборів 2015 якщо вони успішно виконуть 
обовязки братчика або сестрички в станиці, і одержуть рекомендацію гніздового або 
станичного що вони готові працювати з новаками на таборі.  Один братчик не перейшов.  Це 
буде передано гніздовим в їхніх станицях. 
 
Вишкіл успішно відбувся, але треба кілька змін на наступний рік.  Цього року ми позволили 
часникам привезти компютери, але більшість або не привезли, або рідко вживали.  Сиґнал 
на оселі був слабий, і не було багато часу вишукувати нові розповіді чи інформації.  До 
писання сходин, учасники вживали або книжки, які зі собою привезли, або свою уяву.  На 
другий рік, треба заборонити компютери і може також телефони.  Учасники не вживають їх 
до роботи, а тільки на розвагу. 
 
Цьогорічні зміни що до сходин треба затримати – вони ліпше учасників приготовляють до 
роботи з новацтвом.  Мета перших сходин була виконати 2-3 точки на пробу, і мета третих 
сходин була виконати 2-3 точки на вмілість.  Треті сходини не були писанні, а практичне 
виконання перших сходин з своїм роєм.  Тут, учасники мали нагоду показати поставу, 
ініціятиву, та організацію. Також спробували учасники написати річний, замість 3 місячний 
плян.  На другий рік, треба це змінити назад на 3 місячний, бо завдання заплянувати цілий 
рік (навіть в рамові формі) учасників перевантажило.  Вони би більше навчилися з меншим 
завданням. 
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10. Завваги заступника комендантки вишколу 
 
З тим що вишкіл почався скорше цего року і деякі учасники ще мали науку, було рішано що 
ми дозволемо деяким дітям пізніше долучитися до табору.  Це дуже перебивало програму і 
було багато білше працьі для булави.  Також, багато родечі використовували цего і собі 
рішали коли їм вегідно було доїхати або навіть відїхати від табору.  В наступні роки, треба 
мати вишкіл пізніше і відразу передати оголошення щоби перейти вишкіл траба бути 
присутні від відкриття до закриття, без виямків. 
 
Також була неприємність що булава знайшла захованну фляшку горівки на таборі.  Навіть з 
тим шо ми мали перегляди і часто перевіяли бараки підчас нічної тиші, хтось ще якось 
заховав контрабанд.  Проблема є така що треба якось забрати нагоду що би хтось міх щось 
секретно перенести від родичей авта до лісу перед табором.  Перше річ що додавало до цеї 
проблеми було додаткові нагоди як учасники доїждали пізно підчас табору.  Друга попривка 
може бути мати реєстрацію делеко від місця табору з переглядом і вимагати щоб учасники 
весь виряд від перегляду до бараків.  Не дозволати родичам автами доїжати блисько 
табору.  Це є шкода що ми мусемо про це думати, але в теперішнім дні, це є наша 
реальність.  Треба думати як ми можемо це зтримати а не тілки як ми повинні карати. 
 
 

Готуйсь! 
 

Комендантка C.О. Христя Гладка 
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Звіт ККЮ 
жовтень 2014-2015 р. 

ст. пл. вірл. Катруся Стецик, ЛМ 
 
(1) Були декотрі рекомендації Малої Ради Скобиного Круга від ХХХІ- 
 

• Розробити посвідку здобуття ІІІ проби англійською мовою 
– Крайова булава приготовила Recognition Letter, за прикладом американських 

скавтів BSA. Це корисно для юнаків і юначок, котрі подаються в університет. 
Юнацтво це отримує після іменування. 

– Це підписаний лист, який пояснить третю пробу англійською мовою.   
 

• Подати на пластовій мережі зразки затверджених анкет і проєктів до ІІІ проби, та їхню 
документацію  

– Перевірили всі анкети від 2013-2015, знайшли приклади добрих проєктів і 
подали на мережі, щоб всі мали змогу переглянути приклади. 

 
(2) Інша праця протягом цієї каденції (2013-2015) 

 
• Крайова Булава Юнацтва в ЗСА була створена і включає члени з Чікаґо, з 

Філадельфії і з Вашинґтону: ст. пл. СКОБ Антін Дурбак, ПБ, ст. пл. СКОБ Адріян 
Подпірка, ЛЧ, ст. пл. ГПС Андрій Зварич, См. 

• ККЮ відвідала табори на Вовчій Тропі, День Пластуна на Писаному Камені. 
• Прийняли 31 нових скобів і вірлиць з різних станиць (2013- 2015 р)— 16 від 2014-

15 р.  
• Підготовила напрямні до 3ої проби, щоб дальше пояснити процес і стандарти для 

проєктів. 
• Підготовила напрямні для комендантів, щоб їм було легше зорганізувати і тримати 

інформації про виконання різних точок до проб (разом з КТК). 
• Співпрацювала з комітетом про створення вказівок про насилення в Пласті (2015). 
• Підготовила матеріали для вебсайту за темою Професійний Розвиток Юнака-

Юначки. 
• Відновила інфраструктуру для самітників, почала розвивати переведення 

Пластової програми для тих, котрі проживають в містах, де нема пластунів. 
 
(3) Рекомендації на наступну каденцію і наступний Крайовий Комендант Юнацтва 
 

• Знайти нового референта самітників, дальше займатися зі самітниками і розвивати 
програму самітників (квартальний листок, вмілости року, ітд). Це забагато для ККЮ—
потребуєм додаткову особу. 

• Співпрацювати з ККН про платформ для самітників на комп’ютерах та організацію 
програми для самітників. 

• Далі подати на пластовій мережі зразки затверджених анкет і проєктів до ІІІ проби, та 
їхню документацію.  
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Жовтень 2014-2015 р. 
 

Дам'ян Козак   Бостон  
Ляриса Слоневська  Вашинґтон  
Аркадія Перекліта  Детройт ГПВ- кандидатка 
Дануся Шерстило  Детройт  
Микола Захар   Детройт  
Наталія Бойко   Детройт  
Оксана Дубровська  Детройт  
Григорій Лопатинський Йонкерс  
Мая  Лопатинська  Йонкерс  
Катерина  Ґрифітс  Клівленд  
Ніна  Оришкевич  Клівленд  
Данило Яремчук  Ню Йорк  
Андрея Пенцак  Нюарк  
Марко  Завадівський Нюарк  
Оленка Гладка  Нюарк  
Уляна  Білаш   Нюарк  
Ляриса Городиська  Пассейк  
Матей  Гандзій  Пассейк  
Маруся Ковальчук  Рочестер  
Юля  Еллінґс  Сієтл  
Марко  Гнатейко  Сієтл  
Рюрик  Еллінґс  Сієтл  
Аланя  Вотерс  Філадельфія  
Ніна  Колодій  Філадельфія  
Павло  Шатинський  Філадельфія  
Христина Восбікіан  Філадельфія  
Інеса  Коломиєць  Чікаґо  
Оріян  Шкробут  Чікаґо  
Стефан Іваник   Чікаґо  
Оріяна Ястрембська Чікаґо  
Ляриса Масник  Чікаґо  

Третя Проба (2013-2016)

0 1 2 3 4 5 6
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Проєкти 
На сторінці 8, в “Нарямні до Проб в УПЮ” (2009), в частині 2. Вказівки для переведення ІІІ-ої 
проби, параграф 1.б, пише  
 
“В переведенні ІІІ-ої проби кожна тема подана для виконання способом проєкту, 
мусить бути відповідно представлена й пояснена.” 
Якщо юнацтво виконує гутірку, сходини, прогульку або які небудь заняття, вимагаємо щоб 
план зайнять, афіші, допоміжні матеріяли, роздаткові матеріали (handouts) були долучені  з 
виповненим індексом.  Ці матеріали є доказом підготовки і виконення проєктів.  
 

Головні пункти 
(1) Прошу запитатися в ККЮ, якщо є питання про ідеї, виконання проєктів, або 

пояснення! Можна наслідати повідомлення подрузі Катрусі в kps-kky@plastusa.org. 
(2) Крайова Булава УПЮ хоче бачити плани, бюджети, звіти, матеріали, і афіші—НЕ 

ЛИШЕ ФОТОГРАФІї! 
(3) Спільні проєкти-- прошу вичислити відповідальності всіх спів-організаторів проєкту. 
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ЗВІТ 
Діловода Юнацького Вишколу 

за час від вересня 2013 до вересня 2015 
 

1. Вишколи 
i. У звітовому часі переведено один юнацький вишкіл 25-26 квітня 2015 та один 

вишкіл зв'язкових 10-11 листопада 2014. 
 

2. Присутні юнацький вишкіл – 25-26 квітня 2015: 
i. пл. роз. Ляриса Масник (Чікаго) 
ii. пл. сен. Христина Петриків ПС (Чікаго) 
iii. пл. роз. Діяна Харкевич (Чікаго) 
iv. пл. роз. Оріяна Ястрембська (Чікаго) 

 
3. Закінчили юнацький вишкіл – 25-26 квітня 2015: 

i. пл. роз. Ляриса Масник (Чікаго) 
ii. пл. роз. Оріяна Ястрембська (Чікаго) 

 
4. Присутні на вишколі зв'язкових – 8-9 листопада 2014 

i. пл. сен. Андрій Вовк, ЛЧ (Нюарк) 
ii. ст. пл. Аня Мазяк, ЛМ (Чікаго) 
iii. пл. сен. Дарка Темницька, ЧП (Пассейк) 
iv. пл. сен. Орест Темницький, ЧМ (Пассейк) 
v. ст. пл. Павло Темницький (Пассейк/Ню Йорк) 

 
5. Закінчили вишкіл зв'язкових: 

i. пл. сен. Дарка Темницька, ЧП (Пассейк) 
ii. ст. пл. Павло Темницький (Пассейк) 

 
6. KB І – Ступін Впорядника – [Дата пленум] 

i. ст. пл. Лука Захарчук (Філядельфія) – 7/29/14 
ii. ст. пл. Павло Темницький (Пассейк) – 7/29/14 
iii. ст. пл. Христина Темницька (Пассейк) – 7/29/14 
iv. пл. сен. Орест Темницький, ЧМ (Пассейк) – 10/24/14 

 
7. КВ ІІ – Ступінь Зв'язкового – Подані до ГПБ на голосування - [Дата пленум] 

i. ст. пл. Софіка Захарчук (Філядельфія) – 12/16/13 
ii. ст. пл. Адріяна Федорійчук ЧП (Філядельфія) – 1/10/14 
iii. пл. сен. Данило Захарчук ВБ (Філядельфія) – 4/15/14 
iv. пл. сен. Дарка Темницька, ЧП (Пассейк) – 4/27/15 
v. ст. пл. Павло Темницький (Пассейк) – 5/27/15 
vi. пл. сен. Орест Темницький, ЧМ (Пассейк) – 9/23/15 

 
8. ГПБ надала наступні КВ ІІ 2013-2015 

i. ст. пл. Софіка Захарчук (Філядельфія) - посвідка 450 
ii. ст. пл. Адріяна Федорійчук ЧП (Філядельфія) - посвідка 451 
iii. пл. сен. Данило Захарчук ВБ (Філядельфія) - посвідка 452 
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iv. пл. сен. Дарка Темницька, ЧП (Пассейк) - посвідка 456 
v. ст. пл. Павло Темницький (Пассейк) - посвідка 457 

 
Завваги:  
Мені було приємно працювати з охочими виховниками, що хотіли здобути виховний 
вишколи.  Я думаю, що ми мусемо продовжувати мати вікендові вишколи для виховників 
щоби вони мали змогу не лишень вивчитися, але також дискутувати і виправляти різні 
методи зайняття, які підходитимуть пластовій молоді. Я також годжусяи з думками 
попередних референтами що на вишколах найкраще вчимося від один одного. Топто я 
намагаю інчих (пластунів з вишколами чи без та пластунів з різних фахів і років виховної 
праці) щоби брали участ у вишколах щоби була добра заміна ідей і щоби дасти новим 
виховникам нагоду знайти їх виховний хист. 
 
Також, цего року були зацікавлені кандидати на вишкіл юнацьких виховників у Сієтл та у 
Філядельфії але на жаль не вийшло з часом. Дуже тяжко знайти вікенд вільний між 
інакшими шкілними, україньскими та пластовими зайняттям. Проблема з часом е є причина 
чому ВЮВ не відбувся в 2014. 
 
Подяка:   
Щиро дякую пл. сен. Христі Кохан Греб., пл. сен. Катрусі Долішні та решта членів КПС за 
їхню підтимку підчас останих чотирох років.   
 

С.К.О.Б! 
 

ст. пл. Адріянна Кнігницька, СП 
Референт Юнацького Вишколу 

 

 
 

Вишкіл юнацьких виховників квітень 2015 року 
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Звіт Діловода Тіловиховання 
2013-2015 

 
1. Перед літними таборами вислала всім комендатами окружних таборів матеріяли  
для переведення програми ВФВ та інструкції.  Матеріяли я розмножила щоби  
кожний комендант мав вже повний склад під рукою. Також мала нагоду поговорити зі 
'Спартанками' перед таборами. 
 
2. Займалася роботу перевірки анкетами які переселала канселарія кожного тижня.  
 
3. Співпряцювала з Под Андреєю щоб змінити як Діловод Тіловиховання епочтою організує 
анкети пічаз перевірки. 
 
4 Тримала комунікацію з родичами та виховниками пічас року коли посвідки і відзначки 
пропали в почті. 
 
4. Нижче подаю реєстр здобутих відзнак ВФВ в цій каденції.  
 
"В здоровому тілі, здорова душа." 
 

СКОБ! 
 

cт. пл. Оленка Борковська, ЛМ 
Діловод Тіловиховання 

 
 

ЮНАЧКИ 
 
II  Пенсак Андрея 
III  Лопатинська Мая 
I  Трема Юля 
I  Гапій Уляна 
III  Дитюк Анрдій 
III  Лопатинський Григорий 
I  Росел Джек 
II  Григорій Лозинський 
I  Аня Святенька 
II  Саша Святенький 
III  Люся Бурій 
I  Соломія Хтей 
II  Ґилеспі Ніна 
II  Жаровська Оксана 
II  Старожитник Христя 
I  Литкий Юліянна 
I  Литкий Наталя 
I  Гриців Юстина 
III  Ганкевич Тереня 

II  Гриневич Таїса 
II  Марків Еріка 
II  Попадюк Александра 
II  Лісовська Роксана 
I  Луба Анетка 
II  Рейфел Дарія 
II  Штул Меланія 
II  Тумож Оленка 
II  Вайчекавкас Юля 
I  Піяза Софія 
I  Бідяк Мая 
III  Близняк Діяна 
II  Бовлей Наталка 
III  Чарториська Алекса 
I  Данилович Юстина 
I  Дорожинська Катя 
III  Дружинська Христя 
III  Друбушар Ліда 
II  Федоришин Уляна 
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II  Ґлуч Христя 
I  Ґлуч Мелася 
III  Ґолуб Александра 
II  Ґундерсен Софія  
I  Гандзі Софія 
II  Гірняк Адріяна  
III  Гірняк Юля 
III  Городиська Ляриса 
III  Гринків Юля 
II   Яремчук Іванка 
I  Камінська Наталя 
III  Хомун Христя 
II  Кондрат Ірена 
II   Кравеч Олена 
II  Курилець Юля 
III  Лещук Калина 
I  Лю Зозюлька 
I  Майстрич Анастазія 
II  Микел Аваліна 
II  Морох Юля 
II  Морох Наталія 
I  Мисюк Окекса 
I  Науменко Мая 

II  Паславська Юля 
II  Павлюк Юля 
III   Пенсак Анрдея 
II  Перозяк Максим 
III  Прибула Александра 
II  Режитняк Александра 
II  Шніцер Дарія 
II  Старожитник Христя 
I  Старожитник Іванна 
III   Стефанишин Маряна 
I  Столяарчук Анастасія 
III  Трояновська Юля 
I  Трояновська Емі 
II  Трояновська Гана 
III  Трояновська Наталія 
I  Вовк Мелася 
I  Угрин Вікторія 
III  Завадівська Діяна 
II  Жаровська Оксана 
II  Литкий Юліяна  
II  Гриців Юстина 
II  Мельник Таня 
II  Оришкевич Аня

 
 

ЮНАКИ 
 
III  Долинай Роман 
I  Граб Роман 
II  Фірко Захар 
III  Чумров Андрій 
III  Лопатинський Григорий 
I  Росел Джек 
II  Григорій Лозинський 
I  Микола Сорока 
II  Володя Бурій 
I  Стефан Телятинський. 
III  Майк Василько 
I  Майк Християн 
I  Генкел Лев 
I  Вереміженко Роман 
II  Сенечко Михайло 
III  Ґилеспі Гриць 
III  Вовк Адріян 
III  Столярчук Юрій 
I  Близняк Марко 
II  Ганкевич Захарі 

I  Якубович Роман  
I   Попадюк Андрій 
I  Лісовський Матей 
I  Лісовський Лукаж 
I  Ратусь Микола 
I  Теґлер Йосеф 
II  Прокопович Максим 
I  Ґавдяк Лев 
I  Раковський Данило 
II  Бах Матей 
II  Близняк Марко 
III  Хархаліс Адріян 
II  Чума Максим 
I  Котлер Олесь 
III  Дамишюк Маркіян 
I  Давидов Ісяк 
III  Фірко Захар 
I  Ґанущак Ярема 
I   Ґавдяк Григорі 
II  Ґолуб Матей 
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III  Гандзі Стефан 
II  Генкелс Лев 
III  Голіат Юрій 
II  Граб Роман 
II  Гулаєв Алек 
II  Качай Марко   
I  Книш Михайло 
I  Кохановський Зен 
II  Комаринський Олесь 
II  Кудич Ростик 
II  Лапан Тарас 
II  Люба Петро 
II  Малик Християн 
II  Мінялюк Степан 
III  Мурфі Максим 
I  Мисків Марко 
II  Науменко Йосеф 
I  Павлізко Микола 
I  Пенцак Павло 
II   Петрунів Андрій 

I  Поляк Богдан 
II  Попович Адріян 
III   Садовий Володимир 
II  Сандурський Данило 
III  Шкварок Юрій 
II  Шуган Омелян 
III  Слободян Святослав 
II  Слоневський Степан 
I  Соробай Стефан  
III  Стасюк Степан 
II  Стефурак Матей 
I  Траска Степан 
II  Титла Дмитрі 
I  Васик Микола 
II   Вереміенко Роман 
I  Вилямс Павло 
III  Ворох Християн 
I  Якимів Юрій 
II  Гулаєв Алек 
I  Федус Андрій 
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ЗВІТ 
Голови Крайової Таборової Комісії 

від 18. Жовтня 2014 р. до 17. жовтня 2015 р. 
 
На ХХІІ КПЗ’ їздi, я прийняла пост Краєвої Пластової Комендантки (КТК).  
Від жовтня, 2015 року, КТК далі включив до себе булаву, пл. сен. Марка Бея та пл. сен. 
Марту Шморгун, які мали довголітню працю та активність з вихоно-вишкільними таборами. 
Ці особи були включені у  всіх обов’язках КТК, брали учась в сходинах КТК, то допомагали з 
розмовами та вибопом комендантів літних таборів 2015 року.  
 
Анкети Зголошення Булав 
В січні, 2015 р. КТК додали нові пункти до ново- відновленої анкети зголошення 
булав.Кожним разом,  додатки до анкети були розіслата головам ОТК пластових осель, а 
саме “Вовчій Тропі”, “ Писаному Каменеві” та “Новому Соколі”.  Найважнішим додатком в 
цьогорічній анкеті були нові правила та Заява прилучена до “Bullying Policy”  Пласту, яка 
вимагала підпис виховника як також спямування до електонного лінку Boy Scout Online 
Training. Нова анкета мала позитивний відгук від голов ОТК, станиць, виховників та їх 
батьків.  
 
Google Folders/ Spreadsheets 
Канцелярія КПС, під проводом пл. сен. Андреї Жаровської, виготовила “spreadsheets” 
зголошень булав як в попередньому році. Под. Андрея далі вживала “ Google Folders” на 
кожню оселю.  Лиш голови осель та їхний виховний секор мав доступ до цих Google Folders . 
Долучений був Початковий Табір на Вовчій Тропі. Кожня оселя мала змогу видіти  дані про 
виховників-кандидатів, які зголосилися бути на поодиноких оселях а саме: їх адресами, 
телефонами, закінченими вишколами, та дати коли кандидата анкета була одержага 
Канцелярією. Под. Андрея теж перевіряла кожнього кандидата пластову вкладу та 
оформлення старших пластинів. Зразкове виконання канцелярії дало КТК та ОТК змогу 
легко та вчасно перегланути кандидатів,  як також поділитися кандидатів між собою яких 
було за багато на одній оселі, а замало на другій. Под. Андрея теж долучила в особні 
“Google Folders”  допогові інформації для осель, як напр. таборові звіти, адреси газет/ 
організацій де вислати таборові привіти та опінії булав.  
 
Bullying Policy/ Online Boy Scout Training 
Підчас ХХХІІ Крайового Пластового З’їзду, Краєва Пластова Старшина США доручила 
підготовити та докладно написати Заяву Відвернення Знущання (Bullying Prevention) в 
Пласті.  Я вступила до Виховного Комітету КПС, під провідництвом заступника виховних 
питань, пл. сен. Катрусі Долішної,  та брала активну участь в праці оформлення Заяви 
Відвенення Знущання  (Bullying Prevention) в Пласті та як це представити Окружним 
Таборовим Комісіям ак також виховникам. Я брала участь в телеконференціях Виховного 
Сектору КПС як також з головами окружних таборів США. Кожна пластова оселя мала 
визначити Референта Відвернення Знущань  (РВЗ) який був членом ОТК.  Заяви були 
включені разом з анкетами зголошення до булав таборів. Виховники мали ці Заяви точно 
перечитати та підписати. Заяви були дво -мовні для ліпшого зрозуміння термінів знущання.  
 
Разом з Заявою, всі виховники виховно- вишкільних  та спец таборів, члени  адміністрації, 
медичної, кухонної та господарської служби  на кожній оселі були зобов’язані взяти онлайн 
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курс  “Boy Scouts of America Youth Protection Training”. Після курсу, кожний член табору мусів 
вибити сертифікат успішного закінчення курсу, привезти зі собою на дану пластову оселю, 
та передати ОТК.  Підчас моїх переглядів осель КТК, я ці сертіфікати збирала від 
адміністрації таборів.  Виховні Референти ОТК на кожній оселі включили PowerPoint 
Presentation про цю тему, яку підготовила пл. сен. Катруся Долішна, для дошколів з 
виховниками. В кінці, це була інтензивна але важна частина дошколів для нинішних 
сучасних  виховників.   
Щиро дякую пл. сен. Катрусі Долішній, членам комітету Відвернення Знущань та головам 
ОТК за їх працю в підготоки та переведенню нової Заява в наших таборах.  
(Заявя Поведінки на Пластових Таборах в ЗСА в додатку) 
 
 
Розмови з Комендантами Таборів 2015 і КТК 
Від квітня до травня 2015р. КТК (разом з членами КТК булави) я перевели телефонічні 
розмови у формі інтерв`ю з кожним кандидатом на коменданта таборів. Дискусії включали 
тему даного табору, плян праці, склад булави, ураїнську мову, безпеку, характер та підхід до 
булави як також до таборовиків. Ці розмови дали змогу обговорити деякі серйозні теми 
щодо затримання  “zero tolerance” поліси, познайомитися з характером кандидата то 
володіння української мови. Цего року, я теж включила нові вимоги Заяви Відвернення 
Знушань,  онлайн  курс  “Boy Scouts of America Youth Protection Training”, та пост Референта 
Відвернення Знущань на кожній оселі. 
 
В травні, 2015р. появилося оголошення з інформаціями про всі літні Пластові табори в 
газетах СВОБОДА та Ukrainian Weekly. Опісля таборів, в серпні та вересні, 2015 р.,  в цих 
самих газетах були приміщені таборові привіти, знимки та статті про літні виховно- 
вишкільні, початкові та спец табори. В січні, 2015 р. була написана стаття разом із знимкою 
Бурлацького Лещетарського Табору,  який відбувся в грудні, 2014 р. в Gore Mountain, NY. 
 
Перевірка Таборів 2015 р. 
Перевірку таборів я координувала разом з головами ОТК поодиноких пластових осель та 
адміністраторами спец таборами.  
В грудні, 2015 р. відбувся Лещетарський Табір під проводом куреня “Ватага Бурлак” в Gore 
Mountain, NY. На жаль, цего року, я ані інші члени КПС  не змогли відвідати табір.  Старшо- 
та молодші юнацькі під- табори були успішні на завдяку великої та відданої праці куреня 
“Ватага Бурлак” та адміністрації лещетарського табору. 
 
В липні, 2015 р. я перевірила всі нижче подані виховно- вишкількі та спец табори, а саме : 

•  Tабір новаків та новачок на оселі Вовча Тропа в East Chatham, NY; 
• Табір юнаків та юначок на оселі Вовча Тропа в East Chatham, NY; 
•  Старшо- юнацький табір на оселі Вовча Тропа в East Chatham, NY; 
• Tабір новаків та новачок на оселі Писаний Камінь в Middlefield, OH; 
• Табір юнаків та юначок на оселі Писаний Камінь в Middlefield, OH; 
• Табір Пташат на оселі Писаний Камінь в Middlefield, OH; 
• Брала участь у святкуванні 50- Ліття Пластової оселі Писаний Камінь в Middlefield, 

OH; 
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• Мішаний табір новаків та новачок на оселі Новий Сокіл  в North Collins, NY; 
• Мішаний табір юнаків та юначок на оселі Новий Сокіл  в North Collins, NY; 
• Табір Пташат на оселі Новий Сокіл  в North Collins, NY; 

 
           Пл. сен. Христя Кохан перевірила: 

• Новацький Початковий Табір на оселі Вовча Тропа в East Chatham, NY під проводом 
куреня “Спартанки”; 

 
Спец- Табори які відбулися в серпні 2015 р, : 

• Морський Табір для юнацтва під проводом куренів “Чорноморці” та “Чорноморські 
Хвильки” в Raystown Lake, PA 

• Кінний Табір в Rustic Ridge View Farm, Kerhonkson, NY 
 
Міжкрайовий Вишкільний Табір  в червні /липні 2015 р. 

• Школа Булавних і Вишкіл Бунчужних і Команд 

 
Дві тури денного табору “Пташат При Пласт” відбулися червні на оселі УНС “Союзівка” під 
проводом куреня “Перші Стежі”. 
 
Перевірка таборів відбулася осібно з членами команд та з членами булав. Це дало змогу 
командам та булавам поговорити особисто про внутрішні таборові справи/ завваги та ідеї на 
поліпшення таборів. Після відвідин та перевірки поодиноких таборів 2015 році, зустрічі з 
командами з членами ОТК, всі табори були добре зоорганізовані та трималися пластової 
програми. Новацькі та юнацькі теми цього літа вкючали сучасні  події  на Украіні . На кожній 
пластовій оселі, спец-таборі чи вишколі, я відчувала пластовий дух та задоволення 
дружності в усмішках пластунів.  
 
Всі оселі здали поодинокі таборові звіти та опінії булавних. 
 
Стан Таборів 2015 
(в додатку) 
 
Телеконференції КТК - ОТК 
Я тримала тісні зв’язки та контакт з головамн ОТК всіх трьох осель та допомогала коли були 
потреба. Ми разом обговорювали різні таборові справи та поліпшення таборів протягом 
року через спільні телеконференці та електронну пошту.  
 
 
Виховники з України 
КПС- США старався прийняти добру кількість виховників з України.  На жаль, з різних 
причин, візи більшості виховників були відмовлені. Деякі пластові оселі в США очікували цих 
виховників та лиш в остатнних днях перед відкриття таборів, довідалися що виховники з 
України не зможуть приїхати до США. КПС- США працювала разом з ГПБ  щоб цю сраву 
поліпшити але на жаль, це не вдалося цього літа.  
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Українська Мова 
Уживання, говорення та володіння української мови підчас пластових таборів є слабе. Друге 
і трете покоління українсько- американських пластунів рідко уживає та говорить по- 
українськи. Комендантам то булавам ОТК/КТК постійно звертає увагу щоб уживали 
розговірну українську мову  під час табору  як також на дошколах. Всі заняття, сходини та 
вмілості є написані та переведені в українській мові. Таборовики розмовляють між собою по- 
англійськи. Завваги виховників під час КТК відвідин включали  необхибні  проблеми коли 
виховники розмовляють до таборовиків по- українськи, а таборовики відповідають постійно 
по- англійськи. Розмова далі ішла щоб вкючати мову до точкування табору. Батьки 
таборобиків розмовляють до своїх дітей та між собою по- англійськи в бараках, шатрах, на 
пластових оселях. Деякі батьки, українці, говорять до виховників по англійськи. Що раз 
більша кількість таборовиків розуміє українську мову, але слабо може себе висловити 
розговірною українською мовою. Багато дітей в новацві не вміють писемної мови. Виховники 
з України які приїжджають на наші табори, помагають  підвищити рівень мови.  
 
Подяка 
В першу чергу, хочу подякувати пл. сен. Христі Кохан та Катрусі Долішній за позитивну 
підтримку та їх необхідні поручення та терпиливість з організацією літних таборів. Теж, 
дякую іншим членам КПС за співпрацю.  Дякую головам та членам  ОТК за їхню співпрацю 
та віддану і невтомну  роботу щоб зоорганізувати та перевезти пластові табори. Щира 
подяка Маркови Бей та Марті Шморгун за їхню поміч та підтримку. Дякую також Андреї 
Жаровські за поміч та працю Пластової Канцелярії в організації, перевірки та виготовлення 
конечних інформацій для успішного підготовлення наших таборів.  Щира подяка всім 
комендантам таборів які присвятили цвій час у великій підготовці пластових таборів.    
 
 
 
 

С. К. О. Б. ! 
 

пл. сен. Туня Білик- Шатинська, ЛМ 
Голова Крайової Таборової Комісії  
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Літо 2015 ПЛАСТОВІ ТАБОРИ 
*Нема інформацій або табір не відбувся 
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Стан Пластових Таборів - Літо 2015 
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Звіт Діловода Преси 
Звітовий Час, 2014-2015 

Обов’язки 
• Слідкувати за новинами в Пласті, в Америці і за кордоном. 
• Писати і перевіряти прес-релізи стосуючись діяльності пласту в Америці. 
• Уповноваживати інших в організації готувати матеряли, статті, фотографії, для 

видань, ЗМІ, тощо від імені Пласту. 
• Опікуватися з публічними враженнями Пласту в Америці, зв’язки з громадськістю, 

встановуючи правила щодо розповсюдження інформації. 
• Застосувати принципи марткетингу і зв'язки з громадськістю до діяльності Пласту. 
• Відповідати на питання від журналістів, пресових видань, про Пласт та її діяльність в 

Америці. 
• Дотриматися законів приватності та свободи слова. 
• Оновлювати і опікуватися з сторінками Пласту на соц-мережах. 

Перешкоди 
• Непорозуміння щодо функції діловоду. 
• Факт, що члени організації вручають статті, матеряли, тощо, до видань без 

повідомлення до діловоду преси яка мала би, в принципі, координувати цими 
питаннями. Важливо що якщо щось написано від імені організації, що змість був 
інституційно безперервний. Це неможливо без координування загального “меседжу” 
між членами організції. 

• Як добровільники, працівники, опікуни, адміністратори, виховники на пластових 
таборах, представляють цілу організацію в своїх постах на соц-мережах, і як зовніші 
читачі, особливо батьки учасників таборів, формують свої враження про цілу 
організацію від одиниць. 

• Загальна неохота членів організації співпрацювати з членами старшини. 
• Питання правопису Української мови, і як гості Пласту, та Пластуни за кордоном 

сприймають те, що ми робимо, через нашу мову. Також, загалньий брак постійності та 
узгодженість у вжитку правописів Української мови. 

• Вживання термінів як ЗСА і США звертаючись до назви нашої організації яка 
офиційно є “Пласт Українська Скавтська Організація в ЗСА” але часто і не узгоджено 
написано вживаючи сучаснішу назву США. 

• Недосягнення певних округ Українського діяспорського суспільства, (наприклад, 
новоприбулі емігранти) які можливо не знають що таке Пласт, або що така організація 
навіть існує. 

Поради 
• Мати місце де всі пластуни в Америці можуть координувати надання Пластових 

новин, ідеї про новин, та назначувати людям відповідальність писати у формі 
newswire. Приклад списка за адресою https://goo.gl/0ibUF8 а анкета за адресою 
https://goo.gl/mKtyhk . 
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• Мати загальний список різних видань, в Англійських та Українських мовах, та 
контактні інформації їх. Переважно, новини про Пласт є публіковані лише в двох або 
трйох видань, і таким чином, Пласт не досягає найбілщшу кількість людей, особливо 
зацікавлених людей які не читають “традиційних” видань Пласту. Приклад за адресою 
https://goo.gl/BvAUqa . 
 

•  

 
 

• Офіційно змінити всі звертяння до організації на “США” замість “ЗСА,” бо поки ніколи 
не існивало узгоджене ім’я до недавна, коли найчастіше почали Україномовне 
суспільство вживати “США.” 
 

• Перевірити і змінити таборову заяву конфиденційності та приватності, особливо з 
питань вживання соц-мереж та фотографії представниками Пласту, тобто виховники, 
інструктори, добровільники, працівники, адміністратори, тощо. Треба вияснити хто 
має право фотографувати під узгодженням батьків в часті таборового реєстрування 
вживати образів їхньих дітей в промоційних матерялах Пластових таборів. Особливо 
треба обговорити питання примусу до цього контракту. 

СКОБ! 
ст. пл. скоб Юліян Гайда, СМ 

Діловод Преси КПС 
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Звіт Діловода Комунікації 
За час від жовтня 2014 до жовтня 2015 

 

Від часу останного звіту, продовжую спостерігати електронні способи комунікації Пласту 
США, а особисто мережовi і Фейсбук сторінки Пласту США. Основна відповідальність 
коминікації з жертводавцями Пласту далі триває. 

Я за останний рік працювала над усучасненням мережової сторінки Пласту США, яка 
знаходится на www.plastusa.org. Додаю матеріяли на мережу за прозьбою інших діловодах 
коли треба. Рівнож, працюю а веб-майстером щоб направити будь-які технічні проблеми що 
вискочуть на мережові сторінці. Почалося цего року намагання щоб робити доступними 
якісні переклади мережової сторінки на англійську мову доступними для офіційних потребів 
(для співпраці з американськин урядом, не-українськими організаціями і компаніями, тощо). 
Ця праця далі триває. 

Сторінка Пласту США на Фейсбуці, під назвою Plast Ukrainian Scouting Organization – USA, є 
знаменитим способом досягнути великий нарід користувачів цієї мережі. Послідовники 
сторінки дістають Пластові новини в їхних головних стрічках новин, тобто не вимагаєтся 
навмисне відвідувати сторінку за новини. Для поширення інформації це дуже корисне. Зараз 
наша сторінка має майже 3,000 послідовників, і більше додаются кожний тиждень. Сторінка 
керуєтся до тепер без проблем. 

Разом з канцилярією КПС висилаю листи подяки жертводавцям Пласту. 

Тривалі пляни включають дальше усучаснення мережової сторінки Пласту США. Ця праця 
повинна включити створення архіву на сторінці щоб зберегти попередні важні статті, 
новини,тощо, осібно від доречної інформації. Корисно би було притягнути більше 
послідовників на Фейсбуці і зробити ліпші звязки між офіційною мережовою строрінкою і 
сторінкою Фейсбук.  

СКОБ! 

пл. сен. Леся Літепло, Верх. 
Діловод Комунікації 
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Звіт Крайової Булавної УСП в ЗСА 
10/18/2014 – 09/18/2015 

Булава УСП 
Крайовa Булавна: ст.пл. Калина Дурбак, Кн. 
Заcтупниця: ст.пл. Ляриса Чебіняк, Верх. 
Писар:  ст.пл. Оленка Кебало, ЧХ 
Референт 
Таборів: 

cт.пл. Оcипко Тобіянcький, V 

Вільні Члени: ст.пл. Ляриса Ворик 
 cт.пл. Aнтін Дурбак, ПБ 
 ст.пл.скоб.греб. Андрій Зварич, СМ 
 cт.пл. Катя Іваник 
 

Праця 

Виконана праця 2014-5 
1. Продовжуємо публікування “Зеленої Хустки” 

Публікування Зеленої Хустки починалося в жовтні 2014р. Цей листок повідомляє 
пластунів  про події в УСП—про табори, новини, та пригоди старших пластунів поза 
Пластом. Від того часу, ми висилаємо Зелену Хустку кожного місяця на понад 500 
поштових скринох. 

2. Зорганізували з’їзд УСП під час КПЗ'їзду 
КБ подумала що з'їзд УСП під час КПЗ'їзду би заохотило більше старших пластунів 
приїхати на загальний з'їзд.  20 були присутні.  

3. Зорганізували з’їзд УСП на Вовчі Тропі 
Крайовий З'їзд УСП 2015 відбувся 5-7 червня 2015р. 13 були присутні.  

4. Скликала 5 “Skype” конференцій з булавою 

Пляни на 2016 рік 
Наші пляни включають цілі з минулого року: 
1. Хочемо відновити осередки УСП при станицях 
2. Плануємо створити видання про старшо-пластунське життя для нових членів УСП 
3. Плануємо створити ліпший спосіб “networking” для старшого пластунства 
4. Плануємо провадити старшо-пластунський табір 
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Крайові З'їзди УСП 

Крайовий З'їзд УСП 2014 
КЗ УСП 2014 рішили на дві рекомендації та одну резолюцію-  
Рекомендація #1: Заохочуємо старших пластунів перепиcатиcя до найближчої станиці 

коли вони міняють місце проживання.  
Тяжко це виконати. Пластовий “database” не працює, і ми не маємо достопу до 
найновішої інформації про членів УСП. 

Рекомендація #2: Крайова Булава УCП має створити легший спосіб зібрання і доступу 
до інформації для “networking” поміж членами УCП.  
КБ починали розмови з сенйорами на LinkedIn, і виглядає що є багато зацікавлених 
помагати з “networking.” КБ формує плян продовжувати цю працю. 

Резолюція #1: Крайова Булава УCП має створити брошурку про життя в УCП і 
публікувати її на Інтернеті.  
КБ працує над цею брошуркою, і повинна бути готова до кінця року. 

 

Крайовий З'їзд УСП 2015 
КЗ УСП 2015 рішили на дві рекомендації та дві резолуції. КБ УСП ще не починала 
працювати над рекомендаціях чи резолуціях 
Рекомендація #1: Щоб курені УСП переглянули модерні способи оплати вкладки 

(e.g.,Paypal). Ці способи можуть бути прикладем. 
Старші пластуни та пластунки викоростовують різні способи оплати щоденних закупів. Якщо 
курені переглянуть ті різні спосиби, це буде перший крок до використання сучасних способів 
оплати для пластової громади. 
 

Рекомендація #2: Щоб КБ УСП облехшила комунікацію між старшими пластунами по 
світі, і заохочувала їх брати участь в таборах поза ЗСА. 
Ми завжди говоримо про створення старшо-пластунських таборах в ЗСА, але вони 
існують в інших країнах.  Комунікація між пластунами в інших країнах би підсилювало 
пластовий дух та співпрацю. 

Резолюція #1: Щоб КБ УСП щорічно висилала пригадки про влкладки членства. 
Не всі старші пластуни і пластунки платять вкладку, чи навіть знають що вкладка існує. 
КБ УСП повинна пригадати старшим пластунам через е-листок та соціальні медії про 
оплату вкладки. 

Резолюція #2: Щоб КБ УСП створила пост референта старшо-пластунських вишколів, 
націль створення вишколів і майстер-клясів для старших пластунів. 
Особа в цім пості би також старалася заохотити старше пластунство ходити на вишколи, 
тримати список інструкторів, та знаходити матеріали виховникам та інструкторам. 
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Статистика 

Число УСП в ЗСА 
Не знане. “Database” членів Пласту в ЗСА не був оновлюваний з жовтня 2014р. КПС працює 
над проблемою. 
 

Курені і Осередки УСП які звітували для 2014-5 рік 
До 18го вересня, КБ УСП отримали курінні звіти від Бурлаків, Верховинок, Побратимів, та 
Спартанок.  
 

Відзначення “Святий Юрій в Бронзі” 
Андрій Зварич Філядельфія 7/19/2015 
Адя Федорічук Філядельфія 9/12/2015 
 

Звільненні з УCП  
21 нові сеніори/ки через вік, 1 добровільно 
 

Ім'я Прізвище Станиця Дата  Ім'я Прізвище Станиця Дата 
Ляриса Баранецьк

а 
Ню Йорк 5/27/201

5 
 Таля Павлюк Ню Йорк 5/27/201

5 
Ґілен Буадана Пассейк 5/27/201

5 
 Анна Палажій Клівленд 5/27/201

5 
Христя Буняк Нюарк 5/27/201

5 
 Андрея Попель Самітник

а 
5/27/201
5 

Ксеня Ганкевич Чікаґо 5/27/201
5 

 Ляриса Попель Самітник
а 

5/27/201
5 

Александр
а 

Дурбак Ню Йорк 5/27/201
5 

 Мелані
я 

Попель Самітник
а 

5/27/201
5 

Таня Зінич Філядельфі
я 

5/27/201
5 

 Любко Раковський Клівленд 5/27/201
5 

Андрій Калін Чікаґо 5/27/201
5 

 Матей Раковський Чікаґо 5/27/201
5 

Роксоляна Кашуба Вашінґтон 5/27/201
5 

 Петро Стецюк Ню Йорк 2/2/2015 

Степан Колодій Нюарк 5/27/201
5 

 Леся Татарська Дітройт 5/27/201
5 

Оля Лебедова Чікаґо 5/27/201
5 

 Іван Фединськи
й 

Дітройт 5/27/201
5 

Тарас Матла Лос 
Анджелес 

5/27/201
5 

 Діяна Юрчук Нюарк 5/27/201
5 
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Прийняті до УСП 
39 нові старші пластуни/ки: 39 від юнацтва, 0 від громади. 
 

Ім'я Прізвище Станиця Дата  Ім'я Прізвище Станиця Дата 
Аланя Вотерс Філядельфія 06/22/15  Христя Ленур Нюарк 02/02/15 
Надія Гриневич  Самітниця 06/22/15  Петро Ленчур  Нюарк 06/22/15 
Кевин Дажене Дітройт 05/27/15  Мая  Мурфі Вашінгтон 06/22/15 
Кевин Дажене  Дітройт 06/22/15  Тоня Мурфі Вашінгтон 06/22/15 

Оксана Дубровська Дітройт 02/02/15  Марта Налисник 
Колґан Ню Йорк 03/23/15 

Александра Дурбак Ню Йорк 11/01/14  Христинка Паверс Чікаґо 03/23/15 
Рюрик Еллінґз Сієтл 02/02/15  Стефан Палилик  Йонкерс 06/22/15 
Вікторія Жарій Філядельфія 06/22/15  Максим Прибила Графтон 11/01/14 
Лука Івасиків Йонкерс 05/27/15  Григорій Радіон Дітройт 03/23/15 
Ліда Кернз Філядельфія 06/22/15  Діяна Раковська Ню Йорк 04/27/15 
Ерика  Клек  Клівленд 06/22/15  Ляриса Слоневька Вашінґтон 02/02/15 
Іван Клос Філядельфія 06/22/15  Микола Стефурак Філядельфія 06/22/15 
Тома Клюфас Філядельфія 06/22/15  Христина Судик Дітройт 05/27/15 
Дамян Козак  Бостон 06/22/15  Олена Трояновська Гемпстед 06/22/15 
Роксоляна Козицька Чікаґо 06/22/15  Юля Цвях Гемпстед 06/22/15 
Інесса Коломиєць Чікаґо 06/22/15  Христина Цюваник  Кергонксон 06/22/15 
Ксеня Комарницька Самітниця 05/27/15  Іра Чорна Пассейк 05/27/15 
Наталія Кондрат  Філядельфія 06/22/15  Павло Шатинський Філядельфія 06/22/15 
Катя Ленур Нюарк 02/02/15  Андрій Шмотолоха Йонкерс 08/31/15 
     Данило Яремчук Ню Йорк 12/15/14 
 

СКОБ! 
 

 

 

ст. пл. Калина Дурбак, Кн., Крайова Булавна УСП в ЗСА 
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Звіт Kрайового Булавного УПС ЗCА  
пл. сен. Данило Захарчук, ВБ 

17-го жовтня 2015 р. 
 

Крайова Булава УПС: 
пл. сен. Орест Темницький, ЧМ – заступник КБ 
пл. сен. Аня Гнатейко, ЛМ – референт куренів 
пл. сен. Зірка Коломиєць, ПС – діловод членства 
пл. сен. Дануся Ковальчук, Тис. – протокольний писар 
 
-  КБ із булавою далі доводать до порядку залеглі пропозиції на підвищення і відзначення, 
багато не мають Пластовий Шлях передплачений. 
- КБ із булавою отримають реєстер подань на відзначення і підвищення та слідкують стан 
кожної заяви. 
-КБ із булавою висилають станицям і куреням повідомленя щоби уточнити стан сеніорату 
що до членства, вкладок, та активности. 
- працюючи з КПС Канцелярією, КБ із булавою перевіряємо подання що до точности та 
вирівняння вкладок 
- КБ із булавою перевіряють передплату Пластового Шляху кандидатів всіх пропозицій 
- КБ тримає зв’язок із Головним Булавним УПС, пл. сен. Марком Чуквинським.та його 
булавою 
-КБ скликав Крайовий Зїзд УПС ЗCА 
 
На другий рік 
-  маємо надію що полагодимо всі залеглі справи. 
-  будемо звертатися до старшин куренів в ЗCА щоби точніше звітували та вкладки платили 
до ГПБ, щоби не затрималися пропозиції на підвищення або відзначення 
-  хочемо уточнити вимоги правильника та одобрити на КУПО 
- будемо старатись щоби новий правильник був видрукованний після КУПО 
- скличемо Крайовий Зїзд УПС ЗCА на перевибори 
 
Одобрення булави УПС від минулого КПЗїзду 
 
- Підвищення на Довір'я 
1. пл. сен. Мирося Драґан 
2. пл. сен. Ксеня Ференцевич 
3. пл. сен. Наталка Фірко 
4. пл. сен. Надя Ґлух 

5. пл. сен. Петро Ґлух 
6. пл. сен. Христина Ковінько 
7. пл. сен. Володимир Шарко 
8. пл. сен. Ераст Погорило 
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- Підвищення на Керівництва 
1. пл. сен. Богдан Кордуба 
2. пл. сен. Туня Шатинська 
3. пл. сен. Юрій Гук 
4. пл. сен. Роман Ковальчук 
5. пл. сен. Даня Ковальчук 

6. пл. сен. Христя Козак 
7. пл. сен. Арета Куріца 
8. пл. сен. Зірка Коломиєць 
9. пл. сен. Зореслава Рудик 

 
- 3тє Відзначення Грамота Заслуги 
не було подань 
 
- Відзначення Святого Юрія в Сріблі  
не було подань 
 
- Відзначення Святого Юрія в Золоті 
не було подань 
 
- Відзначення Вічного Вогню в Сріблі 
одного подали але чекаємо аж доки Пластовий Шлях заплачений 
 
- Відзначення Вічного Вогню в Золоті  
не було подань 
 
- Втягнули 2 зголошення до УПС з УСП 
1. Петро Стецюк 
2. Адріян Оришкевич   
 
- Втягнули 9 зголошень до УПС з громади 
1. Катерина Раковська 
2. Катя Савицька 
3. Ліса Заяць 
4. Андрій Чорнодолський 
5. Люба Чорнодолська 
6. Тарас Ґлум 
7. Марія Ґлух-Бриґз 
8. Ліда Борисюк 
 
- Втягнули 1 зголошення до УПС з іншої країни 
1. Ігор Фіґлюс 
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ЗВІТ 
Діловода Господарки і Фінансів 

за час від 1 жовтня 2014 до 16 вересня 2015 р. 
 
 

 ВИКОНАННЯ  ПОСТІЙНИХ  ОБОВ’ЯЗКІВ  
 

 Місячно сплачувала державі відтягнені заробітні податки. 
 Квартально звітувала федеральному, та і сплачувала штатовому і міськими урядам 

відтягнені податки. 
 Річно здавала підсумкові звіти відтягнених податків федеральному, штатовому і 

міським урядам. 
 Сплачувала видатки і зарплату. 
 Перевіряла фінансові кошториси запланованих КПС подій та встановлювала на них 

ціни. 
 Відповідала американським корпораціям про неподатковий статус Пласту щоби Пласт 

міг далі одержувати фінансові від них датки. 
 Збирала, перевіряла і поправляла річні фінансові звіти усіх станиць, груп та куренів. З 

тих звітів здавала річний фінансовий звіт державі. 
 Видавала і розподіляла форми W-2 усім платним робітникам Пласту разом з 

перевіркою числа соціального забезпечення (social security number check).  Видалося 
134 звітів W-2. 

 Відправляла листи схвалення створення або зміни банкових конт станиць та куренів. 
 
 
ДОДАТКОВІ ГОСПОДАРСЬКІ ОБОВ’ЯЗКИ 

 Найняла і відправила нового комп’ютерного інженера – Мені прийшло до відома що 
опала обслуга від комп’ютерної компанії котра надавала нам технічну підтримку, і 
почався пошук нової фірми.  Подруга Андрея Жаровська зв’язалася з паном Андрійом 
Телепком (бувший пластун) котрий за мінімальний кошт взяв на себе відповідальність 
зберігати комп’ютери КПС.   

 Перенесення бази даних на “хмару” - Процес перенесення бази даних на хмару 
приходить до кінця.  Найбільша проблема була що українські шрифти погано 
перекладаються в програми на хмарних серверах.  

 Разом з Крайовим Таборовим Комендантом відвідала оселю ,,Писаний Камінь’’ підчас 
святкування 50-ліття оселі. 

 Перевірила стан нерухомого майна оселі ,,Писаний Камінь’’. Загально оселя є в 
доброму стані. Одинока заувага є щоб забезпечити терен юнацьких таборів оселя 
повинна найняти дероворубів вичистити гнилі галузі перед початком таборування. 

 Брала участь в зборах пластового музею. 



ПЛАСТОВИЙ ЛИСТОК  ч. 222 
 
 
 

51 
 
 

 Потопи — Пластова канцелярія була заллята дощем 9 липня і знов 20 серпня, 2015.  
Протягом цього року я мала багато дискусій про забезпечення канцелярії від потопу з 
паном Марком Тарнавським, генеральний менажер, українського центру в 
Філадельфії.  Також за останній місяць я мала чотири розмови з панею Софією 
Коропецькою, голова центру, про ту неможливу ситуацію.  Я підкреслила що 
канцелярія заливається якраз тоді коли в нас пора пік, себто час таборів або 
підготовка на КПЗ’їзд.  Центр тепер розуміє що Пласт не може діяти в приміщенню де 
вода може заливати канцелярію в будь який час.  12 вересня 2015 подруга Христина 
Кохан, подруга Андрея Жаровська і я стрінулися з паном Тарнавським і почали 
договори перепровадження канцелярії в іншу кімнату на вищому поверсі в 
українському центрі. 

 Торгова Марка – З допомого друга Юрія Пазуняка Пласт склав аплікацію 
федеральному уряді зареєструвати пластову лілійку як офіційну торгову марку (trade 
mark) Пласту.  Процес реєстрації триває приблизно три місяці,  сподіваюся надання 
реєстрації на днях.  Це значить що продукування чи вироблювання лілійки в будь якій 
формі без дозволу Пласту заборонено, та коли уживатиметься зареєстровану лілійку 
в друці або на мережі треба буде уживати додаткову ознаку торгової марки ®.   

 Аудит- На початку 2014 року федеральне бюро внутрішньої податкової послуги (IRS) 
повідомила Пласт що буде переглядати звітування 2012 року.  Бухгалтерська фірма 
Nisivoccia & Co. LLP котра звітувала державі про пластові фінанси зв’язалася з 
перевірчим агентом котрий дав знати що він є дуже занятий і відложив аудит на 
майбутню неназначену дату. 

 Страховка — В справі пошуку страхової компанії котра би з’єднала усі пластові поліси 
під один “дашок” зв’язалася з брокерами щоб проаналізували страхові потреби, і 
порекомендували відповідні компанії.  В наступних двох місяцях зберу від станиць 
інформації про покриття страхових поліс якими вони користуються.   

 
З повагою 

 
 

С.К.О.Б.! 
 
 
 

пл. сен. Зоряна Ставнича, Гр. 
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Sep 16, 15 

ASSETS 
   

 
Current Assets 

 

  
Checking/Savings 

 

   
Development Fund 38 33,514.58 

   
Pawluk Camp Fund 4,817.37 

   
Petty Cash 300.00 

   
Publishing 

 

    
Plast Publishing (20241) 4,884.35 

    
Pub datky 6mo CD 1004 (1004) 14,162.58 

    
Publishing DatkySavings 20242* (Acct # 20242-000  23-) 4,919.67 

   
Total Publishing 23,966.60 

   
SR-NY (Self Reliance New York) 

 

    
SR Checking 4771-10 3,908.41 

    
SR Money Mrkt (4771-080 174,638.47 

    
SR Savings 4771-00 (Acct # 4771-000) 23,461.75 

   
Total SR-NY (Self Reliance New York) 202,008.63 

   
Ukr-SR office operating (51026) (Office operating checking acct) 

 

    
Office Checking 51026-75 62,890.98 

    
Savings 51026-60 102.63 

    
Ukr. SR Money M 51026-35 211,294.94 

   
Total Ukr-SR office operating (51026) (Office operating checking acct) 274,288.55 

   
Ukrainian National FCU 

 

    
Kaplycia Fund (937-21) (937-21) 5,005.79 

    
Ukr Nat Checking (937-15)* (Acct # 937-15) 367.40 

    
Ukr Nat Savings (937-01)* (Acct # 937-01) 6,240.47 

   
Total Ukrainian National FCU 11,613.66 

  
Total Checking/Savings 550,509.39 

 
Total Current Assets 550,509.39 

 
Other Assets 

 

  
New Brunswick Fund (33204)* (Stan 4239.31 Pl Pryat 1854.37) 7,289.16 

  
New Haven Fund (33710)* 987.47 

 
Total Other Assets 8,276.63 

TOTAL ASSETS 558,786.02 
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LIABILITIES & EQUITY 
 

 
Liabilities 

  

  
Current Liabilities 

 

   
Other Current Liabilities 

 

    
Payroll Liabilities 1,844.58 

   
Total Other Current Liabilities 1,844.58 

  
Total Current Liabilities 1,844.58 

 
Total Liabilities 1,844.58 

 
Equity 

   

  
Retained Earnings 525,158.77 

  
Net Income 31,782.67 

 
Total Equity 556,941.44 

TOTAL LIABILITIES & EQUITY 558,786.02 
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Oct 1, '14 - Sep 17, 
15 

 
Ordinary Income/Expense 

 

   
Income 

  

    
Camp Fee& Program Income 

 

     
Bulava Exchange 621.64 

     
Training 

 

      
UPN 22,600.00 

      
UPU 5,870.00 

      
Zwyaskovij 75.00 

     
Total Training 28,545.00 

    
Total Camp Fee& Program Income 29,166.64 

    
Donation 

 

     
In Memory of 555.00 

     
Donation - Other 3,444.75 

    
Total Donation 3,999.75 

    
Dues 

 
60,145.40 

    
Federal Tax Refund 941 313.46 

    
Income from subsidiaries 

 

     
Caroling 17,412.75 

     
Payroll Deposits 19,051.95 

    
Total Income from subsidiaries 36,464.70 

    
Insurance Income 

 

     
refund 330.00 

    
Total Insurance Income 330.00 

    
Interest Income 3,859.18 

    
Meeting Income 

 

     
KPZizd 5,460.00 

    
Total Meeting Income 5,460.00 

    
Misc 

 
9.00 

    
Sales 

  

     
Almanacs 475.00 

     
Medals & Badges 

 

      
vfv 604.00 

      
vidznachnnia 159.70 

     
Total Medals & Badges 763.70 
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Total Sales 1,238.70 

   
Total Income 140,986.83 

  
Gross Profit 

 
140,986.83 

   
Expense 

  

    
Advertising 7,211.00 

    
Camp & Program Expenses 

 

     
Tee Shirts 756.96 

     
Camp & Program Expenses - Other 18.85 

    
Total Camp & Program Expenses 775.81 

    
Dues, Other (Outside organization dues) 200.00 

    
Insurance 

 

     
D & O 2,019.00 

     
Medical 186.84 

     
Workers comp 423.00 

    
Total Insurance 2,628.84 

    
Inter-Organizational Transfer 500.00 

    
interest Charge 45.10 

    
Meeting Expenses 

 

     
Badges 

 

      
Vidznaky purchase 422.75 

      
Badges - Other 260.91 

     
Total Badges 683.66 

     
KPZizd 

 

      
badges 22.22 

     
Total KPZizd 22.22 

     
Meeting Supplies 412.29 

     
Training UPN 15,080.00 

     
Meeting Expenses - Other 13,374.10 

    
Total Meeting Expenses 29,572.27 

    
Miscellanious 25.00 

    
Office Supplies 

 

     
Bank Charge 136.91 

     
Computer 433.20 
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equipment repair 595.00 

     
Software 985.85 

     
Technical Support 638.50 

     
Web site 84.00 

     
Office Supplies - Other 637.91 

    
Total Office Supplies 3,511.37 

    
Other Supplies 

 

     
Books 225.00 

     
Postal 

 

      
Postage 1,564.99 

      
Postal Meter 101.80 

     
Total Postal 1,666.79 

    
Total Other Supplies 1,891.79 

    
Other Taxes 

 

     
Corporation Registration 

 

      
Michigan 20.00 

      
NJ Corporate Annual Report 75.00 

     
Total Corporation Registration 95.00 

    
Total Other Taxes 95.00 

    
Payroll Expenses 

 

     
Workman's Comp 3,246.76 

     
Payroll Expenses - Other 22,854.66 

    
Total Payroll Expenses 26,101.42 

    
Payroll Tax 138.21 

    
Penalty & Interest 135.71 

    
Printing and Reproduction 

 

     
Copies 553.43 

     
Printing and Reproduction - Other 17.52 

    
Total Printing and Reproduction 570.95 

    
Professional Fees 

 

     
Accounting 

 

      
990 Fee 6,532.00 

     
Total Accounting 6,532.00 

    
Total Professional Fees 6,532.00 
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Rent 

 
5,177.50 

    
Telephone 

 

     
cable 2,168.54 

    
Total Telephone 2,168.54 

    
Travel 

  

     
Airline 13,587.53 

     
Auto 

 

      
Auto Rental 1,372.10 

      
Fuel 90.85 

      
Milage Expense 3,441.80 

      
Parking 422.20 

      
Tolls 586.49 

     
Total Auto 5,913.44 

     
Bus 58.20 

     
Dining 968.90 

     
Lodging 5,215.89 

     
Taxi 138.78 

     
train 45.00 

    
Total Travel 25,927.74 

   
Total Expense 113,208.25 

 
Net Ordinary Income 27,778.58 

Net Income 
   

27,778.58 
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ЗВІТ 
Адміністратора Канцелярії 

за час від 18-го жовтня 2013 р. до 15-го жовтня 2015 р. 
 
Протягом цього звітового часу мої обов’язки включали підтримувати Крайову Пластову Старшину у 
виконання їхньої роботи. Одночасно допомогала станицям і групам, куріням, 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 провірку помилок 
o Відповідаю скарбникові, подаючи проблеми/помилки, завваги, 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 курінями) 
• 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 вебсайт www.plastusa.org та Facebook 
• Працюю з архівними документами – сортую, вишукую ішформацію стару як треба 
• Підготовила реєстрацію на КПЗ 
• Готую свій місячний звіт і подаю КПС перед пленумом 
• Працюю над новою системою бази даних і очікую, що ця система відкриє нові можливості на 

створення вірних та актульних списків та статистику допомагаючи нам краще зрозуміти наш 
стан 
 

21-го вересня 2012 року мене прийняли на цю посаду. Тяжко повірити, що я вже з Вами 3 роки. Хочу 
висловити щиру подяку всім станицям, групам, куреням, ОТК і діловодам та референтам КПС за 
співпрацю. Особливо хочу подякувати под. Христі Кохан і под. Зоряні Ставничій за довір’я тоді в 
2012 році і за їхню постійну підтримку і допомогу.  
 

СКОБ! 
 

пл. сен. Андрея Жаровська, ЧП 
Канцелярія КПС 


	ЗВІТ
	Грудень 2014
	Січень 2015
	Квітень 2015
	Травень 2015
	Червень 2015
	Липень 2015

	Серпень 2015
	Вересень 2015
	Заклик ГПБ про підтримки пластунів-військовиків


	Булава УСП
	Праця
	Виконана праця 2014-5
	Пляни на 2016 рік

	Крайові З'їзди УСП
	Крайовий З'їзд УСП 2014
	Крайовий З'їзд УСП 2015

	Статистика
	Число УСП в ЗСА
	Курені і Осередки УСП які звітували для 2014-5 рік
	Відзначення “Святий Юрій в Бронзі”
	Звільненні з УCП
	Прийняті до УСП

	СКОБ!

