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I. ВСТУП 

 
1.1. Мета політики - врегулювати процес створення та розвитку осередків          

Пласту, через залучення волонтерів із ціллю надання доступу дітям та молоді до            
пластових програм у відповідній громаді. 

 
1.2. Визначення: 
 
Осередок - будь-який місцевий осередок (який діяв зі статусом юридичної особи           

на день введення в дію Закону України “Про громадські об’єднання” від 2 березня             
2012 року № 4572-VI) або відокремлений підрозділ, котрі є частиною структури           
Пласту-НСОУ (надалі - Пласт), рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію          
якого приймається визначений статутом Пласту крайовий орган.  

Ініціативна група - не менше двох повнолітніх волонтерів, які написали заяву           
вступу до Пласту, співдіють щодо створення виховних частин Пласту на території           
населеного/их пункту/тів (об’єднаної територіальної громади), котрі визначені КПС та         
подальшим утворенням одного або кількох відокремлених підрозділів Пласту.  

Станиця (включно паланка) - осередок Пласту затверджений рішенням КПР та          
зареєстрований в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських         
формувань (далі - ЄДР) як відокремлений підрозділ Пласту у якому стало           
розвиваються виховні улади Пласту та на діяльності якої поширюється затверджене          
КПР типове положення про станицю.  

Округа - осередок Пласту затверджений рішенням КПР та зареєстрований в ЄДР           
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) як           
відокремлений підрозділ Пласту, котрий діє на території визначеної КПР області та           
метою якого є координація існуючих та створення нових осередків Пласту усіх рівнів,            
на території такої області.  

1.3. У своїй діяльності осередки Пласту керуються правильниками, статутом         
Пласту та законодавством України. Станиці та Округи діють згідно відповідного          
положення, яке затверджується рішенням КПР на основі статуту Пласту та          
законодавства України. 



1.4. Всі запити стосовно цієї Політики (включаючи запити щодо роз’яснень чи           
застосування) та повідомлення про порушення цієї Політики необхідно скеровувати         
на відділ регіонального розвитку КПС: rozvytok@plast.org.ua  

 
II. ОСЕРЕДОК РІВНЯ 3, ІНІЦІАТИВНА ГРУПА 

 
2.1. Мета діяльності осередка рівня 3 (ініціативна група) - залучити і сприяти            

підготовці перших волонтерів-виховників, зокрема через участь у всіх необхідних         
вишколах, створити перші виховні частини (гуртки/курені, рої/гнізда) юнацтва та/чи         
новацтва, за бажанням - гніздечко/а пташат (перший пріоритет: юнацтво). 

 
2.2. Передумови створення ініціативної групи  

 
1) Два і більше волонтери які, вступили до Пласту (мають заповненні та           

засвідчені відповідальним адміністратором КПС чи відповідної округи профілі в         
пластовій базі EPlast), співдіють щодо створення виховних частин та у подальшому           
відокремленого підрозділу Пласту на території одного населеного пункту (об’єднаної         
територіальної громади), котрі отримали від КПС відповідні повноваження        
(довіреність). 

 
2.3 Права ініціативної групи 
1. Представити КПС проект із створення станиці у відповідному населеному         

пункті, враховуючи кількість населення громади і пропонуючи план розгортання         
пластової діяльності, яка охопить не менш ніж 10% дітей, які проживають у громаді, а              
також залучаючи і навчаючи волонтерів у розрахунку 1 волонтер на 2-3 дітей. 

2. Рекомендувати КПС обрану поміж себе особу для її призначення у якості           
координатора ініціативної групи. Координатор ініціативної групи виконує обов’язки        
станичного у випадках коли правильники Пласту вимагають рекомендацій чи         
погоджень СПС щодо дій стосовно членів ініціативної групи наприклад призначення          
зв’язкового куреня УПЮ тощо.  

3. Обсяги повноважень представників ініціативної групи у відносинах із        
юридичними та фізичними особами (включно з органами місцевого самоврядування,         
місцевих органів виконавчої влади тощо) вказуються у довіреності, що видається          
Головою КПС на ім’я визначених поміж себе ініціативною групою особи чи кількох            
осіб. 

4. Проводити промокампанії із залучення волонтерів (за згодою та залученням         
окружного або крайового проводу) для реалізації погодженого КПС плану створення і           
розгортання станиці. 

5. Брати участь як члени організації у заходах Пласту на місцевому та           
національному рівнях. 

6. Отримувати методичну, консультаційну підтримку від крайового чи окружного        
проводів. 
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2.4. Обов’язки ініціативної групи 
1. Кожен повнолітній член ініціативної групи зобов’язаний виконати чек-лист         

волонтера (реєстрація в ЕПласт, пройдення вишколів). 
2. Діяти згідно вказівок та рекомендацій КПС щодо створення осередку Пласту          

(станиці).  
3. Діяти згідно правильників та інших нормативних документів Пласту, політик         

діяльності, статуту Пласту. 
4. Розробити  та погодити із КПС план розвитку станиці не менше ніж на 1 рік. 
5. Підготувати перших виховників для створення виховних частин у кількості, не          

менше ніж необхідно для досягнення рівня 2 (базова станиця) та створити відповідні            
виховні  частини.  

6. За погодженням із КПС створити сторінку у соціальних мережах та оформити її            
відповідно до вимог комунікаційної - політики і бренд-буку Пласту. 

7. Надати усі необхідні відомості КПС для створення профілю ініціативної групи           
(2+ волонтера) в системі EPlast. 

8. Раз на рік подавати до КПС статистичний звіт встановленого зразка, де           
відображатиметься  інформація про членів. 

9. Вчасно сплачувати членські внески в крайові органи Пласту (КПС) (після 1 року            
діяльності від дати заснування ініціативної групи).  

 
2.5. Відповідальність краю 
1. КПС забезпечує методично-консультаційний супровід і контроль якості       

розгортання Пласту у відповідній громаді ініціативної групи на етапі її перетворення в            
станицю. 

2. КПС забезпечує (за можливості) або пропонує можливості проведення або         
проходження волонтерами вишколів, необхідних для оволодіння пластовою       
методикою та організації адміністративного управління пластового осередку. 

3. КПС погоджує кандидатуру координатора ініціативної групи, а також може         
відкликати цю кандитару за недотримання правильників Пласту та даної політики.  

4. Голова КПС може видавати та відкликати довіреність на ім’я визначених поміж           
себе ініціативною групою особи чи кількох осіб. 

5. КПС, за потреби, надає офіційні листи підтримки діяльності ініціативної групи          
від крайового проводу Пласту та/або укладає договори (доручає відповідному         
представнику) укладення таких договорів з партнерськими юридичними особами. 

6. Для потреб залучення матеріальних ресурсів (кошти, майно тощо), як виняток,          
ініціативна група з діючими виховними частинами може бути зареєстрована в ЄДР у            
формі відокремленого підрозділу на підставі рішення КПР (за рекомендацією та          
поданням КПС) зі статусом - мала станиця. 
 

III. ОСЕРЕДОК РІВНЯ 2, БАЗОВА СТАНИЦЯ 
 

3.1. Осередок рівня 2, утворений, як правило, ініціативною групою кількість та           
компетентність членів якої достатня для формування керівних органів Станиці (СПР,          
СПС), у межах котрої виконується належна виховна робота з дітьми згідно           



визначених нижче критеріїв. Більшість керівних органів мають складати дійсні члени          
Пласту. 

3.3. Рішення про створення Станиці приймає КПР за поданням КПС про що            
вносяться відповідні відомості до ЄДР. 

 
3.4. Мінімальні вимоги до осередку рівня 2 
1) В Станиці мають бути представлені мінімум два улади УСП або УПС, що            

достатній для скликання ЗЗС (не менше ніж 5 дійсних членів) та формування СПР,             
СПС. 

2) Мають бути створені та функціонувати мінімально дві виховні частини: гніздо/а          
УПН та/або курінь/ні УПЮ. 

3) Прийнята ЗЗС та погоджена рішенням КПР, на підставі подання та          
рекомендації КПС, стратегія розвитку Станиці не менше ніж на 3 роки, яка включає             
реалізацію Стратегії Пласту (за наявності округи - також і стратегію розвитку округи),            
зокрема передбачені в ній показники, калюкулюючи їх пропорційно до показників          
відповідного населеного пункту або ОТГ. 

4) Наявне, юридично оформлене, приміщення для проведення сходин. 
 

3.5. Права та обов’язки Станиці визначені у положенні про станицю, що           
затверджене КПР.  

 
 

IV.  ОСЕРЕДОК РІВНЯ 1, СТАЛА СТАНИЦЯ  
 
4.1. Осередок рівня 1, це Станиця, котра має всі умови та ресурси для             

самостійного функціонування та розвитку в межах визначеного рішенням КПР         
території одного населеного пункту (об’єднаної територіальної громади). Рішення про         
перехід осередку до рівня 1  приймається КПР.  

 
4.2. Мінімальні вимоги для осередку рівня 1 
1) Функціонують всі 5 уладів: УПП, УПН, УПЮ, УСП, УПС, пластприят з наявними            

органами управління (відповідні референтури у складі СПС). 
2) Зареєстровано щонайменше по 2-і номерні виховні частини в УПН (гніздо) та           

УПЮ (курінь). 
3) Приміщення для занять з дітьми та адміністративного офісу станиці юридично          

оформлене право власності або користування. Таке приміщення має мати: окремий          
вхід, можливість розміщувати пластову символіку та пластові твори, зберігати         
елементарне пластове майно.  

4) Прийнята ЗЗС та погоджена рішенням КПР, на підставі подання та          
рекомендації КПС, стратегія розвитку Станиці не менше ніж на 3 роки, яка включає             
реалізацію Стратегії Пласту (за наявності округи - також і стратегію розвитку округи),            
зокрема передбачені в ній показники, калюкулюючи їх пропорційно до показників          
відповідного населеного пункту або ОТГ. 



5) Має затверджений СПР фандрейзингову стратегію та план у межах         
фандрейзингової політики затвердженої рішенням  КПР. 

6) Ведеться належний бухгалтерський облік діяльності Станиці. 
7) Налагоджене фінансове управління, зокрема:  
❖ затверджений бюджет станиці, який покриває витрати операційного плану:        

диверсифікація джерел надходжень (місцевий бюджет, залучені кошти, внески,        
бізнес); 

❖ публічні звіти (описовий та фінансовий) мінімум 1 раз на рік (відкритий річний            
звіт та відкритий, опублікований на сайті (або сторінці) станиці - фінансовий звіт            
станиці); 

❖ діючий банківський рахунок. 
8) До управління станицею залучено мінімум 3 штатні працівники (на повний          

робочий день, ринкова зп): станичний/а, бухгалтер/ка, третій працівник на вибір та           
відповідно до потреб станиці. 

9) Має належну кількість членів Станиці компетенції котрих достатньо для         
призначення їх референтами: 
❖ дійсного членства; 
❖ третьої проби; 
❖ надання пересторог; викреслення; виключення відзначень (3 і 2 УСП). 
10) Станиця проходить щорічний фінансовий аудит (рекомендовано). 
11) Станиця періодично (щонайменше: один раз на 2 роки) проходить         

оцінювання організаційного розвитку у КПС, має та виконує план організаційного          
розвитку.  
 

 
4.3. Права осередку рівня 1 визначені у положенні про станицю. Додатково до            
визначених у положенні осередок рівня 1 має такі права: 

 
1) Самостійно приймати рішення у питаннях: дійсного членства, адміністрування        

проходження 3-ї проби надання пересторог; викреслення; виключення (за        
підтвердженням краю); відзначень (3 і 2 УСП); нагороджень (найвищі станиця готує           
документи, підтверджує край). Відповідальні референти станиці звітують до        
відповідних крайових органів щодо цих питань згідно правильників та положень          
Пласту. 

2) Самостійно ведуть фандрейзингову діяльність у межах території відповідного        
населеного пункту об’єднаної територіальної громади, з внесенням в крайовий         
реєстр фандрейзингових кампаній.  

 
4.4. Обов’язки осередку рівня 1 визначені у типовому положенні про станицю.           

Додатково до визначених у положенні осередок рівня 1 має такий обов’язок -            
додатково до індивідуальних членських внесків членів Станиці, сплачувати внесок         
від осередку на розвиток Пласту в Україні, порядок та спосіб нарахування та            
внесення якого погоджується рішенням КПР та має відповідне цільове призначення. 
 



V. ОКРУГА 
 
5.1. З метою координації діяльності осередків в межах області можуть          

створюватись: 
❖ базова округа, котра є регіональним представництвом КПС; 
❖ стала округа, створена з ініціативи осередків, що діють в області.  
 
5.2. Базова округа, це регіональне представництво КПС, котре: 
1) Створюється рішенням КПР за поданням КПС без створення відокремленого         

підрозділу в області. У виняткових випадках з метою залучення матеріальних          
ресурсів (кошти, майно тощо), відомості про базову округу може бути внесено           
у ЄДР. 

2) Складається з одного регіонального представника або регіонального       
представника та його помічників - референтів відповідних напрямів.  

3) Рішення про призначення (зміну) регіонального представника КПС приймає        
КПР за поданням та рекомендацією КПС, рішення про призначення (зміну)          
помічників регіонального представника КПС (референтів відповідних напрямів)       
приймається КПС за поданням регіонального представника КПС.  

4) Повноваження регіонального представника КПС визначаються довіреності,      
що підписується Головою КПС. Регіональний представник КПС здійснює        
керівництво референтами.  

 
5.3. Стала округа створюється за ініціативи мінімум трьох Станиць (осередки          

рівня 1 та/або рівня 2), котрі діють у межах однієї області.  
5.4. Округа створюється на підставі рішення КПР за поданням та          

рекомендацією КПС у формі відокремленого підрозділу із внесенням відомостей про          
Округу до ЄДР.  

Одночасно зі створенням Сталої округи, обрання керівних органів округи згідно          
з Положення про округу та після її реєстрації в ЄДР діяльність регіонального            
представника КПС та повноваження представника, референтів припиняються. 

5.5. Мінімальні вимоги до Сталої округи:  
1) Вибрані керівні органи (ОПР, ОПС) згідно положення про округу.         

Повноваження Округи та її органів визначені у положенні про округи, що           
затверджується КПР.  

2) Прийнята ОПЗ та погоджена рішенням КПР, на підставі подання та          
рекомендації КПС, стратегія розвитку округи не менше ніж на 3 роки, яка включає             
реалізацію Стратегії Пласту, зокрема передбачені в ній показники, калькулюючи їх          
пропорційно до показників відповідної області. 

3) Якісний та кількісний склад керівних органів округи достатній для         
реалізації стратегії Пласту у межах округи (окружної стратегії).  

4) Наявність пластового центру, а саме приміщення для адміністративного        
офісу округи на котре юридично оформлене право власності або користування; таке           
приміщення має мати: окремий вхід, можливість розміщувати пластову символіку та          
пластові твори, зберігати елементарне пластове майно).  



 
VІ. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
6.1. Політика вступає в силу з дня її затвердження КПР та поширює свою дію на               

всі зареєстровані осередки Пласту. 
6.2. Осередок за результатом подання звітів до КПС або втрачає рівень або            

отримує вищий рівень, при цьому втрата рівню відбувається на підставі висновку           
КПС винятково на підставі відповідності указаним у цій політиці критеріям; вищий           
рівень завжди здобувається на підставі рішення КПР за поданням та рекомендацією           
КПС.  

6.3. На території однієї об'єднаної територіальної громади може діяти лише одна           
станиця. 

6.4. КПС у межах своїх повноважень строком до чергового КПЗ: 
6.4.1. Здійснити усі необхідні дії спрямовані на реорганізацію діючих паланок в           

станиці.  
6.4.2. здійснити організаційну та роз’яснювальну роботу з діючими осередками з          

метою приведення їх у відповідність до цієї політики.  
6.4.3. Підготувати та подати на чергове КПЗ проект статуту з урахуванням           

положення цієї політики.  
6.5. Для потреб цієї політики під критерієм залучення до осередку 10% дітей            

громади розуміється мінімум 1 % від дітей громади, яких залучено безпосередньо до            
Пласту (у якості членства) і 9% від дітей громади, які системно залучаються на рівні              
участі у заходах (різних програмних пластових активностей) відповідних осередків. 


