
 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПЛАСТУ 

Станом на 19.10.2021 

Ст./п-
кт 

Діюча редакція Пропозиція змін (пропозиції 
відображено у режимі редагування) 

Пояснення Автора Автор 

1.1. Молодіжна організація “Пласт – 
Національна скаутська організація 
України” (надалі – Пласт), добровільна, 
неполітична, позаконфесійна, 
неприбуткова і незалежна 
всеукраїнська молодіжна громадська 
організація. 

Молодіжна організація “Пласт – 
Національна скаутська організація 
України” (надалі – Пласт), добровільна, 
понадпартійнанеполітична, 
позаконфесійна, неприбуткова і 
незалежна всеукраїнська молодіжна 
громадська організація. 

Термін «неполітична» часто 
трактується як «аполітична». З 
огляду на місію, визначену 
стратегією 2030 важливо розуміти, 
що Пласт фактично ставить перед 
собою ціль сформувати нову 
політичну націю (Новий люд) і 
зацікавлений у тому, щоб пластуни 
та вихованці Пласту брали активну 
участь у політичному житті 
України, а не цурались політики 
взагалі, бо «Пласт непомітна 
організація». 

Юрій Юзич 

Молодіжна організація “Пласт - Національна 
українська скаутська організація” (надалі 
Пласт), добровільна, понадпартійна, 
понадконфесійна, неприбуткова і незалежна 
всеукраїнська молодіжна громадська 
організація. 

1.Термін «українська» у визначенні 
нашої організації є історичним для 
Пласту і використовується 
пластунами в усьому світі, він у 
часі російсько-української війни є 
важливим і виразним маркером, 
чия організація є Пласт, якого 
народу, етносу і нації на відміну 
від космополітичного терміну 
«організація України». 
2. Термін «неполітична» потрібно 
замінити «понадпартійна» 
(підтримка пропозиції Юрія 
Юзича), бо бути вірним Україні – 

Сергій 
Прудко 
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це вже є політика (ми маємо 
готувати новий люд, який буде 
мати за обов’язок захищати 
Україну, і навіть політичними 
методами, навіть участю у 
виборах до органів влади. 
3. Термін «позаконфесійна» 
потрібно замінити на 
«понадконфесійна», Бо терміном 
«позаконфесійна» позначають у 
сучасному християнстві тих осіб, 
які не належать до жодної 
конфесії. 
https://www.baptyst.com/poza-
konfesiyeyu-prosto-hrystyyanyn/ 
Пласт, навпаки, мав би за 
обов’язок заохочувати своїх членів 
належати до якоїсь конфесії, 
парафії і брати на себе 
відповідальність за життя 
християнської спільноти. 

1.1.1. Повне найменування українською 
мовою: Молодіжна організація “Пласт – 
Національна скаутська організація 
України. 

Повне найменування українською мовою: 
Молодіжна організація “Пласт – Національна 
українська скаутська організація”. 

Технічні правки, які випливають з 
п.1.1. 

Сергій 
Прудко 

1.1.2. Скорочене найменування українською 
мовою: Пласт – НСОУ. 

Скорочене найменування українською 
мовою: Пласт – НУСОУ. 
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1.1.3. Повна назва англійською мовою: Youth 
Organization «Plast – National Scout 
Organization of Ukraine». 

Повна назва англійською мовою: Youth 
Organization «Plast – National Ukrainian 
Scout Organization Ukraine» 

1.1.4. Скорочена назва англійською мовою: 
Plast – NSOU. 

Скорочена назва англійською мовою: Plast 
NUSOU.  

1.3. Мета Пласту – виховання української 
молоді на свідомих, відповідальних і 
повновартісних громадян місцевої, 
національної та світової спільнот, 
провідників суспільства на ідейних 
засадах Пласту та на засадах 
християнської моралі. 

Мета Пласту – виховання української 
молоді на як свідомих, відповідальних і 
повновартісних громадян місцевої, 
національної та світової спільнот, 
провідників суспільства на ідейних 
засадах Пласту та на засадах 
християнської моралі. 

Технічна правка Голова КПС 

Мета Пласту –- виховання української 
молоді на свідомих, відповідальних і 
повновартісних громадян місцевої, 
національної та світової спільнот, 
провідників суспільства на ідейних 
засадах Пласту та на засадах 
християнської моралі., сформованих на 
християнському світогляді та ідеї вірності 
українській нації. Щоб осягнути цю мету, 
Пласт розвиває духовні, розумові, 
соціальні та фізичні прикмети своїх членів; 
плекає серед молоді традиції предків і 
передання та розуміння історії України, 
культури та національних традицій. 

Оскільки християнський світогляд 
є основою ідейних засад Пласту, 
то формулювання  «на ідейних 
засадах Пласту, сформованих на 
християнському світогляді та ідеї 
вірності українській нації» є більш 
правильним, чітким, об’ємним і 
зрозумілим, ніж «на ідейних 
засадах Пласту та на засадах 
християнської моралі»  

Сергій 
Прудко 

1.4. Напрямки діяльності Пласту: Напрямки діяльності Пласту:  Голова КПС 

а)  зберігати чистоту й особливості 
пластової самовиховної методи, 

зберігати чистоту й особливості 
пластового самовиховного методу, 

 Голова КПС 
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підтримувати ідейну єдність та одність 
Пласту; 

підтримувати ідейну єдність та одність 
Пласту; 

 

б) підтримувати інтеграцію України в 
міжнародний скаутський рух; 

підтримувати інтеграцію пластового 
рухуУкраїни в міжнародний скаутський 
рух; 

Зараз пункт звучить так, що Пласт 
має фактично підтримувати НОСУ, 
тобто не дуже коректно. 

Юрій Юзич 

б) Співпрацювати з українськими 
пластовими крайовими організаціями усіх 
країн світу, з КУПО та міжнародним 
скаутським рухом. 

1.У діючому статуті жодним словом 
не згадано про взаємодію Пласту-
НУСО з українськими пластунами 
світу. 
2.Термін «інтеграція» з 
міжнародним скаутським рухом 
пропонуємо замінити на співпрацю, 
оскільки «інтеграція» може 
загрожувати втраті пластової 
ідентичності на вимоги лідерів 
міжнародних скаутських структур. 

Сергій 
Прудко 

в) сприяти поширенню пластової ідеї і 
розвитку організації; 

сприяти поширенню пластової ідеї і 
розвитку організації; 

 Голова КПС 

г) задовольняти та захищати законні 
соціальні, творчі, духовні та інші 
інтереси своїх членів. 

задоволенняьняти, розвиток та 
захистщати законнихі інтелектуальних, 
соціальніих, фізичних, творчих, духовних 
та інших інтересів своїх членів. 

 

Пласт не може задовільняти 
інтереси він може сприяти 
задоволенню.  
+ інтереси як у п.2.2. 

Голова КПС 

ґ) Відсутній забезпечувати, через освіту, розвиток 
екологічного потенціалу молоді, зберігати 
та розвивати безпечне для життя і 
здоров’я довкілля.   

Зобов’язання у межах програми 
від Відродження 

Голова КПС 



 

5 
 

д) Відсутній плекати фізичне та психічне здоров’я      
членів Пласту. 

Доповнення у рамках питань 
безпеки 

Голова КПС 

е) Відсутній провадження діяльності у сфері культури Виконання формальної вимого, 
для віднесення до суб'єктів 
діяльності у сфері культури 

Голова КПС 

є) Відсутній Сприяти формуванню політичної 
української нації (Нового Люду) та 
сталого розвитку України 

Зараз усі напрямки дуже егоїстичні 
(всі націлені внутрішньо на Пласт) 

Юрій Юзич 

1.5. Для виконання напрямків діяльності , 
передбачених цим Статутом, Пласт 
співпрацює з громадськими 
організаціями, органами державної 
влади та місцевого самоврядування, з 
іншими об’єднаннями громадян в 
Україні і за її межами. Пласт є 
організацією, яка може вступати в 
спілки об’єднань громадян, міжнародні 
громадські об’єднання, а також 
підтримувати міжнародні контакти та 
укладати угоди, що не суперечать 
міжнародним зобов’язанням України. 

Для виконання напрямків діяльності , 
передбачених цим Статутом, Пласт 
співпрацює з громадськими 
організаціями, з релігійними 
організаціями, органами державної влади 
та місцевого самоврядування, з іншими 
об’єднаннями громадян в Україні і за її 
межами. Пласт є організацією, яка може 
вступати в спілки об’єднань громадян, 
міжнародні громадські об’єднання, а 
також підтримувати міжнародні контакти 
та укладати угоди, що не суперечать 
міжнародним зобов’язанням України. 

Зараз в Статуту формально не 
взагалі на передбачена співпраця 
із Церквами. 

 

1.6. Гербом Пласту і його відокремлених 
підрозділів (місцевих осередків та 
територіальних об’єднань) є трилиста 
лілея, мистецьки вплетена в Знак 
Княжої Держави Володимира Великого 
- Тризуб, яка зареєстрована у 
встановленому законодавством 
України порядку. 

Гербом Пласту (символіка громадського 
об’єднання) і його відокремлених 
підрозділів (місцевих осередків та 
територіальних об’єднань) є трилиста 
лілея, мистецьки вплетена в Знак Княжої 
Держави Володимира Великого - Тризуб, 
яка зареєстрована у встановленому 
законодавством України порядку. 

Відповідність закону про ГО Голова КПС 
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1.8. Відсутній Пласт є єдиним представником 
міжнародного пластового руху в Україні. 

Можна подумати в комісії над 
формулюванням (готовий 
долучитись), але логі така, щоб 
через статут устійнити, що інших 
Пластів в Україні немає і таким 
чином посилити привязку 
до  відповідного Закону України 

Юрій Юзич 

2.4. Пластовий метод базується на таких 
принципах: 

  Голова КПС 

в) 
Самовиховання (personal 
progression); 

Самовиховання за пластовою освітньою 
програмою проб 

Пункт про чар пластування випав 
попереднього разу, і ми, після 
аналізу відповідників ВОСМ, 
групою дійшли висновку, що такі 
назви більше передають ідею 
скаутського методу враховуючи 
особливості Пласту 

Дмитро 
Демяненко 

ґ) Життя в природі і у злагоді з природою 
(nature); 

Символічна основа (Symbolic framework) Було попущено технічно минулого 
КПЗ. Від «а» до «г» без змін, після 
«ґ» зміна нумерації 

Голова КПС 

є) Відсутній Чар пластування  Дмитро 
Демяненко 

2.5. Для реалізації мети та напрямків 
діяльності, що визначені Статутом, у 
порядку, встановленому чинним 
законодавством, Пласт може: 

Для реалізації мети та напрямків 
діяльності, що визначені Статутом, у 
порядку, встановленому чинним 
законодавством України, Пласт може: 

 Голова КПС 

а) організовувати гурткову роботу з 
дітьми, проводити концерти, виставки, 
фестивалі, змагання, вишколи та 
семінари, тренінги та інші заходи 
неформальної освіти, табори та 

організовувати гурткову роботу з дітьми, 
проводити концерти, виставки, фестивалі, 
провадити іншу діяльність у сфері 
культури, також організовувати змагання, 
вишколи та семінари, благодійні акції, 

Важливо для набуття статусу 
суб’єкта діяльності у сфері 
культури 

КПС 
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мандрівки від місцевого до 
міжнародного рівнів; 

тренінги та інші заходи неформальної 
освіти, табори та мандрівки від місцевого 
до міжнародного рівнів; 

з) Відсутній реалізовувати екологічні проекти 
(включно освітні) та проекти щодо 
збереження безпечного довкілля для 
задоволення інтересів членів організації.  

Зобов’язання у межах програми 
від Відродження 

Голова КПС 

и) Відсутній реалізовувати проекти у сферу охорони 
здоров’я, зокрема, профілактика 
інфекційних та неінфекційних 
захворювань, підвищення обізнаності про 
безпечну поведінку та обов’язковому 
навчанню до медичної допомоги тощо. 

 Голова КПС 

і) Відсутній Організовувати реалізацію пластової 
освітньої програми за пластовим 
методом, зокрема через користування 
державними та комунальними закладами 
культури, закладами позашкільної освіти у 
сфері культури на пільгових умовах, 
передбачених законодавством 

Додати першим пунктом. 
Імпелементація законодавства в 
Статут 

Юрій Юзич 

3.1. Членами Пласту можуть бути 
громадяни України, громадяни інших 
держав та особи без громадянства 
віком від 14 до 35 років, які проживають 
в Україні на законних підставах, 
дотримуються законодавства України і 
визнають цей Статут. Членство в Пласті 
індивідуальне та фіксоване. 

Дійсним членом може стати особа, якій 
виповнилось 18 років, яка подала заяву на 
дійсне членство, виконала визначені 
Правильником умови, і стосовно якої 
відповідний керівний орган Пласту 
вирішив прийняти у Дійсні члени.  
Дійсними Членами Пласту можуть бути 
громадяни України, громадяни інших 
держав та особи без громадянства віком 
від 14 до 35 років, які проживають в Україні 

Згідно нового Закону про молодь 
потрібно ввести зміни до діючого 
статуту Пласту, легалізувавши 
членство дітей до 14 років. Тепер і 
вони можуть легально бути 
членами Пласту, якщо ми введемо 
крім терміну «дійсний член» (яким 
може стати особа, що склала 
Пластову Присягу) також термін 
«член», тобто звичайний член, 
який проходить виховну програму у 

Сергій 
Прудко 

3.2. Дійсними членами Пласту можуть бути 
також особи старшого віку (понад 35 
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років), за умови, що їхня чисельність 
становить не більше 10 відсотків 
загальної кількості членів організації. У 
виборних органах Пласту кількість 
старших осіб не повинна перевищувати 
третини їх складу. 

на законних підставах, дотримуються 
законодавства України і визнають цей 
Статут., склали Пластове Слово Честі 
(Пластову Присягу), зафіксоване у Карті 
впису, форму якої затверджує КПР. 
Членство в Пласті індивідуальне та 
фіксоване. 

 
ДійснимиЧленами та дійсними членами 
Пласту можуть бути також особи старшого 
віку (понад 3529 років), за умови, що їхня 
чисельність становить не більше 1020 
відсотків загальної кількості членів 
організації. У виборних органах Пласту 
кількість старших осіб не повинна 
перевищувати третиниполовини їх складу. 

Вступ в організацію та вихід з неї 
відбувається на підставі особистої 
письмової заяви, котра подається до 
керівного органу Пласту та/або до 
керівного органу відокремленого 
підрозділівпідрозділу Пласту. Рішення про 
прийняттяприйняти в дійсні члени 
приймається Крайовою Пластовою 
Радоюприймає Крайова Пластова Рада 
чи відповідний структурний підрозділ з 
наданими КПР правами на підставі 
погодження відповідних референтів Уладу 
Старших Пластунів чи Уладу Пластунів 
Сеніорів відповідно до віку кандидата. 

Члени віком 18-35 років, є дійсними 
членами та творять Улад Старших 
Пластунів (УСП), віком понад 35 років, є 
дійсними членами та творять Улад 

Пласті, але не має тих прав, що є у 
дійсного члена. 
Згідно нового Закону про молодь 
потрібно ввести зміни до діючого 
статуту Пласту, легалізувавши 
членство дітей до 14 років. Тепер і 
вони можуть легально бути 
членами Пласту, якщо ми введемо 
крім терміну «дійсний член» (яким 
може стати особа, що склала 
Пластову Присягу) також термін 
«член», тобто звичайний член, 
який проходить виховну програму у 
Пласті, але не має тих прав, що є у 
дійсного члена. 

3.3. Вступ в організацію та вихід з неї 
відбувається на підставі особистої 
письмової заяви, котра подається до 
керівного органу Пласту та/або до 
керівного органу відокремленого 
підрозділів Пласту. Рішення про 
прийняття в дійсні члени приймається 
Крайовою Пластовою Радою на підставі 
погодження Уладу Старших Пластунів 
чи Уладу Пластунів Сеніорів відповідно 
до віку кандидата. 

3.4. Члени віком 18-35 років, є дійсними 
членами та творять Улад Старших 
Пластунів (УСП), віком понад 35 років, є 
дійсними членами та творять Улад 
Пластунів Сеніорів (УПС). Вимоги до 
членів обох Уладів регламентуються 
відповідними правильниками. 
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Пластунів Сеніорів (УПС). Діти віком до 6 
років творять улад Пластових Пташат 
(УПП).Вимоги до членів обох Уладів 
регламентуються відповідними 
правильниками. 

Діти віком від 6 до 18 років можуть стати 
дійсними членами Пласту після 
досягнення ними 18-ти річного віку. Діти 
віком від 6 до 11 років творять Улад 
Пластунів Новаків та Пластунок Новачок 
(УПН), віком від 11 до 18 років –- Улад 
Пластунів Юнаків та Улад Пластунок 
Юначок (УПЮ). Вимоги щодо членства у 
Пласті дітей віком від 6 до 18 років 
регламентуються відповідними 
правильниками. 

Особи віком 18-29 років творять Улад 
Старших Пластунів (УСП), віком понад 29 
років - Улад Пластунів Сеніорів (УПС). 
Вимоги до членів обох Уладів 
регламентуються відповідними 
правильниками. 

3.5. Діти віком від 6 до 18 років можуть стати 
дійсними членами Пласту після 
досягнення ними 18-ти річного віку.  
Діти віком від 6 до 11 років творять Улад 
Пластунів Новаків та Пластунок 
Новачок (УПН), віком від 11 до 18 років 
- Улад Пластунів Юнаків та Улад 
Пластунок Юначок (УПЮ). Вимоги 
щодо членства у Пласті дітей віком від 
6 до 18 років регламентуються 

Діти віком від 26 до 18 років можуть стати 
дійсними членами Пласту після 
досягнення ними 18-ти річного віку. Діти 
віком від 2 до 6 років разом із опікунами 
творять Улад Пластових Пташат (УПП). 
Діти віком від 6 до 11 років творять Улад 
Пластунів Новаків та Пластунок Новачок 
(УПН), віком від 11 до 18 років - Улад 
Пластунів Юнаків та Улад Пластунок 
Юначок (УПЮ). Вимоги щодо членства у 

Приведення у відповідність до 
статуту КУПО 

Ганна 
Типусяк 
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відповідними правильниками. Пласті дітей віком від 26 до 18 років 
регламентуються відповідними 
правильниками. 

Діти віком від 6 до 18 років можуть стати 
дійсними членами Пласту після 
досягнення ними 18-ти річного віку. Діти 
віком до 6 років творять Улад Пластових 
Пташат (УПП). Діти віком від 6 до 11 років 
творять Улад Пластунів Новаків та 
Пластунок Новачок (УПН), віком від 11 до 
18 років - Улад Пластунів Юнаків та Улад 
Пластунок Юначок (УПЮ). Вимоги щодо 
членства у Пласті дітей віком від 6 до 18 
років регламентуються відповідними 
правильниками. 

 Голова 
КПС, 
Юрій Юзич 

3.6. Приятелі Пласту – особи віком понад 18 
років, які визнають користь пластової 
ідеї і допомагають Пласту у його 
діяльності. Звання Приятеля надає 
керівний орган Пласту чи відповідного 
місцевого осередку. Приятелі мають 
право дорадчого голосу на пластових 
з’їздах та зборах відповідних рівнів. 
Порядок надання звання та діяльність 
приятелів регламентує відповідне 
положення. Приятелі Пласту звільнені 
від сплати членських внесків. 

 

Приятелі Пласту – особи віком понад 18 
років, які визнають користь пластової ідеї і 
допомагають Пласту у його діяльності. 
Звання Приятеля надає керівний орган 
ПластуКПС, ОПС чи СПСвідповідного 
місцевого осередку. Приятелі мають 
право дорадчого голосу на пластових 
з’їздах та зборах відповідних рівнів. 
Порядок надання звання та діяльність 
приятелів регламентує відповідне 
положення. Приятелі Пласту звільнені від 
сплати членських внесків. 

 

 Голова КПС 
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3.9. Дійсні члени Пласту зобов’язані:  Дійсні чЧлени Пласту зобов’язані: Обов’язки мають поширюватись на 
усіх членів Пласту не тільки 
дійсних 

Голова КПС 

а) дотримуватись чинного законодавства 
положень Статуту, правильників та 
інших рішень керівних органів Пласту; 

дотримуватись чинного законодавства 
України, положень Статуту, правильників 
та інших рішень керівних органів Пласту; 

 Голова КПС 

дотримуватись чинного 
законодавстваПластової присяги 
положень Статуту, правильників та інших 
рішень керівних органів Пласту; 

Законодавство й так є 
обовязковим для всіх, а от 
Присяга є важливою ціннісною 
основою членства. 

Юрій Юзич 

б) вести роботу для реалізації мети і 
завдань Пласту; 

вести роботу для реалізації мети і завдань 
рецензування Пласту; 

По завданнях – їх у попередньому 
статуту було вилучено і зараз в 
статуті немає завдань, натомість є 
актуальною стратегія. 
(Стратегію взагалі вартує 
прописати кількома згадками в 
статут,зокрема в повноваження 
КПЗ, а КПРу – щоб може вносити 
корекції але не більше ¼ тексту) 
 

Юрій Юзич 

3.11. Втрата дійсного членства настає у 
випадку: 

в) виключення – прийняття 
відповідного рішення Крайовою 
Пластовою Радою у випадку ведення 
діяльності, яка суперечить Статуту 
Пласту, правильникам, положенням, 
іншим нормативним документам чи 
ухвалам керівних органів Пласту, при 
порушенні чинного законодавства 
України, заплямуванні доброго імені 

Втрата дійсного членства настає у 
випадку: 

в) виключення – прийняття 
відповідного рішення Крайовою 
Пластовою Радою у випадку порушення 
Пластової присяги, ведення діяльності, 
яка суперечить Статуту Пласту, 
правильникам, положенням, іншим 
нормативним документам чи ухвалам 
керівних органів Пласту, при порушенні 
чинного законодавства України, 
заплямуванні доброго імені Пласту. 

 Юрій Юзич 
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Пласту. Виключений не може знову 
стати членом Пласту. 

Виключений не може знову стати членом 
Пласту. 

 

3.13. Відсутній КПР може делегувати право приймати 
рішення щодо членів Пласту про їх вступ, 
виступлення, викреслення, виключення 
відповідним керівним органам 
відокремлених підрозділів (місцевих 
осередків) шляхом зазначення таких 
повноважень у відповідному положенні 
про відповідний відокремлений підрозділ 
(місцевий осередок). 

Відповідність оргполітиці Голова КПС 

     

4.2. Пласт має такі керівні органи: Крайовий 
пластовий з'їзд (КПЗ), Крайова 
пластова рада (КПР), Крайова пластова 
старшина (КПС). Також Пласт має 
апеляційний орган - Крайова 
ревізійна комісія (КРК). Указані 
органи діють у межах повноважень, 
визначених цим Статутом. 

 

4.2. Пласт має такі керівні органи: 
Крайовий пластовий з'їзд (КПЗ), який 
обирає Крайову пластову старшину 
(КПС). КПЗ обирає також 
контролюючий орган – Крайову 
пластову раду (КПР).  

 

І ДАЛІ. ВАРІАНТ 1: 

Виконавчим і операційним органом 
КПС є Секретаріат Пласту.  

 

ВАРІАНТ 2: 

Виконавчим і операційним органом 
КПС є Центральний офіс Пласту.  

право керувати організацією між 
КПЗ [сьогодні] надано КПР та КПС 
через кому – тобто обидвом 
органам рівноцінно, що закладає 
практично гарантовані конфлікти 
та суперечки між цими органами. 
[Тому необхідно] Врегулювати 
статус і повноваження КПР. Саме 
КПР має бути постійно діючим 
керівним стратегічним органом 
Пласту, що здійснює контроль за 
реалізацією мети (цілей) та 
напрямів діяльності Організації в 
період між КПЗ. Не може бути 
такого, що один і той самий орган 
виконує і стратегічні, і операційні 
функції. 

Юрій Юзич 
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4.1. До структури Пласту належать: керівні 
органи, первинні осередки, 
відокремлені підрозділи (місцеві 
осередки) (місцеві осередки, 
територіальні об’єднання). 

До структури Пласту належать: керівні 
органи, первинні осередки, відокремлені 
підрозділи (місцеві осередки) (місцеві 
осередки, територіальні об’єднання). 

Для здійснення своїх статутних цілей у 
Пласті  створюються такі структури:  

- АДМІНІСТРАТИВНА (голови осередків, 
старшини і ради станиць, старшини і ради 
округ, КПР,КРК,КПС) для оперативного 
управління організацією, керівництва і 
координації як окремих членів, виховних 
частин, куренів УСП, УПС, інструкторських 
спеціалізованих служб, так і її вертикально 
побудованими структурними 
підрозділами, для взаємодії з органами 
місцевого самоврядування і державної 
влади, представлення Пласту назовні; 

- ВИХОВНА (виховні частини (гуртки, рої, 
гнізда, курені УПЮ), КВ, Булави УПН, 
УПЮ, УСП, УПС Орлиний круг, Скобиний 
круг) для створення умов для виховання і 
самовиховання пластунів усіх уладів 
включно з УСП і УПС; 

- КУРЕНІ УСП, УПС, які творять 
територіальні спільноти та підтримують 
зв’язки з курінними спільнотами у цілому 
світі. 

- СЛУЖБИ (капелянська, медіаслужба, 
медична, екологічна, правнича, служба 
безпеки та ін. спеціалізацій). 

 Сергій 
Прудко 

4.3. Первинні осередки - це виховні частини 
(гнізда УПН і курені УПЮ, УСП, УПС), 

Первинні осередки - це виховні частини 
(гніздечка УПП, гнізда УПН і курені УПЮ, 

 Голова 
КПС, 
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місцеві об’єднання дійсних членів 
Пласту, діяльність яких 
регламентується відповідними 
правильниками. 

УСП, УПС), місцеві об’єднання дійсних 
членів Пласту, діяльність яких 
регламентується відповідними 
правильниками. 

Ганна 
Типусяк, 
Юрій Юзич 

Первинні осередки - це виховні частини 
(гнізда УПН і курені УПЮ, УСП, УПС), 
місцеві об’єднання дійсних членів Пласту, 
діяльність яких регламентується 
відповідними правильниками. 

Адміністративна структура Пласту 
твориться відповідно до «Організаційної 
політики Пласту», яка затверджується 
рішенням КПЗ. 

Щоб не вносити до Статуту зміни 
при кожній зміні якихось пунктів 
«Організаційної політики Пласту», 
яка потребуватиме оперативного 
удосконалення, пропоную у 
Статуті не регламентувати 
детально суто технічні моменти з 
життя низових підрозділів Пласту. 

Сергій 
Прудко 

4.4. Станиця – це відокремлений підрозділ 
(місцевий осередок) Пласту, що діє на 
території відповідного міста, селища чи 
села, (населеного пункту чи 
адміністративно-територіальної 
одиниці, відповідно до адміністративно-
територіального устрою України). У 
містах, що мають спеціальний статус 
відповідно до адміністративного поділу 
України, створюються Станиці, що 
мають статус округи. Станиці 
складаються з усіх первинних 
осередків, які діють на території даного 
міста.  

Станиця – це відокремлений підрозділ 
(місцевий осередок) Пласту, що діє на 
території відповідного міста, селища чи 
села, (населеного пункту чи 
адміністративно-територіальної одиниці, 
відповідно до адміністративно-
територіального устрою України). У 
містах, що мають спеціальний статус 
відповідно до адміністративного поділу 
України, створюються Станиці, що мають 
статус округи. Станиці складаються з усіх 
первинних осередків, які діють на 
території даного міста. На території однієї 
об'єднаної територіальної громади (ОТГ) 
може діяти лише одна станиця до складу 
якої належать усі виховні частини 
населених пунктів ОТГ. 

Відповідність оргполітиці Голова КПС 

4.5. Паланка – це відокремлений підрозділ 
(місцевий осередок)   Пласту, що діє на 

Паланка – це відокремлений підрозділ 
(місцевий осередок)   Пласту, що діє на 

Відповідність оргполітиці ГОлова 
КПС, 
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території відповідного району, району в 
місті, що має спеціальний статус. 
Паланки складаються з усіх 
відокремлених підрозділів, первинних 
осередків, які діють на території даного 
району. Паланки здійснюють 
координацію діяльності відокремлених 
підрозділів Пласту, виховних частин, які 
діють на території даного району. 

території відповідного району, району в 
місті, що має спеціальний статус. Паланки 
складаються з усіх відокремлених 
підрозділів, первинних осередків, які діють 
на території даного району. Паланки 
здійснюють координацію діяльності 
відокремлених підрозділів Пласту, 
виховних частин, які діють на території 
даного району. 

Юрій Юзич 

4.6. Територіальне об’єднання (округа) – це 
відокремлений підрозділ, 
адміністративне об’єднання Пласту 
обласного рівня в рамках 
адміністративного поділу України, що 
діє на території області або Автономної 
республіки Крим із метою ефективної 
координації діяльності осередків 
місцевого рівня. Округи здійснюють 
координацію діяльності відокремлених 
підрозділів Пласту, які діють на 
території даної області чи Автономної 
республіки Крим. 

Територіальне об’єднання (Оокруга) – це 
відокремлений підрозділ, адміністративне 
об’єднання Пласту обласного рівня в 
рамках адміністративного поділу України, 
що діє на території області або 
Автономної республіки Крим із метою 
ефективної координації діяльності 
осередків місцевого рівня. Округи 
здійснюють координацію діяльності 
відокремлених підрозділів Пласту, які 
діють на території даної області чи 
Автономної республіки Крим. 

Відповідність оргполітиці Голова КПС 

  Станиці (місцеві осередки) і Округи 
(територіальні об’єднання) керуються 
у свій діяльності організаційною 
політикою Пласту, а також 
«Положенням про станицю» та 
«Положенням про округу» відповідно, 
що затверджуються Крайовою 
Пластовою Старшиною. 

Не проясненою до кінця є роль та 
місце у загальній структурі 
організації міcцевих осередків. Їх 
утворює своїм рішенням КПР, 
однак кому (якому органу) вони 
підпорядковуються – ніде не 
зазначається. 

 

Юрій Юзич 
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(….функції відокремлених 
підрозділів практично не 
зарегульовані); 

 

Керівні органи/органи управління 
мають бути прозорими, підзвітними 
у своїй роботі та здійснювати 
взаємний контроль (наразі 
відокремлені підрозділи є 
практично непідзвітні жодному 
керівному органу). 

 

Найголовніше: практично не 
врегульованими залишилися 
стосунки між 
загальнонаціональними керівними 
органами та відокремленими 
підрозділами загалом, і між СПС 
та КПС зокрема. Це необхідно 
визначити і чітко прописати: хто 
кому підпорядковується/звітує, хто 
за що несе відповідальність 
(особливо фінансову та 
господарську) і хто приймає які 
рішення (на якому рівні). [ЦЕ БИ 
МАВ БУТИ ОКРЕМИЙ РОЗДІЛ, 
ЯКИЙ ПРОПИСУЄ КЕРІВНІ 
ОРГАНИ ОКРУГ І СТАНИЦЬ – 
ФАКТИЧНО ДІЮЧІ РОЗДІЛИ ПРО 
СТРУКТУРУ (всі інші розділи 
ідентичні крайовому статуту) 
ПОТРІБНО ПЕРЕНЕСТИ СЮДИ ІЗ 
ТИПОВИХ СТАТУТІВ] 
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4.7.2. Право ухвального голосу на КПЗ мають 
такі дійсні члени Пласту: 

Право ухвального голосу на КПЗ мають 
делегати від членства станиць, обраних з 
числа дійсних членів Пласту на їх 
Загальних Зборах. Кожні 10 дійсних членів 
Пласту обирають 1 делегата. У випадку 
якщо станиця нараховує меншу кількість 
дійсних членів, необхідну для обрання 
делегата, то для представленою на КПЗ 
вона має право обрати лише 1 делегата. 
У станицях де є більше 10 дійсних членів 
1 додатковий делегат може обиратись від 
кількості дійсних членів, яка залишається 
після обрання делегатів згідно квоти – у 
такому разі для обрання додаткового 
делегата в залишковій кількості має бути 
щонайменше 5 дійсних членів. Право 
ухвального голосу на КПЗ мають такі 
дійсні члени Пласту: 

а) члени КПР, КРК, Голова КПС; 

б) Головам Старшин та Рад місцевих 
осередків відокремлених підрозділів 
Пласту, зв’язковим і гніздовим. 

в) делегати від членства станиць/планок, 
обраних з числа дійсних членів Пласту на 
їх Загальних Зборах відповідно до квоти, 
встановленої КПР. 

Право ухвального голосу на КПЗ 
наразі мають члени КПР, КРК, 
Голова КПС, яких цей орган 
обирає – це також є прямий 
конфлікт інтересів. Цих осіб 
потрібно виводити зі складу КПЗ 
або залишати у складі без права 
ухвального голосу… Влада не 
повинна бути сконцентрованою… 
[зараз] Квоту для делегатів на КПЗ 
формує КПР, якого обирають в 
ході КПЗ (це конфлікт інтересів)… 
Не може бути такого, що орган, 
членів якого обирають на зборах 
КПЗ, визначає квоти на участь у 
зборах КПЗ. Це прямий конфлікт 
інтересів. Квоти мають бути 
прописаними у Статуті (наприклад, 
за кількістю членів первинних 
осередків, за кількістю населення 
тощо). Право визначитися з 
особистим складом делегатів має 
бути прописане в Статуті як таке, 
що закріплене за відокремленими 
підрозділамиАргументацію 
докладну описав на «Дискусіях при 
ватрі», де заперечень такої моделі 
не було.  

Юрій Юзич 

б) Головам Старшин та Рад місцевих 
осередків відокремлених підрозділів 
Пласту, зв’язковим та гніздовим; 

Головам Старшин та Рад місцевих 
осередків відокремлених підрозділів 
Пласту, зв’язковим, та гніздовим та 
делегованим представникам УПП; 

 Ганна 
Типусяк 
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Головам Старшин та Рад місцевих 
осередків відокремлених підрозділів 
Пласту, звязковим і гніздовим. 
Голови СПС, ОПС, СПР голови та члени 
ОПР , звязкові та гніздові, курінні куренів 
УСП і УПС. 

 Сергій 
Прудко 

в) делегати від членства станиць/планок, 
обраних з числа дійсних членів Пласту 
на їх Загальних Зборах відповідно до 
квоти, встановленої КПР. 

в) делегати від членства 
станиць/планок, обраних з числа дійсних 
членів Пласту на їх Загальних Зборах 
відповідно до квоти, встановленої КПР. 

 Сергій 
Прудко 

4.7.3. До компетенції КПЗ належить: До компетенції КПЗ належить:  Юрій Юзич 

б) обирати голову та членів КПР, голову та 
членів КРК строком на три роки; 

обирати голову та членів КПР, голову та 
членів КРК КРК строком на три роки; 

 

в) обирати голову КПС строком на три 
роки. 

обирати голову КПС строком на три роки.  

г) розглядати звіти та рекомендації КПР, 
голови КПС на КПЗ та затверджувати їх; 

 

г) в) розглядати звіти та рекомендації КПР, 
голови КПС на КПЗ та затверджувати їх; 

[Зараз] право обирати Голову КПС 
відноситься до повноважень КПЗ, 
що суперечить принципу 
субординації звітування…  
[Потрібно] врегулювати питання 
обрання Голови КПС. Так, як це в 
Статуті прописано зараз, не 
відповідає принципам 
доброчесного врядування з двох 
причин. По-перше, делегатами КПЗ 
у тому числі є керівники 
відокремлених підрозділів, які 
звітують Голові КПС, у тому числі й 
щодо своєї господарської 
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діяльності. Вони ж цю особу й 
обирають – і це є прямий конфлікт 
інтересів. По-друге, якщо КПЗ 
обирає Голову виконавчого органу, 
то й звітувати він має саме КПЗ 
(інакше порушиться принцип 
субординації). Інакше не зрозуміло, 
навіщо Організації взагалі потрібна 
КПР. За умови збереження 
існуючої трирівневої моделі право 
назначати Голову КПС [(у 
пропонвоаній моделі назовництва 
– Голову Секретаріату)] має бути 
передано КПР [у новій моделі 
назовництва - КПС]. 

4.7.4. КПР скликає КПЗ раз на три роки 
повідомляючи письмово дійсних членів 
про час, місце, спосіб вибору 
делегатів і програму щонайменше за 
чотири місяці до КПЗ. 

КПС КПР скликає КПЗ раз на три роки 
повідомляючи письмово дійсних членів 
про час, місце, спосіб вибору делегатів і 
програму щонайменше за чотири місяці до 
КПЗ. 

 Юрій Юзич 

4.7.6. Принцип голосування на КПЗ: один 
делегат - один голос. Рішення КПЗ 
вважаються прийнятими, якщо за них 
проголосувала більшість від числа 
присутніх з правом ухвального голосу з 
питань, передбаченими підпунктами 
«д», «е» та «ж» пункту 4.7.3., рішення 
КПЗ аважається прийнятим, якщо за 
нього проголосувало не моиш як три 
четвертих присутніх 

Принцип голосування на КПЗ: один 
делегат - один голос. Рішення КПЗ 
вважаються прийнятими, якщо за них 
проголосувала більшість від числа 
присутніх з правом ухвального голосу з 
питань, передбаченими підпунктами «ґд», 
«же» та «зж» пункту 4.7.3., рішення КПЗ 
аважається прийнятим, якщо за нього 
проголосувало не моиш як три четвертих 
присутніх 

[у зв’язку з вилученням опції, що 
КПС обирає голову виконавчого 
органу] 

Юрій Юзич 
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абз. 2 
п.4.7.7. 

Позачерговий КПЗ скликається КПР за 
власною ініціативою або на вимогу не 
менш 1/10 дійсних членів Пласту. 1/10 
дійсних членів Пласту, мають право 
самостійно скликати позачерговий КПЗ, 
якщо КПР не виконала їх вимогу 
скликати позачергове КПЗ впродовж 20 
днів з моменту вимоги. Позачерговий 
КПЗ повинен відбуватися не пізніше, ніж 
за 40 днів від одержання вимоги про 
його проведення. Делегати повинні 
бути повідомлені про час. місце 
проведення і програму не пізніше, як за 
20 днів до позачергового КПЗ. Під час 
Позачергового КПЗ можна приймати 
рішення виключно в справах, які подані 
у програмі, що розсилалася разом із 
повідомленням про позачергове КПЗ. 
Делегати позачергового КПЗ 
визначаються у тому самому порядку, 
що і делегати на чергове КПЗ. 

Позачерговий КПЗ скликається КПР за 
власною ініціативою або на вимогу не 
менш 1/10 дійсних членів Пласту. 1/10 
дійсних членів Пласту, мають право 
самостійно скликати позачерговий КПЗ, 
якщо КПСКПР не виконала їх вимогу 
скликати позачергове КПЗ впродовж 20 
днів з моменту вимоги. Позачерговий КПЗ 
повинен відбуватися не пізніше, ніж за 40 
днів від одержання вимоги про його 
проведення. Делегати повинні бути 
повідомлені про час. місце проведення і 
програму не пізніше, як за 20 днів до 
позачергового КПЗ. Під час Позачергового 
КПЗ можна приймати рішення виключно в 
справах, які подані у програмі, що 
розсилалася разом із повідомленням про 
позачергове КПЗ. Делегати позачергового 
КПЗ обираються у тому самому порядку, 
що і делегати на чергове КПЗ. 

 Юрій Юзич 

4.7.9. У період між КПЗ діяльністю Пласту 
керує КПР і КПС у межах повноважень, 
визначених цим Статутом. Головою та 
членами КПР головою КПС можуть бути 
лише дійсні члени Пласту. 

4.7.8. У період між КПЗ діяльністю Пласту 
керує КПР і КПС у межах повноважень, 
визначених цим Статутом. Головою та 
щонайменше 2/3 членів КПС мають бути 
лише дійсні члени Пласту. 

[Пласт дуже закрита організація і 
вариться сама в собі, часто у 
середовищі вигорілого на 
попередніх ланка праці активу. У 
крайовому проводі дуже сильно, 
через діючу обмежуючу норму, 
бракує відповідної до викликів 
експертизи; можливість залучення 
не лише дійсних членів зробить 
організацію більш відкритою і 
дозволить покращити зв’язки із 

Юрій Юзич 
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суспільством. У часи Дрота і Сірого 
Лева ВПКоманда взагалі могла 
самодоповнюватись людьми «з 
громади», щоб максимально 
посилити розвиток організації] 

4.8. Крайова пластова рада Крайова пластова старшина рада  [Приведення назовництва у 
відповдіність до правильників 
Пласту; наявне назовництво 
крайового проводу лише додатково 
заплутує і без того складну систему 
врядування включно з тим – 
наприклад, – що невідомо хто має 
носити відзнаки крайового 
проводу, передбачені 
правильником однострою] 

Юрій Юзич  

4.8.1. Крайова пластова рада - керівний 
контролюючий орган Пласту, який 
обирається на три роки та діє на 
громадських (волонтерських) засадах у 
період між КПЗ. 

Крайова пластова старшина рада 
(Наглядова рада)контролюючий  - 
керівний орган Пласту, який обирається 
на три роки та діє на громадських 
(волонтерських) засадах у період між КПЗ. 

[Діюча] КПР визначена Статутом як 
«контролюючий» орган, в той час 
як виконує функції Керівного органу 
(і організація насправді потребує 
цього). 

Юрій Юзич  

Крайова пластова рада -– керівний 
контролюючий орган Пласту, який 
обирається на три роки та діє на 
громадських (волонтерських) засадах у 
період між КПЗ. 

 Сергій 
Прудко 

4.8.2. До членів КПР належать: голова КПР та 
8 осіб: провідників УПН, УПЮ, УСП і 
УПС, секретаря, трьох вільних членів, 

До членів КПР належать: голова КПР та 
98 осіб: провідників УПП, УПН, УПЮ, УСП 
і УПС, секретаря, трьох вільних членів, 

 Ганна 
Типусяк 
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відповідальних за напрямки діяльності 
Пласту, котрі визначені КПЗ. 

відповідальних за напрямки діяльності 
Пласту, котрі визначені КПЗ. 

До членів КПР належать: голова КПР та 8 
осіб: провідників УПП, УПН, УПЮ, УСП і 
УПС, секретаря, трьох вільних членів, 
відповідальних за напрямки діяльності 
Пласту, котрі визначені КПЗ. 

 Уляна 
Заболотна 

До членів КПР належать: голова КПР та 8 
осіб: провідників УПН, УПЮ, УСП і УПС, 
секретаря, трьох вільних членів, 
відповідальних за напрямки діяльності 
Пласту, котрі визначені КПЗ.Кількість 
членів КПР та склад регламентується 
«Правильником КПР», який затверджує 
КПЗ. 

 Сергій 
Прудко 

4.8.2. До членів КПС належать: голова 
КПС та 8 осіб секретаря, трьох вільних 
членів, відповідальних за напрямки 
діяльності Пласту, котрі визначені КПЗ.  

 

ЩОДО БУЛАВ Є ТРИ ВАРІАНТИ 

 

[А.] Членами КПС можуть обиратись 
також й провідники УПП, УПН, УПЮ, УСП 
і УПС. 

 

Булави наразі функціонують як 
«гібридний» стратегічно-
операційний орган. Це виправдано 
історичною тяглістю та логікою 
розвитку Організації як живої 
спільноти. Однак з метою 
приведення структури Пласту у 
відповідність принципам 
доброчесного врядування 
рекомендується віднести їх до 
одного з рівнів управління 
Організацією: 

 

Юрій Юзич 
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[Б.] Провідники УПП, УПН, УПЮ, УСП і 
УПС є членами КПС з правом 
дорадчого голосу. 

 

[В.-комбіноаваний] Провідники УПП, 
УПН, УПЮ, УСП і УПС можуть обиратись 
членами КПС, але в такому разі не 
можуть отримувати фінансової 
винагороди за свою працю, або 
залишатись без голосу в КПС, 
працюючи у Секретаріаті Пласту чи 
співпрацюючи із ним за винагороду. 

 

Дорадчий орган КПР. У такому 
випадку всі люди, які 
працюватимуть в булавах не 
матимуть права отримувати 
компенсацію за свою роботу, 
продовжуватимуть працювати на 
волонтерських засадах. 
Пропозиції, які вироблятимуть 
булави, використовуватиме КПР 
при ухваленні стратегічних рішень 
щодо управління Організацією; 

Експертно-методичний орган КПС. 
У такому випадку особи, які 
працюватимуть в булавах, можуть 
отримувати компенсацію за свою 
роботу, входитимуть до штатного 
розпису Старшини та 
підпорядковуватимуться Голові 
КПС, який ухвалюватиме рішення в 
межах своїх повноважень щодо 
використання пропозицій булав в 
операційній роботі Пласту. 

Рішення щодо віднесення булав 
до відповідного рівня управління 
Організацією повинно бути 
ухвалене КПЗ та зафіксовано у 
відповідному документі 
(наприклад, Положенні). Цим само 
документом має бути 
врегульований порядок 
обрання/призначення та 
звільнення членів булав, їхні 
обов’язки та повноваження, а 
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також місце в структурі (кому 
звітують і чиїм рішенням 
підпорядковуються). 

ВАРІАНТ 1 

Членами КПC за посадою є голова 
Опікунської ради Пласту і координатор 
міжфракційного депутатського 
об’єднання (МФО) «Пласт» у Верховній 
раді України, які обриються відповідно 
Опікунською радою та МФО «Пласт» у 
Верховній раді України, склад яких 
попередньо погоджується КПС. 

 

ВАРІАНТ 2 

Членами КПC з правом дорадчого 
голосу за посадою є голова 
Опікунської ради Пласту і координатор 
міжфракційного депутатського 
об’єднання (МФО) «Пласт» у Верховній 
раді України, які обриються відповідно 
Опікунською радою та МФО «Пласт» у 
Верховній раді України, склад яких 
попередньо погоджується КПС. 

Опікунська рада Пласту – це 
«колегіальний орган, який 
покликаний бути посередником 
між громадськістю, Церквою, 
владою, бізнесом і Пластом» 
(цитата за сайтом Пласту 
https://www.plast.org.ua/orp).В силу 
браку інформації не є можливим 
встановити засади, на яких 
працює цей орган. Наполегливо 
рекомендується на найближчих 
зборах КПЗ визначитися, яку 
функцію цей орган має виконувати 
та наділити його відповідними 
повноваженнями. Важливо при 
цьому, щоб Опікунська рада не 
дублювала стратегічні функції КПР 
та не втручалася в 
поточну/операційну роботу КПС. 

4.8.3. До повноважень КПР належить: До повноважень КПС належить: КПР треба передати (або закріпити 
процедурно там, де це наразі є 
тільки прописано в Статуті) функції 
затверджувати оперативні і 

Юрій Юзич 

б) затверджувати програми праці, 
штатний розпис та бюджет КПС, 

затверджувати програми праці, штатний 
розпис та бюджет КПС, оперативні і 
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фінансові плани, річні бюджети, баланси і 
звіти Пласту; 

фінансові плани, річні бюджети, 
баланси і звіти Пласту; 
встановлювати порядок 
фінансування 
Пласту;затверджувати рішення про 
створення і припинення 
відокремлених підрозділів Пласту, 
а також про придбання і 
розпорядження нерухомим майном 
Пласту; призначати, заміщувати і 
звільняти Голову КПС, визначати 
розмір винагороди Голови КПС та 
укладати контракт з Головою КПС; 
контролювати діяльність Голови 
КПС і розглядати його звіти.  

в) тлумачити положення правильників та 
Статуту Пласту; 

тлумачити положення правильників та 
Статуту Пласту, встановлювати порядок 
фінансування Пласту; 

г) затверджувати нормативні документи 
Пласту, які регламентують діяльність 
КПС, відокремлених підрозділів 
(місцевих осередків) (місцевих 
осередків та територіальних 
об’єднань), відповідно до правильниці» 
та інших нормативних документів; 

затверджувати нормативні документи 
Пласту, які регламентують діяльність 
Секретаріату Пласту, відокремлених 
підрозділів (місцевих осередків) (місцевих 
осередків та територіальних об’єднань), 
відповідно до правильниців та інших 
нормативних документів; 

з) у межах законодавства приймати 
рішення про створення та/або 
припинення юридичних осіб; 
реєстрацію та/або ліквідацію 
відокремлених підрозділів (місцевих 
осередків та територіальних 
об’єднань); припинення місцевих 
осередків зі статусом юридичної особи;, 
приймати рішення про затвердження 
установчих документів (включно у новій 
редакції) таких юридичних осіб, 
відокремлених підрозділів, місцевих 
осередків зі статусом юридичної особи 
та внесення змін до них: призначати 
керівників відокремлених підрозділів та 
затверджувати керівників місцевих 
осередків зі статусом юридичної особи; 

у межах законодавства 
прийматизатверджувати рішення про 
створення та/абоі припинення юридичних 
осібвідокремлених підрозділів Пласту 
(місцевих осередків та територіальних 
об’єднань), а також про придбання і 
розпорядження нерухомим майном 
Пласту; реєстрацію та/або ліквідацію 
відокремлених підрозділів (місцевих 
осередків та територіальних об’єднань);; 
припинення місцевих осередків зі 
статусом юридичної особи;,; приймати 
рішення про затвердження установчих 
документів (включно у новій редакції) 
таких юридичних осіб, відокремлених 
підрозділів, місцевих осередків зі статусом 
юридичної особи та внесення змін до них:; 

 Юрій Юзич 
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призначати керівників відокремлених 
підрозділів та затверджувати керівників 
місцевих осередків зі статусом юридичної 
особи; 

и) достроково звільняти Голову КПС не 
менш як 7 голосами від складу КПР 
відповідно до законодавства про працю 
та призначати виконуючого обов'язки 
Голови КПС до наступного чергового 
КПЗ. Виконуючий обов'язок Голови КПС 
наділений повноваженнями та 
обов'язками Голови КПС відповідно до 
п. 4.9. Статуту; 

достроковопризначати, заміщувати і 
звільняти Голову КПС не менш як 7 
голосами від складу КПРКерівника 
Секретаріату відповідно до 
законодавства про працю та призначати 
виконуючого обов'язки Голови КПС до 
наступного чергового КПЗ. 
ВиконуючийКерівника Секретаріату 
(виконуючий обов'язок Голови КПС 
наділений повноваженнями та 
обов'язками Голови КПС відповідно до п. 
4.9. Статуту); визначати розмір 
винагороди Керівника Секретаріату та 
укладати контракт з Керівником 
Секретаріату; контролювати діяльність 
Керівника Секретаріату і розглядати його 
звіти; 

КПР надано право звільняти 
Голову КПС – і це відповідає 
субординації органів за вказаною 
вище трирівневою моделлю 
[(законодавча, виконавча і судова 
гілка)], однак прямо суперечить 
тому, що за діючою редакцією 
Статуту голову КПС обирає КПЗ. 
Не може бути такого, що один 
орган обирає, а інший звільняє, 
особливо якщо право звільняти 
надано органу, який у ієрархії 
нижче; 

 

Юрій Юзич 
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і) приймати рішення про оперативне 
господарське управління коштами та 
майном Пласту в розмірі, що перевищує 
суму в п'ятдесят мінімальних 
заробітних плат встановлених 
відповідно до законодавства України; 

 приймати рішення про оперативне 
господарське управління коштами та 
майном Пласту в розмірі, що перевищує 
суму в п'ятдесят мінімальних заробітних 
плат встановлених відповідно до 
законодавства України; 

До повноважень КПР також 
віднесено право управляти майном 
і коштами Пласту на суму, що 
перевищує 50 мінімальних 
заробітних плат (в іншому місці 
[Статуту] – «КПР здійснює 
оперативне господарське 
управління майном і коштами 
організації»). Це прямо суперечить 
принципу прозорості у розподілі 
ресурсів. 

Юрій Юзич 

м) приймати рішення про передачу 
(делегувати) КПС частини своїх 
повноважень, у разі якщо таке рішення 
не суперечить правильникам Пласту. 

приймати рішення про передачу 
(делегувати) Секретаріату Пласту КПС 
частини своїх повноважень, у разі якщо 
таке рішення не суперечить правильникам 
Пласту. 

  

4.8.3. У засіданнях КПР із правом дорадчого 
голосу бере участь голова КПС. 

У засіданнях КПС із правом дорадчого 
голосу бере участь КПС Керівник 
Секретаріату. 

 Юрій Юзич 

4.8.4 Засідання КПС відбуваються не рідше, 
ніж один раз на три місяці. Голова КПС 
повідомляє членів КПС, Керівника 
Секретаріату щонайменше за два тижні 
наперед про порядок денний засідання. 
Засідання КПС вважаються 
повноважними (кворум засідання) у разі 
присутності на засіданні більшості 
членів КПС. 

Засідання КПРКПС відбуваються не 
рідше, ніж один раз на три місяці. Голова 
КПРКПС повідомляє членів КПР, голову 
КПСКПС, Керівника Секретаріату 
щонайменше за два тижні наперед про 
порядок денний засідання. Засідання 
КПРКПС вважаються повноважними 
(кворум засідання) у разі присутності на 
засіданні більшості членів КПРКПС. 

 Юрій Юзич 
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4.8.5. КПС приймає рішення колегіально. Під 
час засідань кожен член КПС має один 
голос. Рішення КПС вважається 
прийнятим, якщо воно підтримане 
більшістю голосів за наявності кворуму. 
КПС має право приймати рішення 
шляхом використання засобів 
дистанційного зв'язку. 

КПРКПС приймає рішення колегіально. 
Під час засідань кожен член КПРКПС має 
один голос. Рішення КПРКПС вважається 
прийнятим, якщо воно підтримане 
більшістю голосів за наявності кворуму. 
КПРКПС має право приймати рішення 
шляхом використання засобів 
дистанційного зв'язку. 

 Юрій Юзич 

4.8.6. Голова та інші члени КПС не можуть 
займати посади в інших керівних 
органах Пласту, включно у керівних 
органах відокремлених підрозділів 
(місцевих осередків) Пласту. Члени 
КПС, незалежно від того, яке 
діловодство такий член виконує, 
можуть бути обраними до складу КПС 
не більше ніж два строки поспіль. 

Член КПС, який виконував своє 
діловодство два строки поспіль, може 
бути обраний повторно лише через три 
роки з моменту спливу другого строку 
його повноважень. 

Голова та інші члени КПРКПС не можуть 
займати посади в інших керівних органах 
Пласту, включно у керівних органах 
відокремлених підрозділів (місцевих 
осередків) Пласту. Члени КПРКПС, 
незалежно від того, яке діловодство такий 
член виконує, можуть бути обраними до 
складу КПРКПС не більше ніж два строки 
поспіль. 

Член КПРКПС, який виконував своє 
діловодство два строки поспіль, може 
бути обраний повторно лише через три 
роки з моменту спливу другого строку його 
повноважень. 

 Юрій Юзич  

4.8. Крайова пластова старшина (далі - 
КПС) - виконавчий та адміністративний 
орган Пласту, який діє на професійних 
засадах. 

Крайова пластова старшинаСекретаріат 
Пласту (далі - КПССекретаріат) - 
виконавчий та адміністративний орган 
Пласту, який діє на професійних засадах. 

 Юрій Юзич  

4.8.3. До повноважень КПР належить: без змін   
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и) достроково звільняти Голову КПС не 
менш як 7 голосами від складу КПР 
відповідно до законодавства про 
працю та призначати виконуючого 
обов’язки Голови КПС до наступного 
чергового КПЗ. Виконуючий 
обов’язок Голови КПС наділений 
повноваженнями та обов’язками 
Голови КПС відповідно до п. 4.9. 
Статуту; 

у разі порушення Головою КПС 
положень Статуту, достроково 
звільняти Голову КПС не менш як 7 
голосами від складу КПР відповідно до 
законодавства про працю та 
призначати виконуючого обов’язки 
Голови КПС до наступного чергового 
КПЗ. Виконуючий обов’язок Голови 
КПС наділений повноваженнями та 
обов’язками Голови КПС відповідно до 
п. 4.9. Статуту; 

Встановлення підстав звільнення 
голови КПС 

Голова КПС 

4.8.4. Засідання КПР відбуваються не 
рідше, ніж один раз на три місяці. 
Голова КПР повідомляє членів КПР, 
голову КПС щонайменше за два 
тижні наперед про порядок денний 
засідання. Засідання КПР 
вважаються повноважними (кворум 
засідання) у разі присутності на 
засіданні більшості членів КПР. 

Голова КПР відповідальний за 
організацію роботи КПР та організовує 
прийняття рішення КПР. Голова КПР 
головує на засіданнях КПР та підписує 
ухвалені КПР рішення. Засідання КПР 
відбуваються не рідше, ніж один раз на 
три місяці. Голова КПР повідомляє 
членів КПР, голову КПС щонайменше 
за два тижні наперед про порядок 
денний засідання. Засідання КПР 
вважаються повноважними (кворум 
засідання) у разі присутності на 
засіданні більшості членів КПР. 

 Голова КПС 

4.9.1. Голова КПС обирається на три роки та 
є головою Пласту і діє від імені Пласту 
без довіреності на підставі Статуту. 

 Голова КПС обирається на три роки 
таКерівник Секретаріату є 
головоювиконавчим директором Пласту і 
діє від імені Пласту без довіреності на 
підставі Статуту. 

З метою уникнення зловживань, 
рекомендується узгодити та 
прописати конкретні 
підстави/умови для дострокового 
припинення повноважень Голови 
КПС Радою. Це можуть бути, 

Юрій Юзич  
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Підставою для дострокового припинення 
повноважень Керівника Секретаріату  
рішенням КПС може бути: 

а) письмова заява Керівника 
Секретаріату; 

б) вступ Керівника секретаріату на 
державну або іншу публічну службу; 

в) завдання рішеннями, діями або 
бездіяльністю Керівника Секретаріату 
майнової або немайнової шкоди Пласту, 
яка залишається без відшкодування 
протягом двох місяців після одержання 
письмової вимоги КПС; 

г) втрата або обмеження дієздатності; 

ґ) вчинення Керівником Секретаріату дії 
(допущення бездіяльності), несумісної з 
принципами, метою (цілями) та/або 
напрямами діяльності Пласту, або такої, 
що спричиняє (може спричинити) шкоду 
діловій репутації Пласту та/або його 
партнерів.  

наприклад, письмова заява Голови 
КПС; вступ Голови КПС на 
державну або іншу публічну 
службу;завдання рішеннями, діями 
або бездіяльністю Голови КПС 
майнової або немайнової шкоди 
Пласту, яка залишається без 
відшкодування протягом двох 
місяців після одержання письмової 
вимоги КПР;втрата або обмеження 
дієздатності;вчинення Головою 
КПС дії (допущення бездіяльності), 
несумісної з принципами, метою 
(цілями) та/або напрямами 
діяльності Організації, або такої, 
що спричиняє (може спричинити) 
шкоду діловій репутації Організації 
та/або його партнерів. Цей перелік 
має бути вичерпний. 

 

 

 

Голова КПС обирається на три роки та є 
керівникомголовою Пласту і діє від імені 
Пласту без довіреності на підставі 
Статуту. 

таке визначення відповідає змісту 
діловодстава 

Голова КПС 

4.9.2 Склад КПС визначається штатним 
розписом, затвердженим КПР. 

Склад КПССекретаріату визначається 
штатним розписом, затвердженим 
КПРКПС. Керівництво роботою 

 Юрій Юзич 
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Керівництво роботою КПС здійснює 
голова КПС. 

КПССекретаріату здійснює голова 
КПСКерівник секретаріату. 

4.9.3. До повноважень КПС належить: До повноважень Голови КПС належить:  Голова КПС 

а) діяти від імені Пласту в період між КПЗ, 
представляти Пласт на національному 
та міжнародному рівнях; 

діяти від імені Пласту в період між КПЗ, 
представляти Пласт на національному та 
міжнародному рівнях; 

ДОДАТКОВО (Н.Клімова): Маю 
лиш уточнення – чи свідомо 
хочете синхронізувати термін 
повноважень КПС та періодичність 
проведення КПЗ (раз на три роки)? 
КПР також на три роки. Якщо 
уявити, що всі три органи повністю 
змінюються одночасно – то може 
виникнути управлінська криза. До 
речі, не бачу терміну повноважень 
керівника секретаріату, 
пропустила? 

Юрій Юзич  

б) опрацьовувати і подавати на 
погодження КПР стратегічні плани 
розвитку Пласту; 

опрацьовувати і подавати на погодження 
КПР стратегічні планиКПС програми та 
проекти стратегічного розвитку Пласту; 

Юрій Юзич  

в) опрацьовувати та подавати на 
затвердження КПР положення та інші 
нормативні документи, річні плани 
праці та бюджети Пласту; 

опрацьовувати та подавати на 
затвердження КПР положення та інші 
нормативні документи, річні плани праці 
та бюджети Пласту ; 

 Уляна 
Заболотна 

в) опрацьовувати та подавати на 
затвердження КПРКПС положення та інші 
нормативні документи, річні плани праці 
та бюджети Пласту; 

ДОДАТКОВО (Н.Клімова): Маю 
лиш уточнення – чи свідомо 
хочете синхронізувати термін 
повноважень КПС та періодичність 
проведення КПЗ (раз на три роки)? 
КПР також на три роки. Якщо 
уявити, що всі три органи повністю 
змінюються одночасно – то може 
виникнути управлінська криза. До 
речі, не бачу терміну повноважень 

Юрій Юзич 

г) діяти відповідно до вимог чинного 
законодавства, правильників та інших 
нормативних документів Пласту, 
рішень КПЗ, КПР; 

г) діяти відповідно до вимог чинного 
законодавства, правильників та інших 
нормативних документів Пласту, рішень 
КПЗ, КПРКПС; 

Юрій Юзич 



 

32 
 

керівника секретаріату, 
пропустила? 

ґ) опрацьовувати і подавати на 
затвердження КПР штатний розпис КПС 
і бюджет КПС; 

опрацьовувати і подавати на 
затвердження КПР штатний розпис КПС і 
бюджет Пласту на крайовому рівніКПС; 

З метою розмежування бюджетів  
ВП та Краю 

Уляна 
Заболотна 

опрацьовувати і подавати на 
затвердження КПРКПС штатний розпис і 
бюджет КПССекретаріату; 

ДОДАТКОВО (Н.Клімова): Маю 
лиш уточнення – чи свідомо 
хочете синхронізувати термін 
повноважень КПС та періодичність 
проведення КПЗ (раз на три роки)? 
КПР також на три роки. Якщо 
уявити, що всі три органи повністю 
змінюються одночасно – то може 
виникнути управлінська криза. До 
речі, не бачу терміну повноважень 
керівника секретаріату, 
пропустила? 

Юрій Юзич 

з) забезпечувати організаційну підготовку 
та проведення КПЗ; 

забезпечувати організаційну підготовку та 
проведення КПЗ, нарад і діяльності КПС; 

Юрій Юзич 

и) на першу вимогу надавати КПР у 
терміни, визначені нею, інформацію про 
діяльність КПС; 

на першу вимогу надавати КПРКПС у 
терміни, визначені нею, інформацію про 
діяльність КПССекретаріату; 

Юрій Юзич 

ї) звітувати про свою діяльність перед 
членами Пласту у порядку та на умовах, 
що визначені КПР. 

звітувати про свою діяльність перед 
членами Пласту у порядку та на умовах, 
що визначені КПРКПС. 

Юрій Юзич 

4.9.4. Відповідальність за діяльність КПС 
покладається на голову КПС. 

Голова та члени КПС не можуть 
перебувати на виборних посадах у 
керівних органах Пласту чи його 
відокремлених підрозділах. Голова КПС 
може бути обраним не більше ніж два 
строки поспіль. Голова КПС. який 
виконував своє діловодство два строки 
поспіль, може бути обраний повторно 
лише через три роки з моменту спливу 
другого строку повноважень. 

Відповідальність за діяльність 
КПССекретаріату покладається на голову 
КПС.керівника Секретаріату.  

ГоловаКерівник та члени КПСпрацівники 
Секретаріату не можуть перебувати на 
виборних посадах у керівних органах 
Пласту чи його місцевих 
осередківвідокремленихосередків і у 
відокремлених підрозділах. Голова КПС 
може бути обраним не більше ніж два 
строки поспіль. Голова КПС. який 
виконував своє діловодство два строки 

 Юрій Юзич 
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поспіль, може бути обраний повторно 
лише через три роки з моменту спливу 
другого строку повноважень. 

4.10. Крайова Ревізійна Комісія (КРК) – це 
апеляційний орган Пласту, який 
обирається на три роки та складається 
з голови КРК і 2-х членів. 

4.10. Крайова Ревізійна Комісія 
(КРКПластова Рада (КПР) – це 
контролюючий та апеляційний орган 
Пласту, який обирається КПЗ на три роки 
та складається з голови КРККПР і 2-х 
членів. КПЗ обирає також членів-
заступників КПР, які є членами КПР з 
правом дорадчого голосу і набувають 
право ухвального голосу в разі, коли  
обрані КПЗ члени КПР складають із себе 
повноваження голови чи члена КПР. В 
разі, якщо повноваження складає голова 
КПР, члени КПР з правом ухвального і 
дорадчого голосу обирають з-поміж себе 
нового голову КПР. 

 Юрій Юзич 

4.11. До повноважень КРК належить: 

а) вирішувати спори поміж членів 
Пласту; 

б) розглядати апеляції на рішення КПР 
та/або КПС. за результатом такого 
розгляду змінювати та/або скасовувати 
такі рішення. 

До повноважень КРККПР належить: 

а) вирішувати спори поміж членів Пласту; 

б) розглядати апеляції на рішення 
КПРКПС та/або КПССекретаріату. за 
результатом такого розгляду змінювати 
та/або скасовувати такі рішення. 

 Юрій Юзич 

4.12. У разі необхідності, враховуючи 
складність звернень, своїм рішенням 

У разі необхідності, враховуючи 
складність звернень, своїм рішенням 

 Юрій Юзич 
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КРК може створювати комісії з 
вирішення спорів та/або апеляцій. 

КРККПР може створювати комісії з 
вирішення спорів та/або апеляцій. 

4.13. Порядок звернення до КРК та порядок 
розгляду таких звернень визначються 
рішенням КРК 

Порядок звернення до КРККПР та порядок 
розгляду таких звернень визначються 
рішенням КРККПР 

 Юрій Юзич 

4.14.2. Скарга на дії, бездіяльність або рішення 
працівника КПС подається Голові КПС, 
котрий має розглянути скаргу та 
повідомити про результат члена 
Пласту, що скаржився впродовж 10 
робочих днів з дати надходження 
скарги до Голови КПС 

Скарга на дії, бездіяльність або рішення 
працівника КПССекретаріату подається 
Голові КПСКерівнику Секретаріату, 
котрий має розглянути скаргу та 
повідомити про результат члена Пласту, 
що скаржився впродовж 10 робочих днів з 
дати надходження скарги до Голови 
КПСКерівника Секретаріату 

 Юрій Юзич 

4.14.3. Скарга на дії, бездіяльність або рішення 
Голови КПС подається до КПР. яке 
зобов’язане розглянути скаргу на 
найближчому засідання, із 
обов'язковим залученням члена 
Пласту, який скаржиться, а також 
Голову КПС дії. бездіяльність або 
рішення якого оскаржується. У разі 
відхилення скарги, повторна скарга 
подається до КРК. які зобов'язані 
розглянути скаргу на найближчому 
засіданні КРК, із обов'язковим 
залученням члена, який скаржиться, а 
також Голови КПС ДІЇ, бездіяльність 
або рішення якого оскаржується 

Скарга на дії, бездіяльність або рішення 
Голови КПСКерівника Секретаріату 
подається до КПР. яке зобов’язанеКПС, 
яка зобов’язана розглянути скаргу на 
найближчому засідання, із обов'язковим 
залученням члена Пласту, який 
скаржиться, а також Голову 
КПСКерівника Секретаріату дії., 
бездіяльність або рішення якого 
оскаржується. У разі відхилення скарги, 
повторна скарга подається до КРК. які 
зобов'язаніКПР, яка зобов'язана 
розглянути скаргу на найближчому 
засіданні КРККПР, із обов'язковим 
залученням члена, який скаржиться, а 
також Голови КПС ДІЇКерівника 

 Юрій Юзич 
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Секретаріату дії, бездіяльність або 
рішення якого оскаржується 

4.14.4. Скарга на дії, бездіяльність або рішення 
КРК подається скаржником на розгляд 
КПЗ. яке зобов'язане розглянути скаргу 
на черговому чи позачерговому 
засіданні, із обов'язковим залученням 
члена Пласту, який скаржиться, а також 
члена проводу дії. бездіяльність або 
рішення якого оскаржується. 

Скарга на дії, бездіяльність або рішення 
КРККПР подається скаржником на розгляд 
КПЗ. яке зобов'язане розглянути скаргу на 
черговому чи позачерговому засіданні, із 
обов'язковим залученням члена Пласту, 
який скаржиться, а також члена проводу 
дії. бездіяльність або рішення якого 
оскаржується. 

 Юрій Юзич 

  Пластові центри Пластові вишкільні центри повинні 
знайти своє відображення у 
загальній структурі Організації. 
Окремим документом слід 
визначити їхнє місце в загальній 
структурі, спосіб їхнього 
врядування та взаємодію з 
керівними органами Пласту.  

 

Юрій Юзич 

4.15. Відсутній Відповідно Закону України «Про визнання 
пластового руху та особливості державної 
підтримки пластового, скаутського руху» 
станиці та округи у співпраці із 
відповідними органами місцевого 
самоврядування розгортають у 
відповідних громадах інфраструктуру 
пластового руху шляхом створення і 
розвитку комунальних Молодіжних 
Пластових Центрів (у міських, селищних і 
сільських територіальних громадах), як 

 Юрій Юзич 
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домівок для проведення пластових 
занять, та Пластових вишкільних Центрів 
(у обласних територіальних громадах), як 
ресурсних центрів із підтримки та розвитку 
пластового руху у відповідному регіоні. 

4.16. Відсутній Директори комунальних пластових 
центрів не можуть входити до керівних 
органів станиць і округ, а члени керівних 
органів округ і станиць не можуть бути 
працівниками комунальних пластових 
центрів.  

 Юрій Юзич 

4.17. Відсутній Вишкільні Пластові Центри створюються і 
діють з метою підготовки пластових 
виховників для реалізації пластової 
освітньої програми за пластовим 
методом. 

 Юрій Юзич 

4.18. Відсутній Співпраця між округами та станицями з 
одного боку та комунальними пластовими 
центрами з іншого боку оформляється 
шляхом укладання двосторонньої угоди 
про співпрацю, яка передбачає визнання 
таких комунальних центрів приналежними 
до інфраструктури пластового руху, 
визнання за Пластом контролю 
пластового методу, а також створення 
відповідної Опікунської (наглядової) ради 
такого центру, куди керівні органи Пласту 
відповідного рівня делегують своїх 
представників. У випадку відсутності 
відокремленого підрозділу Пласту у 

 Юрій Юзич  
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відповідній громаді двосторонню угоду 
укладає з боку Пласту Крайова Пластова 
Старшина, яка також і делегує 
представників Пласту у відповідну 
Опікунську (Наглядову) раду . 

5.3. Відокремлені підрозділи Пласту не є 
юридичними особами, крім випадків, 
передбачених законом. 

Відокремлені підрозділи Пласту не є 
юридичними особами, крім випадків, 
передбачених законом. Станиці створені 
зі статусом юридичної особи, до набуття 
чинності Закону України “Громадські 
об’єднання” від № 4572-VI від 22.03.2012, 
продовжують свою дію з таким статусом. 
Статути Станиць зі статусом юридичної 
особи продовжують свою дію у частині, що 
не суперечить затвердженому КПР 
положенню про станицю. 

Відповідність оргполітиці Голова КПС 

5.5. Пласт діє на підставі Статуту. 
Відокремлені підрозділи Пласту діють 
на підставі установчих документів, які 
повинні відповідати вимогам 
законодавства та затвердженому КПР 
типовому зразку. 

Пласт діє на підставі Статуту. 
Відокремлені підрозділи Пласту діють на 
підставі затвердженого КПР положення 
про Станицю та Округу.установчих 
документів, які повинні відповідати 
вимогам законодавства та затвердженому 
КПР типовому зразку. 

 

Відповідність оргполітиці Голова КПС 

6.1. Кошти і майно Пласту складаються з:   Голова КПС 

в) добровільних пожертвувань, 
безповоротних фінансових допомог, 
дарів; 

добровільних пожертвувань, 
безповоротних фінансових допомог, 
грантів, дарів; 

 Голова КПС 

 


