
- АСТ-

OP.-AUI3AЦIJI y&J JHC КОЇ 
І -

J.!Jl4 



П Р А В И Л Ь Н И К 

ГУРТКА ПРИЯТЕЛІВ УКРАІНСЬКОГО ПЛАСТУ 

"П Л А С Т П Р И Я Т" 

приняла ГОЛОВНА ПЛАСТОВА БУЛАВА 

дня 24 листопада 1973 року. 

3 його проголошенням тратять важність 

всі дотеперішні правильники Гуртків "ПЛАСТ

ПРИЯТУ", що діяли на терені поодиноких Кра

йових Пластових Старшин. 
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Стаття І. Завдання Гуртка "Пластприяту". 

§ 1. Гурток об'єднує батьків пластової молоді та грома
дян українського походження, які доцінюють вагу 
пластового виховання. 

§ 2. Гурток є складовою частиною місцевої Пластової Ста
ниці і діє в рамах статуту організації української 
молоді "ПЛАСТ" і цього правильника, в межах гуртка 
та у відношенні до своїх членів. Діяльність, що пе
реходить ці рами, а в тому також всі виступи на зо
вні, мусять бути узгіднені з Пластовою Стамичною 
Старшиною. 

§ З. Гурток помагає Пластовій Станиці у здійснуванні її 
виховних завдань, тісно співпрацює з нею, а зокре
ма допомагає: 

а) опікою, порадою і технічною поміччю у здійсню
ванні виховної пластавої програми; 

б) інформативною роботою серед українського гро
мадянства, а зокрема серед батьків пластової 
молоді, про важливість завдань українського 
Пласту; 

в) у придбанні фондів потрібних для ведення плас
тавої діяльности серед молоді; 

г) організувати літні табори, вакаційні оселі, на
ціональні свята, виставки, конкурси, тощо. 

§ 4. Всі виходячі письма, запрошення та публікації, му
сять мати наголовок "ПЛАСТ" Організація Українсь
кої .Молоді, а внизу "ПЛАСТПРИЯТ". 

Стаття ІІ. Організування Гуртка "Пластприяту". 

§ 1. Щонайменше п'ятьох батьків українських дітей, при
ятелів українського Пласту, що живуть в цій самій 
місцевості і які не є членами Старших Пластунів, 
або Уладу Пластумів Сеніорів, можуть заснувати 
Гурток Пластприяту, за згодою Станичної Старшини 
та Крайової Пластової Старшини. 

§ 2. Гурток Пластприяту може постати також з ініціяти
ви Пластової Станичної Старшини. В місцевості де 
не діє Пластова Станична Старшина ініціятива може 
вийти від Крайової Пластовоі Старшини. 

Стаття ІІІ. Членство. 

§ 1. Членами Гуртка Пластприяту можуть бути батьки укра
їнських дітей, що не є членами Уладу Старших Пласту
мів, або Уладу Пластумів Сеніорів і є постійні меш
канці даної країни поселення, котрі бажають вихова
ти свою дитину в українському дусі та котрі: 

а) покінчили 18 років життя і живуть в границях дії 
даної станиці; 

б) визнають вагу пластавої ідеї та погоджуються з 
методами пластового виховання; 

в) готові морально і матеріяльно допомагати пласто
вій молоді та Організації "Пласт"; 
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г) є прийняті в члени Гуртка управою Пластприяту. 

§ 2. Усі батьки пластавої молоді, за винятком тих, котрі 
вже є членами Пласту, є обов'язані бути членами 
Пластприяту. 

а) Батьки, котрі підписують заяву про прийняття їх
ньої дитини до Організації Української Молоді 
"Пласт", одночасно підписують заяву прийняття їх 
у члени Пластприяту. (Гляди форма заяви - залуч
ник ч.1.) 

б) Батьки пластавої молоді мусять заплатити свій вне
сок кохного року, до часу, який визначать окремі 
Управи Гуртка, на терені свого діяння; 

в) Батьки пластавої молоді можуть платити тільки од
ну вкладку, без огляду на те, скільки дітей з ро
дини належить до Пласту і в цьому випадку на за
гальних зборах мають право одного голосу; 

г) Імена батьків, що до кінця ділового року не вирів
нали мвоїх внесків та не подали ходних вияснень 
до місцевої Управи Гуртка, після другого письменно
го упімнення, передається Стамичній Старшині для 
дальшої дії; 

r) Батьки пластавої молоді, що не є членами Пластпри
яту мають виконувати ті самі матеріяльні зобов'я
зання на потреби Пласту, на рівні з членами Пласт
прияту; 

д) Під час спеціяльних акцій цілої Пластавої Станиці 
(прим. закуп власного дому, оселі, спортового май
дану й інших) Управа Гуртка в порозумінні зі Ста
мичною Старшиною, має право оподаткувати додатко
во всіх батьків, для здобуття потрі~них фондів; 

е) Батьки, що неспроможні понасити додаткових фінан
сових зобов'язань, мають право відклику через Упра
ву Гурька Пластприяту до Станичної Старшини, про 
частинне або цілковите їх звільнення від тих зобо-. 
в'язань. Управа Гуртка Пластприяту повинна висло
вити свою опінію в тій справі• 

§ 3. Членів приймая та звільняє Управа Гуртка, повідомля
ючи про те Станичну Старшину. 

S 4. Члена можна викреслити з Гуртка, за невиконання обо
в'язків, або виключити, за діяння на шкоду Пласту. 

§ 5. Викреслений чи виключений член має право відклику до 
Станичної Старшини, а в другій інстанції - до Станич
ної Ради. До часу вирішення його справи, він тимчасо
во втрачає права й обов'язки члена. 

~ б. Члени Гуртка Пластприяту мають право: 

а) зголошувати голові свої помічення і критичні завва
ги щодо праці Гуртка Пластприяту і пластавої діяль
ности на терені своєї місцевости; 

б) користуватися улаштуванням Пласту, згідно з поста
новами статуту Організації і внутрішніх правильни
ків; 
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в) носити відзнаки дозволені Головною Пластовою Була

вою; 

г) вибирати делегатів з правом голосу і бути вибирани
ними як Делегати на Крайовий Пластовий З'їзд (один 
делегат від кожного Гуртка Пластприяту); Гурток,що 
має більше чим 50 членів, має право вибрати по од-' 
ному делегатові від кожної розпочатої 50-ки членів; 

r) бути приявним, без права голосування, на Крайовім 
Пластовім З'їзді і на Загальних Зборах Пластової 
Станиці; 

д) брати участь в діяльності Г~ртка і дотримуватися 
постанов статуту і цього правильника. 

§ 7. Члени Гуртка Пластприяту мають обов'язок морально і 
uатеріяльно допомагати: 

а) пластовим проводам у виконуванні їхніх організа
ційних і виховних завдань; 

б) пластовій молоді в її самовиховній діяльності та 
в її моральному і фізичному удосконалюванні. 

Стаття IV. Органи ГуРтка Пластприяту. 
§ 1. Органами Гуртка Пластприяту є: 

а) Загальні Збори Гуртка, 

б) Управа Гуртка, 

в) Провірна Комісія. 

§ 2. Загальні Збори Гуртка, скликає Управа, один раз на 
рік, обов'язково перед річними Загальними Зборами 
Станиці. У важних випадках, на письмемну заяву У
прави Гуртка Пластприяту, Станична Старшина має пра
во дати згоду на відлохення Загальниз Зборів до точ
но означеного реченця. 

Надзвичаінй Загальні Збори скликає Управа: 

а) на власне бажання, та 

б) на вимогу 1/З членів Гуртка. 

Збори мусять бути скл~кані до ЗО днів від зголошення 
такої вимоги на письм~ до Станичної Старшини та Крайо
вого Діловода Пластприяту в Крайовій Пластовій Старши
ні. 

Про реченець звичайних і надзвичайних Загальних Зборів, 
члени Гуртка мають бути повідомлені найменше 14 днів 
наперед, з інформацією, про час, місце та порядок на
рад Зборів. 

§ З. До компетенції Загальних Зборів Гуртка належить: 

а) принимати ~віт Управи та звіт Провірної Комісії, 
виносити р~шення щодо діяльности Управи і уділювати 
їй абсолюторі.ю на внесення Провірної Крмісії; 

б) вибирати Управу і Провірну Комісію; 

в) затверджувати пляни діяльности Гуртка; 

г) схвалювати річний бюджет Гуртка; 

r) встановляти висоту членських внесків; 

д) остаточно вирішувати всі інші справи, згідно зі 
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статутом Організації Пласт і постановами цього 
nравильника. 

Всі справи вирішують Загальні Збори більшістю голо
сів присутніх членів, за винятком справи лік~ідацll 
Гуртка Пластприяту, для якої вирішення треба біль
шості 2/З голосів nрисутніх і затвердження Крайової 
Пластавої Старшини. 

§ 4. Звітування на Загальних Зборах Гуртка відбувається 
так, що голова звітує про загальний стан Гуртка, а 
поодинокі члени Уnрави звітують, кожний зокрема за 
свою діяльність. Новообрана Управа пересилає nисем
ні звідомлення членів Управи і nротокол Загальних 
Зборів у двох примірниках до Станичної Старщини. 

Станична Старшина затримує один примірник для себе 
і він має бути зреферований на найближчих Загальних 
Зборах Станиці, а другий, разом із пропозицією за
твердити вибрану Уnрави Гуртка, станиця відсилає до 
Крайово! Пластавої Старшини. 

Стаття V. Уnрава ГуРтка Пластnрияту. 

§ 1. Уnрава Гуртка Пластприяту складається із: 

а) голови, 
б) застуиника голови, 
в) секретаря, 
г) скарбника, 
r) імnрезового референта, 
д) організаційного референта, 
е) таборового референта, 
є) домівкаря, 
ж) членів управи, 
з) до Управи входять як nовноnравні її члени, активні 

опікуни nластових частин - Гнізда, Куреня. 

У випадках де Гурток Пластприяту чисельно малий, поо
динокі функції можна кумулювати. 

§ 2. Слідуючі члени Уnрпви Гуртка мають повне nраво голо
су на Загальних Зборах Пластавої Станиці: Не більше, 
як трьох від а) до ж) і всі опікуни пластових частин 
та голова Провірної Комісії. 

§ З. Голова - репрезентує Гурток Пластприяту, скликає засі
дання Уnрави Гуртка і проводить ними; ініціює наради 
сходини членів-батьків та ними nроводить, як також і
ніціює вибір опікунів. Він координує діяльність усіх 
членів Управи. 

~~лава входитьuу скла~ місцевої Станичної Старшини, як 
11 nовноnравнии член 1 як представник Гуртка, реферує 
всі сnрави Гуртка, включно з nобажаннями Уnрави Гуртка 
та заввагами про недотягнення інших клітин Станиці. 

На Загальних Зборах Станиці, rоллва Гуртка реферує (не 
звітує) діяльність Гуртка Пластnрияту, на тлі діяльнос
ти цілої Станиці. У всіх важливих сnравах, що не можуть 
бути вирішені на терені Станичної Старшини, голова Уnра
ви Гуртка може звернутися через Станичну Старшину до 
Діловода Пластприяту Крайової Пластавої Старшини, який 
координує діяльність усіх Гуртків Пластприяту на терені 
даної країни. 
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§ 4. Застуnник голови: застуnає голову навиnадок його 
неnрисутности. В nорозумінні з голов6юведе сnрави, 
що їх Управа дає йому до nолагодження, або голова 
Уnрави. На виnадок резигнації або nостійної nереш
коди і неnрисутности голови, його застуnник nрова
дить Гурток Пластnрияту до найближчих Загальних Збо
рів Гуртка. 

§ 5. Секретар веде канцелярію, nриймає nисьма і в nорозу
мінні з головою, або його застуnником nолагоджує всі 
nисьма, веде реєстр та адресар членів, сnисує nрото
кол засідань, сходин і зборів. Разом із головою nід
nисує всі nисьма. Повідомляє Станичну Старшину про 
засідання Уnрави Гуртка. Предстаьник Станичної Стар
шини повинен брати участь у засі"даннях Гуртка Пласт
прияту. 

§ б. Скарбник дбає про nридбання фондів, опрацьовує прелі
мінар бюджету і зголошує його до затвердження на За
гальних З'5орах Пластnрияту. Хоч книговодство Гуртка 
є ведене окремо, рахунковість Гуртка Пластприяту 
включається в рахунковість Станиці. Скарбник nодає 
діловодові господарки Станиці з кінцем кожного року, 
всі рахункові дані, nотрібні для податкового звіту 
Організації Пласт. Скарбник Гуртка nовинен обов'язко
во тісно сnівпрацювати зі станичним діловодом госnо
дарки, що відnовідає за ~сі фінансові справи Станиці 
пер~Крайовою Пластсвою Старшиною та Загальними Збо
рами Станиці.Кожна виnлата понад $1.000.-- мусить бу
ти затверджена Крайовою Пластовою Старшиною. 

§ ?. Імnрезовий референт має за завдання влаштовувати різ
ні імпрези, м.ін. і для ~р~дбання матер~яльних засо
бів. Усі імnрези Гуртка 1 1х nрограма П1дготовляєть
ся в порозумінні і за згодою Станичної Старшини. 

§ 8. Організаційний референт дбає про nриєднування нових 
членів Пластприяту, зокрема батьків пластавої моло
ді. Узгіднює картотеки Станиці і Пластприяту, .що б 
місяців і про зміни nовідомляє секретаря і скарбни
ка Пластnрияту. Помагає пластовій молоді в організу
ванні транспорту і харчів в часі різних прогульок. 

S 9. Таборови~ референт має за завдання інформувати бать
ків про всі літні, вишкільні та спеціялізаційні та
бори, їх місце, оплати та тісно співпрацює зі Станич
ним таборовим референтом у nідготовці nереведення та
борової акції, зокрема реєстрації молоді на літні та
бори. 

§ 10. Домівкар має за завдання дбати про влаштування домів
J5И, забезпечення та зорганізування дихурів батьків. 
nровадить книгу дижурів, сnисує інвентар Пластприяту. 

§ 11. Спірні справи між Станичною Старшиною і Уnравою пур~~ 
ка Пластприяту nередається до вирішення Станичній Ра
ді. Від рішення Станичної Ради кожна сторона може від
кликатися до Крайової Пластсвої Старшини. 
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Стаття VI. Провірна Комісія. 
§ 1. Провірна Комісія складається з трьох членів, вибраних 

Зальними Зборами. Провірна Комісія вибирає зпоміж се
бе голову. Кожночасний голова Станичної Ради є з уря
ду членом Провірної Комісії Гуртка Пластприяту. 

§ 2. Провірна Комісія провіряє госnодарку Гуртка в міру nо
треби, але обов'язково nеред Загальними 3борами,яким 
складає звіт з nеревірки та внесення уділити, або від
мовити абсолютарію уступаючій Уnраві. 

§ з. Станична Рада має право провіряти діяльність Гуртка 
Пластприяту: 

а) при нагоді провірки діяльности цілої Станиці; 

б) на бажання Управи Гуртка; 

в) на бажання Станичної Старшини; 

г) з наказу Крайової Пластавої Старшини; 

r) на припоручення Крайової Пластовї Ради. 

Звіт із провірки Станичної Ради мусить бути nрочита
ний на Загальних Зборах Гуртка та Станиці. 

Стаття VII. Опіка над пластовимя частинами. 
§ 1. Батьки, члени Гуртка Пластnрияту, ~рг~ні~уються в гру

пи при пластових частинах, у яких 1хн1 д1ти є членами. 

Вони вибирають з поміж себе опікунів поодиноких гурт
ків чи роїв, куренів чи гнізд. 

§ 2. Завданням лпікуна при пластовій частині є: 

§ з. 

§ 4. 

§ 5. 

§ б. 

§ 7. 

а) слідкувати за працею і потребами частини, допома
гати її nровідникові (зв'язковому, гніздовому); 

б) в порозумінню з провідником частини організувати 
батьків для доnоміжніх акцій. 

Опікуни при nластових частинах та групах не можуть 
встрявати безnосередньо в діяльність частини. Свої 
спостереження можуть передавати на сходинах Управи 
Гуртка Пластприяту. 

Опікуни мусять бути затверджені Управою Гуртка Пласт
прияту і Станячною Старшиною, їх ім'я і nрізвище має 
бути подане діловодові Пластприяту nри Крайовій Плас
товій СтарсJИНі. 

Оnікун пластавої частини, принайменше раз на б міся
ців, скликає в порозумінню із зв'язковим (гніздовим), 
сходини батьків для інформації про діяльність і nотре
би частини. Про сходини опікун заздалегідь nовідомляє 
голову Гуртка та Станичну Старшину. 

Пови,,_а схема поділу на групи батьків і з опікунами не 
є обов'язковою для малих пластових осередків, де немає 
повних nластових Куренів УПЮ чи Гнізд УПН. 

Обов'язки і nрава опікунів поодиноких пластових частин 
будуть нормовані окремим правильником, затвердженим 
Головною Пластавою Булавою. 
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Стат~я VIII. Розв'язання Гуртка. 
§ 1. Розв'язання Гуртка може настуnити: 

а) в наслідок ухвали 2/З членів Гуртка, nриявних на 
Звичайних чи Надзвичайних Загальних Зборах Гуртка, 
nри чому ця точка мусить бути nоставлена на лоря
док нарад Загальних Зборів Гуртка; 

б) як наслідок рішення Крайової Пластавої Старшини з 
власного nочину, або на внесення Станичної Старши
ни. 

§ 2. На виладок розв'язання Гуртка все uайно, включно з 
готівкою, деnозитами та книговодствоu, nереходить 
на місцеву Станицю, а коли такої неuа, то тоді nе
ребирає Кра~іова Пластова Старшина. 

Стаття ІХ. Кінцеві nостанови. 

§ 1. Про всі зміни і доnовнення цього лравильника, що 
обов'язує всі Гуртки Пластлрияту, рішає Головна 
Пластова Булава. 

§ 2. На виладок конфлікту nостанов цього Правильника з 
nостановами Статуту Організації Пласт, рішають лос
танови Статуту. 

Залучник ч. 1. 

Пластова Станиця •••••••••••••••••• 
Гурток Приятелів Українського Пласту 

"ПЛАСТПРИЯТ" 
Дня ................... . 

З а я в а 

Пристуллення в члени Приятелів Пласту 

"ПЛАСТПРИЯТ" 

Іu'н і nрізвище •• 
Адреса (латинкою) 

Число телефону 

Заявляю моє nристуллення в члени Гуртка Приятелів Укра

їнського Пласту "ПЛАС'ІПРИЯТ" та зобов'язуюся nлатити мій 

членський внесок (вкладку) у висоті$ ••••••• , згідно з ухва

лою Загальних Зборів Пластлрияту. 

Підлис 

Іu'я дитини (дітей) Дата народження 



Кра11ова Пластова Старшина в ЗСА 

До 

Пf.tЛ«A$rC'~T 
~~~ 
plast, ukrainian youth organizatlon, lnc. 

144 SECOND AVE, NEW YORK, N.Y. 10003 TEL. (212) 475·6960 

Ню ЙорR 6-ro m!стоnада 1990 р. 

Вn.Голів Пластnрияту 

Дорогі Пані і Панове ! 

Висилаємо Вам "ПравильниR " rypтRa nриятелів уRраїнсьRоrо 

Пласту "Пластnрият". 

Віримо, що це доnоможе Вам у Вашій nраці для nластсвої 

молоді • 

3 щирим nривітом 

Стефанія Косович 

Ді.nоиод Пластnрияту nри КПС 
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