
                                                                                            Додаток 1  

до Порядку проведення          

конференцій 

громадських об’єднань та 

 асоціацій, 

обрання членів Наглядової ради 

Публічного акціонерного т 

овариства 

“Національна суспільна  

телерадіокомпанія України” 

та припинення їхніх повноважень  

(пункт 3 розділу ІІ) 

 

 

 

 

ЗАЯВА  

на участь у Конференції громадських об’єднань та асоціацій  

для обрання члена Наглядової ради НСТУ 

 

Найменування  МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПЛАСТ-НАЦІОНАЛЬНА 

СКАУТСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ" 

 

Статус _неприбуткова організація____________________________________ 

 

Сфера діяльності            захисту інтересів дітей та 

молоді______________________                                                        . 

                                                (відповідно до статті 8 Закону України “Про 

Суспільне телебачення і радіомовлення”) 

 

Дата реєстрації __29.12.1992                                                                                     . 

 

Місцезнаходження та контактні дані 01021, м. Київ, Печерський район, вул. 

Інститутська,  буд. 24/7, кв. 49, kps@plast.org.ua, 097 013 83 27 

                                                                                               (у т.ч. адреса 

електронної пошти, номер телефону) 

 

Прізвище, ім’я, по батькові членів наглядових, виконавчих та 

контрольних органів об’єднання  

 

По членах: 

КПР (Крайова пластова рада - наглядова рада) 

пл.сен.праці Юрій Юзич, ОЗО - Голова Крайової пластової ради 

ст.пл.гетьм.скоб Андрій Лузан, ОЗО - Секретар КПР, заступник з питань    

волонтерів та діджиталізації 

mailto:kps@plast.org.ua
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пл.сен.праці Антоніна Прудко, Rt - Член КПР з питань організаційного 

розвитку 

ст.пл. Вікторія Петрук, Гр - Член КПР з соціального напрямку 

пл.сен.праці Михайло Дворак, ЦМ - Член КПР відповідальний за зовнішні 

зв'язки 

пл.сен.праці Лариса Жигун - Член КПР з питань урядових зв'язків та 

фандрейзингу (з правом дорадчого голосу) 

пл.сен.дов. Леся Бойко, ПС - Крайова булавна УПН 

пл.сен.праці Микола Бігус, ОЗО - Крайовий булавний УПЮ 

ст.пл.скоб. Захар Маковський, ДЛ - Крайовий булавний УСП 

пл.сен.довір’я Наталія Хміль, L - Крайова булавна УПС 

 

КПС (Крайова пластова старшина – виконавчий орган) 

Станіслав Андрійчук – Керівник офісу, Голова КПС 

Наталя Шерекіна – Заступник Керівника, Голова напряму з організаційного 

розвитку  

Дремлюженко Ксеня – Голова напряму регіонального розвитку, керівник еко-

напрямку. 

Асадова Тетяна – Менеджерка розвитку осередків на Півдні та Півночі 

Кузьмінчук Тетяна – проектний менеджер, бухгалтер проекту 

 

КРК (Контрольно-ревізійна комісія – контрольний орган) 

Голова КРК – ст. пл. гетьм. вірл. Ольга Герус, ЧоК 

Член КРК – пл. сен. Роман Орищенко, ОЗО 

Член КРК – ст. пл. скоб Дмитро Колесник, СМ 

 

Опис діяльності об’єднання упродовж трьох років, що передують дню 

подання заяви на участь у Конференції  

Пласт працює з молоддю, щоб сприяти її всебічному, патріотичному вихованню 

та самовихованню на засадах християнської моралі, щоб українська молодь 

виростала як свідомі, відповідальні та повновартісні громадяни України. 

Для цього Пласт проводить щотижневі заняття з молоддю, організовує заходи і 

табори. На кінець 2019 організація працює з 7095 дітьми, виховну роботу 

курують 2196 повнолітніх волонтерів. Сьогодні Пласт є присутнім у всіх 

областях України. 

Більше інформації про діяльність Пласту за останні роки можна переглянути у 

річних звітах організації: https://www.plast.org.ua/richni-zvity-plastu/  

 

Перелік реалізованих проектів  

1. Щорічна передача Вифлеємського Вогню Миру (міжнародна скаутська акція 

до святкування Різдва Христового, що полягає у поширенні символічного 

вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа), грудень-січень (Пласт 

бере участь у акції вже 22 роки поспіль). У 2019 році пластуни передали вогонь 

https://www.plast.org.ua/richni-zvity-plastu/
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миру до 377 храмів, 75 медичних закладів, 364 державні установи, на лінію 

зіткнення на Сході та родинам загиблих воїнів у війні з Росією. 

2. Щорічно Пласт реалізує більше 100 таборів (новацьких, юнацьких та 

старшопластунських), проводить всеукраїнські творчі фестивалі (День 

Пластуна, Орликіада), всеукраїнські спортивні ігри (Спартакіада). 

3.Ветерани та їх сім’ї. На Великдень пластуни організували акція “Кошик 

Дивізійника” та відвідали 22-х членів 1-ої Української Дивізії і також вояка 

УПА та декількох репресованих підпільників. Акція “Подарунок замість кави” 

для збору коштів на подарунки військовим на день Святого Миколая. 

4.Діти 

З Донеччини та Луганщини 312 відвідали пластові табори за сприяння 

Посольства Чеської Республіки. Організували ярмарок для Харківського 

осередку Української Академії Лідерства. Серпневий табір для дітей, батьки 

яких брали участь в АТО. На Миколая навідалися до маленьких пацієнтів 

дитячого відділення Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні. 

Пластуни подарували власноруч змайстрованих ангеликів, ігри й пісні, 

дарунки для дітей і відділення. Акція “Різдвяна пошта”, мета якої подарувати 

книжки та листи дітям з Тошківки, Мар’їнки, Миронівського, Опитного, 

Авдіївки, Водяного, Нетайлового, Травневого та Карлівки. 

5. Культура та традиції 

Долучилися до організації фестивалю “З країни в Україну” на Донеччині 

(Торецьк, Авдіївка, Покровськ). Фестиваль висвітлює, що нового, цікавого та 

стильного з’явилося в Україні. 

На день Покрови відбулося 16 масштабних подій по всій Україні. Серед них 

— повстанські ватри, зустрічі з ветеранами, змаги, стрілецький вишкіл, 

перегляди фільмів та інші тематичні заходи. 

6.Суспільство 

На річницю складання Пластової Присяги організували ЕКО-день та прибрали 

парк Нивки у Києві. Допомога геріатричному пансіонату у Львові. 

Долучилися до організації щорічної акції Дивогонка та передали 30 тисяч 

гривень благодійному фонду “Із янголом на плечі”. Пластовий еко челендж 

“не ОДне добре діло”, на якому пластуни прибирали локації у Києві, Львові та 

Харкові. _________________________________________________________ 

(зміст проекту, строки реалізації, досягнуті результати) 

 

Проведені заходи _________________________________________________ 

(назви заходів, дати проведення) 

− квітень 2018 рік - Благодійний Ватра 

− грудень 2018 рік - Міжнародна акція “Вифлеємський вогонь миру”  

− жовтень 2018 рік - відкриття Пластового центру у м.Буча 

− квітень 2019 рік - Благодійна Ватра  
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− серпень 2019 рік -  відбулись установчі збори Національного українського 

молодіжного об’єднання (НУМО), Пласт є членом об’єднання 

− серпень 2019 рік - Міжнародний скаутський зліт “Джемборі” 

− грудень 2019 рік - Міжнародна акція “Вифлеємський вогонь миру”  

− березень 2020 рік - запуск Всеукраїнської програми “Пластуй онлайн” 

− вересень 2020 рік - Всеукраїнський патріотичний забіг в пам’ять про 

загиблих воїнів “ШАНУЮ ВОЇНІВ, БІЖУ ЗА ГЕРОЇВ УКРАЇНИ” 

− 22 вересня 2020 року – Національна радіодискусія «Якою має бути 

молодіжна політика» 

 

Друковані та електронні видання  

Друковані: 

1. Пластовий Шлях 

 

Електронні:  

1. Сайт Пласту 

2. Facebook-сторінка 

3. Instagram Пласту (@plastua) 

 

Інформація про керівника   

Андрійчук Станіслав Вікторович, 05.10.1981 р., вища освіта (магістр НУ - 

Український Католицький Університет. магістр НУ Києво-Могилянська 

Академія, жовтень 2016 - до тепер керівник Пласт НСОУ, квітень 2015 - 

вересень 2016 керівник департаменту документообігу та архіву в 

Акредитаційній комісії, березень 2014 - квітень 2015 заступник керівника 

Пласту НСОУ, грудень 2008-березень 2014 керівник ГО За Помісну Україну) 

 

Інформація про інших членів   

Членами та прихильниками Пласту є багато політичних, культурних та 

громадських лідерів. 

 

Посилання на матеріали засобів масової інформації, у мережі Інтернет, в 

яких висвітлювалася діяльність об’єднання упродовж попередніх трьох 

років 

− Сюжети телеканалів про діяльність Пласту є зібраними на Youtube-каналі 

організації за попередні роки. 

− У виданні «Детектор медіа» та на сайті Суспільного мовлення — про 

Національну радіодискусі. «Якою має бути молодіжна політика», про захід, 

співорганізатором якої стала наша ГО, вересень 2020 року. Онлайн-видання 

«Детектор медіа» —https://detector.media/community/article/181225/2020-10-03-

povernuti-molodizhnu-politiku-na-radari-vladi-yak-novii-zakon-mae-zminiti-

sotsialnii-egoizm-molodi/,  

− Суспільне мовлення: https://corp.suspilne.media/newsdetails/2961 

 

https://plast.org.ua/
https://www.facebook.com/PlastUA/
https://www.youtube.com/c/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82/videos
https://www.youtube.com/c/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82/videos
https://detector.media/community/article/181225/2020-10-03-povernuti-molodizhnu-politiku-na-radari-vladi-yak-novii-zakon-mae-zminiti-sotsialnii-egoizm-molodi/
https://detector.media/community/article/181225/2020-10-03-povernuti-molodizhnu-politiku-na-radari-vladi-yak-novii-zakon-mae-zminiti-sotsialnii-egoizm-molodi/
https://detector.media/community/article/181225/2020-10-03-povernuti-molodizhnu-politiku-na-radari-vladi-yak-novii-zakon-mae-zminiti-sotsialnii-egoizm-molodi/
https://corp.suspilne.media/newsdetails/2961
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