ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
П’ята сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
23.12.2021

Ужгород

№ 510

Про Програму підтримки пластунського
та скаутського руху у Закарпатській
області на 2022 – 2025 роки
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про визнання
пластового руху та особливості державної підтримки пластового,
скаутського руху», рішення обласної ради від 07.06.2018 №1178 «Про
затвердження Порядку обговорення і внесення на розгляд обласної ради
обласних (бюджетних) цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх
виконання», з метою вирішення екологічних, санітарних, економічних та
соціальних проблем у Закарпатській області обласна рада в и р і ш и л а:
1. Затвердити Програму підтримки пластунського та скаутського
руху у Закарпатській області на 2022 – 2025 роки, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації та постійні комісії обласної ради з
питань: культури, молодіжної та інформаційної політики, фізичної культури і
спорту; освіти, науки, духовності та національних меншин.

Голова ради

Володимир ЧУБІРКО
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Рішення обласної ради
23.12.2021 № 510
1. Визначення Проблеми, на розв’язання
якої спрямовано Програму
Умови військової агресії Росії проти України негативно впливають на
стабільність соціальної ситуації в українському суспільстві та створюють нові
виклики у вихованні дітей і молоді. Важливим є впровадження на теренах
Закарпаття успішної виховної системи, що побудована на продержавницькій
позиції, ефективність якої доведена тривалою практикою.
Закон України «Про визнання пластового руху та особливості державної
підтримки пластового, скаутського руху» визнає понад столітню безперервну
діяльність Пласту, який є українським скаутським рухом і має беззаперечний
історичний внесок у громадянську освіту дітей та молоді, здобуття і
становлення української державності та створює засади державної політики
щодо сприяння розвитку Пласту в Україні.
Починаючи з моменту заснування Пласту у 1921 році (саме на теренах
Закарпаття), розвинувшись в еміграції, пластовий рух повернувся до України
після відновлення незалежності у 1991 році та продовжив свою діяльність на
основі тих самих цінностей та методів виховання через Молодіжну
організацію «Пласт – Національна Скаутська Організація України» (далі –
Пласт). Такий безперервний, стійкий його розвиток свідчить про наявність
самодостатнього,
ефективного та адаптованого під потреби молоді
Закарпаття пластового методу.
Виходячи зі світового досвіду, зокрема досвіду розвинутих країн
євроатлантичної спільноти, залучення до скаутського руху становить у
середньому 1-3% від усієї громади, регіону (області). Близько ⅓ цієї кількості
складають волонтери, які організовують роботу, а ⅔ – це діти (тобто близько
3-5% від загальної кількості дітей).
За даними Державної служби статистики України, в Закарпатській
області станом на 1 березня 2021 року було зареєстровано 1 249339 ос.
наявного населення.
Станом на 2019 рік в Закарпатській області діє 595 закладів дошкільної
освіти, які відвідують 44 684 дітей. Зростає кількість дошкільнят, як у
Закарпатській області, так і в усій Україні, не охоплених виховним процесом.
Загалом в Україні, відповідно до статичних даних, поза виховним процесом у
закладах дошкільної освіти станом на 2019 рік перебувало близько 60 % дітей
від 2-х до 6-ти років.
Також важливо взяти до уваги статистичну інформацію щодо
чисельності дітей шкільного віку. Станом на 2021 рік в області більше 600
закладів середньої освіти, у яких навчається понад 160 тис. школярів. При
тому Закарпаття має найнижчий рейтинг за результатами ЗНО серед областей
України протягом останніх років. На Закарпатті діє 16 професійно-технічних
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закладів, у яких навчається 5,5 тис. студентів. Також в області є 9 ВНЗ, у яких
налічується понад 20 тис. студентів.
Загалом в Закарпатській області близько 240 тис. вихованців дитсадків
та учнівської і студентської молоді, що складає майже 20% від всього
населення області.
Відповідно, з метою виходу на оптимальну чисельність, а відтак на
максимальну соціальну ефективність діяльності Пласту в Закарпатській
області, необхідно залучити щонайменше 3% дітей, тобто понад 7000 дітей, а
також додатково по 700 пластових виховників із числа студентської молоді та
осіб старшого шкільного віку. З існуючою спроможністю – чисельністю у 250
пластунів і пластунок Закарпаття і слабкою динамікою зростання – пластовий
рух до бажаної чисельності може рухатись ще десятки років. А відтак область
суттєво втратить у можливостях розвинути людський потенціал.
Для того, щоб долучати якнайбільше нових дітей до Пласту, для початку
потрібно залучити і підготувати пластових виховників, а виховники,
відповідно до пластового методу, переважно, є волонтерами.
Попит на пластову освітню програму серед дітей (і серед їхніх батьків) у
Закарпатській області доволі високий, але кількість волонтерів є недостатня.
Водночас більшість волонтерів, які працюють з дітьми, виконують ще й
адміністративну волонтерську функцію у своєму осередку. Унаслідок такого
перевантаження волонтерів, Пласт Закарпаття фіксує емоційне вигорання та
ротацію 20-30% діючого складу уже вишколених пластових виховників, а
відтак і створені по області пластові осередки зникають (так було у випадку з
Пластом у Виноградові, Рахові).
Для залучення нових дітей потрібно систематично готувати достатню
кількість пластових виховників, щоб забезпечувати чисельне зростання
Пласту та задовольняти запит батьків і їхніх дітей щодо набуття дітьми
членства у Пласті, а також додаткову кількість на заміщення тих, які, з різних
причин, відходять від активної праці в пластовому русі, та впроваджувати
програми з підтримки діючих виховників, проводити окреме навчання для
адміністраторів і попереджувати вигорання цих волонтерських ресурсів.
Підготовка одного пластового виховника є тривалим процесом, оскільки
потребує не лише оволодіння теоретичним матеріалом щодо спеціальних
компетентностей. Пластові виховники мають бути носіями пластових
цінностей, що здобувається шляхом особистого практичного пластового
досвіду.
Незмінна ціннісна основа в Пласті є одним з ключових елементів
пластового методу. Тому залучення і навчання нових виховників має
відбуватись на засадах сталого розвитку. Розвиток Пласту, без підготовлених
на основі Пластових цінностей (Вірності Богові та Україні, допомога іншим та
формування лицарських характерів) виховників, не дасть належного
виховного результату для дітей.
Підготовка пластових виховників потребує інституційної підтримки з
боку громади Закарпаття, зокрема шляхом створення обласного Пластового
центру (такі центри вже створені в інших областях – Львівською,
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Рівненською, Київською, Тернопільською та Івано-Франківською обласними
радами).
На Закарпатті також гостро стоїть питання наявності приміщень, де
пластові виховники упродовж навчального року мають проводити щотижневі
заняття (сходини) з дітьми та молоддю, які є важливим елементом реалізації
пластової освітньої програми за пластовим методом (визнані Законом
України).
Для того, щоб Пласт став доступним для кожної дитини, потрібно
щонайменше в кожній територіальній громаді побудувати мережу спеціально
обладнаних приміщень (далі – домівок), де має системно реалізовуватись
пластова освітня програма. Це мають бути окремі простори із безпосереднім
доступом дітей, які діти облаштовують самостійно, під контролем пластових
виховників (наразі пластові домівки наявні лише в Ужгороді та Мукачеві).
Актуальним залишається питання забезпечення учасників пластового
руху туристичним та іншим необхідним спорядженням (особливо в
міжсезоння та під час занять на природі), яке дозволяє будь-якій дитині чи
молодій людині відчувати себе рівним у Пласті, незалежно від свого
соціального походження та місця проживання. Уже тепер у своїй діяльності
ми стикаємося з проблемою значно менших фінансових можливостей у
батьків дітей із віддалених від обласного центру місцевостей, а розвиток
організації наразі спирається на кошти батьків (членські внески).
Одним з найважливіших елементів символічної основи в пластовому
методі є також пластовий однострій, який консолідує пластовий рух у світі та
сприяє реалізації пластової освітньої програми. Для більшості сімей
Закарпаття повний пластовий однострій і необхідні елементи особистого
спорядження для пластових таборів і мандрівок є недоступними через скрутне
матеріальне становище родин.
Одним з головних завдань Програми є розвиток людського потенціалу,
виховання креативного, мислячого покоління нової формації, нових лідерів,
реформаторів та державотворців. Сьогодні Пласт в Україні – це найсучасніша
і перевірена століттям методика, яка дозволяє формувати лідерів нової
генерації українців. Сьогодні вихованці Пласту – це виконавчі директори
авторитетних міжнародних громадських організацій, які діють в Україні
(Трансперенсі інтернешнл, Міжнародна амністія), координатори найбільш
трендових молодіжних ініціатив і проєктів: Українська академія лідерства,
«Будуємо Україну разом», програма «Державотворець».
Яскравим прикладом патріотизму є присутність пластунів у
добровольчих і регулярних військах України. В останній російськоукраїнській війні, яка триває на сході, загинуло 6 вихованців Пласту.
Пластова (скаутська) гурткова система в жовтні 2018 року визнана
також Кабінетом Міністрів України як найкраща для виховання шкільної
молоді. Адже саме на базі пластової методики уряд вирішив розгортати
виховні частини (курені) дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»). Реалізація Програми підтримки пластового руху на Закарпатті – це
також і розвиток гри «Джура» в оптимальній формі на базі пластових куренів
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у закладах середньої освіти. Підготовка виховників не лише для гри «Джура»,
але й одразу для розгортання пластових куренів дозволить Закарпаттю
створити найпотужніший осередок нової державної системи виховання і
громадянської освіти в Україні.
Таким чином, створення розгалуженої мережі виховних частин Пласту,
які реалізовуватимуть пластову освітню програму за пластовим методом, у
всіх адміністративних районах Закарпатської області дозволить також
вирішити проблему відсутності позашкільного виховання дітей, не охоплених
гуртковою роботою в закладах середньої та початкової освіти.
За даними Міністерства статистики, в останні роки через відтік з країни
працездатного населення та зниження показників народжуваності, в
найближчі роки Україні загрожує гострий дефіцит кадрів. В області
спостерігається негативний приріст населення та різке зменшення кількості
молодих працездатних громадян.
Пласт та скаутські організації виховують в дітей та учнівської молоді
почуття патріотизму, бажання залишатися жити і працювати на своїй рідній
землі. Водночас збалансована пластова освітня програма передбачає
гармонійний розвиток особистості, виховання з молодої людини
добропорядного й активного громадянина.
Завдяки виконанню Програми та охопленню молоді Закарпаття
пластовим рухом, з'явиться можливість формувати мережу громадо- і
державотворців з числа учасників Пласту та скаутських організацій в області
та в усій Україні.
2. Визначення мети і завдань Програми
Метою Програми є забезпечити доступність Пласту для кожної дитини
Закарпаття, підтримку громади щодо залучення та підготовки пластових
виховників, сприяння розгортанню пластової інфраструктури для реалізації
пластовими виховниками пластової освітньої програми відповідно до
пластового методу.
Завданнями Програми є:
сприяти інституційному та організаційному розвитку Пласту та
скаутських організацій на Закарпатті шляхом посилення кадрового
потенціалу, реалізації програм, проєктів, спрямованих на досягнення
пластової освітньої програми;
популяризувати пластовий та скаутський рух в громадах області з
акцентом на залучення до руху нових волонтерів;
регулярне створення та поширення через соціальні мережі реклами
пластового методу;
забезпечити підтримку із залучення й підготовки пластових виховників,
зокрема інструкторів, адміністраторів Пласту та скаутських організацій;

7
сприяти всебічному розгортанню та підтримці належної пластової та
скаутської інфраструктури в усіх районах і територіальних громадах через
створення та підтримку молодіжних пластових центрів (домівок);
сприяти створенню пластового вишкільного центру для проведення
дитячих наметових і стаціонарних таборів (пластової оселі) у віддалених
гірських районах області;
імплементувати пластову освітню програму за пластовим методом у
систему освіти, що надасть можливість створення за підтримки органами
місцевого самоврядування груп, у межах яких здійснюється виховна
діяльність Пласту – куренів юнацтва і гнізд новацтва (пластові виховні
частини) у системі позашкільної освіти;
забезпечити обмін досвідом Пласту Закарпаття із організаціями
пластового та скаутського руху в діаспорі, зокрема в громадах трудових
еміґрантів з України (через відрядження волонтерів з України на вишколи і
табори та у зворотному режимі);
підтримка формування серед дітей та молоді Закарпаття розуміння
європейської ідентичності, сприяння інтеграції Пласту в європейську та
євроатлантичну скаутську спільноту;
створити
можливості для забезпечення пластовим одностроєм
пластових виховників та дітей, які здобувають громадянську освіту за
пластовою освітньою програмою;
забезпечити переклад, адаптацію та видання класики світової виховної
літератури, зокрема посібників для пластових виховників та дітей, які
здобувають громадянську освіту за пластовою освітньою програмою;
підтримка підготовки і видання пластових видань, зокрема періодичних;
проводити соціологічні та наукові дослідження з питань розвитку
Пласту та скаутських організацій на Закарпатті.
Програма ґрунтується на принципі громадсько-державного партнерства
(суб’єкт-суб’єктної взаємодії) – розвитку рівноправного партнерства між
пластовим рухом та органами місцевого самоврядування і органами
виконавчої влади Закарпаття в умовах спільної діяльності.
Реалізація Програми забезпечить стійкий комплексний розвиток Пласту
та скаутських організацій на Закарпатті з метою створення, розподілу та
використання матеріальних і фінансових ресурсів для реалізації пластової
освітньої програми, а також для розвитку кадрового потенціалу пластового
руху в Закарпатській області.
Досягнення мети Програми можливе за рахунок запровадження в усіх
районах Закарпаття осередків, де реалізовуватиметься пластова освітня
(навчально-виховна) програма як сукупність взаємопов’язаних компонентів
(методик, інструментів, заходів тощо) неформальної та інформальної освіти,
що спрямована на здобуття компетентностей дітьми та молоддю за
допомогою пластового методу і створена для досягнення призначення
пластового руху.
У рамках виконання Програми відбудеться інституційна підтримка
Пласту Закарпаття та скаутських організацій – реалізація проєктів,
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спрямованих на досягнення пластової освітньої (навчально-виховної)
програми як комплексу пластових заходів, що передбачають інформаційнопросвітницьку, освітню, методичну, оздоровчу діяльність за пластовим і
скаутським методом.
3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем, обсягів та
джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми
Заходи Програми скеровані на сприяння духовному, розумовому та
фізичному розвитку дітей і молоді Закарпаття, їхній соціальній адаптації,
підвищенні здатності інтегруватися в доросле суспільство; формування
демократичного світогляду в юного покоління; підвищення громадської
активності i готовності бути будівничими, i дієвими членами громадянського
суспільства; пропагування здорового способу життя та попередження
залежності від токсичних речовин; поширення екологічної свідомості,
заохочення належного ставлення до довкілля; поширення базових
економічних знань, формування знань i навичок, необхідних для успішної
діяльності в умовах ринкової економіки.
Фінансування Програми відбуватиметься за етапами:
2022 рік – реалізація Програми за рахунок коштів обласного бюджету,
кошти грантових програм;
2023 рік – реалізація Програми за рахунок коштів обласного бюджету, з
можливістю співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10%, кошти
грантових програм;
2024 рік – реалізація Програми за рахунок коштів обласного бюджету, з
можливістю співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 15%, кошти
грантових програм;
2025 рік – реалізація Програми за рахунок коштів обласного бюджету, з
можливістю співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 20%, кошти
грантових програм.
Фінансування Програми здійснюється в межах коштів, передбачених у
бюджеті області на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел, не
заборонених законодавством України.
Реалізація заходів Програми за етапами, протягом 2021 – 2025 років:
2022 рік – реалізація загальнообласних заходів ГО «Закарпатська округа
Пласту – національної скаутської організації України», реалізація графіка
навчальних семінарів, вишколів, тренінгів, організованих ГО «Закарпатська
округа Пласту – національної скаутської організації України» та скаутських
організацій, реалізація виїзних презентацій, зустрічей, заходів для дітей,
учнівської та студентської молоді Закарпаття, проведення пластових таборів,
мандрівок;
реалізація загальнообласних заходів на території «Закарпатська округа
Пласту – національної скаутської організації України», подальше розгортання
інформаційної кампанії у форматі соціальної реклами «Відроджуй традиції!
Вступай до Пласту»; реалізація графіка навчальних семінарів, вишколів,
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тренінгів, організованих на базі «Закарпатської округи Пласту – національної
скаутської організації України», реалізація виїзних презентацій, зустрічей,
заходів для дітей, учнівської та студентської молоді Закарпаття, проведення
пластових таборів, мандрівок, створення пластових молодіжних центрів у
більшості районів області і пластової оселі у гірському районі області;
2023 рік – реалізація загальнообласних заходів на базі «Закарпатської
округи Пласту – національної скаутської організації України», продовження
інформаційної кампанії у форматі соціальної реклами «Вступай до Пласту»;
реалізація графіка навчальних семінарів, вишколів, тренінгів, організованих
на базі «Закарпатської округи Пласту – національної скаутської організації
України», реалізація виїзних презентацій, зустрічей, заходів для дітей,
учнівської та студентської молоді Закарпаття, проведення пластових таборів,
мандрівок, створення молодіжних пластових центрів у всіх районах області,
участь у міжнародних заходах представників молоді Закарпаття за участі
закладу «Закарпатський обласний Пластовий центр»;
2024 рік – реалізація загальнообласних заходів на базі «Закарпатської
округи Пласту – національної скаутської організації України», реалізація
графіка навчальних семінарів, вишколів, тренінгів, організованих
«Закарпатською округою Пласту – національної скаутської організації
України», реалізація виїзних презентацій, зустрічей, заходів для дітей,
учнівської та студентської молоді Закарпаття, проведення пластових таборів,
мандрівок, свят на території області, проведення всеукраїнських заходів на
базі «Закарпатська округа Пласту – національної скаутської організації
України»;
2025 рік – реалізація загальнообласних заходів на базі території
«Закарпатська округа Пласту – національної скаутської організації України»,
реалізація графіка навчальних семінарів, вишколів, тренінгів, організованих
«Закарпатська округа Пласту – національної скаутської організації України»,
реалізація виїзних презентацій, зустрічей, заходів для дітей, учнівської та
студентської молоді Закарпаття, проведення пластових таборів, мандрівок,
свят на території області, проведення всеукраїнських заходів на базі
«Закарпатська округа Пласту – національної скаутської організації України».
З метою належної реалізації заходів Програми рішенням Закарпатської
обласної ради буде створено «Закарпатську округу Пласту – національної
скаутської організації України».
4. Перелік заходів Програми та результативні показники
Досягнення мети і завдань Програми передбачається за напрямами
діяльності, поданими нижче.
4.1. Підтримка інституційного розвитку Пласту та скаутських
організацій в Закарпатській області шляхом діяльності закладу
«Закарпатський обласний Пластовий центр»:
забезпечення рівного доступу дітей, учнівської та студентської молоді
Закарпаття до пластової методики виховання шляхом забезпечення реалізації
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заходів ГО ««Закарпатська округа Пласту – національної скаутської
організації України» як центрального адміністративного осередку,
відповідального за створення нових, підтримку та координацію діючих
пластових осередків, а також скаутських організацій у всіх районах і містах
обласного підпорядкування Закарпатської області;
забезпечення розвитку регіональної мережі пластових молодіжних
центрів (домівок), виховних частин, наметових полів (кемпінгів), пластових
осель в Закарпатській області;
міжвідомча координація органів виконавчої влади і органів місцевого
самоврядування з надання підтримки пластового та скаутського руху,
зміцнення співробітництва на всіх рівнях (через Наглядову раду обласного
пластового центру);
запровадження пластового напрямку в системі освіти та підтримка
пластових виховних частин, що діють у системі позашкільної освіти;
створення можливостей із надання приміщень на пільгових умовах для
реалізації пластової освітньої програми за пластовим методом, зокрема в
публічних бібліотеках області та закладах позашкільної освіти.
4.2. Організація, координація й підтримка проведення літніх та
зимових пластових і скаутських таборів, а також «Свят весни»:
проведення щорічних пластових та скаутських освітніх таборів в
Закарпатській області для різновікових категорій дітей та молоді з метою
забезпечення оздоровлення, організованих за пластовою методикою
виховання;
проведення загальнообласних, районних, міжрайонних пластових та
скаутських таборів, інших різноформатних заходів, зокрема: наметових
таборів, походів, зборів-походів, сплавів, вишколів, спрямованих на
формування інтелектуальних, фізичних і творчих навичок, набуття
компетенцій, забезпечення мобільності молоді та розвиток Пластового руху в
області;
підтримка, зокрема фінансова (покриття цілком або частково
внесків/вкладок на участь), вихованців і членів Пласту Закарпаття та
скаутських організацій щодо їхньої участі у всеукраїнських і міжнародних
пластових таборах, а також у скаутських заходах у країнах ЄС та світі.
4.3. Підтримка програми підготовки пластових та скаутських
виховників, зокрема: навчання, методична підтримка осередків та
волонтерів Пласту і скаутських організацій у Закарпатській області:
розробка і підтримка обласної програми підготовки пластових
виховників, зокрема визнання цієї програми в системі освіти як однієї із форм
підвищення кваліфікації педагогів,
організація та проведення курсів, тренінгів, вишколів, семінарів, у тому
числі в онлайн-форматі;
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розробка,
виготовлення
та
розповсюдження
інформаційнопросвітницьких відео-, аудіо- та друкованих матеріалів на тему виховання та
організації роботи за пластовими та скаутськими методиками;
підтримка ініціативи прирівнювання пластових виховників, які
працюють у системі позашкільної освіти, до тарифних розрядів старших
керівників та керівників туристських груп (походів, експедицій, екскурсій);
включення пластового та скаутського напрямку в діяльність
позашкільних навчальних закладів області, фінансова підтримка пластових
гуртків, які діятимуть у форматі пластових виховних частин (куренів юнацтва,
гнізд новацтва);
запровадження методистів з питань підтримки розвитку Пласту та
скаутських організацій в обласних позашкільних навчальних закладах;
створення умов для успішної взаємодії закладів освіти з пластовим та
скаутським рухом, формування ефективних механізмів спільної діяльності
закладів загальної середньої та позашкільної освіти з Пластом на теренах
Закарпаття;
сприяння пластовому та скаутському рухові у підготовці та виданні
освітніх видань, зокрема періодичних.
4.4. Розроблення та реалізація проєктів, спрямованих на залучення
пластових і скаутських виховників та дітей, що є учасниками пластового
і скаутського руху, до участі в житті суспільства на міжнародному,
всеукраїнському, регіональному та місцевому рівнях:
проведення заходів для розвитку духовних, розумових, соціальних i
фізичних якостей молоді Закарпаття, популяризації українських традицій,
передачі знань i розуміння історії України, культури, національних цінностей,
власної ідентичності;
проведення всеукраїнських та обласних конференцій, різноформатних
заходів (засідання за круглим столом, концерти, конференції, форуми,
марафони, збори, зльоти, дебати, тренінги, семінари-тренінги, семінари,
фестивалі, пленери, акції, ігри, конкурси, змагання) з метою розвитку
духовних, розумових, соціальних i фізичних якостей молоді Закарпаття;
створення пластових виховних частин, гуртків, об'єднань, осередків для
популяризації українських традицій, передачі знань i розуміння історії
України, культури, національних цінностей, власної ідентичності;
проведення різноформатних заходів з метою популяризації національнокультурних традицій, історичних дат, знакових подій та для укріплення
моральних, духовних, етичних цінностей дітей і молоді, які проходять
пластову виховну програму, а також для осіб, зацікавлених пластовою
освітньою методикою, зокрема представників учнівської, студентської і
трудової молоді, педагогічних працівників, волонтерів, представників
інститутів громадянського суспільства Закарпаття.
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4.5. Розвиток міжнародного партнерства у сфері громадянської
освіти та розвитку пластового і скаутського руху у світі, партнерство із
міжнародним скаутським рухом:
налагодження співпраці з організаціями
Пласту та скаутських
організацій у світі, Конференцією Українських Пластових Організацій КУПО,
зокрема через участь делегацій представників Закарпаття в міжнародних
заходах, конференціях, таборах;
забезпечення умов для проведення міжнародних різноформатних
заходів та прийому міжнародних груп і делегацій, окремих представників
світового скаутського руху на базі ГО «Закарпатська округа Пласту –
національної скаутської організації України»;
налагодження співпраці з Всесвітньою Організацією Скаутського Руху
ВОСР, іншими іноземними скаутськими організаціями, зокрема через участь
делегацій представників Закарпаття в міжнародних заходах, конференціях,
таборах;
створення умов та матеріально-технічне забезпечення делегацій, груп,
окремих представників Закарпатської області для участі в міжнародних
заходах, спрямованих на розвиток громадянської освіти, національнопатріотичного виховання та розвиток скаутського руху.
4.6. Забезпечення співпраці органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування Закарпатської області з Пластом та
скаутськими організаціями, використання їхніх можливостей щодо
інформаційної, просвітницької, освітньої, методичної діяльності
Перелік напрямів (завдань, заходів) використання бюджетних коштів та
зміни до них з визначеним обсягом фінансування щорічно затверджуються
облдержадміністрацією за погодженням із бюджетною комісією обласної
ради.
Результативні показники реалізації Програми наведені в таблиці 1.
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Таблиця 1. Показники виконання Програми
Назва показника
Формування постійного місця
дислокації таборів Пласту

Проведення ознайомчих
презентацій Пласту в ОТГ, од.
Збільшення кількості
активних учасників
організації до 3000, осіб
Залучення до роботи з
молоддю 200 воло'нтерів, які
вестимуть виховну діяльність
з молоддю, осіб
Проведення комплексних
навчань волонтерів за
пластовою методикою, од.
Організація та проведення
заходів виховного та
патріотичного спрямування
на території області, од.
Організація та проведення
таборів з елементами
оздоровлення, од.
Формування ефективної
системи підтримки Пласту та
скаутських організацій на
регіональному та місцевому
рівні,%

2022
Оформлення
земельної
ділянки під
організацію
проведення
таборів у селі
В.Солотвино
Ужгородського
району за ГО
«Закарпатська
округа Пласту
– національної
скаутської
організації
України»
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Індикатор виконання
2023
2024
2025
Залучення
Будівельні
коштів під
роботи.
будівництво
Центру
Організація
розвитку
місць для
Пласту.
таборування
Будівельні
(кемпінгів) у 6
роботи.
районах області.

Всього
Створення
закладу
«Закарпатський
обласний
Пластовий
центр».

15

15

15

64

1000

1200

2200

3000

3000

50

40

50

8

7

9

10

34

14

15

18

20

67

6

7

10

15

38

25

45

60

100

100

60

200
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Про успішність реалізації Програми свідчитиме:
збільшення відсотка впізнаваності і довіри до Пласту та скаутських
організацій на Закарпатті серед українського суспільства і зокрема серед
учнівської молоді;
забезпечення поінформованості жителів територіальних громад
Закарпатської області про пластовий та скаутський рух, його історію та
виховання дітей і молоді на основі пластової методики виховання, з метою
протидії негативному впливу інформаційної пропаганди іноземних та
вітчизняних засобів масової інформації, що здійснюють психологічний тиск
на українське суспільство, з метою поширення неправдивих відомостей про
сучасні події та історичне минуле українського народу;
підвищення обізнаності серед молоді про пластову та скаутську освітню
програму і пластовий метод (щонайменше 50% студентів і учнів середньої
школи мають базові знання про Пласт);
збільшення до 2025 року кількості волонтерів Пласту і скаутських
організацій на Закарпатті із наявних 20 (це за 30 років відродженої діяльності
в області) до щонайменше 200 пластових виховників (а також інструкторів та
адміністраторів);
збільшення кількості молодіжних пластових центрів, які стануть
доступними для всієї молоді області, незалежно від місця проживання дитини
чи молодої людини;
забезпечення доступності освітньої пластової програми за пластовим та
скаутським методом для всіх дітей області (через онлайн-платформи) та для
більше 50% дітей області;
збільшення кількості дітей, включених до Пласту та скаутських
організацій на Закарпатті, а також молоді, залученої до волонтерської
діяльності (ціль – до 2025 року охопити 5% учнівської молоді різними
формами пластової освітньої програми, передусім через створення
громадсько-активних соціальних середовищ);
рівномірна присутність у всіх районах Закарпатської області дорослих
волонтерів, залучених до пластового руху, готових до ведення виховної праці
з дітьми і молоддю на основі пластової та скаутської методики;
організація протягом 2022 – 2025 років 6 наметових містечок-кемпінгів
у 6 районах області;
проведення протягом 5-ти років реалізації Програми 30 пластових
таборів для дітей і молоді;
проведення протягом терміну дії Програми 50 комплексних навчань
волонтерів за пластовою методикою, за роками.
VІІ. Координація і контроль за виконанням Програми
Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної
державної адміністрації, ГО ««Закарпатська округа Пласту – національної
скаутської організації України» та скаутські організації забезпечують
реалізацію заходів у повному обсязі та у визначені терміни.
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Координація діяльності, спрямованої на виконання заходів Програми
здійснюється департаментом освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської
обласної державної адміністрації (орган виконавчої влади у сфері молодіжної
політики) та Наглядовою радою Пластового центру.
За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням
загальної соціально-економічної ситуації в області та змін зовнішніх умов, що
можуть мати місце в ході реалізації Програми, допускається коригування
заходів Програми. Упродовж терміну виконання Програми можуть вноситися
зміни і доповнення з метою дотримання диференційованого підходу до
виконання основних заходів.
Співвиконавці Програми звітують департаменту освіти і науки, молоді
та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації про виконання
Програми щопівроку до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом.

Додаток 2
до Програми
Ресурсне забезпечення Програми
Обсяг коштів, які пропонується залучити на
виконання Програми
2022
Обсяг ресурсів всього,
у тому числі :
обласний бюджет
бюджети
сільських,
територіальних громад
кошти небюджетних
джерел (інші джерела)

селищних,

Заступник голови обласної ради

Всього витрат на
виконання Програми,
тис. грн

Роки виконання
2023

2024

2025

1500,00
1285,00

2100,00
1455,00

3540,00
1390,00

4640,00
1175,00

11 780,00
2985,00

150,00

585,00

875,00

1375,00

3490,00

65,00

60,00

1275,00

2090,00

5305,00

міських

Андріана СУШКО
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Додаток 3 до Програми
Фінансове забезпечення Програми

Заходи Програми

1

Терміни
виконання
Програми

Відповідальні
виконавці

2

3

Прогнозні обсяги фінансування,

Джерела
фінансування

4

Очікувані
результати

(тис. грн)

Всього

2022

2023

2024

2025

5

6

7

8

9

10

Підтримка інституційного розвитку Пласту та скаутських організацій у Закарпатській області шляхом
діяльності закладу «Закарпатський обласний Пластовий центр»

1.
Створення
пластової
оселі,
облаштування
кемпінгів
для
наметового
таборування
та
проведення
оздоровчих
та
виховно-вишкільних
таборів

2022-2025

Відокремлений
підрозділ молодіжної
організації «ПЛАСТ
– НАЦІОНАЛЬНА
СКАУТСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
УКРАЇНИ» у місті
Ужгород «Станиця
Ужгород», (надалі за
текстом – «Станиця
Ужгород»), скаутські
організації,
департамент освіти і
науки, молоді і
спорту Закарпатської
облдержадміністрації,
районні державні
адміністрації,
виконавчі комітети
місцевих рад ТГ

Всього
обласний
бюджет
бюджети
сільських,
селищних,
міських

900

0,00

200,00

300,00

400,00

0,00

0

0

0

0

900,00

0

200

300

400

0,00

0

0

0

0

територіальних
громад

інші джерела

Створено
інфраструктуру
для
«Закарпатського
обласного
пластового
центру»,
облаштовано
територію
пластової оселі,
кемпінги для
проведення
таборів Пласту
та скаутських
організацій на
території
області.
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Всього
1.1.
Виділення
земельної ділянки
під
облаштування
«Закарпатського
обласного
пластового центру»

2022-2025

Станиця Ужгород,
департамент освіти і
науки, молоді і
спорту Закарпатської
облдержадміністрації,
районні державні
адміністрації,
виконавчі комітети
місцевих рад ТГ

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

Всього

3300,00

0,00

300,00

1000,00

2000,00

обласний
бюджет

300,00

0

300

0

0

0,00

0

0

0

0

3000,00

0

0

1000

2000

обласний
бюджет
бюджети
сільських,
селищних,
міських
територіальних
громад
інші джерела
Всього

1.2.
Благоустрій
території
під
«Закарпатський
обласний пластовий
центр»

2022-2025

Станиця Ужгород,
департамент освіти і
науки, молоді і
спорту Закарпатської
облдержадміністрації,
комунальні
підприємства області

обласний
бюджет
бюджети
сільських,
селищних,
міських
територіальних
громад
інші джерела

1.3. Облаштування
«Закарпатського
обласного
пластового центру»
шляхом
будівництва.

2022-2025

Станиця Ужгород,
комунальні
підприємства області

бюджети
сільських,
селищних,
міських
територіальних
громад
інші джерела

Створено
інфраструктуру
для
«Закарпатського
обласного
пластового
центру».

Створено
інфраструктуру
для
«Закарпатського
обласного
пластового
центру»,
облаштовано
територію
пластової оселі.

Створено
інфраструктуру
для
«Закарпатського
обласного
пластового
центру»,
облаштовано
територію
пластової оселі.
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2.
Придбання
пластових
одностроїв,
таборового
спорядження.

2022-2025

Станиця Ужгород,
департамент освіти і
науки, молоді і
спорту Закарпатської
облдержадміністрації,
районні державні
адміністрації,
виконавчі комітети
місцевих рад ТГ

Всього

770

120,00

150,00

200,00

300

обласний
бюджет

420

120

100

100

100

350

0

50

100

200

0

0

0

0

0

бюджети
сільських,
селищних,
міських
територіальних
громад
інші джерела

2.1. Придбання та
обслуговування
комп’ютерної
техніки та іншого
офісного
обладнання
(принтери,
багатофункціональні
пристрої, картриджі,
проектор,
екран,
звукове обладання,
тощо),
придбання
канцелярії,
поліграфічної
продукції.
2.2.
Придбання
транспортних
засобів
для
забезпечення

2022-2025

Станиця Ужгород,
департамент освіти і
науки, молоді і
спорту Закарпатської
облдержадміністрації,
районні державні
адміністрації,
виконавчі комітети
місцевих рад ТГ

Всього

900

400

150,00

200

300

обласний
бюджет

550

350

100

100

100

350

0

50

100

200

0

0

0

0

0

Всього

400

0

0

400

0

обласний
бюджет

200

0

0

200

0

бюджети
сільських,
селищних,
міських
територіальних
громад
інші джерела

2022-2025

Станиця Ужгород,
департамент освіти і
науки, молоді і
спорту Закарпатської

Створено
інфраструктуру
для
«Закарпатського
обласного
пластового
центру» та
матеріальну базу
для проведення
таборів, для
ведення
системної
діяльності по
роботі з
молоддю.

Створено
інфраструктуру
для
«Закарпатського
обласного
пластового
центру» та
матеріальну базу
для проведення
таборів, для
ведення
системної
діяльності по
роботі з
молоддю.
Створено
інфраструктуру
для
«Закарпатського

20
матеріально
технічної
бази
Пластового центру.

облдержадміністрації,
районні державні
адміністрації,
виконавчі комітети
місцевих рад ТГ

бюджети
сільських,
селищних,
міських
територіальних
громад
інші джерела

0

0

0

0

0

200

0

0

200

0

обласного
пластового
центру» та
матеріальну базу
для проведення
таборів, для
ведення
системної
діяльності по
роботі з
молоддю.

Організація, координація і підтримка проведення літніх і зимових пластових і скаутських таборів, а також
«Свят весни»
3. Проведення літніх
та
зимових,
виховно-вишкільних
та
оздоровчих,
наметових
і
стаціонарних
таборів в тому числі
спеціалізованих
(водних, літунських
тощо) за пластовою
методикою.
3.1. Проживання та
харчування
учасників літніх та
зимових, виховновишкільних
та
оздоровчих,
наметових
і
стаціонарних
таборів в тому числі
спеціалізованих
(водних, літунських
тощо) за пластовою
методикою.

Всього

2022-2025

Станиця Ужгород,
департамент освіти і
науки, молоді і
спорту Закарпатської
облдержадміністрації,
районні державні
адміністрації,
виконавчі комітети
місцевих рад ТГ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всього

2460

570

590

600

700

обласний
бюджет

2010

510

500

500

500

450

60

90

100

200

0

0

0

0

обласний
бюджет
бюджети
сільських,
селищних,
міських
територіальних
громад
інші джерела

2022-2025

Станиця Ужгород,
скаутські організації,
департамент освіти і
науки, молоді і
спорту Закарпатської
облдержадміністрації,
районні державні
адміністрації,
виконавчі комітети
місцевих рад ТГ

бюджети
сільських,
селищних,
міських
територіальних
громад
інші джерела

Проведено
пластові і
скаутські табори
з охопленням 3
тис. осіб, із
поступовим
переведенням
фінансування на
ОТГ та інші
джерела.

Проведено
пластові і
скаутські табори
з охопленням 3
тис. осіб, із
поступовим
переведенням
фінансування на
ОТГ та інші
джерела.
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3.2.Транспортування
учасників літніх та
зимових, виховновишкільних
та
оздоровчих,
наметових
і
стаціонарних
таборів в тому числі
спеціалізованих
(водних, літунських
тощо).

2022-2025

Станиця Ужгород,
департамент освіти і
науки, молоді і
спорту Закарпатської
облдержадміністрації,
районні державні
адміністрації,
виконавчі комітети
місцевих рад ТГ

Всього

460

70

120

130

140

обласний
бюджет

360

60

100

100

100

100

10

20

30

40

0

0

0

0

Всього

750

110

190

200

250

обласний
бюджет

350

50

100

100

100

400

60

90

100

150

0

0

0

0

0

бюджети
сільських,
селищних,
міських
територіальних
громад
інші джерела

3.3.
Залучення
вузьких спеціалістів
та інструкторів на
умовах
цивільноправових угод.

2022-2025

Станиця Ужгород,
департамент освіти і
науки, молоді і
спорту Закарпатської
облдержадміністрації,
районні державні
адміністрації,
виконавчі комітети
місцевих рад ТГ

бюджети
сільських,
селищних,
міських
територіальних
громад
інші джерела

Проведено
пластові і
скаутські табори
з охопленням 3
тис. осіб, із
поступовим
переведенням
фінансування на
ОТГ та інші
джерела.

Проведено
пластові табори з
охопленням 3
тис. осіб, із
поступовим
переведенням
фінансування на
ОТГ та інші
джерела.

Підтримка програми підготовки пластових та скаутських виховників, зокрема: навчання, методична
підтримка осередків та волонтерів Пласту і скаутських організацій у Закарпатській області
4.
Послуги
з
організації
та
проведення освітніх
тренінгів, вишколів,
дошколів, семінарів
(КВДЧ, РОВ, КВВ
та ін.) у т. ч. в
онлайнформаті,
для
виховників,
адміністраторів,

2022-2025

Станиця Ужгород,
скаутські організації,
департамент освіти і
науки, молоді і
спорту Закарпатської
облдержадміністрації,
районні державні
адміністрації,
виконавчі комітети
місцевих рад ТГ

Всього

400

80

90

110

120

обласний
бюджет

200

50

50

50

50

110

0

20

40

50

бюджети
сільських,
селищних,
міських
територіальних
громад

Проведено
навчання для 200
волонтерів, які
долучилися до
Пласту з громади
(не менше 4
заходів на рік),
волонтери
володіють
пластовою
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інших представників
пластового
та
скаутського руху.

інші джерела

90

30

20

20

20

методикою
роботи з
молоддю

Розроблення та реалізація проєктів, спрямованих на залучення пластових і скаутських виховників та дітей,
що є учасниками пластового і скаутського руху, до участі в житті суспільства на міжнародному,
всеукраїнському, регіональному та місцевому рівнях
5. Організація та
проведення
загальнообласних
заходів, пластових і
скаутських зборів,
конференцій,
форумів,
екологопросвітницьких,
патріотичних
та
українських
традиційних
свят,
презентацій
та
інших
різноформатних
заходів з метою
обміну
досвідом,
активізації роботи з
учнівською
та
студентською
молоддю, розвитку
Пластового
і
скаутського руху в
області.
5.1.
Транспортування
учасників
загальнообласних
заходів, пластових і

2022-2025

2022-2025

Станиця Ужгород,
департамент освіти і
науки, молоді і
спорту Закарпатської
облдержадміністрації,
районні державні
адміністрації,
виконавчі комітети
місцевих рад ТГ

Станиця Ужгород,
департамент освіти і
науки, молоді і
спорту Закарпатської
облдержадміністрації,

Всього

370

65

80

105

120

обласний
бюджет

200

50

50

50

50

110

0

20

40

50

інші джерела

60

15

10

15

20

Всього

165

5

20

70

70

обласний
бюджет

115

5

10

50

50

бюджети
сільських,
селищних,
міських
територіальних
громад

Створено
активну
спільноту з
батьків молоді та
дітей, долучено
інші громадські
організації та
ОМС до заходів
Пласту та
скаутських
організацій, а
також активна
участь пластунів
у заходах інших
ОГС та ОМС (не
менше 2 заходів
на рік).

Створено
активну
спільноту з
батьків молоді та
дітей, долучено
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скаутських зборів,
конференцій,
форумів,
екологопросвітницьких,
патріотичних
та
українських
традиційних
свят,
презентацій
та
інших
різноформатних
заходів.

5.2.
Харчування
учасників
загальнообласних
заходів, пластових
зборів, конференцій,
форумів,
екологопросвітницьких,
патріотичних
та
українських
традиційних
свят,
презентацій
та
інших
різноформатних
заходів.
5.3. Послуги з друку
поліграфічних
матеріалів
для
учасників
загальнообласних
заходів, пластових
та
скаутських
зборів, конференцій
тощо.

районні державні
адміністрації,
виконавчі комітети
місцевих рад ТГ

бюджети
сільських,
селищних,
міських

25

0

5

10

10

інші джерела

25

0

5

10

10

Всього

220

50

45

60

65

обласний
бюджет

110

30

20

30

30

80

15

20

20

25

інші джерела

30

5

5

10

10

Всього

170

50

40

40

40

обласний
бюджет

110

50

30

20

10

бюджети
сільських,
селищних,
міських

60

0

10

20

30

територіальних
громад

2022-2025

2022-2025

Станиця Ужгород,
скаутські організації
департамент освіти і
науки, молоді і
спорту Закарпатської
облдержадміністрації,
районні державні
адміністрації,
виконавчі комітети
місцевих рад ТГ

Станиця Ужгород,
скаутські організації,
департамент освіти і
науки, молоді і
спорту Закарпатської
облдержадміністрації,
районні державні
адміністрації,
виконавчі комітети

бюджети
сільських,
селищних,
міських
територіальних
громад

інші громадські
організації та
ОМС до заходів
Пласту та
скаутських
організацій, а
також активна
участь пластунів
у заходах інших
ОГС та ОМС (не
менше 2 заходів
на рік).
Створено
активну
спільноту з
батьків молоді та
дітей, долучено
інші громадські
організації та
ОМС до заходів
Пласту та
скаутських
організацій, а
також активна
участь пластунів
у заходах інших
ОГС та ОМС (не
менше 2 заходів
на рік).
Створено
активну
спільноту з
батьків молоді та
дітей, долучено
інші громадські
організації та
ОМС до заходів
Пласту та

24
місцевих рад ТГ

територіальних
громад

інші джерела

0

0

0

0

0

скаутських
організацій, а
також активна
участь пластунів
у заходах інших
ОГС та ОМС (не
менше 2 заходів
на рік).

Розвиток міжнародного партнерства у сфері громадянської освіти та розвитку пластового і скаутського
руху у світі, партнерство із міжнародним скаутським рухом
6.
Проведення
спільних
заходів,
таборів
зі
скаутськими
організаціями
сусідніх
країн,
участь
пластунів
Закарпаття в заходах
іноземних
скаутських
організацій.

6.1.
Послуги з
організації
та
проведення заходів
міжнародної
співпраці, таборів зі
скаутськими
організаціями
сусідніх країн.

6.2.

Забезпечення

2022-2025

Станиця Ужгород,
скаутські організації,
департамент освіти і
науки, молоді і
спорту Закарпатської
облдержадміністрації,
районні державні
адміністрації,
виконавчі комітети
місцевих рад ТГ

Всього

0

0

0

0

0

обласний
бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всього

250

60

60

60

70

обласний
бюджет

200

50

50

50

50

0

0

0

0

0

інші джерела

50

10

10

10

20

Всього

115

25

30,00

30

30

бюджети
сільських,
селищних,
міських
територіальних
громад
інші джерела

2022-2025

2022-2025

Станиця Ужгород,
скаутські організації,
департамент освіти і
науки, молоді і
спорту
облдержадміністрації,
районні державні
адміністрації,
виконавчі комітети
місцевих рад ТГ
Станиця Ужгород,

бюджети
сільських,
селищних,
міських
територіальних
громад

Налагоджено
співпрацю та
обмін досвідом
Пласту
Закарпаття та
скаутських
організацій
Закарпаття зі
скаутськими
організаціями
Угорщини, Чехії,
Словаччини,
Румунії.
Налагоджено
співпрацю та
обмін досвідом
Пласту
Закарпаття та
скаутських
організацій
Закарпаття зі
скаутськими
організаціями
Угорщини, Чехії,
Словаччини,
Румунії.
Налагоджено

25
учасників делегацій
із
Закарпаття
у
заходах за кордоном
(представницькі
витрати, тощо).

скаутські організації,
департамент освіти і
науки, молоді і
спорту Закарпатської
облдержадміністрації,
районні державні
адміністрації,
виконавчі комітети
місцевих рад ТГ

обласний
бюджет
бюджети
сільських,
селищних,
міських

80

20

20

20

20

0

0

0

0

0

35

5

10

10

10

територіальних
громад
інші джерела

співпрацю та
обмін досвідом
Пласту і
скаутських
організацій
Закарпаття зі
скаутськими
організаціями
Угорщини, Чехії,
Словаччини,
Румунії.

Забезпечення співпраці органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Закарпатської
області з Пластом та скаутськими організаціями, використання їхніх можливостей щодо інформаційної,
просвітницької, освітньої, методичної діяльності
7. Організація та
проведення виїзних
презентацій Пласту і
скаутських
організацій,
з
національнопатріотичного
виховання, зокрема,
за
пластовою
методикою
в
районах області, з
метою
популяризації
Пластового
руху,
пошуку і залучення
волонтерів,
створення
ініціативних
груп
Пласту на місцях,
пластових виховних
частин,
гуртків,
об'єднань, осередків
(в
тому
числі
транспортні
витрати,
послуги

2022-2025

Станиця Ужгород,
скаутські організації,
департамент освіти і
науки, молоді і
спорту Закарпатської
облдержадміністрації,
районні державні
адміністрації,
виконавчі комітети
місцевих рад ТГ

Всього

150

45

35,00

35

35

обласний
бюджет

100

40

25

20

15

бюджети
сільських,
селищних,
міських ТГ

50

5

10

15

20

інші джерела

0

0

0

0

0

Створено
передумови для
відкриття нових
пластових і
скаутських
осередків,
знайдено
волонтерів на
місцях,
налагоджено
співпрацю між
ТГ й
ініціативною
групою Пласту

26
друку, тощо)

ЗАГАЛОМ

Заступник голови обласної ради

11780,00

1500,00

2100,00

3540,00

4640,00

Андріана СУШКО
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Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
Програма підтримки пластунського та скаутського руху у
Закарпатській області на 2022-2025 роки
Підставою прийняття розпорядження є норми та положення
Підстава для
Закону України «Про визнання пластового руху та
розроблення
особливості державної підтримки пластового, скаутського
Програми
руху»
Депутат обласної ради Ман Денис Миколайович, Громадська
Розробники
організація «Закарпатська округа Пласту – національної
Програми
скаутської організації України»
Громадська організація «Закарпатська округа Пласту –
національної скаутської організації України», скаутські
Учасники
організації Закарпаття, відповідальний орган виконавчої влади
Програми
у сфері реалізації молодіжної політики регіонального рівня,
органи місцевого самоврядування, виконавчі комітети
місцевих рад територіальних громад
Метою Програми є забезпечення доступності Пласту для
кожної дитини Закарпаття, підтримка громади щодо
залучення та підготовки пластових виховників, сприяння
розгортанню пластової інфраструктури для реалізації
пластовими виховниками пластової освітньої програми
відповідно до пластового і скаутського методу.
Основні цілі Програми:
●
сприяти інституційному та організаційному розвитку
Пласту на Закарпатті шляхом посилення кадрового
потенціалу, реалізації програм, проєктів, спрямованих на
досягнення пластової освітньої програми;
Мета і основні ●
популяризувати пластовий рух в громадах області із
цілі Програми акцентом на залучення до руху нових волонтерів;
●
регулярне створення та поширення через соціальні
мережі реклами пластового та скаутського методу;
●
забезпечити підтримку із залучення та підготовки
пластових і скаутських виховників, зокрема інструкторів та
адміністраторів Пласту;
●
сприяти всебічному розгортанню та підтримці належної
пластової інфраструктури в усіх районах і територіальних
громадах через створення та підтримку молодіжних пластових
центрів (домівок);
●
сприяти створенню пластового вишкільного центру для
проведення дитячих наметових і стаціонарних таборів
Назва
Програми
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(пластової оселі) у віддалених гірських районах області;
●
імплементувати пластову освітню програму за
пластовим методом у систему освіти, що надасть можливість
створення за підтримки органами місцевого самоврядування
груп, у межах яких здійснюється виховна діяльність Пласту –
куренів юнацтва і гнізд новацтва (пластові виховні частини) у
системі позашкільної освіти;
●
забезпечити обмін досвідом Пласту та скаутських
організацій Закарпаття із організаціями пластового руху в
діаспорі, зокрема в громадах трудових еміґрантів з України
(через відрядження волонтерів з України на вишколи і табори
та у зворотному режимі);
●
підтримка формування серед дітей та молоді Закарпаття
розуміння європейської ідентичності, сприяти інтеграції
Пласту в європейську та євроатлантичну скаутську спільноту;
●
створити
можливості для забезпечення пластовим
одностроєм пластових виховників та дітей, які здобувають
громадянську освіту за пластовою освітньою програмою;
●
забезпечити переклад, адаптацію та видання класики
світової виховної літератури, зокрема посібників для
пластових виховників та дітей, які здобувають громадянську
освіту за пластовою освітньою програмою;
●
підтримка підготовки і видання пластових видань,
зокрема періодичних;
●
проводити соціологічні та наукові дослідження з питань
розвитку Пласту та скаутських організацій на Закарпатті.
Підтримка інституційного розвитку Пласту та скаутських
організацій в Закарпатській області шляхом діяльності
закладу «Закарпатський обласний Пластовий центр»;
Організація, координація і підтримка проведення літніх і
зимових пластових таборів, а також «Свят весни»;
Підтримка програми підготовки пластових виховників,
зокрема: навчання, методична підтримка осередків та
волонтерів Пласту та скаутських організацій в Закарпатській
області;
Розроблення та реалізація проєктів, спрямованих на залучення
пластових виховників та дітей, що є учасниками пластового
руху, до участі в житті суспільства на міжнародному,
всеукраїнському, регіональному та місцевому рівнях;
Розвиток міжнародного партнерства у сфері громадянської
освіти та розвитку пластового руху у світі, партнерство із
міжнародним скаутським рухом;
Забезпечення співпраці органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування Закарпатської області з Пластом,
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використання їхніх можливостей щодо інформаційної,
просвітницької, освітньої, методичної діяльності.
2022-2025 роки
Фінансове забезпечення планується за рахунок коштів
бюджетів усіх рівнів та інших джерел, що не суперечать
чинному законодавству України
Реалізація Програми сприятиме вдосконаленню державної
політики підтримки молодіжного руху, патріотичного
виховання молоді, реалізацію норм і засад законодавства про
підтримку пластового і скаутського руху на території
Закарпатської області.
Координація робіт, пов’язаних з виконанням Програми,
покладається на департамент освіти і науки, молоді і спорту
облдержадміністрації, виконавчі комітети місцевих рад
територіальних
громад,
Громадську
організацію
«Закарпатська округа Пласту – національної скаутської
організації України», скаутські організації Закарпаття

Заступник голови обласної ради

Андріана СУШКО

