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Розділ 1.Початкові положення

1.1  Організація  Українських  Скаутів-  Скаутська  Організація,  яка 

заснована  на  традиціях  довоєнного  українського  скаутства  і 

традиційного скаутства Баден-Пауела
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Розділ 2. Ідея, Характер, цілі та засоби діяльності

1.Скаутська ідея

1.1 Організація Українських Скаутів дотримується Скаутської ідеї яка 

сформована в трьох Головних обов“язка Скаута:

-Вірність Богові і Україні: 

Це означає, що вірність Богові полягає не лише віру в Бога, але й 

ведення  зразкового  морального  життя  виявляючи  справами. 

Відчуваючи обов"язок допомагати родині, шанувати батьків, вчителів, 

оберігаючи  природу.  Вивчаючи  і  використовуючи  українську  мову, 

вивчаючи  літературу,  історію,  географію,  плекають  українські 

традиції  і  свята.  Вивчаючи українські  пісні.  Дбаючи про українське 

суспільство. 

-Обов"язок перед іншими і перед собою 

Це  означає  прагнення  до  жертовності  кожного  скаута  і 

готовність  в  будь-  яку  мить  допомогти  іншій  людині,  яка  того 

потребує.  Реалізація  цього  обов"язку  через  участь  у  різноманітних 

волонтерських  програмах  у  медичних  службах  тощо...  Обов“язок 

перед собою означає дотримання норм особистостої гігієни, фізичної і 

розумової правності і прагненні самовдосконалення.

-Послух Скаутському Законові    

Це  означає,  що  скаут  слухається  Скаутський  Закон  і  виконує 

його не тільки під час його скаутінгу але й ціле життя. 

2. Характер діяльності

2.1  Організація  Українських  Скаутів-  скаутське,  патріотичне, 

громадянське,  ідейне,  виховне,  громадське,  добровільне  об“єднання 

громадян-  організація  скаутів-вовченят,  скаутів,  скаут-кадетів, 

роверскаутів, виховників та інструкторів. 
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2.2 Організація  Українських  Скаутів  самостійно  і  демократично 

визначає  свої  цілі,  методику,  програму  і  спосіб  їх  реалізації  та 

проваджує владу і організаційні структури.

2.3  Організація  Українських  Скаутів  керується  гуманітарними 

моральними  нормами,  дотримується  пошани  для  кожної  людини, 

дотримується  засад  світоглядної  толерантності,  визнаючи  світогляд 

як особисту справу кожного члена Організації.

2.4  Мета  Організації  Українських  Скаутів:  Сприяти  всебічному 

вихованню української молоді в національно- патріотичному дусі на 

основі  скаутської  методику  в  опертю  на  християнську  духовність; 

виховати  молодь  свідомими  громадянами  України,  провідників 

суспільства. 

2.5  Для виконання поставленої мети Організація Українських Скаутів 

провадить  діяльність  передбачена  п.п.  2.2  Статуту  Організації 

Українських Скаутів.

3.Дотримання традицій

3.1 Організація Українських Скаутів плекає і дотримується культури і 

народних традицій а також доробки і традицій Скаутства.

4. Виховні цілі

4.1  Виховні  цілі  Організації  Українських  Скаутів  сформульовані  в 

Обітниці  і  Законі  Вовченяти,  в  Скаутській  Присязі  і  Законі  і  в 

зобов“язанні інструкторсько-виховничому.  

4.2  Обітниця  і  Закон  Вовченяти,  Скаутська  Присяга  і  Закон  і 

зобов“язання інструкторсько-виховниче звучать наступним чином.

-Обітниця Вовченяти:

Обіцяю зі  всіх  сил старатися бути вірним Богу,  моїм Батькам,  моїй 

Батьківщині- Україні,Закону Вовченяти а також кожного дня робити 

комусь добрий вчинок. 

-Закон Вовченяти:
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1.Вовченя любить Україну. 

2.Вовченя думає насамперед про інших

3. Вовченя має очі і вуха відкриті (Вовченя все чує і бачить)

4. Вовченя завжди чистий

5. Вовченя завжди говорить правду

6. Вовченя завжди веселий.

-Скаутська Присяга

На свою честь  Присягаю,  що робитиму все   що в  моїх  силах,  щоб: 

Виконати  свій  обов"язок  перед  Богом  та  Державою,  повсякчасно 

допомагати іншим, слухатися Скаутського Закону.

- Скаутський Закон

1. Скаут служить Україні і виконує перед Нею свої обов"язки. 

2. Слову скаута довіряй. 

3. Скаут-порадливий і допомагає іншим. 

 4. Скаут-приятелеь всіх, і брат кожного іншого скаута. 

5. Скаут поступає по- лицарськи. 

6. Скаут любить природу і старається її пізнати.

7. Скаут- відповідальний і слухняний своїм батькам та наставникам. 

8. Скаут завжди має добрий настрій. 

9. Скаут-ощадливий і жертовний.  

10. Скаут- чистий в думках, мові і вчинках. 

- Зобов“язання інструкторсько-виховниче

Приймаю  на  себе  обов“язки  інструктора  (виховника)  Організації 

Українських  Скаутів.  Своєю  поставою  і  працею  прагну  служити 

Україні. Є свідомий відповідальності за доручені мені дітей і молодь. 

Їх  здоров“я  і  безпеку.  Буду  їх  виховувати  відповідно  до  ідеалів, 

закладені в Обітниці і Законі Вовченят, Скаутській Присязі і Законі. 

Зобов“язуюсь  дотримуватися  Статуту  ОУС,  працювати  над  собою, 
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поглиблювати свої знання і вміння. Дорученої Організацією функції 

не покину добровільно.
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Розділ 3. Символіка і скаутський однострій 

Організації

1. Скаутська Лілія

1.1  Знаком  Організації  Українських  Скаутів  є  традиційна  Скаутська 

Лілія перев“язана синьожовтим прапором.

1.2  Три  пелюстки  Скаутської  Лілії  Організації  Українських  Скаутів 

визначається як Три Головних Обов“язки скаута.

1.3  Скаутська  Лілія  вживається  на  Прапорі  Організації  Українських 

Скаутів, всіх стягах і відзнаках та нашивках Організації. 

1.4 Скаутська Лілія ОУС графічно зображено в графічному додатку до 

Загального Правильника Організації Українських Скаутів.

2. Прапор Організації, Стяги Округ, СОГ, Знамена 

патрулів

2.1  Організація  Українських  Скаутів  має  власний  прапор.  Кольори 

розміщені в горизонтальному положенні:

-Верхня частина- Білий Колір

-Нижня- Блакитний колір  

2.1.1 Зразок графічно зображено в графічному додатку до Загального 

Правильника Організації Українських Скаутів.

2.3 Округи та СОГ Організації зокрема Скаутські Дружини та Загони 

Скаут-Кадетів  має власні  Стяги,  на яких в тому числі  розміщується 

Скаутська Лілія Організації та назва Організації Українських Скаутів.

2.4  Вимоги  до  знамена  скаутського  патруля  передбачені  в 

Правильнику Організаційного Відділу Скаутів ОУС. 

2.5  Вимоги  до  нашивок,  нашивок  вмілостей,  ступенів 

регламентуються  Правильником  Організаційного  Відділу  Скаутів 

ОУС.

3. Гімн Організації
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3.1  Гімном  Організації  Українських  Скаутів  є  пісня  “Вже за  горами 

наше дитинство“.

3.2  Гімн  вживається  під  час  урочистостей  Організації  Українських 

Скаутів. 

4. Однострій Організації

4.1  Вимоги  до  однострою  скаутів-Вовченят  регулюється 

Правильником  Організаційного  Відділу  Скаутів-  Вовченят  (ОСВ) 

Організації Українських Скаутів.  

4.2  Вимоги  до  однострою  скаутів  регулюється  Правильником 

Організаційного  Відділу  Скаутів  (ОВС)  Організації  Українських 

Скаутів.  

4.3 Вимоги до однострою скаут- кадетів, регулюється Правильником 

Організаційного Відділу Скаут-Кадетів (ОВК) Організації Українських 

Скаутів.

4.4  Вимоги  до  однострою  інструкторів  та  -виховників  регулюється 

Правильником  Кадри  Виховників  (КВ)  Організації  Українських 

Скаутів
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Розділ 4. Ступені, вмілості.

1. Ступені Скаутів-Вовченят

1.1 Ступенями Скаутів-Вовченят є:

- Перша Зірка;

- Друга Зірка.

1.2 Пробним ступенем є Період Делікатної Лапки

1.3 Вимоги до ступенів скаутів-вовченят а також спосіб їх здобування 

регулюютьсяПравильником  Організаційного  Відділу  Скаутів- 

Вовченят (ОСВ) Організації Українських Скаутів.   

2. Скаутські ступені

2.1 Скаутськими ступенями є:

-Учасник;

- Розвідник;

- Слідопит.

2.2 Пробним ступенем у ОВС є ступінь “Прихильник“

2.3  Вимоги  до  ступенів  скаутів,  а  також  спосіб  їх  здобування 

регулюється  Правильником  Організаційного  Відділу  Скаутів  (ОВС) 

Організації Українських Скаутів.  

3. Ступені Скаут-Кадетів

3.1 Ступенями скаут-кадетів є:

- Старший скаут;

-Скаут України.

3.2 Вимоги до ступенів скаут- кадетів,  а  також спосіб їх здобування 

регулюється  Правильником  Організаційного  Відділу  Скаут-Кадетів 

(ОВК) Організації Українських Скаутів.

4. Ступені Інструкторсько- Виховничі

4.1 Ступенями Інструкторсько- Виховничими є:

- Скаутінструктор;

- Старший скаутінструктор;
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-Асистент скаутмайстра;

-Скаутмайстер.

4.2 Вимоги до ступенів інструкторсько-виховничих, а також спосіб їх 

здобування  регулюється  Правильником  Кадри  Виховників  (КВ) 

Організації Українських Скаутів.
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Розділ 5. Членство, їх права і обов“язки

1. Загальні положення

1.1 Членом Організації Українських Скаутів може бути кожен, котрий 

має  бажання  належати  і  діяти  відповідно  до  цілей  та  принципів 

Статуту Організації Українських Скаутів.

1.2  Членами  Організації  Українських  Скаутів  є  скаути-вовченята, 

скаути, скаут-кадети, роверскаути а також інструктори та виховники.

1.3  Вовченятами стають діти,  віком  від  6  до  10  років,  які  написали 

заяву про вступ в Організаціїю, мають право носити однострій ОСВ і 

склали Обітницю Вовченят.

1.4  Скаутами  стають  діти  і  молодь  віком  від  10  до  14  років   які 

написали  заяву  про  вступ  в  Організаціїю,  мають  право  носити 

однострій ОВС і склали Скаутську Присягу.

1.5 Скаут-кадетами стає молодь, віком від 14 до 18 років, які написали 

заяву про вступ в Організаціїю, мають право носити однострій ОВС, 

склали Скаутську Присягу і здобули скаутський ступінь “Слідопит“.

1.6  Роверскаутами  стає  молодь,  які  написали  заяву  про  вступ  в 

Організаціїю і яким виповнилося 18 років.

1.7  Виховниками  стають  особи  по  досягненню  16-  річного  віку,  які 

тішуть  своєю  бездоганною  репутацією,  які  виразили  готовність 

обіймання  виховної  ролі  та  склали  Зобов“язання  інструкторсько-

виховниче.  Скаут-кадети  можуть  виконувати  службу  виховника  під 

опікою повнолітнього виховника.

1.8 Інструкторами стають особи по досягненню 18- річного віку,  які 

тішуть  своєю  бездоганною  репутацією,  які  виразили  готовність 

обіймання  інструкторської  ролі  та  склалиЗобов“язання 

інструкторсько-виховниче. 

2. Вступ до Організації Українських Скаутів
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2.1 Діти і  молодь, віком до 14 років можуть вступити до Організації 

Українських Скаутів за згодою батьків або опікунів.

2.2  Прийняті  до  діючої  Скаутської  Дружини,  до  часу  складання 

Скаутської  Присяги  залишаються  на  пробному  періоді  з  правом 

носіння однострою.

2.2.1  Особа,  яка розпочала свій пробний період іменується скаутом-

прихильником. (Скорочено скаут-прих.)

2.3  Прийняті  до  Громади  Скаутів-Вовченят  до  часу  складання 

Обітниці  Вовченят  залишаються  на  випробний  термін  з  правом 

носіння однострою.

2.3.1  Випробний  термін  в  ОСВ  називається  Періодом  Делікатної 

Лапки.

2.4  Рішення  про  допущення  скаута-прихильника  до  складання 

Скаутської Присяги або Обітниці Вовченяти приймає:

-Скаутської Присяги- Дружиновий;

-Обітниці Вовченят- Лідер Громади Скаутів-Вовченят.

2.5 Рішення про допущення до складання Зобов“язання виховничо-

інструкторського  приймає  Скаутська  Коменда  після  виконання 

оцінювання кваліфікації кандидата. 

3. Вступ іноземців

Іноземці  можуть  бути  членами  Організації  Українських  Скаутів. 

Принципи отримання членства іноземцями та їх права та обов“язки 

визначає Центральна Скаутська Рада в поточному порядку. 

4. Права та членів Організації

4.1  Основні  права  та  обов“язки  членів  Організації  встановлені 

Статутом Організації.

4.2  Члени  Організації  Українських  Скаутів  мають  також  наступні 

права:

- Співтворити програму Організації Українських Скаутів;
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-Висловлюватися  в  справах,  що  стосуються  Організації  Українських 

Скаутів  та  виголошувати  пропозиції  до  Округ  та  СОГ  Організації 

Українських Скаутів;

-Використовувати  спорядження,  приладдя,  приміщення  та  ім“я 

Організації Українських Скаутів;

-Інструктори  та  виховники,  роверскаути,  що  виконують  виховні  та 

інструкторські функції мають право обирати та обиратися до властей 

Організації Українських Скаутів, а інструктори мають право приймати 

складання Вовченятами своєї Обітниці, скаутами Скаутської Присяги 

а також Інструкторське- Виховниче Зобов“язання.

4.3  Виховники  та  інструктори  в  первинних  осередках  Організації 

мають право обіймати наступні посади:

-  В  Скаутській  Дружині,  Громаді  Вовченят,  Загоні  скаут-кадетів, 

Інструктор-  Дружиновий,  Лідер  Громади,  Лідер  Загону.  Виховник- 

Зв“язковий;

-  В  скаутському  патрулі  Виховник  обіймає  функцію  впорядника 

патруля.

5. Обов“язки членів Організації

5.1 Члени Організації Українських Скаутів мають наступні обов“язки:

- Дотримуватися: Закону і Обітниці Вовченяти, скаути і скауткадети та 

роверскаути- Скаутських Закону і Присяги, інструктори та виховники, 

також і Інструкторсько- виховниче Зобов“язання;   

-Дотримуватися  постанов  Статуту  Організації  Українських  Скаутів, 

ухвал проводу, Вимог Правильник та дбати про добро Організації;

- Вовченята, скаути, скаут-кадети- належати до Дружини або іншого 

СОГ;

- Приймати активну участь в житті Організації:

-Дотримуватися організаційної дисципліни;

- Сплачувати членські внески;
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- Шанувати та постійно вживати однострій та символіку Організації, 

всіляко поширювати їх і пропагувати.

5.2 Інструктори та виховники також мають обов“язок:

-Виконувати  інструкторськи  обов“язки,  виховники-  обов“язки 

виховника, надану Організацією;

-Бути для дітей і молоді прикладом втілення в життя цілей і положень 

Організації Українських Скаутів;

- Дбати про доручених собі дітей і молодь, про їх добро, особливо за 

життя, здоров“я та безпеку та виражати їх інтереси та потреби.

6. Оцінка праці інструкторів та виховників.

6.1  Інструктори  та  виховники  підлягають  щорічній  оцінці  праці  і 

постави, на цій підставі. Скаутська Коменда виконує зарахування їм 

інструкторської або виховничої служби.

6.2  Інструктор  або  виховник,  який  з  важливих  причин,  не  може 

приймати  активну  участь  в  праці  Організації,  може  отримати 

академічну відпустку.

7. Припинення членства

7.1 В Організації Українських Скаутів припиняється у випадку:

- Виходу з Організації Українських Скаутів за власним бажанням;

- Викреслення зі списку членів Організації Українських Скаутів; 

- Виключення з Організації Українських Скаутів.

7.2  Викреслення  зі  списку  членів  Організації  Українських  Скаутів, 

може наступити з наступних обставин:

-  Стосовно  вовченят,  скаутів  та  скаут-кадетів-  у  випадку  неучасті  в 

житті Організації  і  невиконання членських обов“язків, протягом 2-х 

місяців без поважної причини.

-  відносно  інструкторів  та  виховників-  у  випадку  не  зарахування 

інструкторської  або  виховничої  служби  протягом  2-х  років  підпряд 

або ж затягування членських внесків протягом 6 місяців.
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7.3 Рішення про викреслення зі списку членів Організації Українських 

Скаутів,  по  завчасному  попередженню  про  такий  намір  і 

уможливленню  складення  усталених  пояснень,  приймають  по 

відношенню до:

- Скаутів-Вовченят- лідер Громади;

- Скаутів- Дружиновий;

- Скаут-Кадетів- Лідер Загону;

-Інструкторів та виховників- Скаутська Коменда;

-Інструкторів, виховників та роверскаутів, що на виборних посадах у 

проводі  Організації  Українських  Скаутів-  Кадрова  Комісія  на 

пропозицію скаутської коменди.

7.3.1 Рішення відносно викреслення Скаутів-Вовченят, Скаутів, Скаут-

Кадетів має право скасувати Скаутська Коменда.

7.3.2 Рішення відносно викреслення Інструкторів та виховників має 

право скасувати Кадрова Комісія Вищого ступеня.

7.3.3  Рішення  відносно  викреслення  Інструкторів,  виховників  та 

роверскаутів,  що  на  виборних  посадах  у  проводі  Організації 

Українських  Скаутів  має  право  скасувати  Кадрова  Комісія  Вищого 

ступеня.

7.3.4 Рішення Кадрової Комісії Вищого ступеня не відкликається і не 

скасовується.

8. Організаційні покарання

8.1  По  відношенню  до  членів  Організації  Українських  Скаутів,  які 

порушують  положення  Статуту  Організації  Українських  Скаутів, 

Правильника  відповідного  вікового  Організаційного  відділу, 

положеннь Загального Правильника Організації Українських Скаутів, 

Правильників, Скаутський Закон і Присягу, ухвали проводу, моральні 

принципи,  виховні  та  організаційні  принципи  можуть  бути 
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застосовані  наступні  покарання,  а  також  дії  спрямовані  на  підприв 

морального авторитету Організації Українських Скаутів:

8.1.1  Відносно  скаутів,  вовченят,  скаут-кадетів,  роверскаутів, 

інструкторів та виховників:

-Пересторога;

-Сувора пересторога;

-Остання пересторога;

-Догана;

-Тимчасове  припинення  членства  на  період  до  12  місяців. 

Застосовується по відношенню до скаутів та скаут-кадетів;

-Зняття ступеня. Застосовується по відношенню до вовченят, скаутів 

та скаут-кадетів;

-Виключення з Організації Українських Скаутів.

8.1.2  Відносно  до  роверскаутів,  інструкторів  та  виховників 

застосовуються  також  як  додаткове  покарання  у  вигляді 

призупинення на період до 2-х років виконання визначеної функції та 

всіх або частини членських прав.

8.2  Уповноважені застосовувати покарання є по-відношенню до:

-Скаутів- Дружиновий;

-Скаут-Кадетів- Лідер Загону разом з Радою Загону;

- Вовченят-Лідер Громади;

- Скаут-Кадетів, що виконують виховні функції а також роверскаутів- 

Скаутська Коменда;

- Інструкторів та виховників- Скаутська Коменда у випадку покарань 

передбачених   таких  як:  пересторога,  сувора  пересторога,  остання 

пересторога, догана., а кадрова комісія у випадку кари- виключення з 

з Організації Українських Скаутів та додаткових покарань.

8.3  Застосування  покарання  вимагає  попереднього  дослідження  та 

вислухання обвинуваченого.
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8.4 Забороняється застосовувати фізичні покарання.

9. Відзначення

9.1 За відзначення в праці Організації Українських Скаутів, також за 

заслуги,  члени  з  Організації  Українських  Скаутів  можуть 

винагороджуватися і відзначатися.

9.2 Відзначення надається при урочистих нагодах у присутності інших 

скаутів.

9.3 Відзначення надається скауту:

- Без уваги на скаутський ступінь;   

- Без уваги на черговість (немає означеного порядку);

-  Більш  як  один  раз,  якщо  відмінна  діяльність  або  діяльність 

упродовж іншого часу;

-  На  пропозицію  патруля,  Ради  Патрульних,  Дружинового  або 

асистента Дружинового, від особи чи установи, яка мала безпосереднє 

відношення до зразкової діяльності скаута чи скаутки

-  Відзначення  надає  Скаутська  Дружина  або  Кадетський  Загін  за 

рішенням Дружинового або Лідера Скаут-Кадетського Загону.

9.4 Надаються 5 скаутських відзначеннь:

-Відзначення 5-го ступеня Veritas Vincit (“Правда Перемагає“);

-Відзначення 4-го ступеня;

-Відзначення 3-го ступеня;

-Відзначення 2-го ступеня;

-Відзначення 1-го ступеня. 

9.5 Відзначення надаються за наступним умов:

9.5.1 Відзначення 5-го ступеня Veritas Vincit (“Правда Перемагає“):

- За моральний захист честі Організації;

- За захист доброго імені Організації;

- Пропагування скаутських ідей;
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-  Поширення  позитивної  інформації  про  Організацію  Українських 

Скаутів.

9.5.2 Відзначення 4-го ступеня надає Дружиновий або Лідер Загону 

Скаут-Кадетів  надає  за  зразкову  скаутську  поставу  та  визначну 

діяльність в патрулі Дружини або в скаут-кадетському Загоні, Округи 

або на таборі чи вишколі.

9.5.3  Відзначення 3-го ступеня надає Дружиновий або Лідер Загону 

Скаут-Кадетів  надає  за  зразкову  скаутську  поставу  та  визначну 

діяльність в Дружині або в Скаут-кадетському Загоні, Округи або на 

таборі чи вишколі.

9.5.4  Відзначення  2-го  ступеня  надає  Коменда  Округи  за  зразкову 

скаутську поставу та непересічну діяльність  на терені  Округи чи на 

загальноорганізаційному або міжорганізаційному таборі чи вишколі.

9.5.5  Відзначення  1-го  ступеня  надається  особливо  за  зразкову 

скаутську поставу та надвичайну діяльність на терені країни. 

9.6  Пропозиція  на  відзначення  потребує  підтримки  Дружинового, 

Коменди Округи та Генерального Комісара.

9.7  Зразки  відзначень  а  також  вимоги  до  відзначень  регулюються 

також Правильником  Організації  Українських  Скаутів  “Відзначення 

та Ордени“

9.8  Зразки  Орденів  а  також  вимоги  до  відзначень  регулюються 

Правильником  Організації  Українських  Скаутів  “Відзначення  та 

Ордени“

10. Доповнення

10.1  Дружиновому  в  керуванні  Скаутською  Дружиною  допомагають 

асистенти Дружинового.

10.2  доп.  до  п.  8.1.1  Виключення  з  Організації  Українських  Скаутів 

застосовується у випадку:

-Подальших дій передбачених в п.8.1 після отримання покарань;
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- Дії передбачені п. 8.1 в особливий спосіб.

10.2.1 Діями, що передбачені п. 8.1 визначаються наступні вчинки:

- Шкода особистому фізичному здоров“ю та інших членів Організації 

легкого ступеня важкості;

-Виявлення непослуху по відношенню до проводу Організації, Округи, 

СОГ;

-Співпраця з ворогами Організації Українських Скаутів;

- Принципова відмова вживати повний скаутський однострій;

- Не здобуття скаутського ступеня протягом одного року без поважних 

причин;

-  Участь  в  агітації  та  громадських  виступах  спрямованих  проти 

Організації Українських Скаутів;

- Зневага однострою і символів Організації в пасивній формі;

- Співучасть у діях передбачених п.10.2.2.

10.2.1.1 Також відносно інструкторів та виховників:

-Хабарництво в легких формах

-Залучення скаутів Організації до політичної агітації та інших заходів 

політичного характеру;

-Порушення вимог п.8.4

10.2.2 Діями, що передбачені п. 8.1 в особливий спосіб визначаються 

наступні вчинки:

-  Нанесення  тілесних  шкоджень  іншому  скауту  Організації 

починаючи від середнього ступеня важкості;

-Вчинення злочину за яке несеться кримінальна відповідальність;

- вживання наркотичних речовин;

-вживання тютюну або алкогольних напоїв до досягнення 18 річного 

віку;

-Незаконне подвійне членство. Членство в 2-х або більше скаутських 

Організаціях.  Членство  в  інших  молодіжних  Організаціях,  яке 
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унеможливлює повноцінну участь в Організації Українських Скаутів. 

За вийнятків передбачених в окремих ухвалах Організації;

-Участь  в  заходах  інших  скаутських  організаціях  без  погодження  з 

Комендантом Округи;

- Зневаження керівників Організації в активній формі;

- Хуліганство;

-Зневага символіки Організації;

-Зневага  скаутського  однострою  в  тому  числі:  висміювання, 

демонстративне не вживання, нищення;

-Підбурення  членів  Організації  до  непокори  проводу  Організації 

Українських Скаутів;

-Націоналізм;

- Розпалювання расової, національної та релігійної ворожнечі;

-Фашизм;

-Антиукраїнська діяльність;

-Співпраця з антиукраїнськими Організаціями;

- Співпраця з членами антиукраїнських Організацій;

-Співпраця  з  Організаціями,  яких  Організація  Українських  Скаутів 

вважає “антискаутськими“ та їх активістами;

- Співпраця з “особами- ворогами Організації Українських Скаутів“;

-Дії спрямовані на систематичний зрив заходів Організації;

- Систематичне перешкоджання діяльності Організації;

-Участь  у  неофашистських,  антиукраїнських,  сатанистських, 

антискаутських угрупуваннях в тому числі в скінхедському русі;

-Участь  у  неформальних  молодіжних  рухах:  хіппі,  готів,  байкерів, 

панків, скінхедів, тощо...

- Гомосексуалізм і лесбіянство;

-Поширення атеїстичної ідеології;

-Антисемітизм;
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-Нищення майна Організації;

-Дії спрямовані на підприв фінансового стану Організації;

- Поширення неправдивої інформації про Організацію;

-Відмова скласти Скаутську Присягу.

10.2.2  Виключення  з  Організації  Українських  Скаутів  за  дії 

передбачені в п.8.1 в особливий спосіб передбачається без надавання 

покарань. 

10.3  Зняття  ступеня  скаутам  відбувається  у  випадках  передбачених 

Правильником  Організаційного  Відділу  Скаутів,  розділу  “Скаутські 

ступені“

10.4 У випадку виключення скаута з Організації і після затвердження 

цього рішення Генеральним Комісаром, виключений неможе більше 

поновитися або вступити до ОУС коли-небудь.

10.5 У випадку виключення скаута з Організації і після затвердження 

цього  рішення  Генеральним  Комісаром,  виключений  позбавляється 

привілеїв  носити  однострій  Організації  і  іменуватися  скаутом  та 

вживати символіку Організації.

10.6  Діяльність  виховників  та  інструкторів  регламентується 

Правильником  Кадри  Виховників  (КВ)  Організації  Українських 

Скаутів. 
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Розділ 6. Співпраця зі Скаутськими Організаціями 

та співпраця з Церквами

1. Співпраця зі скаутськими організаціями

1.1  Організація  Українських  Скаутів  співпрацює  зі  Скаутськими 

Організаціями,  які  мають  за  основу  своєї  діяльності  і  методики 

Скаутський  Закон  і  Скаутський  метод.  Скаутський  Закон  в  яких 

побудований на традиційних 10 точках Скаутського Закону.

1.2  Пріоритетом  в  Організації  Українських  Скаутів  надається 

співпраця зі Скаутськими Організаціями- членами WFIS.

1.3  Організація  Українських  Скаутів  співпрацює  зі  скаутськими 

організаціями поза WFIS а саме членами WOSM, FSE, WAGGGS, CES, 

СПОК та незалежними скаутськими Організаціями.

1.4  Організація  Українських  Скаутів  співпрацює  зі  Скаутськими 

Організаціями в Україні та українськими скаутськими організаціями 

закордоном.

1.5  Організація  Українських  Скаутів  відкидає  співпрацю  з 

Організаціями в Україні:

- Діяльність яких спрямована на користь іншої держави;

-Яких  Світові  Скаутські  Організації  визнають  як  такими,  що  їх 

діяльність суперечить Скаутському Методу;

-Організації націоналістичного, шовіністичного, неофашистського та 

інтернаціоналістичного характеру;

-Заполітизовані;

-Діяльність яких суперечить Скаутському Методу.

1.6  Організація  Українських  Скаутів  вважає  своїм  пріоритетом 

співпрацю зі Світовою Федерацію Незалежного Скаутства WFIS і є її 

членом.

1.7  Організація  Українських  Скаутів  має  право  визнавати  чи 

невизнавати будь-яку організацію Скаутською.
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1.8  Організація  Українських  Скаутів  співпрацює  з  Всеукраїнською 

Молодіжною Організацією СПОК і визнає її “скаутською організацією 

в перспективі“.

2. Співпраця з Церквами

2.1  Організація  співпрацює  з  Християнськими  Церквами  України  у 

сфері християнського виховання, відповідно до Статуту Організації.

2.2 Пріоритетною співпрацею Організація Українських Скаутів визнає 

співпрацю з Римо-Католицькою Церквою в Україні.

2.3 Організація Українських Скаутів співпрацює також з Українською 

Греко-Католицької  Церквою  та  Українськими  Православними 

Церквами, а також спільнотами раннього протестантизму.

2.4 Організація Українських Скаутів:

- Приймає участь у молодіжних, інших заходах релігійного характеру;

- Залучає Церкви до заходів Організації;

- Проводить спільні з Церквою заходи;

-  Допомагає  Церкві  у  благодійних,  молодіжних,  просвітницьких 

заходах в тому числі й Богослужіннях, паломництвах, відпустах.

2.5 Організація Українських Скаутів Допомагає Церкві у відпустах в 

якості Служби Порядку.

3. Доповнення

3.1  Організація  Українських  Скаутів  визнає  Федерацію  Скаутів 

“Галицька  Русь“  та  Російське  Молодіжне  Братство  як  організації 

антиукраїнські,  шовіністичні,  антискаутські  і  антимолодіжні  і  будь-

яка співпраця з ними і їх членами суворо заборонена.
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Розділ 7 Первинні Осередки Організації Українських 

Скаутів

1. Початкові положення

1.1  Первинними  організаційними  осередками  є  Скаутські 

Організаційні  Групи  (СОГ):  Скаутські  Дружини,  Громади  скаутів-

вовченят,  Загони  скаут-кадетів,  що  діють  відповідно  до  положень 

окреслених  для  Скаутської  Дружини,  Громади  скаутів-вовченят, 

Загону  скаут-кадетів,  затверджених  відповідними  Скаутськими 

Комендами.

1.2 У даному положені Скаутські групи: Скаутські Дружини, Громади 

скаутів-вовченят,  Загони  скаут-кадетів  визначені  як  Скаутські 

Організаційні Групи, скорочено СОГ.

2. Керівництво СОГ

2.1 Скаутські Організаційні Групи проваджені:

-Скаутською Дружиною: Дружиновим;

-Громадою Вовченят: Лідером Громади;

-Загоном Скаут-Кадетів: Лідером Загону. 

2.1.1 А також групою яка:

-Має  відповідний  склад  учасників,  що  уможливлює  реалізацію 

методичної системи; 

- Має визначені способи організації програми діяльності;

- Реалізовує скаутський метод та спільну програму діяльності;

-діє  відповідно  до  цілей  та  засад  Статуту  Організації  Українських 

Скаутів.

2.1.2 СОГ може вважатися створеною якщо:

-В межах Скаутської Дружини об“єднані 2-5 скаутських патрулів або 

не  менше  як  12  заприсяжених  скаутів,  або  не  менше  як  12  членів 

Організації,  які  готуються  до  складання  скаутської  Присяги,  які 

написали Заяву про вступ в Організацію;
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-  В  межах  Загону  Кадетів  не  менше  як  8  осіб,  членів  Організації, 

відповідного віку, які написали Заяву про вступ в Організацію;  

- В межах Громади Вовченят не менше як 12 осіб відповідного віку, які 

носять  однострій  ОСВ,  членів  Організації,  які  написали  Заяву  про 

вступ в Організацію;  

3. Середовище діяльності

3.1  СОГ  створені  на  території  шкіл,  освітніх  закладів,  закладів 

позашкільного виховання, парафіях а також на території проживання 

членів.

3.2  Створення  СОГ  вимагає  згоди  коменди  Округи,  виданої  в 

погодженню  з  керівництвом  закладу,  на  території  якого  СОГ  має 

діяти. Створення СОГ затверджує відповідна скаутська коменда.

3.3 Рішення про прийняття СОГ до Організації Українських Скаутів, 

надаванню назви, числа, імені приймає Коменда Округи.

3.3.1 Патрон Дружини або Загону Скаут-Кадетів - це видатна особа з 

українського  минулого,  яка  відповідає  скаутському  ідеалу 

українського  громадянина.  На території  одного  краю та  сама  особа 

може бути патроном тільки однієї Дружини. 

3.3.2 Патрона Дружини або Загону Скаут-Кадетів пропонує:

-в Скаутській Дружині-установча Дружинова Рада;

-в  Загоні  Скаут-Кадетів  -установча  Рада  Загону  СК,  а  затверджує 

Генеральний  Комісар  Організації  на  внесок  Начального  ОВС  або 

Начального ОВК. 

3.3.3 В Скаутській Дружині Рада патрульних готує і  подає короткий 

життєпис  пропонованого  патрона  Дружини,  для  затвердження 

Начельництвом ОВС. 

3.3.4 Особа патрона повинна зобов’язувати скаутів у їхній скаутській 

діяльності й поведінці.
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3.3.5 Кожна ОСГ має свою барву - одну або більше, комбінації яких не 

повторюються на терені краю та затверджені Начельництвом.

3.4  Остаточне  рішення  приймає  Генеральний  Комісар  Організації, 

який після остаточного затвердження президента Організації вносить 

до Організаційного реєстру СОГ Організації.

3.5 Рішення затверджує або остаточно відхиляє Президент Організації 

Українських Скаутів.    

4. Діяльність СОГ

4.1  СОГ  діє  відповідно  до  методичної  системи  затвердженої 

Центральною Скаутською Радою.

4.2  Лідер  Громади  Вовченят  та  Дружиновий  Скаутської  Дружини 

опрацьовує  організаційну  діяльність,  положення  і  програму  її 

діяльності.  Дружиновий  Скаутської  Дружини  окреслює  шляхи 

співпраці членів Дружини в її внутрішніх справах.

4.3  Загін  скаут-кадетів  самостійно  встановлює  внутрішню 

організацію,  програму  діяльності  і  способи  її  реалізації,  керунку 

зацікавлень і служби. 

5. Діяльність Скаутської Дружини

5.1  Дружиновий  керує  Дружиною  і  приймає  рішення  в  членських 

справах.

5.2 Дружиновий має право до самостійного вибору методики і форм 

діяльності, реалізованої відповідно до найкращих знань і бажання в 

інтересах  учасників  Дружини,  відповідно  до  цілей  і  положень 

Організації  Українських  Скаутів,  Правильника  ОВС  методичною 

системою Організації Українських Скаутів та Скаутським Законом.

5.3 Дружиновий відповідальний за всю діяльність Дружини, особливо 

за  реалізацію  програми  і  методичної  системи  Організації,  за 

дотримання  в  діяльності  Дружини  Статуту  Організації  Українських 
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Скаутів  а  також  за  здоров“я  і  безпеку  учасників  Дружини  в  часі  її 

діяльності.

5.4 Дружиновий має також наступні обов“язки:

-очолює свою Дружину і його репрезентує; заступає Зв’язкового у всіх 

справах, що їх він йому доручить;

-готує  і  здійснює  план  праці,  намічений  Дружиновою  Радою  чи 

сходинами Ради патрульних;

-веде  сходини  Ради  патрульних,сходини  Дружини  чи  збірки, 

відповідає за мандрівки, прилюдні виступи Дружини тощо.

-перевіряє ведення діловодств у рамках Ради патрульних;

-перевіряє  в  порозумінні  з  патрульними  і  впорядниками  працю 

окремих патрулів;

-приймає періодичні звіти від патрульних та готує звіт про працю всієї 

Дружини;

-веде книгу Дружинового, в якій записує план праці і його виконання, 

і в якій тримає всі накази та доручення;

-виконує інші обов’язки, схвалені Дружинової Радою;

-вирішує  пропозиції  надання  III  або  IV  Скаутського  Відзначення 

членам  Дружини  та  про  застосування  системи  пересторог  до  тих 

членів дружини, що провинилися.

5.5 Дружинового призначає і звільняє відповідна Скаутська Коменда і 

з остаточним погодженням з Генеральним Комісаром та Президентом 

Організації.

5.6  Дружиновому  допомагає  асистент  дружинового,  який 

призначається Комендантом Округи.

5.7 Асистент дружинового виконує наступні функції:

-заступає дружинового у тих справах, які він йому доручить;

-має  обов’язок  стояти  на  сторожі  Скаутського  Закону  та  дбати  про 

дотримання його членами дружини;
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-реферує та ставить відповідні внесення на сходинах Ради патрульних 

у  справі  прийняття  нових  членів  та  звільнення,  викреслення  чи 

виключення з дружини, признання скаутських ступенів, переведення 

скаутського заприсяження, іменувань, відзначень, пересторог тощо;

-на основі звітів веде картотеку членів Дружини;

-готує  рішення  Ради  патрульних  у  формі  дружинового  наказу  й 

відчитує його на Дружинових сходинах чи збірці;

-виконує  інші  обов’язки,  схвалені  Дружиновою  Радою  або  на 

доручення Дружинового.

6.Спілки Скаутських Дружин

6.1.  Первинні  скаутські  осередки  або  СОГ,  що  діють  в  одному 

середовищі,  можуть об“єднуватися в спілки дружин (Стяги) зокрема 

для:

-перейняття, реалізації  і  координації  програмно-виховних завдань в 

середовищі;

-  організації  умов для реалізації  програм СОГ зокрема і  скаутських 

дружин;

- пошуку і доконалення кадри виховників;

- співпраці поміж собою;

- провадження спільного господарства;

- організації руху приятелів скаутства і ОУС;

6.2 Спілки Дружин (Стяги) є осередками програмної праці.

6.3 СОГ, що входять до складу Стягу опрацьовують положення засади 

співпраці, програму діяльності, внутрішню організаційну структуру та 

самоврядні  органи.  Створення  Стягу  затверджує  коменда  Округи  з 

погодженням Президента Організації.

7. Прикінцеві положення

7.1  Діяльність  скаутських  патрулів  регулюється  Правильником 

Організаційного Відділу Скаутів Організації Українських Скаутів
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7.2 Первинні осередки,  що не виконують статутних завдань можуть 

бути  розпущені  рішенням  Коменданта  Округи  після  погодження  з 

Генеральним Комісаром та Президентом Організації, або діяльність їх 

може бути призупинена протягом 6 місячного періоду.
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Розділ 8 Прикінцеві положення

1.  Інша  діяльність,  що  здійснюється  в  межах  Організації 

регламентуються іншими правильниками та окремими документами, 

схвалення яких передбачається при поточній роботі Організації

2. Правильник набирає чинності з 1 березня 2008 року

3. Дії з боку Організації, що не суперечать даному Правильнику, але 

були здійснені до прийняття даного Правильника, є такі, що набрали 

чинності.

4.Загальний  Правильник  Організації  Українських  Скаутів  є 

загальнообов“язковий  до  виконання  всіма  членами  Організації 

Українських Скаутів.  

5.Правильник  Організаційного  Відділу  Скаутів   є 

загальнообов“язковий  до  виконання  всіма  членами  Організації 

Українських Скаутів. 

6.Правильник  Організаційного  Відділу  Скаутів-  Вовченят  є 

загальнообов“язковий  до  виконання  всіма  членами  Організації 

Українських Скаутів. 

7.Правильник  Організаційного  Відділу  Скаут-Кадетів  є 

загальнообов“язковий  до  виконання  всіма  членами  Організації 

Українських Скаутів. 

8.Правильник  Кадри  Виховників  є  загальнообов“язковий  до 

виконання всіма членами Організації Українських Скаутів. 

9.  Зміни  і  доповнення  до  Правильника  можуть  вноситися  лише на 

Конференції або на засіданні Центральної Скаутської Ради Організації 

Українських Скаутів.

9.1  Пропозиції  відносно  змін  і  доповнень  можуть  вноситися  лише 

Президентом  Організації,  Генеральним  Комісаром  Організації, 

членами Центральної Скаутської Ради Організації.
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Правильник прийнятий на Засіданні Центральної Скаутської Ради 8 

лютого 2008 року

Затверджено 

Генеральний Комісар Організації

пдр. Марина Монтегю старший скаутінструктор

Погоджено

Президент Організації

друг Олександр Мацієвський асистент скаутмайстра

ГОТУЙСЬ!

13 лютого 2008 року
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