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Структура ISGF, станом на вересень 2014 року ® International Scout and Guide Fellowship  

ВКФ є органом прийняття рішень 
ВКФ є органом прийняття рішень 
МФГС і складається з делегації у 
складі чотирьох членів від кожної 
НСГС та чотирьох делегатів від 
Центрального відділення, а також 
усіх членів Світового комітету (без 
права голосу). WConf збирається 
кожні три роки та обирає нових 
членів Світового комітету (WCom) - 
НСГФ зі списку кандидатів, поданих 
НСГФ. 

 

Робоча група складається з членів, обраних 
ВКонф, одного члена, делегованого ВАГГГС, 
та одного члена, призначеного ВОСД, без 
права голосу. 
  

Генеральний секретар та скарбник є 
членами Робочої групи без права голосу. 
Правління є виконавчим органом МФГС та 
має такі основні завдання: 

• Діє від імені ВКонф, реалізуючи 
основні завдання: Діяти від імені 
Світового Конгресу, виконувати 
його рішення, рекомендації та 
вказівки, а також представляти 
його на міжнародних та 
національних заходах. 
 

• Популяризація ISGF у всьому світі 

• Призначає Генерального секретаря 
та здійснює нагляд за управлінням 
Світового офісу 
 

• Подайте бюджет.  
 

 

ВСЕСВІТНЯ КОНФЕРЕНЦІЯ 
(WConf) 

ВСЕСВІТНІЙ КОМІТЕТ 
(WCom) 

Світ 
Бюро 
(СБ) 

Всесвітній офіс є секретаріатом ISGF 
 

• Здійснює нагляд за поточною 
діяльністю Фонду 

• доводить до відома ФНГП плани 
Робочої групи 

• Підтримує зв'язок з ФНГС, ВАГГС та 
ВОСМ. 

• Головує на WConf. 

Скарбник 

 - консультує Світовий комітет з 
   юридичних та фінансових питань 

 

- здійснює управління фінансами  
  ISGF 
 

- готує фінансову звітність 

   
Координатор ЦБ  

• Призначається Світовим комітетом 
і відповідає за адміністрування 
центрального офісу. 

• Інформує ВКК та працює з 
регіональними групами ВКК, а 
також регіонами та субрегіонами з 
питань 

 

 

РЕГІОН ТА/АБО СУБРЕГІОН 

 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СКАУТ І ПРОВІДНИК 
СПІЛЬНОТА (NSGF) 

ЦЕНТРАЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
(CB) 

NSGF є дорослою організацією, яка відповідає 
критеріям членства в ISGF. 
У народі його можуть називати: Гільдії трилисників, 
гільдії Б-П, гільдії Святого Георгія тощо.  
 

СВ орієнтований на повнолітніх, які 
вірять в цінності скаутингу і живуть в 
країні, де ще немає НСОУ.  
 

Регіон або субрегіон - це географічна територія. НСГФ може прийняти рішення про створення 
Регіонального комітету (РК) та/або Субрегіонального комітету (СРК) або Мережевої команди  
 

Це комітети або мережеві команди. 
  

• організовує регіональні/субрегіональні зустрічі кожні 3 роки 
 

• Сприяти налагодженню зв'язків та побратимських відносин 
 

• Розвивати більш тісні зв'язки в регіоні/субрегіоні з іншими організаціями та країнами 
 

• Координувати проекти в регіоні/субрегіоні 


