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1949 – 2009:  60 років виховної праці з українською молоддю в Америці 

 

16-го вересня 2009р. 
 

До:  Управ Осередків СУМ в Америці 
         і Керівних Органів КУ СУМ 

 

Справа:  Пленум Крайової Управи Спілки Української Молоді в Америці 
      
Дорогі Подруги і Друзі!  Гартуйсь! 
 

Крайова Управа СУМ в Америці подає до відома,  що відбудеться Пленум  Крайової Управи СУМ. 
 

Що... Пленум Крайової Управи СУМ 

Коли... 14 - 15 листопада 2009 р.    
Учасники повинні прибути до Чікаґо у п’ятницю вечером; 
Реєстрація о годині 8-ій рано в суботу (без спізнення). 

Де... в Осередку СУМ ім. Миколи Павлушкова в Чікаґо 
2457 W. Chicago Avenue  
Chicago, Illinois 60622 

 +1.773.486.4204 
ел. пошта: chicago@cym.org 

Хто...  Запрошується всіх дружинників та сеньйорів СУМ в Америці; 
 Статут СУМ зобов’язує до участи наступних осіб: 
а) Члени Крайової Управи СУМ; 
б) Члени Крайової Контрольної Комісії і Крайового Товариського Суду; 
в) Члени Крайової Виховної Ради; 
г) Духовні опікуни СУМ; 
ґ) Діючі Голови всіх Осередків СУМ; 
д) Булавні всіх Відділів Юнацтва СУМ; 
е) Провідники діючих дружин СУМ. 
 

 
Реєстрація  
 

Як і 
Коли... 

Управа Осередку повідомляє КУ СУМ, подавши список своїх 
учасників котрі візьмуть участь у Пленумі, не пізніше, як 30-го 
жовтня.  Список учасників (ім’я/прізвище, телефон, ел. адресу, функцію, 
яку особа виконує в осередку) просимо прислати електронною поштою 
на адресу ky-usa@cym.org.  

Кошт... Кошт дводенного Пленуму та Бенкету виноситиме $125 від учасника.  Це 
включає реєстрацію та матеріали Пленуму, два сніданки, два обіди, перекуску 
в п’ятницю вечір, та вступ на Ювілейний Бенкет. 

 



 
 Проживання  
 

Готель... Chicago Marriott at Medical District/UIC 
625 South Ashland Street 
Chicago, Illinois 60607 

  +1.800.356.3641 
http://www.marriott.com/hotels/travel/chidm-chicago-marriott-at-medical-district-uic/ 
 

Кошт...  

Кошт кімнати виносить $99.00 (+ податки) за добу, якщо 
замовити нічліг не пізніше, як в суботу, 24-го жовтня! 
 

Замовлення... При замовлені кімнати в готелю необхідно зголосити, що ви є членом 
СУМ і прибудете на наради “Ukrainian American Youth Organization”. 

 
 
Транспорт  
 

Аеропорт... Chicago O’Hare (ORD) Airport  або  Midway Airport (MDW)  
Приїзд... Всі учасники повинні прибути до Чікаґо в п’ятницю вечором.   

(У п’ятницю відбудеться гостина для учасників Пленуму.) 

А далі?... Просимо учасників які прилітатимуть із дальших Осередків літаками 
повідомити ОргКомітет про місце (O’Hare Airport або Midway Airport), 
час та рейс свого прильоту; комітет постарається зорганізувати транспорт 
до готелю/домівки для учасників (однак, залежно від обставин не можуть 
цього ґварантувати для кожного учасника; тому прошу зголосити свої 
дані якнайскоріше).   Дані про свій приліт просимо переслати до 
місцевого ОргКомітету за електронною адресою chicago@cym.org. 

До дому... Закриття Пленуму передбачено не пізніше як в 3-ій годині по полудні у 
неділю.  Тому рекомендуємо відлет не скоріше 6-ої години вечора.  

 
 
Не забудьте... 
 

... що Пленарні наради відбудуться в повному сумівському однострою. 

... привезти вечірній стрій на Бенкет та забаву. 
 
 
Програма 
 

 

В подробицях подамо програму Пленуму в окремому обіжнику, однак вона 
складатиметься з трьох основних сесій: 

 Діяльність дружинників СУМ в Америці 
 Виховна діяльність 
 Табори СУМ 

 

 



 
 

Осередки є зобов’язані: 
 

 

1. Реєструвати своїх учасників: подати до КУ список учасників Пленуму, 
згідно з вищеподаними інструкціями (гляди «Реєстрація») не пізніше, 
як 30-го жовтня. 

 
 

2. Виповнити залучену Звітну Анкету Осередку та переслати до КУ 
(електронною поштою на  адресу ky-usa@cym.org).  Анкету подаємо в 
електронному форматі – вона повинна бути виповнена на комп’ютері. 

 

 

3. Вирівняти всі незаплачені фінансові зобов’язання до КУ СУМ за роки 
2008–2009; це включає розчислення за членські вкладки (нагадуємо, що 
рішенням Крайового З’їзду, річна членська вкладка виносить $20 для 
сеньйора, дружинника та юнацтва; за суменят не стягається.  Половина із 
зібраних членських вкладок залишається в Осередку; а половину 
пересилається до КУ СУМ); залеглості за однострої та відзнаки, Коляду 
тощо.  Всі вплати за залеглості можна буде полагодити під час Пленуму з 
Фінансовим Референтом КУ, другом Мироном Солтисом. 

 
 

4. Уточнити реєстри передплатників журналу «Крилатих». Нових 
передплатників, чи зміни до реєстру, можна буде полагодити з 
Референтом «Крилатих», подругою Марійкою Краснянською, під час 
Пленуму. 

 

 
 
Правосильність і Компетенції Пленуму 
 
 

 

Згідно із статтею 61 Статуту СУМ: 
 

а ) Наради та постанови Пленуму є важні при участі половини управнених до участи з 
повними правами голосу. Пленум виносить всі постанови звичайною більшістю 
голосів, за виїмком винесення рішення у справі завішення одного з членів 
Крайових Органів у правах члена чи у правах виконування його обов’язків , що 
вимагає  дві третини присутніх членів Пленуму 

 
в) До Компетенції Пленуму належить: 

- одобрення або винесення певних зауважень і поправок до праці КУ СУМ 
- одобрення плану праці на майбутнє КУ в разі потреби пороблення певних 
поправок чи змін 

- затвердження певного рода правильників, запроєктованих КУ 
- затвердження проєкту змін Правильника організаційної побудови для наради 
Крайового З’їзду 

- завішення у правах члена чи виконування обов’язку одного з членів Крайових 
Органів 

 

 
 



Дорогі Подруги і Друзі! 
 
Крайова Управа надіється, що наш Пленум буде успішним.  Надіємось, що не буде ні одного 
Осередку, який не буде заступлений своїми представниками на нарадах.  Перед нами багато справ до 
обговорення та вирішення.  Тільки спільними силами, та з візією в майбутнє ми зможемо бути 
гідними наслідниками наших попередників! 
 
До зустрічі на Пленумі КУ СУМ! 
 

Остаємось з пошаною та дружнім сумівським привітом, 
 

Честь України      –      Готов Боронити! 
 

За Крайову Управу СУМ: 
 
 

                                                                                   
 
Андрій Бігун  Мирон Приймак 
Голова  Секретар 
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