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ОБІЖНИК 

 
 

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

 
Справа:  XXV Крайовий З’їзд Спілки Української Молоді в Америці 
 
Дорогі Подруги і Друзі! 
 
Крайова Управа СУМ в Америці, згідно із попереднім проголошенням яке відбулося 5-го 
березня 2008 року, повідомляє Управи Осередків та все сумівське членство, що XXV 
Крайовий З’їзд Спілки Української Молоді в Америці відбудеться в днях 14, 15 і 16 
листопада 2008 року в Українському Культурному Центрі, 26601 Ryan Road, Warren, MI 
48093 – тел.: (586) 757-8130.  Господарями Крайового З’їзду є Управа Осередку СУМ ім. 
Василя Симоненка в Детройті.  
 
Участь 
 
Згідно з параґрафом ч.29 «Статуту СУМ в Америці», участь в Крайовому З’їзді СУМ з 
правом голосу беруть: 
 

а) члени Крайової Управи, Крайової Контрольної Комісії і Крайового Товариського 
Суду; 

б) делеґати, вибрані Загальними Зборами Осередку, у відношенні один делеґат на 
двадцять дійсних  членів, кандидатів та суменят; 

в) кожній розпочатій двадцятці прислуговує право одного делеґата; 
г) Осередки, в яких у даному часі бракує вимаганого числа членів, мають право на 

одного делеґата; 
ґ) голови Управ Осередків і Булавні Відділів Юнацтва; 
д) участь у Крайовому З’їзді СУМ з правом голосування приймають тільки дійсні 

члени; 
 
Права Голосу/Мандату 
 
Згідно з параґрафом ч.30 «Статуту СУМ в Америці», делеґати беруть участь в Крайовому 
З’їзді особисто: 
 

а) лучення голосів делеґатів допускається в межах одного Осередку; 
б) якщо Осередки далеко віддалені від місця Крайового Зїзду СУМ і за браком часу та 

коштів  



      подорожі неспроможні вислати делеґатів, їм прислуговує право і обов’язок 
уповноважнити делеґатів з інших Осередків через Управу даного Осередку; 

в) таке рішення може запасти тільки на Загальних Зборах Осередку, а у виїмкових 
випадках Управою Осередку, повідомляючи наперед Крайову Управу; 

г) один делеґат може мати свій голос та лише один уповноважений мандат; 
 
 
Правосильність і Компетенції Крайового З’їзду 
 
Згідно із параґрафами  33, 34, 35, 36 і 37 «Статуту СУМ в Америці»: 
 

ч. 33  -  З’їзд СУМ є правосильним, якщо на ньому присутні не менше як половина   
уповноважених делеґатів; 

ч. 34  - у випадку неприбуття передбаченої Статутом кількости делеґатів, Крайовий 
З’їзд СУМ відбувається на одну годину пізніше з незмінним порядком нарад, і 
тоді З’їзд є правосильний при будь-якій кількості делеґатів;               

ч. 35  - Крайовий З’їзд виносить всі постанови звичайною більшістю голосів, окрім тих 
постанов в нижче поданій точці 36; 

ч. 36  - для рішення ліквідації, виключення членів і зміни цього Статуту потрібно дві 
третини голосів делеґатів; 

ч. 37  - до Компетенції Крайового З’їзду належить: 
 

а) вислухання звітів найвищих керівних, контрольних та дисциплінарних 
органів СУМ і схвалення роботи уступаючої Крайової Управи; 

б)  ухвалення змін Статуту й Програми СУМ; 
в)  вибір керівних, контрольних і дисциплінарних органів; 
г) устійнення висоти членських вкладок та затвердження бюджету на 

наступну каденцію; 
ґ) іменування почесних членів СУМ; 
д)  затвердження і надання почесних грамот і відзначень; 
е)  затвердження проєктів окремих правильників; 
є)  розгляд відклиіві виключених членів СУМ; 
ж)  ухвалення постанов про матеріяльні вартості СУМ; 
з)  вибір делеґатів на Світовий Конґрес СУМ; 
и)  винесення рішення про ліквідацію СУМ; 
і)  надання звання ІІІ-го Ступеня ( гляди Правильних Дружинників). 

 
 
 
 
Оплата, нічліг і транспорт 
 
Оплата З’їзду для делеґатів і гостей виноситиме $125 від особи.  Це включає реєстрацію, 
два сніданки, два обіди, та Бенкет в суботу вечером.  У п’ятницю вечером, о год 7-ій вечора, 
Управа Осередку СУМ в Детройті влаштовує товариську зустріч делеґатів із місцевими 
сумівцями. 
 
Для делеґатів зарезервовано кімнати (по зниженій ціні)  в наступних готелях які знаходяться 
поблизу Центру: 
 



Comfort Suites 
2020 Walter Reuther Srv. Drive 
Warren, MI 48091 
Tel: (586) 427-7000  
Бронювати кімнати за назвою:   

Ukrainian Youth Association, Group # 1397    
Реченець замовлення:  31-го жовтня 
 
 
LA QUINTA INN 
30900 Van Dyke Avenue 
Warren, MI 48093 
Tel: (586) 574-0550 
Бронювати кімнати за назвою:   

Ukrainian Youth Association 
Реченець замовлення:  31-го жовтня 

 
Для делеґатів які приїзджатимуть із дальших Осередків літаками подаємо до відома, що 
Організаційний Комітет, на жаль, не матиме можливості підібрати Вас на летовищі.  
Рекомендуємо бронювати собі квитки із розкладом прибуття до Детройту в п’ятницю 
вечором, а відтак або орендувати авто, або групово замовити таксівку, яка Вас привезе до 
готелю.  Подаємо до відома, що віддаль від летовища до готелю/Центру є приблизно 25 
миль. Закриття З’їзду передбачено не пізніше як на 2:30 год. по полудні, тому рекомендуємо 
відлет додому коло 6-ої години вечора.  Рівнож повідомляємо, що Організаційний Комітет 
подбає про траспорт для делеґатів від готелю до Центру та назад. 
 
 
Підготовчі Комісії 
 
Крайова Управа покликала слідуючих подруг і друзів очолити підготовчі комітети/комісії 
З’їзду: 
 

1. Підготовчий Комітет Крайового З’їзду – д. Роман Лось, заст. голови О-ку СУМ в 
Детройті,  і подр. Христя Верещак, організаційний реф - Захід – від КУ СУМ  

2. Статутова Комісія – д. Роман Козіцький 
3. Мандатно-Верифікаційна – д. Мирон Приймак 
4. Номінаційна Комісія – д. Андрій Бігун 
5. Фінансово-Господарська Комісія – д. Мирон Солтис 
6. Виховна Комісія – подр. Марійка Поліщук,  подр. Оленка Галькович 
7. Організаційна Комісія –подр. Христя Верещак,  д. Орест Козіцький 
8. Комісія Дружинників – подр. Леся Гаргай,  д. Юрій Симчик 
9. Резолюційна – д. Осип Рожка 

 
Тому що успіхи та недоліки нашої діяльності, а заразом і напрямні для дальшої праці в 
основному обговорюватиметься  та вирішуватиметься на нарадах Комісій, звертаємось до 
Управ Осередків та делеґатів завчасно зголошувати свої думки та пропозиції як покращати 
нашу працю у всіх ділянках нашої Спілки. Свої  пропозиції просимо надсилати почерез  
електронну пошту до ky-usa@cym.org 
 



 
Статут СУМ 
 
КУ СУМ покликала підготовчу Статутову Комісію, завданням якої є переглянути діючий 
Статут СУМ, і якщо потрібно представити зміни до затвердження Крайовим З’їздом.  
Рівночасно звертаємось до Управ Осередків переглянути Статут, і якщо є пропозиції на 
зміни, просимо подати їх на письмі до підготовчої Статутової Комісії не пізніше як до 15-
жовтня 2008 року.  Діючий Статут СУМ в Америці можна знайти на веб сторінці КУ СУМ – 
www.cym.org/us/mo/ky 
 
 
Відзначення 
 
До цього Обіжника є залучений окремий Обіжник в справі відзначень та підвищень СУМ.  
Просимо Осередків докладно запізнатись із вимогами та анкетами які залучені.  Цього року 
рівно ж пропонуємо відзначити окремою відзнакою подруг і друзів які безперебійно – 
напротязі 25 і 35 років працюють в нашій Спілці.  Виповнені анкети просимо переслати  до 
КУ не пізніше як до 15-го жовтня 2008 року.  
 
 
Осередки є зобов’язані до 15 жовтня 2008 року: 
 

1. Вирівняти всі незаплачені зобов’язання до КУ СУМ за роки 2005 – 2008; це включає 
розчислення за членські вкладки (останній Крайовий З’їзд прийняв рішення що річна 
членська вкладка  виносить $20  для  сеньйора, дружинника та юнацтва; за суменят 
не стягається.  Половина із зібраних членських вкладок пересилається до КУ СУМ); 

2. Всі інші фінансові зобов’язання – за журнал “Крилаті”, однострої та відзнаки, 
Коляда; 

3. Вислати виповнені анкети електронною поштою на адресу ky-usa@cym.org - 
• Реєстрація делеґатів 
• Уповноваження Делеґата 
• Повновласть Делеґата 
• Зголошення Кандидатів на Визначних Членів 
• Зголошення Кандидатів на ІІІ Ступень 
• Зголошення кандидатів для відзначення за 25 і 35 праці в СУМ-і; 
• Звіт Осередку СУМ 

4. Пропоновані зміни до  Статуту треба переслати на письмі до  Статутової Комісії КУ 
не пізніше як до 15-го жовтня; 

 
Просимо Осередки всі анкети, зголошення на відзначення та звіти,  по можливості 
пересилати електронною поштою на ky-usa@cym.org.  У випадку, що Ви не будуте 
мати змоги користуватись електронною поштою, тоді просимо висилати всю 
інформацію поштою на адресу UAYA, INC., National Executive, 136 Second Avenue, New 
York, NY 10003, із зазначенням “KY Zyizd”. 
 
 
 
 



Старше Юнацтво – Майбутність СУМ 
 
Тому, що наше Старше Юнацтво – це майбутні провідники нашої Спілки, Крайова Управа 
просить, щоб з кожного Осередку приїхали старші юнаки/юначки на наш З’їзд.  Це дасть їм 
можливіть запізнатись ближче про працю нашої Спілки, та про діяльність Крайової Управи 
зокрема. Їхня присутність на пленарних нарадах та у працях комісій З’їзду відкриє їм нові 
горизонти, і віримо що заохотить їх у скорому майбутньому стати провідими членами нашої 
організації.  Це саме відноситься до Дружинників яких ми   запрошуємо до участи в З’їзді та 
в працях комісій З’їзду. 
 
 
Бенкет 
 
З нагоди Крайового З’їзду СУМ в Культурному Центрі відбудеться Бенкет під час якого 
буде урочисте відзначення 50-ліття існування  сумівської Оселі КИЇВ, власністю якої є 
Спілка Української Молоді в Детройті. Початок бенкету – год. 6 вечором.  Опісля 
відбудеться товариська забава на якій гратиме оркестра ВЕЧІРКА з Рочестеру.  Ведучими 
програмою є подр. Христя Верещак і д. Роман Лось.   
 
Крайова Управа надіється, що наш Крайовий З’їзд буде успішним.  Але, щоб він таким був 
треба тісної співпраці всіх – як членів Крайової Управи так і делеґатів Осередків.  
Надіємось, що не буде ні одного Осередку, який не був би заступлений своїми 
представниками на нарадах.  Перед нами багато справ до обговорення та вирішення.  Тільки 
спільними силами, та з великою візією в майбутнє ми зможемо бути гідними наслідниками 
наших попередників! 
 
До зустрічі на Крайовому З’їзді! 
 
Остаємось до Вас з пошаною та дружнім сумівським привітом, 
 

 
ЧЕСТЬ УКРАЇНИ   -     ГОТОВ БОРОНИТИ! 

 
За Крайову Управу СУМ: 

 
 
 

 
                                                                                   
 
Богдан Гаргай        Мирон Приймак 
Голова       Секретар 


