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Нью Йорк, 4-го квітня 2008 р. 

 
До: Управ Осередків СУМ 
і членів КУ СУМ 
 
СПРАВА: ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ОСЕРЕДКІВ ДО КУ СУМ 
 
Дорогі Подруги і Друзі! 
 
Крайова Управа СУМ оцим письмом пригадує Управам Осередків, що наша Спілка проводила та проводить 
свою діяльність виключно завдяки фінансовій допомозі власних сил – тобто Осередків, та додатково при 
жертвенності української громади ( тут включаємо і щедру допомогу Українських Кредитівок та Фундацій). 
 
Тому пригадуємо Вам, що згідно із рішенням Крайового З’їзду (останнього та минулих), кожний член СУМ 
(сеньйор, дружинник та член Юнацтва, за виїмком Суменят), сплачує до Осередку свою членську вклад у 
висоті 20 дол. річно.  Осередки, подаючи до КУ чисельний стан свого членства, висилають 50% членських 
вкладок зголошено членства до КУ.  Рівно ж Осередки зобов’язані переслати 10% із чистого річного приходу 
до Виховного Фонду. 
 
Додатковим приходом для КУ є щорічна КОЛЯДА на потреби СУМ, яку Осередки переводять у Різдвяний 
час.  Ми з вдячністю складаємо подяку тим Осередкам, які рік річно сповняють цей обов’язок.  На жаль, деякі 
Осередки СУМ вже припинили добру нагоду відвідувати з Колядою наших членів та громадянство, 
мотивуючи це різними причинами (оправданими та неоправданими).  Це свідчить про нехтування та 
необов’язковість сумівського Проводу на місцях та іґнорування постанов З’їзду КУ СУМ. 
 
Тому пригадуємо всім Осередкам, що діяльність КУ, та взагалі нашої Спілки, лежить на само-фінансуванні.  
Перед нами великі потреби для провадження нашої праці, вклчно з втриманням Оселі СУМ в Елленвілі, яка є 
власністю КУ СУМ.  Минула зима завдала великої шкоди нашій Оселі:  Світлиця зазнала поважних 
ушкоджень, як також довколишні будинки, та загал Оселі взагалі.  Нам конечно потрібно відновити дорогу, 
таборові та готелеві приміщення, тощо, а  грошей для цих потреб немає. 
 
Тому звертаємось до Управ Осередків вирівняти всі свої зобов’язання за 2007 рік (та за всі залеглості з 
попередніх років) до КУ СУМ  не пізніше 30-го квітня 2008 року. 
 
Тільки спільними силам зможемо дальше  працювати для добра української молоді.  Наша Спілка стоїть на 
грані відзначення свого 60-літнього ювілею у 2009 році, тому віримо та сподіваємось на Вашу всесторонню 
підтримку та допомогу! 
 
Остаємось до Вас з повагою та дружнім привітом, 

 
Честь України   –  Готов Боронити! 

 
За Крайову Управу: 

 
                                                                                   
 
Богдан Гаргай                                                 Мирон Приймак 
Голова       Секретар 


