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ОБІЖНИК 

 
До: Управ Осередків СУМ 
 
СПРАВА: ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ОСЕРЕДКІВ СУМ ДО КРАЙОВОЇ УПРАВИ 
 
Дорогі Подруги і Друзі! 
 
Вже скоро відзначатимемо 60-ть років як у 1949 році засновано Спілку Української Молоді в Америці.  
Напротязі цього часу наша Спілка розрослася, постійно виконує своє первинне завдання виховувати молодь 
під гаслом “Бог і Україна”, та здобула неабиякі матеріяльні добра – власні Оселі та  Домівки.  Ми можемо 
чванитись численними мистецькими одиницями, спортовими командами, а що найголовніше, з наших рядів 
виросли взірцеві провідники української громади.  Всюди, на передових постах знаходимо вихованців-членів 
Спілки Української Молоді.  Це все здобуто та осягнено кропіткою працею, відданістю та жертвенністю 
нашого членства, за підтримки всієї української громади. 
 
Наші матеріяльні надбання здобуто, в першу чергу,  завдяки щедрій фінансовій допомозі наших Осередків та 
членства.  Кожному відомо, що фінансова дяльність як КУ так і Осередків залежить від власних фондів, 
(пожертв, приходів із імпрез, членських вкладок та Різдвяної Коляди).  На жаль, в останніх часах 
запримічується деякий спад вплат від Осередків до КУ.  Тому, в цьому Обіжнику хочемо ще раз пригадати 
Управам Осередків та фінансовим референтам про зобов’язання, які вчасно треба вплачувати до КУ.  Ці 
постанови були прийняті на останньому Крайовому З’їзді, який відбувся в жовтні 2005 року: 
 

1. Річна членська вкладка для сеньйорів, дружинників, старшого та молодшого юнацтва становить $20.  
(50% із зібраних вкладок пересилається до КУ.)  Суменята не платять членської вкладки. 

2. Кожний Осередок в часі Різдвяних свят зобов’язаний у своїй місцевості перевести Коляду на потреби 
Спілки Української Молоді. Половину із зібраних грошей пересилається до КУ.   

3. Кожний Осередок із чистого приходу за діловий рік вплачує 10% до Крайового Виховного Фонду 
СУМ.  Цей Фонд, яким керує Кураторія обрана Крайовим З’їздом, розпоряджає фонди для 
опрацювання виховних матеріялів, організування виховних семінарів, та проведення Провідницьких 
Семінарів для надійних сумівських кандидатів. 

4. Кожна сумівська родина, діти яких належать до Юнацтва СУМ, зобов’язана передплачувати журнал 
“Крилаті”.  Річна передплата становить $25. 

 
Просимо в найскорішому часі вирівняти всі свої залеглості.  Якщо є питання про фінансові вимоги Осередків 
СУМ, прошу звернутися то др. Мирона Солтиса – mbsoltys@cym.org. 
 
Заздалегідь дякуємо Вам за вирозуміння і співпрацю, та остаємось з дружнім сумівським привітом, 
 

ЧЕСТЬ УКРАЇНИ – ГОТОВ БОРОНИТИ! 
 

За Крайову Управу СУМ: 
 
                                                                                   
 
Богдан Гаргай        Мирон Приймак 
Голова       Секретар 


