
Резолюції та Постанови 
XXV Крайового З’їзду СУМ в Америці 

Детройт, 15-16 жовтня 2008 року 
 
 
Постанови Виховної Комісії 
 

1. XXV Крайовий З’їзд СУМ в Америці зобов’язує голову Виховної Ради 
покликати Виховну Раду, затверджену Крайовою Управою, до якої повинні 
ввійти також Головні Виховники кожного Осередку СУМ в Америці. 

2. Зобов’язуємо Виховну Раду проводити семінари та зустрічі для вирішення 
важливих поточних питань та для координування виховної діяльності по 
Осередках.  Кожен Осередок зобов’язаний прислати своїх представників на 
зустрічі, чи семінари, підготовлені Крайовою Виховною Радою. 

3. Крайова Виховна Рада повинна виготовляти матеріали до всіх річниць, 
визначених Світовою Управою СУМ, а також до тем, які є актуальними на 
нашому терені в даний час.  Ці матеріали повинні виставлятися на Сторінці 
Виховника на СУМнеті. 

4. Крайова Виховна Рада повинна координувати міжосередкові зустрічі і 
виставляти інформаці про це на Сторінці Виховника. 

5. Зобов’язуємо Крайову Виховну Раду розповсюдити «Посібник моїх 
осягнень», виданий Крайовою Управою СУМ в Канаді, і затверджений для 
вжитку по всіх країнах Світовою Управою СУМ, як доповнюючий виховний 
матеріал по Осередках. 

6. Пропонуємо Крайовій Управі СУМ із співучастю Крайової Виховної Ради 
підготовити і видати брошуру-рекламу про СУМ, а Осередкам подбати про 
розповсюдження цих брошурок з метою залучення нових членів. 

 
Постанови Організаційної Комісії 
 

1. XXV Крайовий З’їзд СУМ в Америці зобов’язує Крайову Управу подати до 
преси (та поширити іншими заходами) рекламу про СУМ, разом з 
координатами Осередків СУМ в Америці. 

2. Крайова Управа повинна виготовити брошуру про СУМ в Америці, 
використовуючи зразки існуючих брошур, наприклад з Осередку в 
Клівленді або інших. 

3. Крайова Управа повинна подбати, щоби на СУМнеті були поміщені 
координати осередків. 

4. Крайова Управа повинна розглянути стан Батьківських Комітетів по 
Осередках СУМ, та заохотити створення таких Комітетів де сьогодні вони 
не існують. 

5. Крайова Управа повинна розробити та здійснити план для притримання у 
лавах СУМ наймолодших дружинників, щоби вони продовжували свою 
активну діяльність у нашій Спілці. 

6. Постанови XXV Крайового З’їзду СУМ мають бути поміщені на СУМнеті. 



Постанови Фінансово-господарської Комісії 
 

1. XXV Крайовий З’їзд СУМ в Америці рекомендує Крайовій Управі створити 
Управу Оселі СУМ в Елленвілі. 

2. Заохочуємо осередків у справах розвитку Оселі безпосередньо й активно 
висловлюватися до Крайової Управи і до Управи Оселі. 

3. Крайова Управа повинна простудіювати існуючий Правильники Оселі, і до 
кінця січня 2009 року оформити та затвердити усучаснений Правильник 
Управи Оселі. 

4. Зобов’язуємо Управу Оселі Крайової Управи розглянути створення: 
• Стратегічного плану для Оселі; 
• Плану капітальних покращень Оселі; 
• Бюджету Оселі; 
• Маркетинг-плану; 
• Плану підтримки та усучаснення Оселі, на коротку та на довгу 

мету. 
5. Рекомендуємо, щоби Крайова Управа розглянула можливість отримання 

листа «Group Exemption Letter» від Internal Revenue Service, який би дав 
Крайовій Управі можливість надати осередкам статус безприбуткової та 
безподаткової організації. 

6. Крайова Управа повинна створити шаблон стандартного статуту для 
Осередків СУМ в Америці. 

 
 
Постанови Комісії СУМнет-у та Сумівських Видань 
 

1. XXV Крайовий З’їзд СУМ в Америці зобов’язує всіх Осередків назначити 
відповідних осіб для відновлення та усучаснення Осередкових сторінок на 
СУМнеті.  Осередкові Референти СУМнету та Референти Преси й 
Інформації повинні між собою тісно співпрацювати. 

2. Осередки повинні включити ціну передплати сумівського журналу 
«Крилаті» в кошт річних членських внесок.  Кожна сумівська сім’я повинна 
отримувати «Крилаті». 

3. Заохочуємо всіх сумівців оформлювати собі особисті електронні поштові 
скриньки на СУМнеті за адресами «ім’я@cym.org». 

4. Крайова Управа повинна створити окрему сторінку на СУМнеті з 
календарем осередкових та крайових заходів.  

5. Крайова Управа повинна розглянути можливість створення комп’ютерних 
ігор виховного характеру на СУМнеті для молодшого юнацтва та суменят. 
Поруч ігор повинна стояти реклама журналу «Крилаті». 

 
 

Постанови Комісії Дружинників 
 
1. XXV Крайовий З’їзд СУМ в Америці зобов’язує Референтуру Дружинників 

Крайової Управи скликати Конференцію Дружинників СУМ в Америці.  



Така конференція повинна надати дальші вказівки та напрями Референтурі 
Дружинників для розвитку діяльності дружинників в Америці. 

2. Крайова Референтура Дружинників повинна організувати таборові зустрічі 
по різних осередках чи оселях. Такі заходи дають можливість нав’язувати 
ближчий контакт між дружинниками, і уможливлюють обмін думок, 
дискусію над сучасними темами які стосуються дружинників, та 
організування ще інших заходів для дружинників. 

3. Оскільки дружинники часто географічно відходять від своїх осередків під 
час років свого студентського навчання, Крайова Референтура Дружинників 
повинна організувати такі заходи як ювілейні зустрічі колишніх учасників 
вишкільних таборів, і заохочувати активність цих сумівців в сумівській 
праці. 

4. Крайова Референтура Дружинників повинна організувати провідницькі 
семінарі для дружинників, щоби передати їм основи провідницької праці в 
рядах СУМ.  Дружинники повинні на таких семінарах здобути практичне 
знання, яке потрбне для праці по осередках, таборах та на крайовому рівні. 

5. Референтура Дружинників повинна використовувати різні заходи для 
комунікації між членами СУМ.  До цих входять комп’ютерні мережі як 
Фейсбук; сумівське угрупування на Фейсбуку чи на інших сайтах (включно 
із СУМнетом) які дають швидкий та обсяжний доступ до членів нашої 
організації, через який треба подавати чим більше інформацій про події в 
Спілці Української Молоді. 

 
 

Резолюції XXV Крайового З’їзду СУМ в Америці 
 
1. ХХV Крайовий З’їзд СУМ в Америці , який відбувся в днях 14-16 листопада 

2009 року в Українському Культурному Центрі у Воррен , Мічіган, пройшов 
під цьогорічним сумівським гаслом «Українці памятають – світ визнає» та 
відзначив золотий ювілей існування сумівської оселі Київ у місті Детройт, 
Мічіган. У дводенному Крайовому З’їзді СУМ в Америці взяло участь 62 
делегати із 18-ти осередків та 18 членів Крайової Управи СУМ в Америці. 
Разом з надісланими мандатами було 82 голоси. ХХV Крайовий З’їзд СУМ в 
Америці заслухав звіти уступаючої управи, уділив абсолюторію уступаючій 
управі прийняв ухвали діючих комісій, та вибрав нові керівні органи на 
чергову каденцію.  

2. ХХV Крайовий З’їзд СУМ в Америці відбувся уславні річниці, відзначення 
яких поєднює нашу Спілку з духовною, історичною та культурною 
спадщиною України, а саме в 90-ту річницю безсмертного чину крутянців, у 
році завершення святкувань сотої річниці народження героїв України, 
головного командира Української Повстанської Армії, генерала хорунжого 
Тараса Чупринки – Романа Шухевича; у 75-ту трагічну річницю жахливого 
голодомору-геноциду українського народу доконаного Віаріоном 
Джугашвілі Сталіном та імперсько комуністичною системою в часі окупації 
України Москвою; у 350-ту річницю козацького повстання та всенародної 
боротьби Богдана Хмельницького; у 90-ту річницю проголошення 



Центральною Радою самостійности України четвертим Універсалом; у 80-ту 
річницю славного Листопадового Чину та проголошення Західної 
Української Республіки. 

3. ХХV Крайовий З’їзд СУМ в Америці впровадив СУМ в Америці у 
відзначення 60-ї річниці свого існування та шести декад безперебійної праці 
над вихованням нових поколінь сумівської патріотичної молоді під гаслами 
«Бог і Україна» та в дусі національно християнських засад, продовжуючи 
працю засновників СУМ в Америці та відданих активістів, які вклали свій 
гріш, час та наснагу у розвиток нашої молодечої організації. 

4. Відзначення 60-ї річниці СУМ в Америці це виклик щоб поза святковими 
імпрезами піднести якість праці в сумівських осередках, у злетах юнацтва 
СУМ, у вихоно-відпочинкових та вишкільних таборах. Було б добре 
випустити історію діяльности СУМ в Америці з тієї нагоди. 

5. Гасло Світової Управи СУМ на 2009-й рік «Хто борець – той здобуває 
світ» - запозичене від українського поета Олеся Бабія відзеркалює не тільки 
революційну діяльність української молоді 30-х і пізніших років, але також і 
нашої Спілки обличчя якої було звернене до воюючої України, до її потреб 
у новіших часах. Нашу Спілку цінує ідеалізм та многогранна праця для 
добра нашої Батьківщини України та української спільноти в Америці. 

 
Привітання 

 

1. ХХV Крайовий З’їзд СУМ вітає Барака Обаму – новообраного президента 
Америки, бажає йому успіхів та висловлює побажання щоб в часі свого 
урядування він допоміг Україні увійти в Євроатлантичні структури, 
особливо в НАТО, та надіємося, що він буде прихильно ставитися до 
демократичної української держави.  

2. ХХV Крайовий З’їзд СУМ в Америці вітає український нарід та президента 
України Віктора Ющенка, уряд України та всіх депутатів Верховної Ради 
України, які працюють над узмістовленням та здійсненням державницьких 
ідеалів у незалежній та соборній українській державі. 

3. ХХV Крайовий З’їзд СУМ в Америці ієрархів українських християнських 
церков – Патріярха Любомира від Української Католицької Церкви, 
Патріярха Філарета від Української Православної Церкви Київського 
Патріярхату та проводи всіх інших християнських церков, які працюють для 
добра душ в Україні в лояльності до української держави. 

4. ХХV Крайовий З’їзд ставиться з одинаковою пошаною до всіх 
Християнських Церков та виносить повну підтримку ідеї об’єднання 
українських історичних церков в одну Українську Церкву. 

5. ХХV Крайовий З’їзд СУМ в Америці вітає Світовий Конгрес Українців та 
новообраного голову СКУ друга Євгена Чолія, члена СУМ в Канаді та бажає 
якнайкращих успіхів на цьому становищі. 

6. ХХV Крайовий З’їзд СУМ вітає нову екзекутиву Українського 
Конгресового Комітету Америки на чолі з Тамарою Гало-Олексій , першою 
жінкою на цій посаді від часу створення УККА (68 років тому), та бажає 
проводові УККА успіхів у праці над об’єднанням української громади в 



Америці, для добра Української Держави та української спільноти в 
Америці. 

7. ХХV Крайовий З’їзд СУМ в Америці вітає Світову Управу СУМ на чолі з 
подругою Мирославою Підгірною, всі проводи Крайових Управ СУМ та все 
членство СУМ у світі та бажає їм найкращих успіхів в реалізації сумівських 
ідеалів. 

8. ХХV Крайовий З’їзд СУМ вітає голову проводу ОУН Андрія Гайдамаху, 
який виховувався в лавах Спілки Української Молоді, і провід Організації 
Українських Націоналістів та бажає якнайкращих успіхів у праці над 
перемогою українського національного ідеалу в сучасній українській 
незалежній державі. 

9. ХХV Крайовий З’їзд СУМ в Америці вітає Конференцію Українських 
Державних Організацій та її провід та бажає успіхів у підтримці творчих 
державних процесів в українській державі. Вітає голову ООЧСУ друга 
Михайла Козюпу, сумівця, на чолі відмолодженої Головної Управи ООЧСУ 
та новообрану голову Об’єднання Жінок ОЧСУ подругу Христину Верещак 
та бажає їм успіхів та творчої наснаги. 

10. ХХV Крайовий З’їзд СУМ в Америці вітає всі українські молодечі 
організації на нашому терені – Пласт та ОДУМ. 

 
Резолюції 

 

1. ХХV Крайовий З’їзд СУМ в Америці клонить свої голови 
переднезліченними жертвами українського народу, перед Борцями-Героями 
ОУН і Української Повстанської Армії, які віддали своє життя на 
жертівнику Батьківщини України. Вшановуємо також і тих, які 
зреалізувавши відновлення української державності 1991-го року та 
переведення референдуму, та тих, які повірили в українську державу, і 
працюють для того, щоб вона стала дійсно незалежною і вільною. Сьогодні, 
17 років після проголошення незалежності України, Україна за висловом 
президента Ющенка є насправді вільною державою. 

2. ХХV Крайовий З’їзд СУМ в Америці вважає, що інформація про сумівське 
життя є важливим чинником у нашому сумівському житті, тому закликає 
сумівців нашого терену бути передплатниками сумівських видань, особливо 
«Крилатих» та користуватись СУМнет-ом. Закликаємо сумівців дописувати 
до сумівської та громадської преси про нашу цінну працю та виховні 
справи, пов’язані з нашим сумівським життям. 

3. ХХV Крайовий З’їзд СУМ в Америці закликає членів СУМ як через 
осередки так і особисто обмінюватись досвідом праці в СУМ-і, листуватися 
з друзями чи нав’язувати контакт з ровесниками в Україні. Висилка 
конечної літератури в Україну і обмін нею будуть корисними для обох 
сторін. Пам’ятаймо, що наші відносини з ровесниками з України чи з 
Америки повинні бути базовані на національно-християнських засадах. 

4. ХХV Крайовий З’їзд СУМ в Америці закликає до пожвавленої активності на 
зовнішньому відтинку реагування на анти-українські прояви спрямовані 
проти нашої Батьківщини в пресі, радіо, телебаченні та закликає сумівців 



підтримувати всі почини – які направлені на роз’язання негативних 
стереотипів проти українського народу. 

5. ХХV Крайовий З’їзд СУМ в Америці закликає осередки та відділи юнацтва 
СУМ звернути особливу увагу на піднесення рівня української мови , 
літератури, історії, культури, сумознавства і спортового виховання. Наш 
клич – «В здоровому тілі – здорова українська душа».  Пам’ятаймо, що рідна 
мова це – душа народу, цілюща криниця її духовності.  В цій криниці все 
відзеркалене – історія, пережиття, фолкльор, мрії та боротьба стати 
повноцінною нацією. Пропаде мова – зникнуть всі надбання минулих 
поколінь.  

6. ХХV Крайовий З’їзд СУМ в Америці закликає всіх батьків нашого  доросту 
записувати своїх дітей до молодечої організації СУМ та посилати своїх 
дітей до дітей шкіл українознавства. Не повинно бути ні однієї дитини, яка б 
не ходила до школи українознавства. 

7.  ХХV Крайовий З’їзд СУМ в Америці закликає новоприбулих українців з 
найновішої хвилі, яким дорога наша Батьківщина – Україна, вписуватися в 
українські організації та установи в українській громаді, вписувати своїх 
дітей в молодечі організації особливо СУМу та посилати до шкіл 
українознавства. 

8. ХХV Крайовий З’їзд СУМ в Америці стверджує, що всебічне і глибоке 
пізнання України з її духовною спадщиною і розбудованою 
інфраструктурою – кристалізує наші уявлення про неї. Глибоке розуміння 
долі нашого народу та його нового призначення у новому укладі світових 
політичних і економічних сил, представлене цілою низкою творів наших 
письменників, мислителів, аналітиків, культурних діячівв творах митців як і 
в спортових осягах. Зустрічі з нашими українськими письменниками, 
митцями і спортовцями – добрий засіб для поглиблення власного знання. 
Спільні або особисті відвідини України – особливо шляхами історичних 
місцевостей, упівськими стежками, козацькими шляхами чи іншим чином – 
відкриває приховані скарби не для одного сумівця та служать натхненням в 
дальшій праці в нашій організації. 

9. ХХV Крайовий З’їзд СУМ в Америці стверджує, що українська нація 
незважаючи на численні жертви понесені у різних гекатомбах чи 
голодоморі-ґеноциді – невмируща. Всюди, де можна, треба пригадувати 
світові про жахливі злочини Москви відносно українського народу. Тому є 
самозрозумілим, щоб СУМ в Америці включився в реалізацію проекту 
жертвам геноциду-голодомору 1932-1933-го років, що його постановив 
зреалізувати Український Конгресовий Комітет Америки. 

10. ХХV Крайовий З’їзд СУМ в Америці вважає, що кожний сумівець повинен 
бути гордий спадщини воюючої України, боротьби на життя і смерть з 
нацистськими, московськими та іншими зайдами в Україні. Боротьба УПА 
ще не визнана в Україні, а її герої, що поклали своє життя за вільну Україну, 
ще чекають заслуженого звання Героя України. На цій боротьбі і культі до 
неї виростало не одне сумівське покоління. Тому СУМ в Америці робитиме 
всі заходи, щоб підтримати визнання УПА воюючою стороною у Верховній 



Раді України, як реалізацію історичної справедливости, нової перспективи 
для історичних підручників та оцінки цієї боротьби сусідніми народами. 

11. ХХV Крайовий З’їзд СУМ в Америці підтримує всі намагання усунути 
комуністичні пям’ятники в Україні, заохочує українське громадянство в 
Україні а особливо українську молодь працювати над розширенням 
україномовного простору, щоб українська мова стала панівною в Україні. 

12. ХХV Крайовий З’їзд СУМ в Америці засуджує політичне русинство в 
Україні, яке вимагає в відрубного етнічного статусу та рівноправности з 
українською національністю та надання паритету з українською мовою. 
Крайовий З’їзд СУМ в Америці виступає проти всіх політичних маніпуляцій 
відірвати цю вітку українського народу. 

13. ХХV Крайовий З’їзд СУМ в Америці засуджує намагання деяких польських 
чинників маніпулювати демографічними даними та тенденційно 
применшувати кількість українців-лемків у Польщіта та намагання 
представляти українців-лемків як поляків або окремий нарід. 

14. Серед світлих річниць, які СУМ в діаспорі та Україні буде відзначувати у 
2009 році – припадає сота річниця від народження Степана Бандери, який 
довів до створення Спілки Української Молоді в діаспорі. Він був людиною 
залізного характеру, в’язнем польських сурових в‘язниць, в’язнем 
нацистського табору в Саксенгавзені. Під його проводом на чолі ОУН 
проголошено відновлення української держави Актом 30-го Червня 1941 
року, підтримане Митрополитом Андреєм та іншими католицькими та 
православними ієрархами. Степан Бандера був державником, соборником, 
борцем за Українську Самостійну Соборну Державу за що був вбитий за 
наказом Москви.  

15. ХХV Крайовий З’їзд СУМ в Америці звертається до президента України 
Віктора Ющенка посмертно присвоїти Степанові Бандері звання Героя 
України. 

 
 
 

Честь України – Готов Боронити! 
 

За Президію XХV Крайового З'їзду СУМ: 
 

Роман Козіцький – предсідник  
Мирон Васюнець – заступник  предсідника 

Оксана Бартків – секретар  
Степан Качурак – секретар 
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