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Нью Йорк, 16-го січня 2012 р. 

ОБІЖНИК 

 
До: Управ Осередків СУМ в Америці 
 

Справа: Фінансові зобов’язання Осередків СУМ до Крайової Управи 
 
Дорогі Подруги і Друзі!  Гартуйсь! 
 

Напротязі 63 років від коли засновано СУМ в Америці, наша Спілка розрослася, постійно виконує 
своє первинне завдання виховувати молодь під гаслом «Бог і Україна», і здобула неабиякі 
матеріяльні та нерухомі майна – особливо власні Оселі та  Домівки.  Ми можемо чванитись 
численними мистецькими одиницями, спортовими командами; з наших рядів вийшов ряд 
провідників української громади.  Всюди, на передових посадах знаходимо вихованців-членів 
Спілки Української Молоді.  Це все здобуто та осягнено кропіткою працею, відданістю та 
жертвенністю нашого членства, за підтримки всієї української громади. 
 
Наші матеріальні надбання здобуто, в першу чергу,  завдяки щедрій фінансовій допомозі наших 
Осередків та членства.  Кожному відомо, що фінансова дяльність як КУ так і Осередків залежить 
головно від власних фондів: пожертв, приходів із імпрез, членських вкладок, Різдвяної Коляди і т.п.  
На жаль, в останніх роках запримічується деякий спад вирівнянь фінансових зобов’язень від 
Осередків до Крайової Управи.  Тому, цим шляхом хочемо пригадати Управам Осередків та 
фінансовим референтам про зобов’язання які, згідно з постановами XXVI Крайового З’їзду СУМ 
(жовтень 2011р.) та попередніх Крайових З’їздів, вчасно треба вирівняти: 
 

1. Від початку 2012 р., членська вкладка сумівців (сеньйорів, дружинників, юнацтва, та 
суменят) становить $30 на рік.  Половина цієї суми залишається в касі Управи Осередку 
(або, у відсутності Осередку, у Булаві Відділу), а половину Управа Осередку передає до каси 
Крайової Управи.  Управа Осередку (або Булава Відділу) зобов’язана щороку передати до 
КУ СУМ список членів Осередку, разом з призначеною сумою членських вкладок, до 31-го 
грудня даного року.  

2. Кожний Осередок (Відділ) в часі Різдвяних свят зобов’язаний у своїй місцевості перевести 
Коляду на потреби Спілки Української Молоді.  Половину суми зібраних пожертв 
пересилається до КУ.  Із цієї половини, 10% є призначені на Виховний Фонд СУМ. 

3. Кожна сумівська сім’я, в якій є члени Юнацтва СУМ, зобов’язана передплачувати журнал 
«Крилаті».  Річна передплата становить $30. 

 
Заздалегідь дякуємо Вам за вирозуміння і співпрацю, та остаємось з дружнім сумівським привітом, 
 

Честь України      –      Готов Боронити! 

 

За Крайову Управу СУМ: 
 

                                                                                   
 
Андрій Бігун Мирон Солтис Мирон Приймак 
Голова Фінансово-Господарський Реф. Секретар 

 


