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Резолюції та Постанови 

XXVІ Крайового З’їзду СУМ в Америці 
Міннеаполіс, 15-16 жовтня 2011 року 

 

 
XXVI Крайовий З’їзд Спілки Української Молоді в Америці відбувся 15-16 жовтня 2011 

року в Українсько-Американському Центрі в Міннеаполісі, і господарем якого був 

Осередок СУМ ім. гетьмана Івана Мазепи, в присутності 70 делеґатів і членів Крайових 

Органів СУМ в Америці, що прибули з 18 Осередків СУМ. 

 

З’їзд проходив під сумівським гаслом 2011 року “Ми стали волі на сторожі” та відзначив 

наступні річниці: 
 

• 65-річчя відновлення СУМ в діаспорі 
• 150-річчя з дня смерті Тараса Шевченка - національного пророка України 

• 20-річчя проголошення Акту Незалежності України 

• 70-річчя Акту відновлення Української Держави 

• 25-річчя Чорнобильської катастрофи 

 

XXVI Крайовий З’їзд СУМ вітає: 

 

• Український Народ на Батьківщині та на поселеннях; 

• Проводи традиційних Українських Церков; 

• Новообраного Отця та Главу Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого 

Патріярха Святослава Шевчука; 

• Архиєпископа-емерита Блаженнішого Любомира Гузара й складає Йому подяку за 

довголітню душпастирську опіку над українським народом на Батьківщині та на 

поселеннях, зокрема й як Капеляна СУМ на Оселі в Елленвілі; 
• Новообраного голову Світової Управи СУМ друга Петра Думу, членів СУ СУМ, всі 

Проводи Крайових Управ СУМ  та всіх членів СУМ у світі; 
• Президента Світового Конґресу Українців друга Євгена Чолія; 

• Голову Організації Українських Націоналістів - бандерівців друга Стефана Романіва; 

• Голову Світової Конференції Українських Державницьких Організацій друга 

Аскольда Лозинського; 

• Проводи та членство Конференції Українських Державницьких Організацій в США; 

• Проводи та членство братніх українських молодечих організацій Пласт і ОДУМ в 

США; 

 

XXVI Крайовий З’їзд із тривогою глядить на антиукраїнський та антидемократичний 

режим, який сьогодні є при владі в Україні.  Делеґати З’їзду закликають Президента 

України та український уряд поважати та дотримуватись національних та людських прав, 

демократичності та верховенства права.   

 

Крайовий З’їзд засуджує українофобську діяльність міністра Табачника, та вимагає його 

негайного усунення. 
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Делеґати Крайового З’їзду закликають Президента України та уряд змагатись до поширення 

української мови, збереження української культури, історичної пам’яті та національних 

цінностей.  Делеґати вимагають визнати членів ОУН – УПА – УГВР як героїв України, які 
боролись  проти всіх ворогів України та які віддали своє життя на вівтарі Батьківщини, щоб 

ми і грядучі покоління могли жити вільним життям. 

 

Постанови виховного напрямку 
 

1. XXVІ Крайовий З’їзд СУМ в Америці рекомендує створити одно-, або дводенні (чи 

тижневі) мовні табори для Юнацтва СУМ.  За основу повинно бути взято навчання через 
гру. 

2. Виховна Рада СУМ повинна створити підручник матеріалів для вивчення  української 
мови. 

3. XXVІ Крайовий З’їзд СУМ в Америці рекомендує створити окрему сторінку на 

СУМнет-і про таборування, де б виставлялися: 

• рекомендації щодо таборів (тематика та переведення таборів); 

• поділ досвідом членів команд таборів; 

• списки виховників та інструкторів (з контактними координатами) що працювали, 

або мають бажання працювати в таборах; 

• матеріали для шкільних таборів. 

4. XXVІ Крайовий З’їзд СУМ в Америці рекомендує створити архів електронного формату 

чисел журналів «Крилаті» та «Аванґард», які видалися в попередніх роках. 

5. Крайова Управа повинна розробити лист-заяву для батьків щодо їх зобов’язань при 

вступі їхніх дітей в члени Юнацтва СУМ. 

6. Крайова Управа повинна звернутися до урядових інституцій з проханням фінансування 

програми «Обміну Виховників і Впорядників України та США». 

 

 

Постанови фінансово-господарського напрямку 
 

1. XXVІ Крайовий З’їзд СУМ в Америці зобов’язує Крайову Управу створити при 

Крайовій Управі Фінансову Раду.  Фінансова Рада повинна: 

• пропонувати бюджети для Крайової Управи чи для Управи Оселі при 

Крайовій Управі; 
• провести аналіз приходів, розходів, та цін таборування на крайових таборах в 

Елленвілі; 
• провести фінансовий аналіз імпрез, які влаштовує Крайова Управа, 

наприклад, концертів та інших заходів; 

• застановитися над можливістю відновлення системи членських довідок для 

членів СУМ. 

2. XXVІ Крайовий З’їзд СУМ в Америці встановлює кошт членської вкладки кожного 

члена СУМ, члена Юнацтва та Суменят на терені Америки, в сумі 30 доларів 

кожного року.  Половина цієї суми залишається в касі Управи Осередку (або, у 

відсутності Осередку, у Булаві Відділу), а половину Управа Осередку передає до 
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каси Крайової Управи.  Управа Осередку (або Булава Відділу) зобов’язана щороку 

передати до КУ СУМ список членів Осередку, разом з призначеною сумою 

членських вкладок. 

3. Крайова Управа СУМ повинна провести інвентаризацію нерухомого майна КУ СУМ, 

Осередків та Осель СУМ в Америці. Управи Осередків та Осель зобов’язані подати 

Крайовій Управі відповідну інформацію для такої інвентаризації. 
4. XXVІ Крайовий З’їзд СУМ в Америці змінює Правильник Виховного Фонду СУМ: 

• Видалено з Пар. ІІ «Ціль Фонду» наступні точки: 

3. Уділяти степендії для здібних членів Спілки Української Молоді, на 

Вишкільні табори, яким їхні матеріальні спроможності не дають змоги 

бути на цих таборах. 

4. Уділяти степендії для здібних членів СУМ на педагогічні курси для 

виховання нових учителів  для наших українських шкіл. 

5. Уділяти степендії для членів-кандидатів на інструкторів в ділянці 
розвитку українського народного мистецтва. 

• Пар. ІІ «Ціль Фонду» надалі складається з наступних точок: 

   Виховний Фонд СУМ має за ціль: 

1. фінансувати видання виховних матеріалів для юнацтва і дійсних 

членів СУМ, які включали б друковані матеріали, звукові 
записи, прозірки, фільми чи телебачення в елетронній формі. 

2. фінансувати  вишкільні семінари, спеціальні курси для 

виховників СУМ, а також вишкільні табори СУМ. 

• Видалено з Параграфа ІІІ «Фінансування Виховного Фонду СУМ в Америці» 

наступні точки: 

       Виховний Фонд СУМ фінансуватимуть: 

1. Крайова Управа СУМ зі своїх чистих доходів: 

а. Першого року (1985) 15-ть відсотків з фінансового балансу 

ц.р. 

б. 10 відсотків з чистого доходу кожного року, починаючи 

1986-им роком. 

2. Осередки або Відділи СУМ: 

а. 10 відсотків від фінансового балянсу 1985 року. 

б. 10 відсотків від чистого річного доходу кожного року, 

починаючи 1986-им роком. 

• Додано наступну точку: 

Виховний Фонд СУМ фінансуватимуть 10% приходів до Крайової 
Управи від коляди Осередків.  

• Додано до Пар. IV(а) «Хто керує Виховним Фондом СУМ» наступний текст: 

а. До Кураторії входять Голова, Секретар, і Члени Кураторії. 
 

 

Постанови організаційного напрямку 
 

1. Крайова Управа СУМ повинна провести кампанію, яка допоможе Осередкам СУМ 

заохотити в членство українську молодь, особливо з поміж нових поселенців в Америці 
народжених в Україні.  Підходи повинні включати: 
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• рекламу про СУМ (не тільки про табори, а також про діяльність СУМ в 

загальному) в англомовній та україномовній пресі української громади; 

• співпрацю з духовенством традиційних українських християнських церков; 

подбати щоби сумівські летючки та реклами появлялися у церквах, в церковних 

бюлетенях та інших виданнях; 

• у наступному виданні сумівської рекламної брошури, особливо виділити Гасло 

СУМ «Бог і Україна» на обкладинці, а також виразно нагадати читачам, що СУМ 

чітко відрізняється від піонерських та інших колишніх радянських молодіжних 

організацій в Україні; 
• заохочування Управи Осередків більш активно працювати і творити умови для 

того, щоб українці нової іміграції включалися в ряди та життя СУМ.  Спілка 

Української Молоді відкидає та бореться зі стереотипами, які часто трапляються 

українській громаді:  провокування негативних характеристик або молоді 
новоприбулої іміграції, або молоді українського походження, народженої в 

діаспорі, часто призводить до конфліктів та розколу української громади; 

• нагадування Управам Осередків та виховникам про вдосконалення Програми, 

завдяки якій Спілка Української Молоді могла б відрізнятися якістю та 

різноманітністю від інших молодіжних чи громадських організацій; 

• сприяння у створенні нових Осередків СУМ там, де розвиваються нові громади 

українців; особливо заохочувати дружинників СУМ активно включатися в справу 

поширення СУМ в таких громадах. 

2. XXVІ Крайовий З’їзд СУМ в Америці звертається до редакції журналу «Крилаті» з 
проханням взяти до уваги незадоволення, яке існує серед деяких сумівців щодо змісту 

журналу, а, особливо, щодо небажання редакції включати більше матеріалів, статтей та 

фотографій, які стосуються діяльності СУМу в діаспорі. 
3. XXVІ Крайовий З’їзд СУМ в Америці закликає Батьківські Комітети при Осередках 

СУМ відновити та посилити свою діяльність в Осередках, включаючи як фінансову так і 
господарську чи іншу діяльність. 

 

 

Постанови про діяльність Дружинників 
 

1. Референтура Дружинників Крайової Управи повинна активно працювати для 

покращення ефективної комунікації та діяльності дружинників в Осередках СУМ.  

Крайова Референтура Дружинників повинна нав’язати та підтримувати активний 

контакт з Референтурами Дружинників в усіх Осередках СУМ.  Рекомендується 

створити  адресар контактних координатів Референтур Дружинників. 

2. XXVІ Крайовий З’їзд СУМ в Америці закликає Крайову Управу пропонувати напрямки 

праці для дружинників по Осередках – подавати теми для обговорення, пропонувати 

акції та влаштувати імпрези по місцевих громадах впродовж року. 

3. Рекомендуємо Крайовій Управі надалі організувати табори та з’їзди дружинників; в 

попередніх роках подібні заходи вважалися успішними та доцільними. 

4. XXVІ Крайовий З’їзд СУМ в Америці закликає крайову Референтуру Дружинників 

створити електронний поштовий список Осередкових Референтів Дружинників. 

5. Крайова Референтура Дружинників повинна сформувати та вислати до Осередків 

детальний опис обов”язків Референтів Дружинників при Осередку СУМ. 
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6. XXVІ Крайовий З’їзд СУМ в Америці закликає Крайову Управу створити Крайову 

Референтуру Дружинників у повному складі, для виконання ефективної програми праці 
по цілому терені Америки. 

7. XXVІ Крайовий З’їзд СУМ в Америці вважає, що складовою частиною Програми 

Вишкільних Таборів СУМ повинні бути гутірки про організаційну побудову Дружин та 

Стягів Дружинників. 

 

 

Постанови стосовно СУМнет-у та Видавництва 
 

1. До кінця 2011 року в кожній Управі Осередку СУМу (або при кожній Управі) повинен  

працювати Рефефент СУМнет-у. 

2. XXVІ Крайовий З’їзд СУМу в Америці закликає Крайову Референтуру СУМнет-у 

зорганізувати навесні 2012 року Семінар СУМнет-у. 

3. XXVІ Крайовий З’їзд СУМу в Америці заохочує всі Осередки включитися в соціальні 
мережі такі, як Twitter чи Facebook.  Крайова Управа повинна  подати Осередкам СУМ 

вказівки щодо використання таких мереж, щоби присутність сумівських організаційних 

структур віддзеркалювала суцільність Спілки.  На Осередкових сторінках СУМнет-у 

повинні появлятися посилання на Осередкову присутність в соціальних мережах.  

4. Рекомендується Крайовій Управі створити електронній архів сумівських видань, які б 

були доступні на сайті СУМнет-у. 

 

 

Постанови стосовно зміни Статуту СУМ 
 

1. XXVI Крайовий З’їзд СУМ в Америці змінює Статут Спілки Української Молоді в 

наступних точках. 

 

(а) 

XVIII. Клич, Привіт, Патрон СУМ і Організаційні Відзнаки 

114.1 Клич СУМ:  «Бог і Батьківщина» 

 

змінено на:  

 

XVIII. Клич, Привіт, Патрон СУМ і Організаційні Відзнаки 

114.1 Гасло СУМ:  «Бог і Україна» 

 

(б) 

VI. Крайова Управа СУМ 

49. Крайова Управа затверджує звання ІІ-го Ступеня на пропозицію Управи 

Осередку. 

 

змінено на:  

 

VI. Крайова Управа СУМ 

49. Крайова Управа надає звання ІІ-го Ступеня на пропозицію Управи Осередку. 


