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Програма Спілки Української Молоді в Америці 
       
 

І 
Спілка Української Молоді в Америці – СУМ є суспільно-громадською та 
національно виховною організацією української молоді в З’єднаних Стейтах 
Америки, була зареєстрована 3-го квітня 1950 р. в місті Нью Йорку під назвою 
«Ukrainian American Youth Association, Inc.» 
 
      ІІ 
Стоячи на ґрунті християнського світогляду, СУМ є середовищем, у якому куються 
стійкі характери молодих людей, свідомих свого обов’язку супроти України та 
З’єднаних Стейтів Америки. 
 
      ІІІ 
СУМ, вірна засаді «Бог і Батьківщина», виховує молодь у свідомості, що всі народи 
і люди рівні перед Богом, а тому не може бути обранців, яким призначено панувати 
над іншими.  
 
      ІV 
СУМ виховує таку молоду людину, яка дорого цінить свободу, горда за своє 
українське ім’я, українську мову й культуру, та всіма можливими способами 
допомагає українському народові у розбудові незалежної та демократичної 
української держави.  
 
      V 
Вважаючи безбожницький комунізм та російський імперіялізм історично 
найбільшими ворогами свободи народів і людини, СУМ в своїй виховній роботі 
стоїть на виразно антикомуністичних та антиімперіялістичних позиціях, та 
поборює їхні впливи в Україні. 
 
      VI 
В лавах СУМ високо стоять моральні чесноти, братерська дружба, зорганізованість 
і дисципліна.  Член СУМ жертвенний, бере активну участь у суспільно-
громадському житті і прагне до поглиблення своїх знань.  Високорозвинені 
національні чуття, ідейно-політична виробленість та фізична вправність - основні 
прикмети члена СУМ. 
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Статут Спілки Української Молоді в Америці 

 
 

       І.  Назва і терен діяльности СУМ 
 
1. Організація має назву: Спілка Української Молоді в Америці, в скороченні -

СУМ в Америці, а в англійській мові «Ukrainian American Youth Association, 
Inc.» 

2. Тереном діяльности СУМ є Сполучені Штати Америки. 
3. Головний осідок Крайової Управи СУМ є місто Нью Йорк, Нью Йорк. 
 
 

  ІІ. Завдання і засоби діяльности СУМ 
 
4. Завдання СУМ наступні: 

а) організувати та об’єднати українську молодь в ЗСА; 
б) проводити виховну, культурно-освітню і релігійну працю серед молоді; 
в) виховувати своїх членів на свідомих українців та на добрих і корисних          

громадян З’єднаних Стейтів Америки; 
г) вести боротьбу з аморальністю та нездоровими проявами в молодечому 

середовищі; 
ґ) поборювати розкладницьку ідеологію безбожницького комунізму та 

російського імперіялізму; 
д) змагати до розбудови незалежної і демократичної української держави; 
е) інформувати американське громадянство про історію, літературу та 

культуру українського народу; 
є)  нести виховну, матеріяльну, моральну й духовну допомогу молоді в Україні; 
ж) провадити допомогово-харитативну працю для загально-українських потреб 

та для молоді зокрема; 
з) провадити інформаційну працю, даючи своїм членам поради в усіх 

ситуаціях щоденного життя. 
 
5. Для виконання своїх завдань СУМ користується наступними засобами: 

а) методою самовиховання та під опікою досвідчених педагогів і виховників 
проводить виховну працю серед доростаючої молоді; 

б) провадить видавничу діяльність, видаючи: часописи, журнали, книжки, і 
виховно-вишкільні матеріяли для молоді і старших; 

в) влаштовує імпрези, пописи, змагання, доповіді, табори, вишколи, курси, 
конференції, З’їзди, Злети і Здвиги. 

г) співпрацює з СУ СУМ і Крайовими Управами СУМ в різних країнах та 
іншими українськими організаціями, які стоять на позиціях самостійної 
соборної демократичної Української Держави; 

ґ) організує та провадить школи і садочки (дошкілля), як засіб підготови 
кадрів доповнюючих членів СУМ. 
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ІІІ.  Члени, їх права й обов’язки 

 
Цей Статут, затверджений Крайовим З’їздом, та правильники затверджені 
Крайовою Управою СУМ, з’ясовують вимоги, права та обов’язки членів СУМ. 
 
6. Члени СУМ діляться на: 

а) кандидатів до Юнацтва СУМ (Суменята); 
б) кандидатів (Юнацтво); 
в) дійсних членів (Дружинники); 
г) дійсних членів (Сеньйори); 
ґ) почесних членів. 

 
7. Кандидатом до Юнацтва СУМ (Суменят) може стати кожна дитина українських 

батька чи матері у віці від 4 до 5 років життя, і приготовляється в члени 
Юнацтва СУМ. 

 
8. Членом кандидатом (членом Юнацтва) може стати кожна дитина 

українського(ої) батька чи матері у віці від 6 до 18 років життя; ці діти 
гуртуються на добровільній базі в системі Юнацтва СУМ, що має завдання 
відповідними методами, достосованими до віку, вести в українському 
національному і християнському дусі, зорганізовану всесторонню самовиховну 
працю. 

 
Ідейно-програмову, методично-вишкільну та організаційно-виховну структуру 
Юнацтва СУМ з’ясовує «Правильник Юнацтва СУМ». 

 
9. Дійсним членом (Дружинник) може стати кожний незаплямлений на честі   

українець(ка) у віці від 18 до 50 років життя, якого приймає Управа Осередку 
СУМ на підставі письмової заяви і рекомендації двох дійсних членів.  
При переході з Юнацтва у дійсні члени рекомендацію дає Булава Відділу 
Юнацтва. 

 
10. Дійсний член (Дружинник) стає дійсним членом-Сеньйором, коли закінчує 50- 

ий рік життя. 
 
11. Особливо заслужених осіб для українського народу та СУМ Крайова Управа  

може рекомендувати Крайовому З’їздові для іменування почесним членом 
СУМ. 

 
12. Дійсний член має право: 

а) активного та пасивного вибору до всіх органів СУМ згідно з вимогами 
цього Статуту та поодиноких правильників СУМ; 

б) бути приявним на Зборах Осередку СУМ; 
в) брати активну участь у діях організованих СУМ; 
г) користати з усіх добродійств і уладжень організації в межах дотичних 

правильників; 
ґ) носити сумівський однострій та приписані відзнаки. 
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13. Дійсний член зобов’язаний: 

а) пропагувати й здійснювати ідеї, голошені СУМ; 
б) дотримуватись Програми й Статуту СУМ та виконувати постанови керівних 

органів СУМ; 
в) точно вплачувати членські вкладки; 
г) брати активну участь у громадському житті з рамени СУМ; 
ґ) давати моральну, матеріяльну і технічну допомогу в праці місцевих клітин 

СУМ; 
д) активно включатись або допомагати у праці з Юнацтвом СУМ; 
е) вписувати своїх дітей до Суменят та Юнацтва СУМ; 
є) передплачувати і фінансово піддержувати сумівські видання. 

 
14. Права й обов’язки члена Юнацтва СУМ нормує «Правильник Юнацтва СУМ». 
 
15. Членом СУМ не може бути українець (-ка), який (-яка) належить до 

протиамериканських організацій.  
 

           IV. Втрата  членських прав 
 
16. Втрата членських прав наступає в наслідок:  

а) добровільного виступу члена з організації; 
б) завішення в членських правах протягом означеного часу; 
в) викреслення з реєстру членів Осередку; 
г) виключення із членів СУМ. 

 
17. Добровільний виступ члена з організації відбувається на основі письмової 

заяви, зложеної в управі дотичної клітини СУМ. 
 
18. Добровільний виступ члена з організації перед кінцем адміністративного року 

не звільняє члена від обов’язку вплатити членську вкладку до кінця даного 
року. 

 
19. Завісити члена в правах протягом означеного часу може Управа Осередку або 

Контрольна Комісія з адміністративно-дисциплінарних причин.  Завішений у 
правах член має право відклику до Товариського Суду Осередку СУМ.  

 
20. Викреслення з реєстру членів Осередку може наступити, коли член, не 

зважаючи на нагадування, занедбує членські обов’язки, а саме:  
а) не платить членських вкладок протягом трьох років, або  
б) неоправдано є бездіяльний впродовж трьох років. 

 
21. Викресленний член із реєстру Осередку набуває автоматично членські права з 

моментом вирівнання членських внесків та писемної заяви про бажання 
активно включитися в працю Осередку. 

 
22. Виключення із членів СУМ може наступити: 

а) коли член діє на шкоду організації; 
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б) коли своєю поведінкою порушує честь і добру славу СУМ і українського 
народу; або 

в) коли поповнить кримінальний злочин. 
 

23. Рішення про виключення із членів СУМ виносить Крайова Управа двома 
третинами (2/3) голосів на внесок Управи Осередку СУМ. 

 
24. Виключеному членові СУМ прислуговує право відклику до найближчого 

Крайового З’їзду СУМ. 
 
V. Крайовий З’їзд та Найвищі Органи СУМ 
 

25. Найвищими органами СУМ є: 
а) Крайовий З’їзд СУМ; 
б) Пленум Крайової Управи СУМ;  
в) Крайова Управа СУМ; 
г) Крайова Контрольна Комісія СУМ; 
ґ) Крайовий Товариський Суд СУМ. 

 
26. Крайовий З’їзд СУМ є найвищим законодатним органом СУМ. 
 
27. Крайовий З’їзд СУМ відбувається через кожних три роки, а скликає його 

Крайова Управа СУМ, згідно із параграфом V, точка 32 цього Статуту.  
 
28. Надзвичайний Крайовий З’їзд СУМ може бути скликаний кожночасно 

Крайовою Управою СУМ: 
а) у випадку особливої потреби; 
б) на бажання Крайової Контрольної Комісії СУМ; 
в) на письмове домагання не менше як половини Осередків. 
 

29. Участь у Крайовому З’їзді СУМ з правом голосування беруть: 
а) члени Крайової Управи, Крайової Контрольної Комісії і Крайового 

Товариського Суду. 
б) делегати, вибрані Загальними Зборами Осередку, у відношенні один делегат 

на двадцять дійсних членів кандидатів та Суменят; 
в) кожній розпочатій двадцятці прислуговує право одного делегата; 
г) Осередки, в яких у даному часі бракує вимаганого числа членів, мають 

також право на одного делегата; 
ґ) Голови Управ Осередків і Булавні Відділів Юнацтва; 
д) Участь у Крайовому З’їзді СУМ з правом голосування приймають дійсні 

члени СУМ. 
 

30. Делегати беруть участь в Крайовому З’їзді СУМ особисто: 
а) лучення голосів делегатів допускається в межах одного Осередку; 
б) якщо Осередки далеко віддалені від місця Крайового З'їзду СУМ і за браком 

часу та коштів подорожі неспроможні вислати делегатів, їм прислуговує 
право й обов’язок уповноважити делегатів з інших Осередків через Управи 
даного Осередку; 
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в) таке рішення може запасти тільки на Загальних Зборах Осередку, а у 
виїмкових випадках Управою Осередку, повідомляючи наперед Крайову 
Управу; 

г) один делегат може мати свій голос та лише один уповноважений мандат. 
 
31. Програму, час і місце Крайового З’їзду встановляє Крайова Управа або Крайова 

Контрольна Комісія СУМ, якщо від неї вийшла ініціятива скликати З’їзд. 
 
32. Крайова Управа на 3 місяці до призначеного реченця шляхом оголошень і 

листовно повідомляє про Крайовий З’їзд всі клітини СУМ. 
 
33. З’їзд СУМ є правосильним, якщо на ньому присутня не менше як половина 

уповноважених делегатів. 
 
34. У випадку неприбуття передбаченої Статутом кількости делегатів, Крайовий 

З’їзд СУМ відбувається на одну годину пізніше з незміненим порядком нарад, і 
тоді З’їзд є правосильний при будь-якій кількості делегатів.  

 
35. Крайовий З’їзд виносить звичайною більшістю голосів всі постанови, окрім тих 

постанов в нижче поданій точці 36.  
 
36. Для рішення ліквідації, виключення членів, і зміни цього Статуту СУМ 

потрібно дві третини (2/3) голосів делегатів. 
 
37. До компетенції Крайового З’їзду СУМ належить: 

а) вислухання звітів найвищих керівних, контрольних та дисциплінарних 
органів СУМ і схвалення роботи уступаючої  Крайової Управи; 

б) ухвалення змін Статуту й Програми СУМ; 
в) вибір керівних, контрольних і дисциплінарних органів; 
г) устійнення висоти членських вкладок та затвердження бюджету на наступну 

каденцію; 
ґ) іменування почесних членів СУМ; 
е) затвердження і надання почесних грамот і відзначень; 
є) розгляд відкликів виключених членів СУМ; 
ж) ухвалення постанов про матеріяльні вартості СУМ; 
з) вибір делегатів на Світовий Конгрес СУМ; 
и) винесення рішення про ліквідацію СУМ; 
і) надання звання ІІІ-го Ступеня. (гляди «Правильник Дружинників СУМ»). 
 

VI. Крайова Управа СУМ 
 
38. У склад Крайової Управи СУМ входять: 

а) Голова 
б) Заступник(и) голови 
в) Організаційний(і) референт(и)  
г) Секретар 
ґ) Фінансово-господарський референт 
д) Голова Крайової Виховної Ради 
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е)  Голова Управи Оселі 
є)  Референти і Члени    
 
Залежно від обставин, Крайова Управа може мати більше або менше число 
членів.  Найменше число членів Крайової Управи не може бути нижчим від 13, 
та не більшим як 19. Проєкт складу КУ СУМ може бути змінений у залежності  
від Номінаційної Комісії на Крайовому З’їзді, затверджений 2/3 (двома 
третинами) голосів делегатів. 

 
39. Голова Крайової Управи не може бути вибраний більше як три рази за 

порядком. 
 
40. Крайовий Булавний Дружинників має право покликати Крайову Булаву 

Дружинників від 3 до 7 осіб, яку затверджує Крайова Управа СУМ. 
 
41. Один член Крайової Управи може виконувати більше функцій.  Голова 

Крайової Управи не може виконувати функцію секретаря або фінансового 
референта. 

 
42. Крайова Управа СУМ: 

а) репрезентує Організацію назовні; 
б) керує всією діяльністю СУМ в рамцях Програми, Статуту і постанов 

Крайового З’їзду СУМ та Пленуму Крайової Управи; 
в) затверджує Булавних самостійно діючих Відділів Юнацтва СУМ; 
г) затверджує новостворені Дружини, їхніх патронів та опікунів. 

 
43. Крайова Управа СУМ вирішує всі справи за участю не менше як половини її 

членів.  У випадку рівности голосів перерішує голос голови. 
 
44.  

а) Крайова Управа має право кооптувати під час каденції нових членів з 
повними правами, однак не більше як трьох; 

б) Голова та заступники  голови не можуть  бути кооптовані; 
в) Президію Крайової Управи творять: Голова, заступники голови, секретар і 

фінансовий референт. 
 
45. Крайова Управа має право нагороджувати своїх членів відповідними грамотами 

та відзнаками. 
 
46. Крайова Управа має право нагороджувати кращі Осередки СУМ Переходовим 

Прапором. 
 
47. Крайова Управа має право розв’язати Осередок, Відділ чи Дружину дійсного 

членства, якщо вони в своїй діяльності порушують Програму і Статут СУМ, 
постанови поодиноких правильників чи свідомо діють на некористь СУМ. 
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48. У випадку вибуття половини членів Крайової Управи, належить скликати до 
одного місяця Надзвичайний Крайовий З’їзд СУМ з метою перевиборів. 

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

 
VII. Крайова Контрольна Комісія СУМ 
 

50. Крайова Контрольна Комісія СУМ складається із: 
а) Голови 
б) Двох членів 
в) Двох членів заступників. 

 
51. Крайова Контрольна Комісія СУМ має такі компетенції: 

а) контролювати під час каденції діяльність і фінанси Крайової Управи СУМ 
та підлеглих їй клітин і підприємств; 

б) відбувати контролю Крайової Управи СУМ не менше як раз на рік; 
в) звітувати перед Крайовим З’їздом про підсумки контролі та ставити 

пропозиції на схвалення роботи уступаючим органам Крайової Управи; 
г) у випадку потреби скликати Надзвичайний Крайовий З’їзд СУМ; 
ґ) Крайова Контрольна Комісія діє на підставі Правильника Крайової 

Контрольної Комісії СУМ. 
 
 

 VIII. Крайовий Товариський Суд СУМ 
 
52. Крайовий Товариський Суд СУМ складається із: 

а) Голови 
б) двох членів 
в) двох членів заступників. 

 
53. Крайовий Товариський Суд СУМ полагоджує зголошені до нього організаційні 

спори між Крайовою Управою і Управами Осередків; між поодинокими 
членами Крайової Управи і поодинокими членами Осередків та між Управами 
Осередків. 

 
54. Крайовий Товариський Суд звітує на Крайовому З’їзді. 
 
55. Крайовий Товариський Суд СУМ діє на підставі Правильника Крайового 

Товариського Суду СУМ. 
 
 

ІХ. Пленум Крайової Управи СУМ 
 
56. Для вирішення особливо важливих справ та уточнення напрямних праці 

Крайової Управи і клітин СУМ скликається Пленум Крайової Управи СУМ. 
 
57. До Пленуму входять: 

а) Члени Крайової Управи СУМ; 
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б) Члени Крайової Контрольної Комісії і Крайового Товариського Суду; 
в) Члени Крайової Виховної Ради; 
г) Духовні опікуни СУМ; 
ґ) Діючі Голови всіх Осередків СУМ; 
д) Булавні всіх Відділів Юнацтва СУМ; 
е) Провідники діючих дружин СУМ. 

 
58. Про потребу скликання Пленуму вирішує Крайова Управа СУМ; Пленум 

відбувається принайменше один раз між Крайовими З’їздами. 
 
59. Пленум скликає Крайова Управа СУМ з не менше як чотиритижневим (4) 

попереднім повідомленням його членів. 
 
60. У випадку потреби Крайова Управа скликає складаний Пленум СУМ. 
 
61.  

а) Наради та постанови Пленуму Крайової Управи важні при участі половини 
управнених членів Крайової Управи з повними правами голосу. Винесення 
рішень Пленуму Крайової Управи проходять звичайною більшістю голосів, 
за виїмком винесення рішення у справі завішення одного з членів Крайових 
Органів у правах члена чи у правах виконування його обов’язків, що 
вимагає дві третини (2/3) голосів присутніх членів Пленуму. 

б) Крайова Управа на протязі двох тижнів пересилає Управам Осередків                 
постанови нарад Пленуму Крайової Управи. 

в) До компетенції Пленуму Крайової Управи належить: 
 Удобрення або винесення певних зауважень і поправок до праці 

Крайової Управи, 
 Удобрення пляну праці на майбутнє Крайовою Управою в разі потреби 

пороблення певних поправок чи змін, 
 Затвердження певного роду правильників, запроєктованих Крайовою 

Управою, 
 Затвердження проєкту змін Правильника організаційної побудови для  

наради Крайового З’їзду. 
 Завішення у правах члена чи виконування обов’язку одного з членів 

Крайових Органів. 
 
 
 
 

Х. Крайова Виховна Рада СУМ 
 
62. При Крайовій Управі СУМ, як дорадчий орган у виховній ділянці працює 

Крайова Виховна Рада, завданням якої є: 
а) опрацювати програми позашкільної освіти членів СУМ та виховання 

Юнацтва СУМ; 
б) підшукати форми й засоби для здійснення освітньо-виховної справи; 
в) при співучасті дотичних керівників СУМ опрацьовувати матеріяли для 

юнацтва, ланок, гуртків, і Осередків. 
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63. В склад Крайової Виховної Ради входять: 

а) Голова Крайової Виховної Ради, вибраний(а) Крайовим З’їздом СУМ; 
б) Виховники покликані Крайовою Управою СУМ на пропозицію голови 

Крайової Виховної Ради; 
в) українські педагоги і діячі з виховним досвідом запрошені Крайовою 

Управою СУМ 
г) кожночасний голова Крайової Виховної Ради СУМ входить в склад 

Крайової Управи СУМ, як повноправний член. 
 
64. Крайова Виховна Рада діє на підставі Правильника затвердженого Крайовим 

З’їздом СУМ. 
 
 

ХІ. Осередок СУМ 
 
65. Дійсні члени СУМ, що живуть на терені однієї місцевости в кількості не менше 

як 10 членів, творять Осередок СУМ, в рамцях якого виконують свої членські 
права й обов’язки. 

 
66. Осередок СУМ є організаційно-адміністративною одиницею СУМ, яка 

безпосередньо підлягає Крайовій Управі СУМ. 
 
67. В склад Осередку входять всі наявні в даній місцевості устроєві і виховні 

одиниці СУМ. 
 
68. Органами Осередку СУМ є: 

а) Загальні Збори Осередку СУМ; 
б) Управа Осередку СУМ; 
в) Контрольна Комісія  Осередку СУМ; 
г) Товариський Суд Осередку СУМ. 

 
69. Кожний Осередок СУМ має своє порядкове число і назву-патрона: 

а) порядкове число надає Крайова Управа СУМ в хронологічному порядку 
заснування Осередку 
б) назву-патрона Осередку вибирають члени Осередку на перших Загальних 
Зборах Осередку, беручи до уваги визначні українські історичні постаті, а 
затверджує її Крайова Управа СУМ. 

 
70. Осередок СУМ має свою печатку, сумівський, український і американський 

національні прапори.  
 
71. Для ведення виховно-вишкільної праці, молодь у віці від 6 ло 18 років 

організується у Відділ Юнацтва СУМ, який є складовою частиною даного 
Осередку.  Очолює його Булава Відділу.  Примірна офіційна назва такого 
Відділу: 

Спілка Української Молоді в Америці 
Осередок імени Тараса Шевченка 
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3-їй Відділ Юнацтва СУМ «Київ» 
в_______________________________ 

  
У місцевості де нема Осередку СУМ, Відділ Юнацтва СУМ діє самостійно і 
підпорядковується через дотичну Булаву безпосередньо Крайовій Управі 
СУМ.  Булаву Відділу затверджує на пропозицію Батьківського Комітету 
Крайова Управа СУМ.  Примірна офіційна назва такого Відділу: 
 

   Спілка Української Молоді в Америці 
   12-ий Відділ Юнацтва СУМ «Львів» 
   в________________________________ 
 
72. З метою зацікавлення батьків справами Юнацтва СУМ та тіснішої співпраці 

Осередків, Відділів і Виховників, з ними при Відділах творяться як допоміжні 
тіла Батьківські Комітети. Взаємовідносини між Управою Осередку, Булавою 
Відділу й Батьківським Комітетом регулює «Правильник Батьківських 
Комітетів СУМ». 

 
73. При Осередках можуть існувати інші постійні або тимчасові комітети 

покликані Управою Осередку для виконування окремих завдань. 
 
74.  Мистецькі, спортові та інші самодіяльні сумівські гуртки можуть мати свої 

самоуправи, які ведуть працю в узгідненні з Управою Осередку чи відповідним 
керівником.  

 
ХІІ. Загальні Збори Осередку СУМ 

 
75. Загальні Збори Осередку СУМ скликає Управа Осередку кожного 

календарного року. 
 
76. На випадок потреби або на домагання половини членів Осередку, Управа 

Осередку або Контрольна Комісія скликає Надзвичайні Загальні Збори. 
 
77. Надзвичайні Загальні Збори може зарядити Контрольна Комісія Осередку чи 

Крайова Управа у випадку: 
а) поважних недотягнень в діях Управи Осередку, 
б) переступлення постанов Загальних Зборів Осередку, Крайового З’їзду і 

доручень Крайової Управи, 
в) переступлення Правильника організаційної побудови  і Програми СУМ. 

 
78. Програму, час і місце Загальних Зборів Осередку СУМ встановлює Управа 

Осередку, або Контрольна Комісія Осередку чи Крайова Управа, якщо вони 
скликають Збори.  Управа або Контрольна Комісія повідомляють оголошенням 
про Загальні Збори чотири тижні перед реченцем їх відбуття. 

 
79. Загальні Збори правосильні при участі половини членів Осередку СУМ. 
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80. Якщо на Загальні Збори Осередку не прибуде визначена Статутом кількість 
членів, Збори відбуваються при будь-які кількості членів з одногодинним 
спізненням. 

 
81. У Загальних Зборах Осередку СУМ беруть участь дійсні члени СУМ, які мають 

право голосу в усіх справах.  
 
82. Постанови Загальних Зборів Осередку СУМ приймається звичайною більшістю 

голосів.  Рішення в справі ліквідації Осередку та пропозиції до Крайової 
Управи СУМ про зміну Статуту приймається двома третинами (2/3) голосів. 

 
83. В особливих випадках, як, наприклад при цілковитому занепаді праці Осередку 

через недіяльність його Управи і браку ініціятиви в Контрольної Комісії, 
Загальні Збори Осередку може скликати Крайова Управа СУМ з власної 
ініціятиви, до двох тижнів. 

 
84. До компетенції Загальних Зборів Осередку СУМ належить: 

а) вислухати звіти керівних, контрольних і дисциплінарних Органів Осередку 
та оцінювати роботу уступаючої Управи Осередку; 

б) вибрати членів Управи, Контрольної Комісії, Товариського Суду. 
в) вибрати делегатів на Крайовий З’їзд СУМ; 
г) визначити напрямні діяльности Управи Осередку в рамцях Програми, 

Статуту та постанов Крайового З’їзду та Пленум СУМ; 
ґ) в разі потреби розв’язувати Осередок СУМ; 
д) Згідно із параграфами 121 і 125, рішення про розв’язання Осередку і 

ліквідації його майна вимагає також двох третин (2/3) членів, однак 
переведення такого рішення можливе тільки тоді, коли це питання стояло у 
програмі нарад і повідомлено про це два місяці наперед всіх членів 
Осередку і Крайову Управу. 

 
 
 

ХІІІ. Управа Осередку СУМ 
 
85. До складу Управи Осередку входять: 

а) Голова 
б) Заступник Голови 
в) Секретар 
г) Організаційний референт 
ґ) Булавний Юнацтва 
д) Культурно-Освітний Референт 
е) Референт преси та інформацій 
є) Спортовий Референт 
ж) Референт Дружинників 
з) Фінансовий референт 
и) Скарбник 
і) Референт СУМнету 
ї) Референт Зовнішних Зв’язків 
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й) Голова Батьківського комітету 
к) Члени Управи Осередку для окремих доручень 
л) Члени 
 
Залежно від обставин, Управа Осередку може мати більше або менше число 
членів.  Найменше число членів Управи Осередку не може бути нижчим від 
сім.  

 
86. Якщо в Управі Осередку зайде потреба на додаткових референтів, одначе не 

більше як трьох, вона може таких вибирати або кооптувати. 
 
87. В малих Осередках СУМ, Управи мають право сполучити окремі функції, але, 

так, щоб число членів не було менше як п’ять. 
 
88. Одна особа може виконувати більше як одну функцію, одначе голова не може 

виконувати функцію секретаря або фінансового. 
 
89. В склад Президії Управи Осередку входять: Голова, заступник голови, 

секретар, організаційний референт, фінансовий референт і Булавний Відділу 
Юнацтва. 

 
90. Булавний Відділу Юнацтва покликає Булаву Відділу в складі 3 до 7 осіб, яку 

затверджує Управа Осередку СУМ. 
 
91. Управа Осередку: 

а) репрезентує Осередок назовні; 
б) керує цілістю діяльности Осередку СУМ згідно з Програмою і Статутом 

СУМ, постановами Загальних Зборів та напрямними Крайової Управи 
СУМ; 

в) приймає членів і вносить пропозиції до Крайової Управи СУМ про їх 
викреслення із списків Осередку за недіяльність, або виключення із членів 
СУМ за порушення ними Статуту чи Програми СУМ. 

 
92. Ухвали Управи Осередку СУМ є правосильні при участі не менше як половини      

її складу.  У випадках рівности голосів перерішує голос голови. 
 
93. У випадку вибуття зі складу Управи Осередку одного чи більшого числа 

вибраних членів, Управа Осередку має право кооптувати на місце вибулого чи 
вибулих членів нових. 
а) кількість кооптованих не може перевищувати половини вибраних членів. 
б) голова Управи Осередку і заступник голови не можуть бути кооптовані. 

 
94. У випадку більше як половини членів Управи Осередку, треба скликати до 

одного місця Надзвичайні Загальні Збори і провести перевибори.  
 
 
 

ХIV. Контрольна Комісія Осередку СУМ 
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95. Контрольна Комісія Осередку СУМ складається з: 

а) Голови 
б) двох членів 
в) двох членів заступників. 

 
96. Контрольна Комісія Осередку СУМ: 

а) контролює всю діяльність Осередку та підлеглих її органів; 
б) звітує перед Загальними Зборами Осередку про вислід контролі і ставить 

пропозицію про схвалення чи несхвалення роботи уступаючої Управи 
Осередку СУМ; 

в) в надзвичайних випадках скликає Надзвичайні Загальні Збори Осередку 
СУМ, згідно із параграфом 77 цього Статуту. 

 
97. Контрольна Комісія Осередку СУМ діє на підставі Правильника Крайової 

Контрольної Комісії СУМ. 
 
 

XV. Товариський Суд Осередку СУМ 
 
98. Товариський Суд Осередку СУМ складається з: 

а) Голови 
б) двох членів 
в) двох членів заступників. 

 
99. Товариський Суд Осередку СУМ полагоджує суперечки й непорозуміння між 

керівними органами й членами Осередку. 
 
100. В надзвичайних випадках Товариський Суд Осередку передає справу до 

Крайового Суду СУМ, рішення якого є остаточне.  
 
101. Товариський Суд Осередку діє на підставі Правильника Крайового 

Товариського Суду СУМ. 
 

 
 
XVI. Окремі постанови 

 
102. Члени СУМ, що живуть в одній місцевості у кількості не більше як 10 і не 

менше як три, творять Ланку СУМ. 
 
103. Організаційно Ланка СУМ входить у склад діяльности найближчого 

Осередку і є його складовою частиною. 
 
104. Члени Ланки є одночасно членами Осередку СУМ, до якого належить Ланка,  

користуються всіма правами та обов’язками членів Осередку СУМ.  
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105. Діяльністю Ланки керує ланковий, якого вибирають з-поміж себе члени 
Ланки. Ланковий виконує всі доручення й інструкції Управи Осередку СУМ, 
до якого належить Ланка. 

 
106. Члени СУМ, що живуть у місцевості, де немає Осередку, але є відділ 

Юнацтва та Батьківські Комітети, свої членські обов’язки виконують перед 
Управами даних клітин та включаються в їхню працю. 

 
107. Члени СУМ, що живуть поодиноко і не є членами жодного Осередку, свої 

членські обов’язки виконують безпосередньо перед Крайовою Управою 
СУМ. 

 
108. Всі члени вищих організаційних клітин СУМ зобов’язані бути членами 

клітин СУМ на місці свого замешкання. 
 
109. Дійсні члени (дружинники) можуть гуртуватися за принципом однорідного 

творчого зацікавлення в Дружини СУМ.  Організаційний устрій Дружин, 
ідейнопрограмові засади та виховну систему регулює Правильник 
Дружинників СУМ. 

 
110. Кожний член СУМ може бути членом тільки одного Осередку, Дружини чи 

Відділу Юнацтва СУМ. 
 
111. Неприсутні на Зборах чи на З’їздах СУМ можуть бути обрані лише тоді, коли 

той хто виносить пропозиції, подасть письмову згоду, або запевнить, що 
кандидати на означений пост у вищезгаданих Органах СУМ дали свою згоду. 

 
112. У випадку розходжень між постановами правильників і Статуту, постанови 

цього Статуту переважають. 
 
 

XVII. Фінанси СУМ 
 

113. Фінансові засоби СУМ складаються з: 
а) вписових і членських вкладок 
б) прибутків з видавничої і господарської діяльности 
в) пожертв та збірок. 

 
 

      XVIII. Клич, Привіт, Патрон СУМ і Організаційні Відзнаки 
 
114. 

1. Гасло СУМ:  «Бог і Україна» 
2. Святковий привіт СУМ:  «Честь України –  Готов Боронити!» 
3. Щоденний Привіт СУМ:  «Гартуйсь!» 
4. Патрон СУМ:  Св. Архистратиг Михаїл. 
5. Спілка Української Молоді має: 

а) Емблему 
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б) Сумівський, український і американський національні прапори 
в) Печатку Крайової Управи й Осередків 
г) Однострій 
ґ) Додатки до однострою: нарукавна емблема, нараменний напис, 

функційні відзнаки, шнури і аксельбанди і т.п. 
д) Відзнаки і грамоти за особливі осяги і заслуги встановлювані і надавані 

Крайовими З’їздами.  Докладний опис відзнак СУМ, право і приписи їх 
ношення регулюються окремими правильниками. 

 
115. Крайова Управа СУМ видає членам СУМ й кандидатам (Юнацтву СУМ) 

членські виказки українською і англійською мовами. 
 
116. Для відзначення найкращого з Осередків СУМ і Відділів Юнацтва СУМ 

Крайова Управа має Сумівський Переходовий Прапор.  Опис прапору та 
правила його надання нормує окремий Правильник Крайової Управи СУМ. 

 
 

XIX. Матеріяльні вартості СУМ 
 

117. Матеріяльні вартості СУМ складаються з маєтків, набутих Крайовою 
Управою й Осередками. 

 
118. Оселя СУМ в Елленвілі, Нью Йорк є власністю Спілки Української Молоді в 

Америці: 
а) є культурно-відпочинковим центром Спілки Української Молоді в 

Америці. 
б) служить виховно-відпочинковим цілям Юнацтва СУМ і старшого 

громадянства. 
в) Оселею керує Крайова Управа СУМ на підставі окремого Правильника. 

 
119. Про продаж чи ліквідацію Оселі та інших маєтків Крайової Управи може 

виносити рішення, на внесок Крайової Управи, лише Крайовий З’їзд СУМ. 
 
120. Матеріяльні вартості Осередку є рівночасно власністю Крайової Управи 

СУМ.  Усі передачі матеріяльних вартостей Осередком, які становлять 
поверх 10 відсотків загальних матеріяльних вартостей даного Осередку 
узгіднюється з Крайовою Управою СУМ. 

 
121. У випадку ліквідації Осередку його майно безпосередньо переходить у 

власність Крайової Управи СУМ.  Ліквідаційні Збори повинні визначити від 
3 до 5 осіб для технічної передачі Осередкового маєтку на руки Крайової 
Управи.  

 
 

ХХ. Зміна Статуту та розв’язання СУМ 
 
122. Про зміну Статуту, поодиноких Правильників та розв’язання СУМ вирішує 

Крайовий З’їзд СУМ. 
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123. Для зміни Статуту чи розв’язання СУМ потрібно ухвали двох третин (2/3) 

голосів делегатів З’їзду. Для змін поодиноких Правильників потрібно ухвали 
звичайної більшости голосів делегатів З’їзду. 

 
124. Повідомлення про скликання підготовчої Комісії для зміни Статуту, як також 

пропозицію про розв’язання СУМ подається Крайовою Управою СУМ до 
відома Осередкам разом з повідомленням про скликання Крайового З’їзду 
СУМ. Пропоновані Зміни до Статуту слід подавати до відома Крайовій 
Управі СУМ до двох місяців після одержання повідомлення про скликання 
Крайового З’їзду СУМ.  Крайова Управа повідомляє всі Осередки не менше 
як один місяць заздалегідь про всі проєкти змін до Статуту СУМ. 

 
125. Осередок СУМ може бути розв’язаний рішенням двох третин (2/3) членів. 
 
126. У випадку ліквідації СУМ в США, майно СУМ переходить до іншої 

української ідейно-спорідненої Організації, виховного чи харитативного 
характеру. 

 
 
 
 
Програму і Статут доповнено і виправлено ХХVІ-им Крайовим З’їздом СУМ, 

що відбувся 15 і 16 жовтня 2011 року в місті Міннеаполіс. 
 


