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До:   Управ Осередків СУМ 
            Членів КУ СУМ 
 
 
Дорогі Подруги і Друзі, 
 
 В днях 20-го і 21-го вересня 2003 року, на Оселі СУМ в Елленвіл, Н.Й. відбулося чергове 

засідання членів Крайової Управи СУМ.  Участь у засіданні брали також голова і член Крайової 
Контрольної Комісії.  Основним завданням засідання було детально проаналізувати пророблену 
працю від остатнього Крайового З’їзду, який відбувся в листопаді 2002 року,та намітити пляни на 
майбутнє. 

 
 Внизу подаємо загальний перебіг нарад, та рішення прийняті Крайовою Управою. 
 

1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ СПРАВИ: 
Від Крайового З’їзду 12-ть  Осередків відбули свої Річні Збори, на яких були присутні 
голова, або члени КУ ( за вийнятком Осередку СУМ у Бінгамптоні). 

 
 Звернено особливу увагу на те, що Осередки згідно із Статутом, мусять відбувати свої 
збори щорічно, та повинні повідомити про це Крайову Управу принайменше місяць перед тим, 
щоб дати можливість представникові КУ бути присутнім.  На зборах повинні бути представлені 
точні звіти всіх референтів, включно із точними організаційними та фінансовими даними. 
 
 Організаційний стан нашої Спілки в Америці буде ширше обговорений на черговому 
засіданні КУ, яке відбудеться 6-го грудня цього року. 
 

2. ТАБОРИ СУМ 2003 РОКУ: 
 
Детальний звіт із відбутих таборів терену представив Булавний Крайової Управи, друг 
Андрій Бігун, на підставі отриманих звітів від таборових комісій.  Цього року відбулось 
16 родів різних таборів на Оселях СУМ в Барабу, “Холодний Яр”,”Хортиця” та в 
Елленвіл, Н.Й. (В залученні знайдете статистичні дані з кожного табору, які приготовила 
Крайова Булава.) 
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Крайова Управа ствердила, що як чисельністю так і якістю табори були успішними.  
Цього року їх широко розреклямовано не тільки в Інтернеті, але й у численних 
часописах, поміщуючи окремо приготовлені афіші. 

 
  Звернено особливу увагу і на труднощі та проблеми з якими приходилось 
зустрічатись, а саме: 

 Велика частина впорядників не були підготовлені виконувати свої 
завдання 
 Проблема із піднайденям відповідних членів команд 
 Слабе знання Української мови. 

 
Звернено особливу увагу на програму Вишкільного Табору.  Стверджено, що не всі 
вишкільники надаються бути Виховниками.  Тому запропоновано Крайовій Виховній 
Раді приготовити програму також для тих які займатимуться іншими ділянками в нашій 
Спілці. 
 

Крайова Управа і Булава звертаються до Управ Осередків зголошувати кваліфікованих 
осіб/кандидатів до Таборових Комісій.  Всім нам відомо, що підготовка різних таборів вимагає 
великого вкладу тому конечним є, щоб мати відповідне число кваліфікованих осіб, які б 
приготовили якнайкраще табори для нашої молоді. Рівночасно Крайова Управа просить 
Осередки зголошувати відповідних осіб на різні функції чи то до Команд, на Виховників чи на 
Впорядників.  Зголошення просимо надіслати не пізніше кінця листопада до канцелярії КУ. 
 

 
 Рішено виготовити правильник, в якому були б чітко визначені права та обов’язки членів 
команди та впорядників, включно з правильником сумівського церемоніялу/впоряду. 

 
Крайова Управа прийняла відповідне рішення щодо вживання алькоголю чи наркотиків на 
сумівських таборах, які є строго заборонені.  За порушення цього закону – особа буде 
виключена з табору. 
 

 Рішено переглянути, і якщо потрібно, змінити медичну анкету, беручи під увагу нові 
державні закони. 
 Рішено, що Вишкільний Табір в Елленвіл, Н.Й., дальше триватиме 3 тижні.  Учасниками 
цього табору може бути тільки старше Юнацтво яке закінчило 9-ту клясу американської 
школи. 
 Рішено, що учасниками Практичного табору в Елленвіл може бути старше Юнацтво яке 
закінчило бодай 7-му  клясу в американській школі.  Старатись провести другий тиждень 
таборування поза Оселею в Елленвіл. 
 Рішено, що починаючи із літнім сезоном 2004 року Таборова Комісія, без жодних 
вийнятків, строго дотримується вікових вимог кандидатів на табори. Основним 
критерієм є кляса в американській школі, яку закінчив, юнак / юначка. 
 Доручено Булаві КУ розглянути можливість відбуття спеціялізованих таборів (морсько-
водний або велосипедно-гірський), як також звернутись до Пласту і осягнути в них 
опінію про можливість відбуття спільного табору. 
 Рішено відновити Зимовий Вишкільно-Провідницький Табір для Дружинників СУМ від 

26-го до 31-го грудня в Елленвіл ( в цій справі глядіть окремий обіжник). 



 3

 Крайова Управа висловила признання всім Таборовим Комісіям, Комендантам, членам 
команд, виховникам, впорядникам, адміністраціям Осель за великий вклад праці у 
підготовці та переведенні літніх таборів. 

 
3. ЗЛЕТ СУМ 

1. Заслухано та прийнято звіт Команди із відбутого Юнацього Злету СУМ, який відбувся в 
травні 2003 року на Оселі в Елленвіл.  Звіт представив голова Осередку СУМ в Пассейку друг 
Зенон Бетлей. Крайова Управа висловила подяку за справне переведення членам Осередку ім. 
Мирона Тарнавського, та зложила гратуляції всім учасникам та переможцям, та Відділові 
Юнацтва з Нью Йорку за здобуття першого місця. 
 
Крайова Управа затвердила наступні зміни до Правильника Злету: 
 
 
а). Вік учасника – змінено від дня Злету до 31-го грудня року перед Злетом. 
б). У конкурсі мистецтва у підрахуванні точок найвища і найнижча оцінки відпадають 
в). Кандидати, які беруть англомовний іспит у Конкурсі Знання не можуть здобути 1-го, 2-го 
або 3-тього місць.  

 Рівночасно змінено точкування у Конкурсі Знання.  За перше місце в 
україномовному іспиті отримується 20 точок; в англомовному – 10 точок. 

 
2. Черговий Злет у 2004 році мав перепровадити Осередок СУМ у Філядельфії.  Одначе через 
поважні труднощі вони не зможуть цього зробити, тому наступний Злет перепроваджуватимуть 
спільно Осередки Нью Йорк і Ґошен. 
 

4. ЗДВИГ СУМ 
Заслухано звіт Команди Здвигу який подала організаційний референт КУ подруга Ліда 
Микитин.  Здвиг відбувся успішно, як з морального так і з фінансового боку.  Зложено 
подяку Команді та Адміністрації Оселі за взірцеве переведення.  В окремий спосіб 
відмічено новий порядок, який був застосований на Оселі (паркування і таборування), і 
доручено його дотримуватись на всіх більших імпрезах, які відбуватимуться на Оселі. 

 
5. 50-РІЧЧЯ ОСЕЛІ СУМ В ЕЛЛЕНВІЛ 

Тому що у 2005 році припадає 50-ліття Оселі, покликано Діловий Комітет для підготовки 
святкування.  До Комітету ввійшли: 
Голова – подруга Ліда Микитин 
Члени: друг Петро Косцьолек 
            друг Роман Козіцький 
            друг Андрій Горбачевський 
            подруга Ґеня Кузьмович-Блага 
 

6. ІСТОРІЯ СУМ 
Крайова Управа ухвалила звернутись до д. Осипа Рожка, щоб він зайнявся підготовкою 
та зредагуванням Історії СУМ в Америці. ( В цій спраці до Осередків вийде окремий 
Обіжник.) 
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7. ФІНАНСИ КУ І ОСЕЛІ ЗІ ЗЛЕТУ, СВЯТА 4-ГО ЛИПНЯ, ТАБОРІВ ТА ЗДВИГУ 
 

Докладні фінансові звіти представила касієр КУ подруга Ґеня Кузьмович-Блага та 
фінансовий Дирекції Оселі д. Андрій Горбачевський.  Рівночасно заслухано звіт 
Контрольної Комісії КУ в якому стверджено правильне ведення фінансової господарки. 
Крайова Управа ствердила, що Фінансовий стан Оселі покращався за минулих 9-ть 
місяців, і звернула увагу на потребу дальшого ощадного ведення сумівської господарки. 

 
8. ВИХОВНІ СПРАВИ 

Заслухано Звіт голови Крайової Виховної Ради подруги Лесі Цебрій-Раґо. Вона 
повідомила, що Виховні матеріяли на 2004 р. повинні бути розіслані до всіх Осередків до 
половини місяця листопада. 

 
Рівночасно подано до відома, що гасло СУМ на 2004 рік, прийняте СУ СУМ є 

 

“Ð³äíà Ìîâà Íàñ ªäíàº!”. 
 

Подаємо до відома, що Крайова Виховна Рада 2002-2005 р. діятиме у такому складі: 
Подруга Леся Цебрій-Раґо – обрана З’їздом –Голова 
 
Члени:  
Подруга Марійка Козіцька 
Подруга Христя Бігун 
Подруга Люба Садницька 
Подруга Оксана Боднар 
Подруга Христя Цебрій-Різзо 
Подруга Христя Романів 
Подруга Христя Верещак 
 

9. РІЗНЕ 
а) Продискутовано фінансовий стан Юнацького журналу ”Крилаті”, та прийнято 
рішення, що кожна сумівська родина яка має дітей в СУМ-і зобов’язана передплатити 
“Крилаті”.  Кожний Осередок повинен подбати про зібрання передплат на місцях і 
переслати зібрані фонди та  точні адреси до Адміністатора журналу на нашому терені – 
друга Петра Косцьолека, на наступну адресу: 
 

Ukrainian American Youth Association - KRYLATI 
8853 Route 209 

Ellenville, NY 12428 
(У цій справі вийде окремий Обіжник) 

 
б)   Крайова Управа розглянула проєкт нової Каплиці, приготовлений архітектом д. 
Теодором Боднаром, яка буде побудована на Оселі.  КУ рішила змінити оригінальне 
місце побудови з старого дівочого табору на місце (правий бік) біля Пам’ятників.  
Головою Комітету будови є друг Степан Журавський, а до комітету входять члени КУ і 
КУ Орг. Оборони Лемківщини, яка зобов’язалась зібрати та покрити кошти будови. 
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 Комітет носить назву: 
 

Комітет Побудови Каплиці  
в Лемківському Стилі  

ім. Архистратига Михаїла  
в пам’ять жертв “Акції Вісла”  
на Оселі СУМ в Елленвіл, Н.Й. 

 
в)   Обговорено справу відбуття Пленуму Крайової Управи у 2004 року. (місце, час і 
програму).  Рішено Пленум відбути в Клівленді. Час (весна/осінь) будуть подані до 
відома в найближчому часі. 
 

г).Заслухано звіт із засідання СУ СУМ та Конґресу СКУ які відбулися у серпні цього року.  
Постанови та рішення із засідання СУ будуть розіслані членам КУ і Осередкам після одерження 
від СУ СУМ. 
 

 
ґ). Подаємо до відома, що друг Андрій Бігун, Булавний Крайової Управи СУМ і член СУ СУМ 
був обраний головою Конференції Українських Молодечих Організацій (КУМО) на VIII 
Світовому Конґрес Українців. 
 
д) БАЛЬ ДЕБЮТАНТОК СУМ- ВІДБУДЕТЬСЯ 14-ГО ЛЮТОГО 2004 РОКУ В CROWNE 
PLAZA HOTEL, SECAUCUS, NJ. 
 
 Комітет Балю очолила подруга Ґеня Кузьмович-Блага. 
 Крайова Управа прийняла рішення, що від 2005 року Дебютантки СУМ мусять 
мати скінчених 16 років на день 31-го грудня у році перед Дебютом. 
 
е) Доручено організаційним і фінансовому референтам приготовити анкети, подаючи фінансові 
заборгування  Осередків до КУ на підставі членства кожного Осередку. 
 
є) Доручено Осередкам, які мають свої Веб сторінки доповнювати їх новими інформаціями. 
Звернено окрему увагу на це, що Осередки провадять широкогранну діяльність про яку мало 
інформується ширше громадянство. 
 
ж) Повідомлено, що Крайове відзначення 70-ліття Голодомору (1932-33) відбудеться в Нью 
Йорку, в суботу 15-го листопада.  В цій справі вийде з КУ до Осередків окремий Обіжник і з 
закликом щоб якнайбільше нашого членства взяло участь. 
 
з) Заслухано та затверджено звіт голови Комісії Розбудови Оселі, подруги Дані Наугольник-
Лавро.  Від цієї Комісії вийде окремий Обіжник до Осередків.  Рівночасно прийнято 
пропозицію Дирекції Заряду Оселі, щоб Осередки СУМ східнього побережжя взяли 
відповідальність (адоптували) один із таборових будинків.  Дирекція розробить  плян та, після 
консультації з Осередками, розішле точний та узгіднений плян. 
 
и) Крайова Управа заслухала звіт спортового референта друга Мирона Приймака, ствердила 
пожвавлення діяльности, та прийняла до відома про кращі відносини між КУ СУМ та 
теперішнім проводом УСЦАК. 
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Дорогі Подруги і Друзі! 
 Ми подали Вам до відома найважніші теми/рішення із остатнього засідання КУ.  
Просимо Вас поділитись з ними на засіданнях Управ, та подати до відома всьому Вашому 
Членству.  Для підтвердження виконання нашого прохання, просимо виповнити залучену 
анкету, і переслати її до Канцелярії КУ СУМ. 
 
 

Остаємось до Вас з пошаною і дружнім сумівським привітом, 
 
 

Честь України!                                            Готов Боронити! 
 
 

За Крайову Управу СУМ: 
 

 

 

Богдан Гаргай 
Голова 

  Ірина Лібер 
 Секретар 
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До: Крайової Управи СУМ в Америці 
 
 
 
 
 
Дорогі Подруги і Друзі! 
 
 
 
 

Управа Осередку СУМ в  __________________________  потверджує, що на 

засіданні Управи Осередку, яке відбулося _______________________ прочитано 

ОБІЖНИК ч. 03/15. 

 
 
 
 
 
 

За Управу Осередку: 
 
 
 
 
 
 
 

________________________    __________________________ 
 
                 Голова                             Секретар 
 
 
             


	????????

