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СПІЛКА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ 
В АМЕРИЦІ 

 
           КРАЙОВА УПРАВА 

 UKRAINIAN AMERICAN YOUTH 
ASSOC., INC. 

 
NATIONAL BOARD 

 
Telephone (212) 477-3084               Facsimile (212) 505-2577               Email: ky-usa@cym.org 

Mailing Address:  136 Second Avenue,  2nd Floor,  New York,  New York 10003 
 

 
Нью Йорк, 17-го жовтня 2004 р. 

 
До: Управ Осередків СУМ в Америці 
і членів Крайової Управи СУМ 
 

 
ОБІЖНИК ч. 04/26 

СПРАВА: ПЛЕНУМ КРАЙОВОЇ УПРАВИ СУМ 
 
Дорогі Подруги і Друзі! 
 
Крайова Управа подає до відома всім Управам Осередків СУМ додаткові інформації про 
Пленум КУ СУМ, який відбудеться 6-го і 7-го листопада 2004 року в Клівленді, Огайо. 
 
1. В залученні знайдете витяг із Статуту СУМ, який подає точні дані про Пленум (для чого 
скликається, хто бере участь, та які є компетенції Пленуму). 
2. Наради відбуватимуться в приміщеннях Осередку СУМ ім. Богдана Хмельницького 
при, 7425 W Pleasant Valley Road, Cleveland, OH. 
Tel: 440-849-9234.  Відповідальними за організаційнц підготовку на місці є д. Ігор Дячун і 
голова Осередку д. Ігор Оліяр.  Всіх учасників Пленуму зобов”язує повний сумівський 
однострій. 
3. Для учасників Пленуму замовлено кімнати в готелі по зниженій ціні ($45 + 15.5% tax).  
Замовлення просимо робити безпосередньо, подаючи що Ви є членами СУМ.  Адреса 
готелю – Baymont Inn, 6161 Quarry Lane, Cleveland, OH. 
Tel: 216-447-1133. 
4. Кошт участи в Пленумі виноситиме $50 від особи.  В цю суму включені реєстрація, 
сніданок, обід та вечеря в суботу, сніданок та перекуска в неділю. 
5. Реєстрація учасників відбудеться о год. 8-ій рано, а наради Пленуму розпочнуться о год. 
10-ій рано і триватимуть до год. 6:30 вечора.  В неділю, о год. 8-ій рано учасники візьмуть 
участь у Богослуженні в катедрі св. Йосафата.  Відтак наради продовжуватимуться до год 
2-ої по полудні.  Тому звертаємо особливу увагу учасникам, які прилітають літаками, 
відповідно замовляти собі зворотні лети. 
6.Програма Пленуму включатиме наступне: 

- Звіт голови і членів КУ 
- Обговорення звітів 
- Організаційна і виховна праця Осередків 
- Практичні проєкти 
- Пляни на майбутнє 
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Під час Пленуму запляновано відбути три панелі ( з участю всіх присутніх).  Основні 
питання над якими Пленум застановиться є: 

- Яка мета СУМ (тепер і в майбутньому), беручи під увагу, що Україна вже 13 років 
є самостійна? 

- Питання дво-мовности в СУМ-і 
- Чи СУМ тільки для Юнацтва? Роля дружинників і сеньйорів в рядах СУМ. 

7. Для кращого образу стану нашої Спілки в Америці, просимо Осередків в 
якнайскорішому часі подати до Крайової Управи (ky-usa@cym.org)  наступні дані: 

- Список членів Управи Осередку 
- Дату коли відбулися останні Загальні Збори 
- Стан членства ( суменят, молодшого юнацтва, старшого юнацтва, дружинників та 

сеньйорів) на день 12/31/2002; 12/31/2003 і 9/30/2004. 
- Кількість роїв молодшого і старшого юнацтва з якими проводяться виховні 

сходини 
- Кількість передплатників журналу “Крилаті” 
- Сальдо фінансів (всі приходи менше всі розходи) на день 12/31/2003 і 12/31/2004 

Ці інформації просимо переслати електронною поштою не пізніше 30 жовтня ц.р. 
8. Рівночасно просимо Осередки повідомити  КУ СУМ і д. Ігоря Дячуна про кількість 
учасників які прибудуть на Пленум.  Це можна зробити електронною поштою 
(ddiaczun@enterprisefoodbrokers.com) , або на число телефону –  
216-870-1811. 
 
 
        
 
 
 
 
 

 
Остаємось до Вас з дружнім сумівським привітом, 

 
Честь України - Готов Боронити! 

 
За Крайову Управу СУМ: 

 

 

 

              Богдан Гаргай 
                    Голова 

                       Ірина Лібер 
                        Секретар 
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