СПІЛКА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ
КРАЙОВА УПРАВА
вул.М.Коцюбинського 6, к.8, м.Київ, 01030, тел/факс (044) 234-7240, ел.пошта: ky-ukraine@cym.org

Обіжник ч.14
Від 31 травня 2011 р.Б., м.Київ

До: членів Крайової Управи СУМ в Україні, голови Крайової Контрольної Комісії,
осередків СУМ в Україні
Справа:

Засідання Крайової Управи СУМ від 4 червня 2011 року.
Гартуйсь, Подруги і Друзі!

Щиро вітаємо наших делегатів, що успішно
повернулись з XVІІІ-го Світового Конґресу
Спілки Української Молоді!
ВІТАЄМО новообрану СУ СУМ, дуже тішить,
що цього разу там більше друзів з України:
Другий Заступник і Організаційний Референт:
Мирослав Симчич
Голова Виховної Рада: Неля Лавріненко
Заступник члена СКК СУМ: Павло Євтушок
Також вітаємо нового Світового референта СУМнету - друг Олесь Лепетя
(Дніпропетровський осередок) перебрав відповідальність за світовий СУМнет!
Творчого молодечого запалу у серцях і натхнення у вашій діяльності!

Нагадуємо, що 4 червня 2011р. у Києві, в домівці, відбудеться чергове засідання
Крайової Управи Спілки Української Молоді в Україні.

Проект порядку денного:
1. Прийняття порядку денного
2. Прийняття протоколу попереднього засідання КУ СУМ в Україні від 16.04.2011
3. Звіти членів КУ та голів осередків СУМ в Україні
3. Табори 2011
4. Виконання плану діяльності та стан бюджету СУМ в Україні на 2011 рік
5. Світовий Конгрес СУМ
6. ХІV Крайовий З’їзд
7. Журнал «Крилаті»
8. Різне
Нагадуємо про Табори 2011 (ПАМ’ЯТАЙМО про медичні довідки!)
Рахунок банку на який потрібно перераховувати вкладки:
Отримувач: СУМ в Україні
р.р 26003001474001
МФО 300250
Укрінбанк
ЗКПО 245446548
Призначення платежу: пожертва на Статутну діяльність
Мовні табори 2011: 9 – 22 липня Осмолода, Рожнятівського району, Івано-Франківської області
Вкладка 4500 грн. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном 0505397365 або шляхом
надсилання повідомлення на електронну адресу tabirlito2011@gmail.com
Мандрівний табір 2011 СУМ в Україні: 4 - 10 липня, Закарпаття, тематика – Карпатська Україна.
Вкладка: 300 грн. для членства СУМ в Україні, 350грн для прихильників та кандидатів, 400 грн.
для неСУМівців. Зголошення до 01 червня 2011, якщо після (за наявності місць) + 50грн. др.С.Липовецький голова ТК.
Вишкільний табір для виховників та впорядників 2011 СУМ в Україні - 27 – 30 липня, місце
проведення уточнюється. Вкладка 300грн. за умови зголошення на юнацькі табори. Зголошення до
01 червня 2011. Голова ТК подр.І.Лиса, члени др.А.Фендик, др.С.Липовецький.
Виховно-відпочинкові табори 2011 СУМ в Україні – 1 – 13 серпня, місце проведення
уточнюється. Вкладка для юнацтва СУМ в Україні – 800грн., повна вкладка – 1500грн., для
виховників/впорядників/інструкторів – 300грн. Зголошення до 01 червня 2011 (заява з підписом
голови та головного виховника осередку), якщо після (за наявності місць) + 100грн. Голова ТК подр.Н.Лавриненко, члени подр.І.Лиса, подр.А.Степанова, подр.В.Коляда, др.М.Симчич.
Міжосередковий табір у Львівських Карпатах - 18 - 24 липня смт. Славське (Львівська
область) на базі «Трембіта» - міжосередковий табір, який організовують Львівський та
Хмельницький осередки СУМ в Україні. Вкладка – 200 грн. Чекаємо на ваші зголошення на
lviv@cym.org або телефонуйте другові Андрію Фендику 097 665 59 26. Зголошення приймаємо до
01 червня!

Подаємо заборгованість осередків з оподаткування членських внесків та внесків на утримання
домівки за 2010:
Львів - 540 оподаткування, Львівська обласна на домівку - 360; Стрий – 240, Великі Мости 45,75, Дрогобич - 393
Херсон - 140, на домівку - 136,80
Сквира - 60, на домівку - 136,80
Тельманове - 135, на домівку - 136,80
Івано-Франківськ - 135, Калуш - 861, Івано-Франківська обласна на домівку - 360
Тернопіль на домівку - 198
Хмельницький на домівку - 198.
Також подаємо заборгованість осередків по журналу «Крилаті»:
2010 рік Львівська ОО – 1840
Ів.-Фр. ОО – 840
Херсон – 560
2011 рік (3 номери)
Київ – 4800
Ів.-Фр. ОО – 1200
Тернопіль – 1200
Львівська ОО – 1084
Хмельницький – 360
Херсон – 240
Острог – 240
Бобринець – 240
Дніпропетровськ – 120
Сквира – 120

Повідомляємо про нове видання з історії СУМу друга Святослава
Липовецького
«Спілка Української Молоді: на службі Богові та Україні».
Розділи: - Світоглядні засади СУМу; - Початки СУМу; - СУМ в еміграції;
- Роки незалежності та крайові організації; - Офіційні матеріали.
К-ть сторінок: 128
Папір: крейда, повноколірний друк
Особливості: близько 300 фото та зображень; короткі резюме
англійською мовою; довідкова інформація про виникнення програмних
документів та символів СУМу; біографічні дані про усіх Голів ЦК/ЦУ/СУ
та Голів СВР, інформація про Почесних членів, "Витязів" та ін.
Рік видання: 2011
Ціна: 35 грн.

Події:
Веломандрівка Львівщиною
28-29 травня відбулася анонсована веломандрівка Тернопільського осередку СУМ в Україні.
Участь взяли члени осередку (п’ять) та друзі (один, якщо точніше – одна). Як і було заплановано
заздалегідь, учасники доїхали до Золочева електропотягом Тернопіль – Львів. Певний дискомфорт
створювало те, що суботній ранок – це пора, коли люди масово їдуть на дачі, додому, на фестиваль
«Старе місто» до Львова і ще багато куди, відтак нам довелося їхати в тамбурі з велосипедами. Збіг
обставин позбавив можливості спільного перебування у вагоні та стандартних «подорожніх»
сумівських забавок, однак власне мандрівка повністю компенсувала ці недоліки.
У Києві відкрили пам’ятник Старшинам Армії УНР
28 травня у мікрорайоні Оболонь відкрили пам’ятник «Старшинам Армії УНР – уродженцям
Києва». Це перший монумент у столиці, який присвячений воїнам Армії Української Народної
Республіки.
Пам’ятник являє собою збільшену копію ордена «Хрест Симона Петлюри». Нагороду було
затверджено 1932 року урядом УНР у вигнанні. Право на відзнаку мав «кожен вояк Армії УНР та
повстанських відділів, який брав участь у збройній боротьбі за визволення України». Більш ніж
двометровий «Хрест Симона Петлюри» встановлений на постаменті, на якому з чотирьох сторін
світу закріплені меморіальні дошки з іменами 34 старшин Армії УНР та Української Держави, які
були уродженцями Києва (імена яких вдалося встановити історикам). Невеличкий мітинг відкрив
молодий друг Павло Подобєд. Він розповів біографії багатьох старшин Армії УНР, імена яких
викарбувані на пам’ятнику. Більшість із них були колишніми офіцерами Російської імператорської
армії. Частина загинула, частина емігрувала, деякі повернулися з еміграції і були репресовані
радянськими органами ГПУ-НКВС. Монумент розміщений на подвір’ї Храму Ікони Божої Матері
«Неопалима купина» УПЦ КП та був зведений на кошти громади храму та за сприяння Благодійної
ініціативи «Героїка» і КМО «Спілка Української Молоді в Україні». Також відбулась панахида за
полеглими воїнами Армії УНР, яку відправив настоятель храму о.Віктор Мілейко. Далі почалася
музична частина. На честь воїнів Армії УНР співав церковний хор парафії «Неопалима купина», хор
«Гомін», виступили бандурист Ярослав Джусь (півфіналіст шоу «Україна має талант») та кобзар
Тарас Компаніченко зі стрілецькими піснями.
Поїздка до Севастополя. Подаруй книгу українському гардемарину!
За ініціативи суспільників київського осередку 28-29 травня в рамках акції «Подаруй книгу
українському гардемарину!» відбулась мандрівка в Севастополь, щоб подарувати зібрані книги
ліцеїстам та морякам.
За час проведення акції СУМівці зібрали близько тисячі книг для бібліотеки військово-морського
ліцею в м. Севастополі та вояків ВМС України. Насамперед, це художня та історична література
українською мовою, яку надали видавництва «Лілея-НВ», «Світ успіху», «Смолоскип», «Пульсари»,
"Козаки" а також приватні особи, які дізналися про акцію на книжковій виставці «Медвін-2011» та з
преси. До акції долучилися Тернопіль, Івано-Франківськ, Львів, Харків, Сквира.

28-29 травня відбулась мандрівка в Карпати з Івано-Франківським осередком.
• Маршрут цього разу оминув гору Петрос і проходив Говерлою (28 травня) та Пожижевською (29
травня).
Уже можна придбати квитки на Фестиваль Арт-поле 2011, який відбуватиметься з 12 по 16 липня
в Унежі Івано-Франківської обл. у мальовничому Дністровському каньйоні!!!
150 грн - 15-16 липня,
220 грн - 12-16 липня.
Квитки можна придбати за адресою: Київ, пр.Бєлінського, 5, магазин "Наш Формат" (тел.234-82-28).
Щоб зареєструватися волонтером:
https://spreadsheets.google.com/viewform?authkey=CMDW7uwN&pli=1&formkey=dGNNTnFRRnhxcW8
3dkZ0b2MwYlVGRVE6MQ&ndplr=1#gid=0
«ЧЕСТЬ УКРАЇНИ – ГОТОВ БОРОНИТИ!»

Неля Лавріненко
Голова

Анна Степанова
Секретар

