
 

 

Від часу свого заснування в 1940 році, Український Конґресовий Комітет Америки 
постійно підтримував і підтримує змагання України до її своботи і незалежности.   Крім 
того, УККА розуміє, що демократична, суверенна Україна не є лише в інтересах 
національної безпеки США, але може служити як захисник свободи і стабільності у 
реґіоні. 

Представляючи українців у Сполучених Штатах, УККА переконаний, що виборці 
грають важливу ролю у формуванні свого уряду та в свою чергу - свого майбутнього.  

Тому, просвітянська праця  була і продовжує бути фундаментом роботи УККА в Україні. 
Таким чином, УККА закликає, кожного українця проголосувати на вирішальних 
виборах другого туру президентських виборів 21-го квітня. Голосування -  це 
моральний обов'язок кожного українця. 

Майже 80 років УККА виступає працює над тим , щоб Україна була прийнята як «рівна 
серед рівних» у міжнародній спільноті вільних держав.   Сьогодні після п'яти років 
невпинної російської аґресії в Україні, багатовікове прагнення українців до вічної 
незалежності випробовується ще раз. Ці вибори найдзвичайно важливі: від них 
залежатиме дальше існування України як незалежної держави.  

УККА не підтримує жодного кандидата, але вона схвалює політичні позиції, які 
сприяють міжнародним нормам і є найкращимиі в інтересах України, у тому числі: 

• Утримання сильної армії, здатної зупинити іноземних загарбників,   
• Втримати територіяльну цілісність України 
• Підтримувати курс інтеграції до Євро-Атлантичної структури; 

включаючи НАТО та Європейський Союз; 
• Зміцнення ринкової економіки;  
• Захист основних прав і свобід людини; 
• Затвердження української, як державної мови України. 

Голосування це шлях до міцної, більш енергійної демократії.  Голосування є одним з 
найбільш важливих прав і обов'язків громадян країни.  Таким чином, голосуйте за 
кандидата, чиї позиції Ви підтримуєте, Ваш голос 21 квітня є вирішальним! 

Голосування -  це моральний обов’язок кожного українця - майбутнє України залежить 
від Вас! 

 



 

 

Since its founding in 1940, Ukrainian Congress Committee of America has consistently 
taken a stand in supporting and advocating for Ukraine’s freedom and 
independence.   Moreover, UCCA understands that a democratic, sovereign Ukraine is 
not only in the national security interests of the United States, but can serve as keystone 
of freedom and stability in the region.  

In representing the interests of Ukrainians in the United States, UCCA strongly believes 
that voters play a central role in shaping their government, and in turn their very 
future.    As such, civic education has been and continues to be a cornerstone of UCCA’s 
work in Ukraine.  Consequently, with the upcoming decisive April 21st presidential run-
off elections, UCCA urges every Ukrainian to cast their ballot/every Ukrainian has a moral 
duty to vote. 

For close to 80 years, UCCA has advocated and worked towards Ukraine’s acceptance as 
an “equal among equals” in the international brotherhood of free nations.   Today, after 
five years of continued Russian aggression, Ukraine’s difficult, centuries-long quest for 
permanent independence is once again being tested.  With Ukraine’s very existence at 
stake, these elections are vitally important. 

UCCA does not support any candidate, but it does endorse political positions that 
promote international norms and are in the best interests of Ukraine, including: 

• maintaining a strong army that can deter foreign aggressors, 
• supporting the territorial integrity of  Ukraine, 
• charting a course of integration into Euro-Atlantic structures; including 

NATO and the European Union; 
• strengthening a market-orientated economy; 
• Defending basic human rights and freedoms; and 
• Affirmation of the State Language of Ukraine: Ukrainian. 

Voting is a path to a stronger more vibrant democracy.  Voting is one of the most 
important rights and responsibilities that citizens have.  So vote for the candidate whose 
positions you support, and cast your ballot this April 21st! 

Every Ukrainian has a moral duty to vote - Ukraine’s future depends on it! 

 


