
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

203 Second Avenue 

New York, NY 10003 

Tel: (212) 228-6840 
www.ucca.org 

            Бюлетень УККА  

       Серпень 2019…79 років – це тільки початок 

 
Україна доводить свою відданість демократії 

 
 

 

У відповідь на повідомлення про те, що в Україні проводяться дострокові парламентські вибори, Український 

Конґресовий Комітет Америки (УККА), найбільше представництво українців в Америці, знову звернувся до українсько-
американської громади щоб добровольці взяли участь у Місії Міжнародних Спостерігачів. Як результат, Центральна 
виборча комісія (ЦВК) України зареєструвала 32 міжнародних спостерігачів місії від УККА, одну з небагатьох 
неурядових організацій та єдину українсько-американську громадську організацію яка спостерігала дострокові 
парламентські вибори 21 липня. Місію УККА очолив президент УККА Андрій Футей, заступника голови  - Михайло 
Савків-молодший, а Тамара Олексій - координатор місії. Багаторічний спостерігач за виборами УККА, Рено Доменіко, 
був головним спостерігачем УККА. 

Після проведення виборів 21-го липня в Україні, УККА опублікував свою заяву. «Місія міжнародних спостерігачів за 
виборами (ММС), яка спостерігала за виборами в кожному регіоні України, а також у дипломатичних представництвах 
у США, стверджує що Парламентські вибори 21-го липня відповідали міжнародним стандартам вільних і чесних виборів, 
які точно відображають волю електорату.» 

Основним ресурсом Місії УККА були короткострокові спостерігачі УККА, які оцінювали процес голосування у день 
виборів. Методологія спостереження за виборами, якою користувався кожний спостерігач Місії УККА, спрямована на 
досягнення загальної картини у день виборів в Україні, 21-го липня. Після ознайомлення інформації з унікальною 
електронною анкетою, які заповнювали спостерігачі УККА, вдалося скласти загальний профіль діяльності виборчих 
дільниць у всій країні та дипломатичних представництвах, і Місія УККА змогла зробити висновок на основі нашої 
колективної роботи. Під час відвідування 150 виборчих дільниць у день виборів, Місія УККА засвідчила такі незначні 
порушення: нездатність кількох дільничних виборчих комісій (ДВК) відкрити виборчу дільницю о 8:00 ранку, як того 
вимагає Закон України, і в кількох дільницях інформація для виборців була неправильною або неповною. І, як 
повідомлялося на всіх попередніх спостережних місіях УККА, фізичний доступ до виборчих дільниць залишається 
проблематичним. Спостерігачі УККА відзначили, що доступ до 13% виборчих дільниць був ускладненим.    

Таким чином, незважаючи на незначні виявлені порушення, які не мають системного характеру, 32 зареєстровані 
міжнародні спостерігачі за виборами до Верховної ради України повідомили, що процес голосування був проведений 
мирним і демократичним шляхом і відповідно до міжнародних демократичних стандартiв - 93% спостерігачів УККА 
оцінили вибори «добре» або «дуже добре.» 

Більше того, хоча лише 49,84% виборцiв взяли участь у голосуванні 21-го липня, що значно менше за кількість виборців 
які голосували під час нещодавніх президентських виборів (коли голосували понад 62%), електорат України довів, що 
вони серйозно ставляться до виконання свого громадського обов'язку. 

Дострокові парламентські вибори 2019 року стали важливим кроком у консолідації демократії в Україні. Враховуючи, 
що ці вибори відбувалися в складному політичному та безпековому середовищі, ЦВК доклала всіх зусиль для 
проведення виборів по всій країні. Через незаконну анексію Криму Російською Федерацією і військові дії, що тривають 
на Донбасі і підживлюються Росією, вибори не проводилися в деяких округах Донецької та Луганської областей, а також 
на незаконно окупованому Кримському півострові, УККА відзначає неупереджені та ефективні дії Центральної виборчої 
комісії України, якій вдалося мобілізуватися в такий короткий період часу та забезпечити проведення 21-го липня 
позачергових парламентських виборiв. 

УККА підтримує український народ у його прагненні до демократичної, територіально цілісної та об'єднаної України і 
бажає новообраному Парламенту відстоювати інтереси своїх громадян і провести ключові реформи для забезпечення її 
територіальної цілісності, зміцнення демократії, боротьби з вкоріненою корупцією та наближення України до 
Євроатлантичної спільноти. 

І, нарешті, УККА висловлює щиру подяку своїм міжнародним спостерігачам за їх активну роботу на виборах - багато хто 
з них вже втретє цього року добровільно віддали свій час і власні кошти щоби бути членами нашої Місії зі спостереження 
за виборами – їх прихильність та відданість принципам демократії та Україні заслуговують на визнання і похвалу.” 

Менор Коледж став членом УККА  
Крайова Екзекутива Українського Конґресового Комітету Америки (УККА) із задоволенням повідомляє що Менор 
Коледж став членською організацією Крайової Ради (КР) УККА. 

Представники крайових та центральних українсько-американських організацій та місцевих відділів УККА зібралися 15-
го червня на дворічне засідання КР, найвищого керівного органу УККА. Під керівництвом голови КР Стефана Качарая, 
зібрані делегати проголосували одноголосно прийняти Менор Коледж за рекомендацією Комісії Членства, яка 
уповноважена перевірити кожну зайву щодо членства.   

В 1947 році, сестри ордену Святого Василія Великого заснували Менор Коледж з головною метою дати освіту дітям 
українських емігрантів після другої світової війни. Первісно зареєстрований як «молодший коледж,» сьогоднішній 
Манор Коледж надає ступінь бакалаврів, і забезпечує гуманітарну освіту при їхньому кампусі у Дженкінтаун (штат 
Пенсильванія, в районі Філадельфії).  

УККА із задоволенням вітає Манор Коледж як нашу найновішу членську організацію, і сподіваємось на їхню активну 
участь та на чималий внесок, який вони внесуть до УККА.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андрій Добрянський, директор 

комунікацій та засобів масової інформації 

УККА, поїхав до Баффало, Н.Й., 10-11 липня, 

щоб зустрітися з представниками українсько-

американської громади. В українсько-

американському громадянському центрі, та 

найстаршому «Народному Домі» в Баффало, А. 

Добрянський та Юрій Грещишин, президент 

відділу УККА, розповіли про свої поїздки по 

Закарпатті під час першого туру президентських 

виборів в Україні цього року. Після презентації, 

яка переповнилася загальною аудиторією, 

відбулося засідання з питаннями та відповідями 

для обговорення майбутніх парламентських 

виборів в Україні. 

         Наступного дня А. Добрянський відвідав 

Євро-делі в сусідньому Амхерсті, український 

культурний центр «Дніпро» в центрі міста та 

історичну бібліотеку ім. Адама Міцкевича, де 

зустрівся з кількома місцевими чиновниками, 

які спостерігали з ним за виборами у Закарпатті. 

Під час свого візиту, пан Добрянський мав змогу 

взяти участь у місцевому плануванні «Дня 

Українців-Американців,» найбільшого щоріч-

ного зібрання громади Баффало, яке відбудеться 

в українському культурному центрі «Дніпро» у 

неділю, 25 серпня. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор комунікацій УККА  
відвідав громаду у Баффало, Н.Й. 

 

Президент УККА відвідав штат Ореґон, 
зустрівся з українською громадою 

У рамках дводенного візиту, Президент УККА 
Андрій Футей зустрівся з керівництвом та членами 
Українсько-американської культурної асоціації Ореґону та 
південно-західного Вашингтона (УАКА).  

Під час зустрічі, Андрій Футей окреслив роботу 
УККА, наголосив на важливості єдності в українсько-
американській спільноті та закликав УАКА приєднатися до 
УККА, яка об’єднує освітні, ветеранські, релігійні, культурні 
та гуманітарні українсько-американські організації в одній 
крайовій структурі. 

Президент УККА також зустрівся з керівництвом і 
співробітниками двох тихоокеанських північно-західних 
філій Української федеральної кредитної спілки, 
розташованих в Портленді, штат Ореґон, і Federal Way, WA. 
Підкреслюючи тривалу співпрацю УККА з Централею 
Українських Кредитівок Америки (ЦУКА) – організацією-
членом УККА, яка представлена на Крайовій Екзекутиві 
УККА – Андрій Футей наголосив на важливості для 
спільноти продовжувати інвестувати в українські кредитні 
спілки, оскільки ці установи постійно реінвестувати свої 
доходи в проекти та ініціативи громад. 

У ході свого візиту Андрій Футей також виступив у 
двох прямих радіопрограмах на «Наше радіо.» Під час 
ефірів президент УККА укотре підкреслив важливість 
єдності в українсько-американській спільноті, та навів 
приклади різних способів, якими УККА підтримує громади 
у їхніх проблемах, що викликають занепокоєння. 

У заключний вечір свого візиту Президент УККА 
звернувся до парафіян української біблійної церкви, 
великої української п’ятидесятницької християнської 
громади, розташованої у Фейрвью, штат Ореґон. Під час 
виступу Футей окреслив історичну ролю, яку відіграла 
УККА у відстоюванні релігійної свободи в Україні, і як УККА 
продовжує працювати з різними релігійними конфесіями в 
Україні, зокрема, християнською спільнотою. 

«Для мене була велика честь познайомитися з 
багатьма членами цієї активної і живої тихоокеанської 
північно-західної громади. Я сподіваюся, що УККА зможе 
зміцнити свою співпрацю з цією 80-тисячною громадою, 
оскільки разом ми зможемо мати набагато більший вплив 
на політичний процес у Сполучених Штатах і мати більше 
можливостей допомагати нашим братам в Україні», – 
зауважив Футей.      

                                

    
 
 “Я вдячний Українсько-Американській культурній 
асоціації Ореґону і Південно-Західному Вашингтону за те, 
що запросили мене до Ореґону, і я з нетерпінням чекаю 
подальших плідних відносин”, – підсумував президент 
УККА. 

 

   

На честь 28-oї річниці оновлення 

Незалежності України УККА випустила 

заяву, в якій сказано: 

«24 серпня виповнюється 28 років, 

як народ України проголосив кінець 

багатовікової неволі і рішуче пообіцяв 

захистити свою нову демократію, 

намічаючи майбутній шлях до більш 

тісної європейської інтеграції. На жаль, ця 

історична річниця затьмарена знаннями 

про те, що вже понад 6 років народ 

України бореться за захист суверенітету та 

територіальної цілісності своєї нації ... 

Нехай Господь подарує українській нації 

сили та стійкість протистояти постійній 

війні Росії на Сході України та їх 

незаконну окупацію Криму, і нехай 

Господь дарує вічний спокій героям, які 

віддали своє життя в боротьбі за 

незалежну і суверенну Україну! 

Заяву УККА можете прочитати в 

повному обсязі на www.ucca.org 

 

28-ма річниця незалежності 
України  

 

 


