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H. R. 5408 – Акт на підтримку релігійної свободи в Україні 
 

У четвер 12 грудня, Конгресмен Джо Вілсон (R-SC), член Комісії з безпеки і співробітництва в Європі 
(Гельсінська Комісія США), і конгресмен Еммануїл Клівер (D-MO), член Конгресового кокусу Міжнародної 
Релігійної Свободи, внесли до Конгресу законопроєкт H.R. 5408 – закон про релігійну підтримку в Україні. 
Це двопартійне законодавство, яке виступає проти Росії та озброєних груп, під командуванням Росії, які по-
рушують релігійні свободи на українській території, тепер відносять до комітету палати представників з 
закордонних справ та комітету з питань судової влади. Співголова Гельсінської Комісії США, сенатор Роджер 
Вікер (R-MS), планує запровадити в Сенаті США нове законодавство. 
 Це законодавство безпосередньо вступило в дію після першого США візиту Блаженнішого, митрополита 
Епіфанія, Предстоятеля Православної Церкви України. Під час зустрічей Блаженнішого з американськими 
законодавцями у жовтні він висловив сподівання, що Вашингтон підтримає релігійну свободу, пов’язану з 
жахливою ситуацією з свободою віросповідання на окупованих територіях Донбасу і незаконно анексованого 
Криму. Члени Крайової Екзекутиви УККА супроводжували Блаженнішого під час цих зустрічей, що несуть 
в собі віру українців в Америку, що Кремлівські чиновники понесуть відповідальність за це релігійне 
переслідування, і законодавство США допоможе привести їх до відповідальности. 
«Це двопартійне законодавство, яке стосується порушень релігійної свободи Росією та її чиновників, є одним 
додатковим заходом для тиску на Кремль зупинити аґресію проти України», – підкреслив президент УККА 
Андрій Футей. 
УККА дякує всім оригінальним співспонсорам H.R. 5408 – Rep. Ґвен Мор (D-WI), Rep. Брайан Фицпатрик (R-
PA), Rep. Марк Вісі (D-TX), Rep. Стів Коген (D-TN), Rep. Анна Ешу (D-CA), Rep. Марк Медоуз (R-NC), Майк 
Квіґлі (D-IL), Rep. Ґас Біліракіс (R-FL), Rep. Даниїл Ліпінський (D-IL), Rep. Енді Харріс (R-MD), і Rep. Марсі 
Каптур (D-OH) – і закликає нашу громаду і друзів України, щоб закликати їхних членів Конгресу, щоб вони 
своїм підписом підтримали H. R. 5408, Акт на Підтримку Релігійної Свободи в Україні. 

2020 закон про авторизацію національної оборони (NDAA) 

17 грудня, Сенат США, в переважній більшості 82 до 8 голосів, затвердив бюджет Крайової Безпеки США 
(NDAA), всього кілька днів після того, як цей закон був затверджений в Палаті Представників США, за 
голосуванням 377 до 48. Законопроєкт тепер йде до Білого Дому, де президент Трамп, як очікується, підпише 
його. 
Законопроект NDAA, який уповноважує в цілому $738 мільярдів оборонних видатків в США, подальше упо-
вноважує $300 мільйонів фінансування з надання Ініціативи Допомоги Безпеки України, а також дозволить 
продаж прибережної оборони і анти-корабельної зброї в рамках безпеки в Україні. Законопроєкт NDAA 
також містить вимоги щодо накладення санкцій на компанії, котрі будують російський газопровід «Північний 
потік 2», який зв’яже Росію з Німеччиною через Балтійське море. 
«Ця додаткова військова допомога є життєво важливою для України, яка продовжує стояти на фронтових 
лініях у боротьбі за демократію», — заявив президент УККА Андрій Футей.  "Я вдячний за незмінну 
активність нашої громади в обстоювання цього питання, і радий, що Конгрес продовжує свою сильну, 
двопартійну підтримку України", продовжив він. 

УККА вітає важливі законопроєкти США, які підтримують Україну 
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Крайова Екзекутива Українського Конґресового 
Комітету Америки (УККА), оголосила, що Асоціація 
Українських Правників Америки (АУПА) є прийнятою 
як нова організація-член Крайової Ради УККА. 
7 грудня, під головуванням Стефана Качарая, відбу-
лось засідання Крайової Ради УККА у м. Нью-Йорку, 
яка заслухала піврічних звітів Крайової Екзекутиви. У 
другій половині дня, був звіт Комісії для Членських 
Справ УККА, яка уповноважена і зобов'язана 
розглянути кожну організацію-кандидата на членство 
в УККА. На рекомендацю голови Комісії Членства 
Марійки Дупляк, Крайова Рада - найвищий правлячий 
орган УККА в періоді між конвенціями УККА, одного-
лосно проголосували прийняти Асоціацію Українсь-
ких Правників Америки як свою, нову, членську 
організацію. 

Заснована у 1977 році, Асоціація Українських Правни-
ків Америки (АУПА) є крайовою асоціацією адвокатів, 
членами якої є судді США, адвокати та студенти 
юридичних осіб українського походження та 
американські адвокати, які зацікавлені в українських 
питаннях. За 4 десятиліття члени АУПА розробили 
робочі відносини з українськими суддями, правниками 
та урядовцями, очолювані ініціативи щодо українських 
американських питань, створили правовий 
стипендійний фонд, надали допомогу українським 
Посольствам і консульським представництвам у 
Сполучених Штатах, а також провели безліч 
конференцій в Капітолі Сполучених Штатів з участю 
конґресменів,  дипломатів США, суддів, Державного 
департаменту США та зовнішньополітичних 
експертів, представників Посольства України у 
Вашингтоні та гостей з України, з питань, що мають 
відношення до безпеки України від іноземної аґресії і 
продовжують розвиток суверенної демократії, що 
регулюює верховенство права. 
«Нам пощастило, що за останні кілька років кілька 
видатних крайових організацій повернулися до УККА, 
надаючи нашій громаді кращу можливість говорити 
одним голосом, щоб сприяти кращому розумінню та 
сильнішому відстоюванні справ  України,» заявив пре-
зидент УККА Андрій Футей. «Я радий вітати АУПА як 
нашу нову членську організацію, і з нетерпінням 
чекаємо їх активної участі та співпраці. Я також хотів 
би подякувати Комісії членства при Крайовій Раді 
УККА і керівництво АУПА за їхню працю, яка завер-
шилась тим історичним голосуванням, яке є яскравим 
прикладом того, що тільки працюючи разом, ми мо-
жемо володіти набагато більшим впливом на політич-
ний процес у Сполучених Штатах, і мати більше мож-
ливостей допомагати нашій громаді та нашим братам в 
Україні» - продовжив Футей. 

  

Протягом майже 80 років, з вашою 
допомогою, УККА працював на благо не 
тільки української американської громади, а й 
незалежної України. За останні 5 років стало 
зрозуміло, що робота українців в Америці і 
наших багатьох організацій сьогодні потрібна 
нам, нашим сім'ям і друзям в Україні, більше 
ніж коли. Тільки з вашою незмінною 
підтримкою, ми можемо продовжувати 
проводити нашу давню місію із збільшенням 
важливості та ролі української американської 
громадии та представлення нашого прагнення 
допомогти народу України. 

Підтримайте працю УККА Вашим 
щедрим дарунком сьогодні. 

УККА вислав щорічний за-
клик  

На передодні 80-ліття нашої діяльності, УККА 
інформує свої відділи, членство і українсько-
американську громаду, що протягом 2020 
року, вівмічатимемо кілька важливих річниць, 
в тому числі:  
5 березня – 70-річчя від дня смерти ген.-хор. 
Романа Шухевича; 
14 травня – 100-річчя з дня народження Слави 
Стецько; 
24 травня – 80-річчя Українського Конґресо-
вого Комітету Америки; 
16 липня – 30-річчя проголошення 
суверенітету України; 
29 липня – 155-річчя з дня народження 
Преподобного Митрополита Андрея 
Шептицького; 
4 вересня – 35-річчя від дня смерті Василя 
Стуса; 
2-18 жовтня – 30-річчя Української
Студентської Революції на Граніті;
2020 – 180-річчя «Кобзаря» Тараса Шевченка.

УККА закликає нашу громаду належно 
відзначити ці важливі історичні дати. 
Офіційні заяви УККА будуть доступні 
своєчасно у соціальних мережах для вашого 
користування. 
 

АУПА приєднується до УККА Річниці у 2020 

 Підтримуйте працю 
УККА онлайн:

 bit.ly/2019UCCA
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