
 

«Круглий стіл» з в. о. міністра 
охорони здоров'я України 

В неділю, 6 травня, УККА організував дискусію за 
Круглим столом з виконуючим обов’язків міністра 
охорони здоров'я України, д-ром Уляною Супрун. 

Майже двогодинна дискусія надала 
провідникам громади обширний огляд  найбільш 
важливих питань здоров'я, з якими стикаються 
українці сьогодні,  про працю д-ра Супрун у її 
спробах реформувати систему охорони здоров'я, як 
впровадження нового механізму фінансування - 
«гроші слідують за пацієнтом»; юридичне право 
пацієнта вибирати свого власного сімейного лікаря; 
нові ліцензування і нові стандарти освіти для лікарів, 
і багато інших. 

Під час дискусії учасники поділилися своїми 
ідеями та поглядами як наша громада може 
допомогти нашим братам в Україні, включаючи з 
надання гуманітарної допомоги, специфічно нашим 
пораненим воїнам. 

УККА запускає нову і  
удосконалену веб сторінку

УККА повідомляє про випуск  своєї нової веб 
сторінки - www.ucca.org - прозорої, зручної у 
користанні платформи, що дозволяє УККА 
відобразити його поточні заходи і для більшого 
залучення української громаду. Сторінка 
розроблена для кращого користування наших 
членів, надаючи доступний портал всієї праці 
УККА. Це покращить наші взаємодії і 
спілкування не тільки з нашими членами але й з 
великою українською громадою. Наша ціль - це 
більш ефективне включення наших членів і 
друзів УККА, та надати більшу ясність про наші 
позиції з різних питань і легкий доступ до змісту 
нашої сторінки для всіх тих, хто зацікавлений. 

39-та Конвенція УНС
 Український Народний Союз (УНС), співзасновник і 

членська організація УККА, провів свою 39-ту конвенцію 
18-20 травня 2018 року в Центр Спадщини «Союзівка» у 
горах Кетскіл, Ню Йорк, 

Президент УККА Андрій Футей, виступив із 
головною доповіддю під час бенкету УНС для придбання 
фондів для відновлення Центру Української Спадщини, 
«Союзівки».  У своій промові Футей подякував УНС за 
його внесок і вплив на нашу громаду публікуючи дві 
найважливіші газети в Північній Америці – Свободу і «The 
Ukrainian Weekly»; за його важливий крок для  об'єднання 
з трьома іншими братськими союзами в 1940 році, до 
скликання Першого Конґресу Українців Америки, у 
висліді якого був створенний Український Конґресовий 
Комітет Америки; за його провідну ролю в 1967 році у 
створенні Світового Конґресу Вільних Українців; і 
звичайно за придбання такого чудового клаптика землі, де 
тепер розташована Союзівка, яка стала гордістю нашої 
громади! 

Підкресливши, що УККА робить все можливе, щоб 
допомогти Україні у захисті її незалежності і суверенітету, 
в удосконаленні засобів оборони і у подоланні своїх 
політичних та економічних криз, Футей наголосив на 
важливості єдності нашої громади, і що "в ці важкі дні в 
нашій історії, наше першорядне завдання є робити все, що 
в наших силах, щоб допомогти нашим братам і сестрам.. 
надзвичайно важливо для всіх нас говорити в один єдиний 
голос, тому що УККА є єдиним органом, який може 
переконати світ, що Україна потребує допомоги, і те, що 
Російська аґресія є не тільки загрозою України, але і для 
всього вільного демократичного світу... У багатьох 
відношеннях, робота українців в Америці тепер є 
необхідна більше ніж в новітній історії, враховуючи 
нинішнє останнє зусилля Росії у поневоленні України. 
Тільки продовжуючи зміцнювати наші коаліції союзників, 
перемога прийде у вигляді України єдиної і вільної". 

Крайова Екзекутива УККА вітає новообраний 
провід УНС, найбільшу і найстаршу братську організацію 
в Північній Америці, та бажає великих успіхів у майбутніх 
починах для зміцнювання нашої української національної 
ідентичності, культури та гордости серед наших 
американських і канадських друзів. 
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Заява УККА у 80-ту річницю 
вбивства Коновальця 

23 травня Український Конгресовий Комітет 
Америки (УККА), найбільший представник 
Американців Українського походження, 
вшанував 80-ту річницю з дня вбивства 
одного з найбільших державних діячів, 
революціонера та військового провідника 
України - полковника Євгена Коновальця. 
Вбитий агентом НКВД, боягузливою бомбою 
уповільненої дії, його тіло було знайдено на 
вулицях Роттердаму в Німеччині у 1938 році, 
майже на 12-ій річниці вбивства його 
близького друга і товариша по зброї, Симона 
Петлюри. 

Нарожений у Зашкові, на околицях 
міста Львова, полковник Коновалець, 
людина глибоко віддана  справі 
незалежности України, зріс до посту 
командира корпусу Січових Стрільців, 
коменданта Української Військової 
Організації (УВО), і останнє, як 
співзасновник і перший обраний провідник 
Ради Організації Українських Націоналістів. 

Один з найвидатніших українських 
провідників 20-го століття, Коновалець 
очолив міжнародні зусилля в об’єднанні всіх 
українських ветеранів в діяспорі а також у 
створенні пресового бюра для політичної 
підтримки боротьби за незалежність України. 
Це включало його постійні заклики до Ліги 
Націй про вирішення питань суверенності 
України. 

Полковник Коновалець раз написав: 
«Ані ворожі в’язниці, ні депортації, ані 
смерть окремих бійців ніколи не знищать 
волю Українського Народу до самостійного 
життя, оскільки Україна є непереможним 
Бастіоном героїв».  

На жаль, його слова є правдиві і 
сьогодні, коли можчини і жінки України 
знову змушені захищати свою незалежність і 
територіяльну цілісність проти тих же самих 
тиранів, які протягом століть тримали 
Українську Націю в ланцюгах. 

У 80-ту річницю вбивства, УККА 
віддає шану непереможному і непорушному 
духу Полковника Євгена Коновальця, 
справжньому герою України у непохитній 
боротьбі за свободу. Нехай його легендарна 
спадщина продовжує бути джерелом наснаги 
і натхнення для українців по цілому світу у їх 
сьогоденних акціях оборони Української 
Держави. 
 

Річні Збори Відділу УККА штаті Джоржія 

Загальні Збори Відділу УККА 
Пассейк-Берґен, Ню Джерсі 

Загальні Збори Відділу УККА Пассейк-Берґен, штаті 
Ню Джерсі, відбулися в неділю, 22-го квітня 2018 р. в 
Українській Централі, в яких взяли участь представники 
місцевих українських громадських організацій - СУМА, 
Пласту, Нової Української Хвилі, Організації Оборони 
Лемківщини, Рідної Школи, Фундації Українського 
Народного Дому, Української Централі та платники 
Українського Народного Фонду (УНФ) УККА. Участь у 
зборах представників різних організацій та різних еміґрацій 
ще раз доказала, що громада Пассейку є єдиною, 
об’єднаною і разом працюватиме для її добра і України.   

На внесок Номінаційної комісії Збори одноголосно 
вибрали нову управу Відділу в складі: голова – Марійка 
Дупляк; заступники голови: д-р Константин Ваньо (до 
справ зовнішніх зв’язків), Галина Семеняк (культ-освітні та 
організаційні справи); секретар – Надія Довгань; скарбник – 
Василь Гаргай. Вільні члени: Павло Фіґоль, Дарка 
Темницька, Татіяна Федак, Ярослав Федун, д-р Михайло 
Левко, Володимир Могучий, Андрій Журавський. 

Контрольна комісія: Стефан Журавський, Юрій 
Оліярник, Роман Дідух. 

Дорогі друзі! Вітайте новообрану Управу відділу УККА 
штаті Джоржія! За результатами голосування на річних 
зборах, членами нової Управи стали:  

Слідкуйте за нашими оголошеннями на Фейсбук: 
www.facebook.com/UCCAinGeorgia/  
З питаннями і пропозиціями надсилайте Ваші повідомлення 
на електронну пошту ucca_georgia@yahoo.com  

Голова Управи - Наталія Ониськів 
Скарбник - Тетяна Лендєл 

Культурний референт - Світлана МакНатт 
Зовнішні зв’язки - Юрій Бабак 

Внутрішні зв’язки - Андрій Саранчук 
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