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 Бюлетень УККА 
  червень 2020р…80 років – це тільки початок

26 травня 2020 року, Український Конґресовий Комітет Америки (УККА), який завжди 
готовий у своїх зобов'язаннях представляти інтереси нашої українсько-американської 
громади та підтримати незалежність України, відзначив 80-річчя свого заснування. На 
жаль, оригінальні пляни були скасовані через пандемії коронавірусної хвороби. Як у 
протягом усієї своєї історії, УККА прийняв виклик, і відсвяткував цю історичну річницю 
віртуально. 

Програму розпочав привітальним тостом президент УККА, Андрій Футей, потім сліду-
вали вітання від архиєпископа Даниїла, Української Православної Церкви США, і 
Архиєпископ-Митрополита Бориса Ґудзяка, Української Католицької Архиєпархії 
Філядельфії. 

На вшануванні цієї історичної дати також були присутні колишні президенти УККА: 
Тамара Ґалло Олексій (2008-2016), Михайло Савків, мол. (2000-2008), Аскольд 
Лозинський (1992-2000) і дочка довгоголітнього президента УККА Лева Добрянського 
(1949-1982) - Посол Паула Добрянська. 

У святкуванні також взяли участь Дмитро Кулеба, Міністр закордонних справ України, 
колишній Президент України, Петро Порошенко та президент СКУ, Павло Ґрод. 
Надійшли також ювілейні привітання від Президента України В. Зеленського і Посла 
України до США В. Єльченка. Святкування можна переглянути повністю на сайт УККА, 
YouTube і на Facebook сторінці УККА. 

УККА святкує 80-річчя ВІРТУАЛЬНО 
 

14 травня, УККА провів надзвичайне 
позачергове засідання Крайової Ради 
УККА, свого вищого правлячого органу, 
що вперше було проведено на відео та 
аудіо конференційній плятформі «Zoom». 
Метою засідання було обговорення 
заплянованого XXIII Конґресу Українців 
в Америці, щочотирирічної конвенції 
УККА. XXIII Конґрес Українців в 
Америці, що співпадає з Президентсь-
кими виборами в США, обирає нову 
Екзекутиву УККА та накреслює плян 
праці УККА на наступні чотири роки. 
Позачергове засідання Крайової Ради 
УККА, де головував Стефан Качарай, 
голова Ради і президент Українського 
Народного Союзу, ратифікувало про-
позицію Президії Екзекутиви УККА про 
проведення XXIII Конґресу Українців в 
Америці у жовтні 2021р. Це було 
зроблено згідно з думкою голови 
Статутової Комісії УККА, Богдана 
Шандора, президента Асоціації Україн-
ських Правників Америки. 
Рішення про проведення XXIII Конґресу 
УККА, не в час президентських виборів в 
США, було зроблено у зв'язку з умовами, 
що вплинули на США в результаті 
глобальної пандемії вірусу COVID-19. 
Здоров'я і благополуччя нашої укра-
їнсько-американської громади є, і завжди 
повинні бути, пріоритетом для керів-
ництва нашої громади, і тому в той час, 
коли окремі штати, в тому числі штат 
Нью-Йорк (де мав би відбуватись XXIII 
Конґрес), закрив більшість підприємств, 
школи та громадські установи. Крайова 
Рада УККА вирішила, що XXIII Конгрес 
не буде скликаний в 2020 р. Хоча чіткої 
відповіді щодо того, коли Нью-Йорк та 
інші штати Америки знову будуть 
відкритими, Крайова Рада УККА, що 
складається з представників українських 
церков та релігійних об'єднаннь, україн-
ських освітних інституції, крайових та 
центральних організацій, а також місце-
вих відділів УККА, прийняла одного-
лосне рішення, що провідні члени 
української громади Америки зможуть 
зібратися в 2021р., де зможуть обгово-
рити ключові політичні, стратегічні та 
соціяльні проблеми, які впливають на 
майбутнє нашої громади та наші 
відносини з Україною. 

XXIII Конґрес УККА 
відкладено 
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УККА вшанує спадщину 
Слави Стецько 

 
Ганна Музика народилася 14 травня, 1920 
року. Жінка, що стала відомою в усьому 
світі як Слава Стецько, стала членом 
Організації Українських Націоналістів 
(ОУН) у віці 18 років, всього за рік до того, 
як радянські та нацистські війська почали 
спільне вторгнення, а ми пам’я-таємо 
тепер як початок Другої світової війни. 
Щоб допомогти боротися з вторг-ненням 
на своїй українській батьківщині, Слава 
служила упорядкованим і медич-ною 
сестрою в Українській Повстанській Армії 
(УПА), поки вона не була захоплена 
нацистами в 1943. 
Після закінчення війни, Слава Стецько 
змогла завершити університетське навча-
ння в Німеччині, де вона вийшла заміж за 
Ярослава Стецько. Обидва служили про-
відниками ОУН, а Слава працювала також 
головою Центрального Комітету 
Антибільшовицького Бльоку Народів 
(АБН). Слава не тільки була президентом 
АБН, але і головним редактором АБН-
Кореспондент, автором багатьох публіка-
цій АБН, також була організатором кон-
ференцій АБН по всьому світу. Як актив-
ний учасник міжнародних антикому-
ністичних конґресів, Слава також була 
співзасновником Европейської Ради 
Свободи. 
Післа десятиліть її боротьби за виз-
волення своєї Батьківщини, Слава Стецько 
повернулася в Україну після відновлення 
її незалежності. Витративши все своє 
життя на боротьбу за незалежність 
України, Слава Стецько вступила в 
українське політичне життя невдовзі після 
її повернення, і боролася за повернення 
слави для рідної України аж до її смерті в 
2003 р. 
Український Конґресовий Комітет 
Америки (УККА), вшановує життя і 
працю надзвичайної героїні в 100-річчя з 
дня її народження. 

Слава Україні! Героям Слава! 

18 травня, Український Конґресовий Комітет Америки (УККА), 
представницька організація американців українського 
походження, приєдналася до Світового Конґресу Українців, 
міжнародної координаційної надбудови українських громад в 
діяспорі, що представляє інтереси понад 20 мільйонів 
українців, та уряд України, зупинитися на хвилину і вшанувати 
пам'ять невинних жертв Сургун - геноциду, вчиненого за часів 
Йосифа Сталіна у 1944 р.  

Сургун був нелюдяною спробою позбавити Кримський 
півострів свого населення, близько 238 000 тисяч корінного 
населення - кримськотатарського народу. 70 років потому, 
Володимир Путін вчинив військове вторгнення Росії в Крим  і 
продовжує поточну нелегальну окупацію Криму, і сьогодні 
прагне стерти будь-які сліди корінних кримських татар з 
власної Батьківщини, включаючи закриття кримсько-
татарського Меджлісу, змінюючи кримськотатарські назви, а 
також подальше усунення можливостей для викладення і 
розвитку кримськотатарської мови і культури. 

Якими б не були спроби Росії узаконити окупацію півострова, 
факт залишається безперечним: Крим – це Україна. 

У цю 76-ту річницю геноциду кримськотатарського народу, 
УККА продовжує заявляти свою підтримку кримсько-
татарському народові у їхній боротьбі за свої права, і знову 
закликає уряди Сполучених Штатів, ООН і ЕС держав-членів 
Альянсу визнати Сургун, як етнічний геноцид 
кримськотатарського народу. 

УККА продовжує підтримку Кримських Татар 

УККА нагадує українській владі про 
досягнення д-ра У. Супрун  

УККА реагує з тривогою на декілька доповідей, що 
вказують на те, що незабаром може бути розпочато 
розслідування колишнього в.о. Міністра охорони здоров'я 
України, д-ра Уляни Супрун. 
Як виконуючий обов'язки Міністра, д-р Супрун ініцію-
вала серію реформ Міністерства охорони здоров'я 
України, що привело до якісних змін у системі охорони 
здоров'я України. У 2018, ці реформи були конкретно 
приведені в резолюції Европейського парламенту, яка 
була спрямована на реформування України. Під її керів-
ництвом, Міністерство першою в історії України пропо-
нує комплексне бачення реформи, засноване на розумінні 
та чіткому визначенні проблем, які заважають системі 
охорони здоров'я. 
Д-р Супрун давно зарекомендувала себе як незмінного 
діяча для підтримки не тільки України, але і для 
українсько-американської громади. До призначення в.о. 
Міністра охорони здоров'я України, вона була дирек-
тором гуманітарних ініціятив Світового Конґресу Україн-
ців, засновником ГО «Захист Патріотів», що продовжує 
надавати тактичну та невідкладну медичну підготовку 
солдатам на фронті в Україні. Виконувач обов'язків також 
є колишньою головою Ради Оборони і Допомоги 
Українцям при УККА і є одержувачем «Шевченківської 
Грамоти Волі» УККА,
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