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УККА брав участь  у щорічних 
Загальних Зборах СКУ 

 
 

Напередодні своїх щорічних Загальних зборів, 
Світовий Конґрес Українців (СКУ) провів свій в 
Перший віртуальний форум «Єднаємось Україною», 
глобальну дискусію, яка була зосереджена на тому, 
що об'єднує українців у всьому світі. 
Що спільного у канадського віце-прем`єр-міністра 
Канади Христі Фріланд, голівудської акторки Віри 
Фарміґи, зірки «Вікінгів» Кетрін Винник та 
легендарної Квітки Цісик?  Під час цієї унікальної 
дискусії, яка транслювалася в прямому ефірі - 
https://fb.watch/1T-lY1FJTh/-, кілька видатних 
українців діяспори, серед яких - Борис Ґудзяк, 
Архиєпископ-Митрополит Філадельфійський 
Української Греко-Католицької Церкви в США; 
Наталія Яресько, Міністр фінансів України 2014-
2016 років; Оксана Линів, запрошена жінка-
диригент Байройтського оперного фестивалю 
(Німеччина); серед інших, обговорювали нашу 
культуру, мову, віру, історію та боротьбу з 
аґресором – всі аспекти, які об'єднують українців по 
всьому світу. 

Наступного дня, 18 жовтня, понад 170 учасників з 
організацій-членів СКУ у 32 країнах, зібралися 
онлайн на щорічні Загальні збори СКУ, щоб 
переглянути роботу минулого року та розробити 
плян дій на майбутній рік. 
Одним з найважливіших моментів щорічної зустрічі 
СКУ, було нагородження Президентом України 
Анни Кісіль, другого віце-президента СКУ, голови 
СФУЖО, хрестом Івана Мазепи. Нагороду у 
віртуальній церемонії вручив посол України в 
Канаді Андрій Шевченко.  
Представляючи щорічну доповідь СКУ, Президент 
СКУ Павло Ґрод підреслив ключові пріоритети на 
наступний 2021 рік: протидія російській аґресії, 
зміцнення України як успішної та процвітаючої 
демократичної держави, та  розвитку українського 
світу. 

Тридцять років тому, світ став свідком того, що 
Україні ще довелося пережити – масовим протестом 
на головній площі столиці – площі Жовтневої 
революції, нині відомої як Майдан Незалежності. Там, 
на центральній площі Києва група студентів 
встановила наметове місто, а в знак протесту провела 
голодування, вимагала змін і обіцяла не відступити, 
поки їхні вимоги не будуть виконані 
Протидіючи обмежувальній виборчій системі, і 
всупереч радянській владі, ці студенти закликали до 
дострокових парламентських виборів, до відмови від 
підписання будь-якого нового Союзного Договору, до 
заборони націоналізації громадського майна,  на право 
місцевим призовникам служити тільки на українській 
території, та відставки прем'єр-міністра Віталія 
Масола. 
Ці відважні студенти Революції на Ґраніті не лише 
організували перший з трьох великих протестів в 
теперішній історії України та запалили підтримку всієї 
країни, але й стали посередниками прагнення України 
до незалежності та демократичного врядування. 
29 вересня, в 30-ту річницю Революції на Ґраніті, 
УККА влаштував вебінар у співпраці зі Спілкою 
Української Молоді Америки  (СУМ). УККА і СУМ із 
радістю приймали одного зі студентських лідерів 
Гранітної революції - Олеся Доній разом з 
громадським активістом та студентом Острозької 
Академії Віталієм Войцеховським та Іваном Лозовим 
очевидцем Революції на Ґраніті. 

Якщо ви пропустили панельну дискусію, ви можете 
переглянути її н- facebook.com/UCCA.org/videos та 
https://bit.ly/UCCATube 

УККА відзначає 30-ту Річницю 
Студентської Революції 

   Бюлетень УККА 

http://www.ucca.org/
https://fb.watch/1T-lY1FJTh/-
https://www.facebook.com/UCCA.org/videos
https://bit.ly/UCCATube


21 та 22 жовтня УККА разом з Центром 
Відносин США-Україна та Американською 
Зовнішньо-політичною Радою, провів 21-ий 
щорічний Круглий Стіл «Пошуки зрілої нації» 
в Україні.  Ця онлайн-конференція була 
присвячена оцінці військової готовності 
України, зокрема в умовах триваючої 
незаконної окупації Криму та триваючої 
аґресії на Донбасі північним сусідом країни - 
Росією. 

Щоб переглянути, будь ласка, відвідайте: 

21 жовтня - https://youtu.be/PflZaf0Y_pg 

22 жовтня - https://youtu.be/rNJZp-BRP7Q 

З великою обережністю - через 
триваючий Коронавірусу, обидві 
річниці - 5-та річниця посвячення 
Меморіалу Голодомору, так і щорічне 
вшанування Голодомору в катедрі 
Святого Патрика, відбудеться 
віртуально.  УККА закликає нашу 
громаду вшанувати пам'ять втрачених 
невинних життів, втрачених під час 
Голодомору, приєднавшись до наших 
віртуальних програм.  

Вшанування 5-ої річниці 
посвячення Меморіалу Голодомору 

Служба Божа - Панахида 
https://youtu.be/wqjdh_8-sxM 

Промови  
https://youtu.be/bIeT44EL1Rk 

21 листопада 
 2 год. по пол. (прямий ефір) 

Урочистий Реквієм у  
катедрі Святого Патрика 

https://youtu.be/Qf1HHG-07sw 
або saintpatrickscathedral.org/live. 

Вшанування Голодомору 

XXI Круглий стіл 
з питань безпеки 

УККА спостерігає за місцевими 
виборами в Україні 

 
Як і в усіх попередніх виборах, 25 жовтня цього року, УККА 
взяв активну участь у моніторінґу місцевих виборів в Україні. 
З огляду на всесвітню пандемію та різні обмеження на 
поїздки, Місія зі спостереження за виборами не шукали 
волонтерів, а покладалася переважно на емігрантів, які 
проживають в Україні.  Однак, не зважаючи на труднощі, 
пов'язані з Covid-19, у день виборів, міжнародна спостережна 
Місія СКУ та УККА змогли зорганізувати 26 міжнародних 
спостерігачів за виборами (14 від УККА; та 12 від СКУ). 
Працюючи пліч-о-пліч, СКУ та УККА розпочали свою роботу 
зразу після акредитації ЦВК шляхом проведення офіційних 
зустрічей з керівництвом Центральної Виборчої Комісії 
України, Міністерством Закордонних Справ та Охорони 
Здоров'я, ієрархії Української Католицької та Православної 
Церков, а також низки зустрічей з провідними експертами 
громадянського суспільства. Під час зустрічей було 
обговорено низку питань, включаючи проблеми  проведення 
виборів під час пандемії та дотримування Covid-19 
протоколів, забезпечення вільних та чесних виборів за новим 
законом про вибори, Російську дезінформацію, дефіцит 
місцевого фінансування а також слабку поінформованість 
громадськості про нові виборчі правила. 

Віртуальна зустріч з МЗС України. 
Місія також провела інформативну сесію для своїх спостері-
гачів, під час якої вони пройшли навчання як використовувати 
своєрідну онлайн-систему звітності впроваджену УККА.  

За підсумками виборів Місія провела прес-конференцію, під 
час якої повідомили, що наші спостерігачі змогли відвідати 
понад 100 виборчих дільниць у кількох областях України і що 
попередній результат полягає в тому, що голосування 
відбулося з незначними, несистемними порушеннями, які не 
вплинуть на остаточні результати голосування.   

https://youtu.be/PflZaf0Y_pg
https://youtu.be/rNJZp-BRP7Q
https://youtu.be/wqjdh_8-sxM
https://youtu.be/bIeT44EL1Rk
https://youtu.be/Qf1HHG-07sw
http://saintpatrickscathedral.org/live

	UCCA Bulletin
	203 Second Avenue
	New York, NY 10003
	Tel: (212) 228-6840
	www.ucca.org



