
РЕЗОЛЮЦІЇ ХХІІ КОНҐРЕСУ УКРАЇНЦІВ У КАНАДІ 
19 до 21 жовтня 2007 

 
Привіти 
 
ХХІІ Конґрес Українців Канади, що відбувається у Вінніпеґу 19-21 жовтня, 2007 р., 
вітає ієрархів і духовенство Української Православної Церкви, Української 
Католицької Церкви та Українських Євангельських Об’єднань у Канаді. 
 
Учасники ХХІІ Конґресу Українців Канади вітають Президента України Віктора 
Ющенка і новообраний демократичний парлямент України, провід Світового 
Конґресу Українців та крайові надбудови українців у діяспорі. 
 
 
Залучення української канадської молоді 
 
1. ПОСТАНОВЛЯЄТЬСЯ, щоби Конґрес Українців Канади разом зі своїми 

провінційними радами розробила стратегію для того, щоби: 
(а)  надавати поради існуючим та сприяти заснуванню нових огранізацій  
 української канадської молоді; 
(b) організувати вишкільні сесії розвитку та вмінь провідництва, як 

 наприклад, збірка фондів, керування фінансовими коштами, маркетинґ  
 тощо. 
 
2. ПОСТАНОВЛЯЄТЬСЯ, щоби Комітет Молоді Конґресу Українців Канади 

скоординував і розробив студентську присутність на інтернеті в рамках 
вебсайту КУК, що включало б інформацію про стипендії, проєкти, програми, 
події тощо. 

 
3. ПОСТАНОВЛЯЄТЬСЯ, щоби Комітет Молоді Конґресу Українців Канади 

сконтактував різні міжнародні програми обміну в канадських університетах, що 
стосуються України та помістив їх на інтернеті, або коли такі програми не 
існують, активно заохочував створення нових програм обміну. 

 
4. ПОСТАНОВЛЯЄТЬСЯ, щоби Конґрес Українців Канади продовжував свою 

програму парляментарного стажування та розширив цю програму, щоби дати 
нагоду студентам з Канади й України брати участь у різних департаментах 
уряду, аґенціях, та в КУК, а також в українських канадських організаціях 
суспільної служби. 

 
5. ПОСТАНОВЛЯЄТЬСЯ, щоби Конґрес Українців Канади підтримував і сприяв 

розвиткові програм українських студій в канадських університетах. 
 
6. ПОСТАНОВЛЯЄТЬСЯ, щоби Комітет Молоді Конґресу Українців Канади разом 

із всеканадськими організаціями молоді сприяв різним спортовим ініціятивам і 
проєктам, як наприклад, турнірам. 
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7. ПОСТАНОВЛЯЄТЬСЯ, щоби КУК змінив вікові границі Відзначення Української 

Канадсїкої Молоді за Провідництво з 18 до 29 на дві категорії: 14 до 17 та 18 до 
25. 

 
Зв’язки з канадським урядом 
 
8. З УВАГИ НА ТЕ, що Конґрес Українців Канади бажає поліпшити та посилити 

свої зв’язки з урядом Канади, провінційними й місцевими урядами та з 
старшими посадовими особами, 

  
 ПОСТАНОВЛЯЄТЬСЯ, щоби Конґрес Українців Канади: 
  
 (а)  створив базу даних теперішніх і бувших політиків та політично активних осіб  
  в громаді і поза нею, 
 (б)  зідентифікував осіб, що роблять критичні рішення на федеральному рівні та  
  поробив заходи як найкраще звертатися до них своєю присутністю в Оттаві, 
 (в)  апелював до складових організацій, провінційних рад і відділів КУК 
  заохочувати своїх членів, особливо молодь, стати більш активними в  
  політичних процесах на всіх рівнях, 
 (г)  розробити та здійснити стратегію на регулярні стосунки з  

обраними членами Канадського Парляменту, старшими посадовими 
особами і членами мас-медії для того, щоби посилити вплив української 
канадської спільноти на всі аспекти канадського життя. 

 
Українська канадська спадщина 
 
9. З УВАГИ НА ТЕ, що збереження української канадської матеріяльної культури 

(напр. зразки матеріяльної культури, об’єкти місцевості та архіви) в Канаді є 
важливими для подальшого розвитку української канадської ідентичности, 

 
ПОСТАНОВЛЯЄТЬСЯ, щоби: 
 
(а)  Конґрес Українців Канади створив Комітет Спадщини для координації  
 діяльности збереження спадщини на місцевому, провінційному й
 національному рівнях, та 
(б)  Конґрес Українців Канади влаштовував щодворічні конференції присвячені  
 збереженню української канадської матеріяльної культури. 
 

Мас-медія і технологія 
 

10. ПОСТАНОВЛЯЄТЬСЯ, щоби Конґрес Українців Канади створив раду мас-медії. 
 
11. ПОСТАНОВЛЯЄТЬСЯ, щоби Конґрес Українців Канади розробив стратегію 

повідомлення або шаблон для оприлюднення справ і подій в канадській мас-
медії. 
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12. ПОСТАНОВЛЯЄТЬСЯ, щоби Конґрес Українців Канади у співпраці з 

Шевченківської Фундацією застановився над створенням фонду для підтримки 
української канадської мас-медії. 

 
Наша спільнота й Україна 
 
13. ПОСТАНОВЛЯЄТЬСЯ, щоби Комітет Зв’язків Канади з Україною Конґресу 

Українців Канади заініціював перегляд місій спосетрігачів в українських виборах 
та поробив рекомендації Раді Директорів КУК щодо діяльности місій 
спостерігачів у минулому і в майбутньому. 

 
14. ПОСТАНОВЛЯЄТЬСЯ, щоби Конґрес Українців Канади започаткував програму 

для сприяння координації зв’язків між громадськими організаціями Канади й 
України. 

 
Українська канадська культура 
 
15. З УВАГИ НА ТЕ, що є поважні уболівання стосовно розвитку українського 

канадського мистецтва й культури виражені під час панельної дискусії про 
культуру, 
 
ПОСТАНОВЛЯЄТЬСЯ, щоби Рада Директорів Конґресу Українців Канади 
створила постійне тіло, що: 
 
(а)  сприяло би консультаціям, комунікації і створенню мереж спілкування між  

   українськими канадськими культурними й мистецькими групами, 
(б)  діяло б як  джерело обміну інформацій стосовно  українського канадського  
 мистецтва й культури; 
(в)  сприяло б акціям ознайомлення з українськими канадськими мистцями; та 
(г)   розробило би стратегічний плян для підтримки й розвитку українського  
  канадського мистецтва для представлення на ХХІІІ Конґресі Українців  
 Канади. 

 
16. З УВАГИ НА ТЕ, що побажано показати на Конґресі досконалість українського 

канадського виконавського мистецтва, 
 
ПОСТАНОВЛЯЄТЬСЯ, щоби Конґрес Українців Канади застановився над 
відновленням щотрирічних конґресових ґала концертів. 
 

17. ПОСТАНОВЛЯЄТЬСЯ, щоби Конґрес Українців Канади пріоритетно 
підтримував просування і розвиток українських канадських програм і проєктів, 
головно для молоді,  освітніх та культурних ініціятив. 

 
Українська канадська освіта -- школа 
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18. ПОСТАНОВЛЯЄТЬСЯ, щоби Конґрес Українців Канади застановився  і 
підтримав розумні пропозиції, що просувають уперед організування і працю 
національної координуючої шкільної ради. 

 
Єднаємо людей до Конґресу Українців Канади 
 
19. ПОСТАНОВЛЯЄТЬСЯ, щоб Іміґраційний Комітет Конґресу Українців Канади: 

 
(а)  розробив методи і стратегії, щоби краще інтеґрувати нових іміґрантів; та 
(б)  застановився над прийманням Програми поселення іміґрантів при Відділі  
 КУК у Саскатуні, як модель для сягання (інформації про надання послуг) і  
 громадського розвитку для ширшого практичного застосування. 

 
Голодомор: 75-ліття 
 
20. З УВАГИ НА ТЕ, що в 2007-2008 рр. українці по цілому світі відзначатимуть 75-

ту річницю Голодомору-ґеноциду в Україні в 1932-33 рр., та 
 
З УВАГИ НА ТЕ, що українська канадська спільнота має за ціль: 
 
(а)  підвищити знання про Голодомор між канадцями, та 
(б)  забезпечити, щоби Голодомор був визнаний на всіх рівнях  
 канадського уряду, як акт ґеноциду проти українського народу, 
 
ПОСТАНОВЛЯЄТЬСЯ, щоби Конґрес Українців Канади розробив та здійснив 
скоординовану національну стратегію для відзначення річниці цього трагічного 
періоду в українській історії. 

 
Комісія справедливости 
 
21. З УВАГИ НА ТЕ, що декілька осіб, що живуть сьогодні в Канаді публічно 

потвердили, що вони були членами тайної поліції та служб безпеки совєтської 
ери, тобто, НКВД, СМЕРШ і КҐБ, та 

 
 З УВАГИ НА ТЕ, що уряд Канади був поінформований про публічні заяви,  
 репортажі мас-медії і публікації членів НКВД, СМЕРШ і КҐБ, тепер проживаючі в  
 Канаді, 
 

ПОСТАНОВЛЯЄТЬСЯ, щоби Конґрес Українців Канади звернувся до уряду 
Канади порушити судову справу перед канадськими кримінальними судами тих 
осіб проти яких існують докази особистої кримінальности. 

 
22. З УВАГИ НА ТЕ, що сучасна політика уряду Канади денатуралізції і депортації 

уряду Канади суперечить принципам основної справедливості, що є невід’ємні 
канадській системі правосуддя, та 
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 З УВАГИ НА ТЕ, що ця справа є важливою усім канадцям, особливо в цьому  
 році, коли відзначаємо 60-ліття Закону про Канадське Громадянство, 
  

ПОСТАНОВЛЯЄТЬСЯ, щоби ХХІІ Трирічний Конґрес Українців Канади 
звернувся до уряду Канади припинити всі процедури денатуралізації і 
депортації проти натуралізованих канадців, що отримали своє громадянство 
більш ніж пів століття тому.  У випадках, коли відкриються докази воєних 
злочинів або злочинів проти людства поповнених особою під час Другої світової 
війни, уряд Канади повинен  порушувати справу проти такої особи перед 
канадськими судами кримінальної юрисдикції згідно з канадським кримінальним 
правом (напр., Закон Канади про Злочини проти Людства і про Воєнні Злочини) 
та канадськими нормами доказів у кримінальних справах. 

 
23. З УВАГИ НА ТЕ, що Достойний Браєн Малруні виступив перед ХVІІ Конґресом  
 Українців Канади в 1992 році і підтвердив свій намір попрацювати в напрямі  
 розв’язання українсько-канадського питання відшкодування, та 

 
З УВАГИ НА ТЕ, що Достойний Жан Кретьєн в червні 1993 році, як лідер 
опозиції підтвердив свою особисту підтримку і підтримку Ліберальної Партії 
Канади справи відшкодування для української канадської спільноти, та 
 
З УВАГИ НА ТЕ, що уряд Канади 24 серпня 2005 року підписав Договір у 
Принципі з визначеними представниками української канадської спільноти 
обіцяючи виділити $2.5 мільйонів на різні пропам’ятні, освітні й дослідні 
ініціятиви, а також додаткові фонди відшкодування за те, що було заподіяно 
українцям і іншим европейцям під час перших у Канаді національних акцій 
інтернування, та 

 
З УВАГИ НА ТЕ, що Законопроєкт С-331 – Інтернування Осіб Українського 
Походження одержав королівське схвалення 25 листопада 2005 року, 
зобов’язуючи уряд Канади обговорити умови розрахунку відшкодування з 
Конґресом Українців Канади, Українською Канадською Фундацією ім. Тараса 
Шевченка й Українським Канадським Товариством Громадянських Свобід, і 

 
ПОСТАНОВЛЯЄТЬСЯ, щоби ХХІІ Конґрес Українців Канади звернувся до 
визначених представників поробити всі потрібні заходи, включно з судовим 
позовом, заключити справу розрахунку за відшкодування. 

 
Українська Кооперативна Рада Канади 
 
24. З УВАГИ НА ТЕ, що Українська Кооперативна Рада Канади є координуючим 

тілом українських канадських кредитових спілок, та 
 

З УВАГИ НА ТЕ, що українські канадські кредитові спілки надають фінансові 
послуги 70,000 членам, та 
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З УВАГИ НА ТЕ, що електронне банкування уможливлює доступ до конт у 
кредитових спілок без того, щоби члени мусіли знаходитися в безпосередньому 
їх сусідстві, та 
 
З УВАГИ НА ТЕ, що українські канадські кредитові спілки надають фінансову 
допомогу громадській діяльності по Канаді, що включає танцювальні ансамблі, 
українські школи, мистецькі виставки, фестивалі, музеї і стипендії,  
 
ПОСТАНОВЛЯЄТЬСЯ, щоби Конґрес Українців Канади заохочував свої 
членські організації, щоби кожний член української канадської спільноти став 
членом української канадської кредитової спілки для того, щоби українські 
канадські кредитові спілки могли надалі допомагати Конґресові Українців 
Канади і її відділам та місцевим громадам рости, багатіти і продовжувати 
збереження української культури й робити внесок у Канаду. 
 

 
Незалежні резолюції 
 
25. З нагоди 65-річчя створення Української Повстанської Армії і 100-річчя від дня 

народження головного командира УПА Романа Шухевича, 
 
 ПОСТАНОВЛЯЄТЬСЯ, що: 
 
• ХХІІ Конґрес Українців Канади вітає усіх вояків УПА і вшановує пам’ять  

поляглих борців за українську самостійну державу 
• ХХІІ Конґрес Українців Канади вітає визнання і надання Президентом України 

Віктором Ющенком звання «Героя України» головнокомандувачу УПА ген. 
Роману Шухевичу, та 

• ХХІІ Конґрес Українців Канади закликає до визнання на законодавчому рівні 
України ОУН-УПА воюючою стороною за волю і державну незалежність 
України. 

 
26. ПОСТАНОВЛЯЄТЬСЯ, що ХХІІ Конґрес Українців Канади закликає до 

повернення українських святинь – Києво-Печерської і Почаївської Лавр  -- 
українським національним церквам/ 

 
27. ПОСТАНОВЛЯЄТЬСЯ, що ХХІІ Конґрес Українців Канади підтримує мету 

об’єднання усіх гілок української православної церкви в єдиній помісній 
Українській Православній Церкві. 

 
28. ПОСТАНОВЛЯЄТЬСЯ, що ХХІІ Конґрес Українців Канади підтримує помісність 

Української Греко-Католицької Церкви і остаточне завершення її структури 
патріярхальним устроєм. 
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29. ПОСТАНОВЛЯЄТЬСЯ, щоби Конґрес Українців Канади виготовив детальний 
плян своїх фінансів на наступні три роки, щоби Рада Дирекотів КУК могла 
виносити ефективні рішення стосовно керування її оперативного бюджету. 

 
30. З УВАГИ НА ТЕ, що Конґрес Українців Канади терпить від браку оперативних 

фондів, 
 

ПОСТАНОВЛЯЄТЬСЯ, щоби Рада Директорів розробила стратегію 
довготермонівого тривалого фінансування організації. 
 

31. ПОСТАНОВЛЯЄТЬСЯ, що ХХІІ Конґрес Українців Канади закликає новообрану 
Раду Директорів застановитися над можливостями заощадження коштів через 
спільне використання приміщення та розподілу офісних витрат з Фундацією 
Тараса Шевченка. 

 
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 
1. З УВАГИ НА ТЕ, що мистецтво включає більше ніж літературу, 

 
РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ, щоби Конґрес Українців Канади звернувся до 
Шевченківської Фундації постійно переглядати критерії Літературної Премія 
Кобзаря та розглянути можливості поширити її на всі роди мистецтва. 
 

2. ХХІІ Конґрес Українців Канади рекомендує Конґресові Українців Канади подати 
всім своїм членським організаціям стислий звіт про продаж будинку централі в 
2006. 

 
3. ХХІІ Конґрес Українців Канади рекомендує Конґресові Українців Канади подати 

своїм членським огранізацяім звіт про $1.5 мільйоновий Фонд Демократії, 
заініційований і під спільною управою довірених осіб Конґресу Українців Канади 
і Відділом КУК у Торонті. 

 
4. З УВАГИ НА ТЕ, що Конґрес Українців Канади бажає заохотити молодих людей 

приготовити себе на кар’єри в державній цивільній службі, 
 

ХХІІ Конґрес Українців Канади рекомендує Конґресові Українців Канади 
створити стипендію на $5,000 для українського канадського студента, що 
поступить у визнану вищу школу державного управління. 
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