
 

 
 

Резолюції XXVI Трирічного Конґресу Українців Канади 
1-3 листопада 2019 року, місто Оттава, провінція Онтаріо 

ПРИВІТАННЯ ТА РІЧНИЦІ 
1. XXVI  Конґрес Українців Канади, що проходить у місті Оттава, провінція 

Онтаріо,  1 - 3 листопада 2019 року, вітає ієрархів та духовенство 
Української Православної Церкви, Української Католицької Церкви, 
Української Євангельської Асоціації Канади, та всіх духовних лідерів 
українсько-канадської громади. 

2. XXVI  Конґрес Українців Канади висловлює щирі вітання уряду Канади, 
членам Парламенту і Сенату Канади, і дякує за сприяння розвитку та 
розбудові української громади в Канаді, а також за допомогу уряду і 
народу України у їхніх зусиллях, спрямованих на досягнення миру і 
процвітання у своїй країні. 

3. XXVI Конґрес Українців Канади вітає владу провінції Онтаріо і міста 
Оттава і висловлює щиру подяку за теплу гостинність та підтримку під 
час проведення Щотрирічного Конґресу КУК. 

4. Учасники XXVI Конґресу вітають Світовий Конґрес Українців та 
національні організації української діаспори. 

5. КУК вітає Українсько-Канадську Фундацію з 25-ою річницею заснування у 
2020 році. 

6. XXVI Конґрес Українців Канади висловлює щирі вітання з нагоди 70-річчя 
заснування Ліги Звільнення України, нині відомої як Ліги Українців Канади. 
Конґрес Українців Канади пишається та висловлює вдячність Лізі 
Українців Канади не лише за боротьбу за звільнення України, а й за 
величезний внесок у розвиток нашої динамічної українсько-канадської 
громади. 

7. XXVI Конґрес вітає Український Культурно-Освітній Центр «Осередок» у 
місті Вінніпег, провінції Манітоба, що відзначає своє 75-річчя заснування у 
2019 році. 

ВІДЗНАЧЕННЯ ТА ЮВІЛЕЇ 
8. Українська Православна Церква Канади  
ОСКІЛЬКИ Українську Православну Церкву на чолі з митрополитом 
Епіфанієм нещодавно отримала ТОМОС автокефалії від Вселенського 
патріарха, його святості Варфоломія, а також 
 
ОСКІЛЬКИ Православна Церква Греції визнала цю автокефалію – 



 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що XXVI Конґрес Українців Канади сердечно вітає 
нову незалежну Українську Православну Церкву та митрополита Епіфанія, і 
зичить їм подальших успіхів у справі зміцнення духовних цінностей в Україні. 
 
9. 80-та річниця Конґресу Українців Канади 
 
ОСКІЛЬКИ Конґрес Українців Канади у 2020 році відзначатиме свою 80-ту 
річницю – 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес Українців Канади, провінційні ради та 
місцеві філії, спільними зусиллями організують святкування цього 
визначного ювілею. 
 
10. 90-та річниця Організація Українок Канади 
 
ОСКІЛЬКИ Організація Українок Канади (імені Ольги Басараб) 
святкуватиме у 2020 році свою 90-ту річницю – 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес Українців Канади, провінційні ради та 
складові організації визнають цю подію. 
 
11. 65-та річниця Ліги Українок Канади 
 
ОСКІЛЬКИ у 2019 році виповнюється 65-та річниця Ліги Українок Канади – 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес Українців Канади, провінційні ради та 
складові організації визнають цю подію. 
 
12. 100-та  річниця Українського Хору Бандуристів Північної Америки 
 
ОСКІЛЬКИ Український Хор Бандуристів Північної Америки, заснований  
Василем Ємцем, у 1918 році в місті Києві, Україні, під назвою «Кобзарський 
Хор», відзначив у 2018 році свою 100-ту річницю; 
 
І ОСКІЛЬКИ після заснування у 1949 році у регіоні Великих Озер, Хор 
здійснив понад 500 концертів у Північній Америці, Україні, Західній Європі 
та Австралії; 
 
І ОСКІЛЬКИ Хор продовжує підтримувати розвиток української бандурної і 
хорової музичної освіти у школах для бандуристів, літніх таборах, 
просвітницьких програмах для громади, таким чином відіграючи провідну 
роль у збереженні і популяризації української культури, історії та традицій 
– 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що КУК відзначає 100-ту річницю Українського Хору 
Бандуристів Північної Америки, а також 



 
Визнає і шанує провідну роль Хору у популяризації України, її історії і 
культури, а також 
 
Визнаючи, що місія Хору сьогодні така ж важлива, як і раніше, вшановує 100-
ту річницю ансамблю присвоєнням йому статусу почесної національної 
організації Конґресу Українців Канади, тим самим підтримуючи його освітні, 
просвітницькі та культурно-розважальні програми та події по всій Канаді. 
 

13. 80-та річниця кредитної спілки «Нова Громада» 
 
ОСКІЛЬКИ кредитна спілка «Нова громада» у 2019 році відзначає 80-ту 
річницю свого заснування Українським Національним Об’єднанням Канади в 
місті Саскатун – 
  
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес вітає кредитну спілку «Нова громада» із 
вісімдесятиріччям. 
 
14. 50-та річниця Українського чоловічого хору «Гуслі» 
 
ОСКІЛЬКИ Український чоловічий хор «Гуслі» у 2019 році відзначає свою 50-
ту річницю заснування – 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що КУК вітає Український чоловічий хор «Гуслі» із 
цим визначним ювілеєм. 
 
15. 50-та річниця павільйону «Київ» 
 
ОСКІЛЬКИ 2019 рік знаменує 50-ту річницю заснування павільйону «Київ» 
при вінніпезькому фестивалі «Фольклорама» – 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що КУК вітає павільйон «Київ» із цим визначним 
ювілеєм. 
 
КАНАДА 
16. Питання історичної правди та примирення з корінними народами 

Канади 
 
ОСКІЛЬКИ уряд Канади створив Комісію з питань історичної правди та 
примирення задля інформування канадців щодо системи шкіл-інтернатів 
та документування свідчень постраждалих, їхніх сімей та всіх тих, хто 
були так чи інакше скривджені цією системою, а також 
 
ОСКІЛЬКИ Організація Об’єднаних Націй оголосила 2019-ий роком мов 
корінних народів, а також 
 



ОСКІЛЬКИ мова нерозривно пов’язана з культурою, про що свідчить досвід 
корінних народів як Канади, так і України (українців і кримських татар), а 
також 
 
ОСКІЛЬКИ можливо провести чіткі паралелі між корінними народами 
Канади та українцями – також корінними мешканцями своєї землі в умовах 
ворожої облоги, що тривала століттями, а також 
 
ОСКІЛЬКИ Комісія з питань історичної правди і примирення озвучила низку 
рекомендацій і закликів до уряду Канади і до народу, а також 
 
ОСКІЛЬКИ Канада ось уже понад 125 років є для українців новою 
Батьківщиною, і українські переселенці (особливо у степових провінціях) 
провадили тісну співпрацю з громадами корінного населення, а також 
 
ОСКІЛЬКИ примирення є ключем до налагодження та зміцнення зв’язків між 
корінними народами та рештою канадців – 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес Українців Канади звертається до 
Асамблеї Корінних Народів Канади із пропозицією спільного дослідження 
взаємодії українців із громадами корінного населення Канади з метою 
поглиблення взаємопорозуміння та співпраці.  
 
17. День української спадщини у Канаді 
 
ОСКІЛЬКИ перші офіційно зареєстровані українські іммігранти Василь 
Єлиняк та Іван Пилипів прибули до Канади 7 вересня 1891 року; 
 
І ОСКІЛЬКИ невдовзі потому українські іммігранти почали масово 
прибувати до країни; 
 
ОСКІЛЬКИ провінції Онтаріо та Альберта проголосили 7 вересня Днем 
української спадщини – 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес Українців Канади спільно із складовими 
оранізаціями та місцевими філіями працюватиме разом із усіма 
провінційними законодавчими органами, місцевою владою та федеральним 
урядом з метою зробити 7 вересня Днем української спадщини повсюди в 
Канаді.  
 
18. День Вишиванки в Канаді 
 
ОСКІЛЬКИ з незапам’ятних часів вишивана сорочка була не лише 
елементом вбрання українців, але й унікальним оберегом. Люди вірять, що 
у візерунках вишивки можна закодувати щасливу долю, добре здоров’я та 
процвітання; а також  
 



ОСКІЛЬКИ щороку тисячі канадців українського походження відзначають 
День Вишиванки на знак пошани до невід’ємної частини їхньої культурної 
ідентичності та символу боротьби за незалежність, символу гідності, 
любові та єдності – 
  
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес Українців Канади схвалює створення 
Комітету Дня Вишиванки, котрий координуватиме й популяризуватиме його 
святкування по всій Канаді.  
 
19. Радянські людиноненависницькі символи 
 
ОСКІЛЬКИ тоталітарний комуністичний режим Радянського Союзу несе 
відповідальність за смерті десятків мільйонів людей, а інші комуністичні 
режими світу відповідальні за смерті іще десятків мільйонів; 
 
І тому що пропагування та прославляння радянських символів (серп і 
молот, червона зірка та інші) являє собою пропаганду режимів та 
ідеологій, що ґрунтуються на нетерпимості й ненависті, і є зневагою до 
пам’яті мільйонів жертв комунізму; 
 
І тому що з України, яка між 1922 та 1991 роками страждала під ярмом 
радянського панування, походить понад 1,3 мільйона канадців – 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес Українців Канади, його провінційні ради, 
місцеві філії та складові організації виступатимуть проти практик 
використання радянських символів і пропаганди ідеології комунізму в Канаді 
як ганебних, людиноненависницьких і зневажливих до трагічної долі жертв 
радянського комунізму та інших комуністичних режимів світу. 
 
20. Захист прав людини 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес Українців Канади буде підтримувати 
зусилля, спрямовані на дослідження можливостей співпраці з міжнародними 
й національними організаціями та з іншими громадами щодо захисту прав 
людини, зокрема стосовно діяльності Меджлісу кримськотатарського народу 
із захисту прав людини в окупованому Росією Криму;  
 
У ПОДАЛЬШОМУ СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес Українців Канади 
працюватиме над розробкою стратегічних рекомендацій для уряду Канади 
щодо ефективного захисту прав людини у всьому світі та протистояння 
дезінформації, спрямованої на заперечення невід'ємних прав людини усіх 
осіб, меншин та  громад. 
 
21. Участь у демократичних процесах 
 
З огляду на тоталітарне минуле своєї історичної батьківщини, канадці 
українського походження є особливо свідомі щодо потреби захисту таких 



фундаментальних прав людини, як свобода совісті та свобода слова; 
 
І ОСКІЛЬКИ ми визнаємо всі основоположні свободи, закладені у Канадській 
хартії прав і свобод; 
 
І ОСКІЛЬКИ однією з тенденцій, які є властивими в урядовому середовищі, 
у професійно-правових установах, та політичних партіях, є маргіналізація 
певних категорій віруючих людей із позбавленням їх доступу до публічних 
програм фінансування, професійної реалізації та участі в демократичному 
політичному процесі на підставі релігійних поглядів та світоглядних 
переконань – 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес Українців Канади закликає відповідні 
органи влади уникати вибіркового підходу, керуючись натомість 
демократичними принципами, які захищають свободу совісті та 
віросповідання в Канаді і гарантувати повноцінну участь усіх канадців у 
громадському житті країни. 
 
22.  Захист канадської демократії 
 
ОСКІЛЬКИ Канада має потужну та динамічну демократію, яка працює на 
благо всіх громадян, включно з представниками української громади; 
 
ОСКІЛЬКИ ця демократія перебуває під загрозою, як наслідок майстерного 
розповсюдження в медійному просторі фальшивих новин, дезінформації та 
відвертої брехні каналами російської державної пропаганди, такими як RT, 
що транслюється через канадські телевізійні кабельні мережі; 
 
ОСКІЛЬКИ з метою протистояння цій загрозі Конґрес заснував 
мультиетнічний комітет, в яку входять члени кваліфіковані та обізнані у 
сфері інформації та комунікацій.  
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що цей комітет зосередиться на кампанії, 
спрямованій на цілковиту ліквідацію прямих і непрямих каналів російської 
пропаганди із канадського медійного простору. 
 
23. Сторіччя таборів для інтернованих 
 
ОСКІЛЬКИ перші канадські операції інтернування 1914-1920 рр. закінчилися 
20 червня 1920 року; 
 
І ОСКІЛЬКИ 20 червня 2020 р. знаменує 100-ту річницю закінчення 
інтернування – 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес Українців Канади 20 червня 2020 р. 
відзначить століття від дня закінчення інтернування.  
 



УКРАЇНА 
24. Канадсько-Українська Фундація та Стратегія сталого розвитку ООН 
 
ОСКІЛЬКИ поки Україна прагне досягти цілей Стратегії сталого розвитку 
ООН-2030, триває надання Україні канадської гуманітарної допомоги – 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес Українців Канади і надалі підтримуватиме 
надання та лобіюватиме збільшення обсягів канадської гуманітарної 
допомоги Україні згідно з відповідним мандатом Канадсько-Української 
Фундації (КУФ). КУФ співпрацюватиме з Конґресом та іншими організаціями 
задля координації, оптимізації і просування допомоги Україні. Від 
провінційних рад очікується, що вони роз’яснюватимуть своїм членам місію і 
завдання КУФ та питання допомоги Канади Україні загалом. Складові 
організації також заохочуються до координації своїх проектів з КУФ та до 
участі у дорадчих групах КУФ з метою отримання потрібної інформації, 
допомоги і проводу, а також 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес підтримує намір КУФ у 2020 році провести 
конференцію щодо прогресу України у сфері імплементації Стратегії сталого 
розвитку ООН-2030. 
 
25. Територіальна цілісність України 
 
ОСКІЛЬКИ Конґрес Українців Канади представляє інтереси всіх українсько-
канадських організацій та всіх канадців українського походження перед 
урядами Канади та України; 
 
І ОСКІЛЬКИ Конґрес Українців Канади цінує непохитну підтримку 
канадським урядом основоположних принципів суверенної, незалежної, 
територіально цілісної і демократичної України; 
 
І ОСКІЛЬКИ Конґрес Українців Канади підтримує формат мирного і 
цивілізованого діалогу у питанні формули Штайнмаєра, одночасно 
розуміючи занепокоєння, в зв’язку з небезпекою потенційних поступок, 
великої частини українського суспільства, представленої, зокрема, 
масштабним рухом «Ні капітуляції»,  
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес Українців Канади закликає уряд та народ 
Канади підтримувати зусилля уряду України в дотриманні чіткої та 
недвозначної позиції, котра полягає в наступному: 
 
- Жодних виборів на окупованих Росією територіях Донецької і Луганської 
областей не може відбутися доти, доки російські війська, включно з 
чиновниками окупаційних режимів, зброєю та рештою летальних і 
нелетальних військових матеріалів не будуть виведені з української 
території; доки Україна не відновить цілковитого контролю над українською 
стороною українсько-російського кордону; та доки внутрішньо переміщені 



жителі Донбасу не зможуть мирно повернутися до своїх домівок; і доки закон 
і порядок не будуть відновлені відповідними українськими урядовими 
органами; 
- Зафіксований в українській Конституції стратегічний курс України на 
євроатлантичну інтеграцію не підлягає обговоренню та модифікації. 
- Міжнародні санкції проти Росії потрібно посилювати і розширювати аж поки 
Росія не деокупує українські території Криму, Донецької і Луганської 
областей, та повною мірою не виплатить репарацій. 
 
26. Меншини в Україні 
 
ОСКІЛЬКИ Російська Федерація в 2014 році вторглася в Україну та  
продовжує незаконну окупацію українських територій в Криму та на Східній 
Україні, а також 
 
ОСКІЛЬКИ Росія активно пригнічує групи меншин всередині самої 
Російської Федерації за ознаками гендерної, статевої, мовно-національної і 
релігійної приналежностей, а також 
 
ОСКІЛЬКИ українські меншини, що проживають у зоні військових дій та на 
окупованих територіях, перебувають під куди більшою загрозою, з огляду 
на дедалі агресивнішу дискримінаційну політику Російської Федерації щодо 
меншин (особливо гендерних та статевих), а також 
 
ОСКІЛЬКИ існує відчутний брак ресурсів для підтримки внутрішньо 
переміщених представників гендерних і статевих меншин – 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес Українців Канади сприятиме зусиллям з 
налагодження важливих служб підтримки для українських меншин, особливо 
тих, що постраждали від російського вторгнення та окупації; 
 
У ПОДАЛЬШОМУ СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес Українців Канади та 
його провінційні ради, спільно з місцевими філіями будуть підтримувати 
зусилля, спрямовані на поширення обізнаності щодо небезпечного 
становища українських меншин, лобіюватимуть налагодження критично 
важливих послуг для українських меншин, та, за можливості, збиратимуть 
кошти на потреби організацій, які підтримують українські меншини. 
 
27. Порушення прав людини Росією 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що XXVI Щотрирічний Конґрес Українців Канади 
закликає Раду Директорів Конґресу, Виконавчий Комітет та складові 
організації і надалі висвітлювати грубі порушення Російською Федерацією 
територіальної цілісності України, основоположних свобод та базових прав 
українців та кримських татар як на окупованих територіях України, так і в 
Російській Федерації; активно лобіювати провідну роль Канади у 
формулюванні адекватної реакції з боку міжнародної спільноти, включно з 



наданням економічної, технічної та гуманітарної допомоги Україні і 
посиленням санкцій проти Російської Федерації з метою відновлення 
територіальної цілісності України і звільнення усіх українських заручників та 
політв’язнів. 
 
КАНАДСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ВІДНОСИНИ 
28.  Канадсько-українські освітні зв’язки 

 
ОСКІЛЬКИ Україна зараз являється пріоритетною країною для 
Міжнародної освітньої стратегії Канади на 2019-2024 рр., а також 
 
ОСКІЛЬКИ Міністерство закордонних справ Канади надало на цей період 
бюджет у розмірі $150 мільйонів– 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес підтримуватиме ініціативи, покликані 
полегшити отримання стипендій на навчання в Канаді для студентів з 
України, а також 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес підтримуватиме співпрацю та спільні 
програми між університетами та іншими закладами Канади і України. 
 
29.  Міжнародна допомога від Канади на розвиток України 

 
ОСКІЛЬКИ уряд Канади надає Україні потужну підтримку, зокрема через 
навчання війська та поліції – 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що XXVI Щотрирічний Конґрес Українців Канади 
висловлює подяку урядові Канади за всю надану допомогу, і буде 
заохочувати як розвиток існуючих програм, за зразком Операції «Юніфаєр», 
так і запровадження нових ініціатив, таких як перехід від сиротинців до 
системи опікунського виховання, припинення торгівлі людьми у всіх її 
формах, та антикорупційні програми, що популяризують верховенство права. 
 
30.  Канадсько-українська програма парламентського стажування 

 
ОСКІЛЬКИ виховання лідерів є дуже важливим для України – 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес докладе зусиль для отримання 
фінансування від уряду Канади для канадсько-української програми 
парламентського стажування, а також 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес шукатиме додаткове фінансування на цю 
програму від урядових та інших джерел в Україні. 
 
31. Підтримка ефективних виборів в Україні 

 



ОСКІЛЬКИ Україна запровадила ефективний електоральний механізм і за 
останні п’ять років провела низку успішних і чесних виборів; 
 
ОСКІЛЬКИ таким успіхом Україна великою мірою завдячує масштабним і 
ефективним моніторинговим місіям, спонсорованих у тому числі Канадою, 
а також 
 
ОСКІЛЬКИ на сьогодні загроза прозорості виборів змістилася в площину 
електронних атак, неправдивих новин, браку незалежних медіа та інших 
технологій, покликаних штучно вплинути на результат виборів – 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес Українців Канади заохочуватиме 
канадський уряд включити моніторинг українських виборів до стратегії 
боротьби проти кібератак, медійної монополізації та інших елементів 
внутрішньої і зовнішньої «гібридних війн»; 
 
В ПОДАЛЬШОМУ СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що потрібно заохочувати уряд 
Канади робити власні висновки як із цієї стратегії, так і з українського опору 
атакам на демократичний лад загалом, популяризуючи ці висновки в Канаді 
через відповідні органи влади, неурядові організації та інформаційні канали 
КУК. 
 
32. Допомога Україні 

 
ОСКІЛЬКИ Канада впроваджує масштабну програму підтримки для України; 
 
ОСКІЛЬКИ ця програма здійснюється за посередництвом канадських 
неурядових організацій та комерційних корпорацій; 
 
ОСКІЛЬКИ канадський уряд готовий підтримувати професійно розроблені і 
професійно керовані проекти, що відповідають нагальним потребам в 
Україні; 
 
ОСКІЛЬКИ українсько-канадська громада власними силами напрацювала 
значний досвід допомоги Україні у багатьох сферах і нині користується 
широкою мережею контактів в Україні – 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес Українців Канади співпрацюватиме з 
Канадсько-Українською Фундацією та іншими дотичними групами з метою 
заснування професійного координаційного органу, завданням котрого буде 
знаходити доступ до урядового фінансування, призначеного для підтримки 
громадських ініціатив щодо допомоги Україні. 
 
РОЗВИТОК ГРОМАДИ 
33. Урядові відносини та стратегія політичної діяльності 

ОСКІЛЬКИ українська громада прагне поліпшення відносин з урядом– 



 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес і надалі розвиватиме урядові відносини 
шляхом удосконалення проекту «Ланка», а також 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес забезпечуватиме найвищі стандарти у 
питаннях урядових відносин для своїх провінційних рад та місцевих 
організацій, а також 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес буде влаштовувати для лідерів СУСК 
щорічні семінари на тему політичної активності, на яких можна буде 
отримати поради щодо відносин з урядовими установами, доцільності 
приєднання до політичних партій, особливостей роботи в уряді, державних 
радах і комітетах. 
 
34. Розбудова самоврядування 

 
ОСКІЛЬКИ українська громада Канади прагне підвищити ефективність 
свого самоврядування – 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес працюватиме над забезпеченням 
необхідних ресурсів для популяризації практик якісного самоврядування 
серед провінційних рад та місцевих організацій Конґресу. 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Національна рада Конґрес заохочує всі установи 
Конґресу до офіційної реєстрації, або щонайменше до регулярного 
оновлення внутрішнього регламенту. 
 
35. Національні громадські архіви 

 
ОСКІЛЬКИ збирання, упорядкування і зберігання архівів сприяє збереженню 
унікальних історичних даних щодо розвитку українсько-канадської громади 
та розвитку всієї Канади; 
 
ОСКІЛЬКИ архівні матеріали (фото, документи, інтерв’ю…) є унікальними 
джерелами для майбутніх дослідників; 
 
ОСКІЛЬКИ багато неоціненних громадських архівів по всій Канаді сьогодні, 
поступово «втрачаються» –  
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес закликає українсько-канадські організації 
до впорядкування архівів їхніх громад, а також  
 
Конґрес працюватиме над відновленням діяльності свого Національного 
Архівного Комітету з метою координації інформації та зусиль щодо збору 
архівної інформації між різними провінціями, а також 
 
Конґрес підтримує ідею створення єдиного інтернет-ресурсу для існуючих 



архівних колекцій українсько-канадської громади. 
36. Житло для пенсіонерів 

 
ОСКІЛЬКИ кількість представників українсько-канадської громади похилого 
віку швидко зростає, і в багатьох із них з’являється потреба догляду – 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрс підтримує розробку національної житлової 
стратегії для українських пенсіонерів у культурно сприятливому середовищі. 
 
37. Українсько-канадський бізнес 

 
ОСКІЛЬКИ по всій Канаді існує багато приватних підприємств, власниками 
котрих є українські канадці, а також 
 
ОСКІЛЬКИ такі підприємства підтримують діяльність українсько-
канадської громади – 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що є необхідність у розробці стратегії, яка б 
роз’яснювала потреби українсько-канадських власників бізнесу і 
досліджувала можливості щодо партнерства між ними і нашою громадою; 
 
В ПОДАЛЬШОМУ СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес сприяє ініціативам 
щодо нагородження відзнаками українських підприємців, які надають 
підтримку КУК та його складовим організаціям.  
 
38. Інклюзивність 

 
ОСКІЛЬКИ українсько-канадська громада включає в себе широкий спектр 
ідентичностей; 
 
ОСКІЛЬКИ ми як громада можемо набагато активніше залучати ВСІХ 
канадців українського походження до діяльності наших груп і організацій; 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес робитиме все можливе, щоб залучати 
всіх канадців українського походження, незалежно від статі, сексуальної 
орієнтації, віку чи мультиетнічної ідентичності. 
 
39. Розвиток лідерського потенціалу 

 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес заохочує провінційні ради, місцеві філії і 
громадські організації номінувати кандидатів (в т.ч. від молоді) на посади в 
місцевих, провінційних і федеральних радах, комісіях і комітетах (в т.ч. за 
межами української громади) з метою розвитку лідерських якостей і, як 
результат, вигіднішого позиціонування українсько-канадської громади в 
питаннях впливу на політику і програми уряду. 
 
40. Розвиток громади 



 
ОСКІЛЬКИ українсько-канадська громада є великою, різноманітною, 
географічно розпорошеною і розділеною за поколіннями; 
 
ОСКІЛЬКИ перед нею постає низка складних, взаємопов’язаних проблем, 
які часом заважають розвитку; 
 
ОСКІЛЬКИ ці чинники вимагають нового підходу до розвитку громади – 
більш глибокого, професійного, координованого на національному рівні, але 
такого що буде втілюватися на місцевому рівні – 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес Українців Канади, спільно з іншими 
громадськими установами та благодійними організаціями, такими як 
Українсько-Канадська Фундація ім.Тараса Шевченка, працюватиме над 
створенням інтернет-порталу громадського розвитку, котрий (серед іншого) 
міститиме таке: 

 
• Довідник подій Конґресу, 
• Результати круглих столів і семінарів цього з’їзду; 
• Роз’яснення та інтернет-посилання на відповідні урядові джерела, що 

стосуються політики мультикультуралізму; 
• Ресурси для підготовки нового покоління лідерів, здатного прийти на 

зміну нинішніх лідерів; 
• Поради, як ефективно долучатись до вирішення таких сучасних проблем, 

таких як примирення з корінним населенням Канади; 
• Інтернет-посилання на матеріали щодо ефективного самоврядування. 

В ПОДАЛЬШОМУ СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що такий портал буде служити як 
джерело посилань, а також надаватиме підтримку, включаючи, але не 
обмежуючись, наступним існуючим ініціативам громадського розвитку: 

• Українсько-канадська мистецька мережа; 
• Shkola.ca – сайт українського навчання в Канаді. 
• В подальшому слід також постановити, що цей портал буде 

платформою для запуску щомісячного електронного інформаційного 
вісника розвитку громади; 

• Міститиме найкращі стандарти як нашої так і інших громад; 
•  Слугуватиме комунікаційною ланкою між усіма, хто задіяний у цій 

сфері. 

41. Українсько-канадські кредитні спілки 
ОСКІЛЬКИ українські кредитні спілки Канади, з членством у понад 65,000 
та активами у розмірі $2.75 мільярда, є економічним двигуном українсько-
канадської громади, який обслуговував усі хвилі української імміграції до 



Канади, а також 
 
ОСКІЛЬКИ Конґрес Українців Канади та його складові організації визнають 
важливу роль кредитних спілок у розвитку громади, а також  
 
ОСКІЛЬКИ Конгрес Українців Канади визнає необхідність підтримувати, 
зміцнювати і розширювати систему українських кредитних спілок – 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес Українців Канади підтримуватиме 
конкретні зусилля щодо залучення українсько-канадської громади в її 
найширших вимірах до активної членської участі  в українських кредитних 
спілках; 
 
В ПОДАЛЬШОМУ СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес Українців Канади 
закликатиме своїх провідних жертводавців і добродійників провадити 
надавати пожертви через українські кредитні спілки;  
 
В ПОДАЛЬШОМУ СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес Українців Канади 
спільно з Радою Українських Кредитних Спілок Канади розвиватиме 
стратегію залучення молоді, що забезпечила б підготовку майбутніх лідерів 
системи кредитних спілок, і заохотила б ширші кола українсько-канадської 
молоді до участі у своїй місцевій українській кредитній спілці; 
 
В ПОДАЛЬШОМУ СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес спільно з Радою 
українських кредитних спілок Канади проаналізують потенціал і доцільність 
заснування нових кредитних спілок по всій Канаді. 
 
ОСВІТА І МОЛОДЬ 
42. Програми обміну для молоді 

ОСКІЛЬКИ для людей дуже важливо є на власні очі побачити Україну – 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Кoнґрес буде підтримувати ініціативи щодо 
імплементації програми «birthright» для канадських студентів українського 
походження, а також 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес буде підтримувати розвиток партнерства 
з українськими інституціями, що завідують програмами обміну за участі 
канадської молоді і студентства.  
 
43. Молодь і волонтерство 

  

ОСКІЛЬКИ канадська молодь активно займається волонтерською 
діяльністю як всередині української громади, так і поза нею, а також 

ОСКІЛЬКИ наразі не існує жодної міжорганізаційної платформи, що 



дозволяла б відстежувати і визнавати працю волонтерів – 

СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес Українців Канади досліджуватиме 
можливість (включно з джерелами фінансування, ресурсами, грантами та 
іншими наявними ресурсами) створення програми для відстежування 
діяльності молодих волонтерів з метою належного визнання їхніх зусиль і 
внеску в життя своєї громади. 
 
44. Навчання сучасній історії України 

 
ОСКІЛЬКИ знання колишніх і теперішніх подій в Україні є основою для 
правильного розуміння всієї української історії і культури – 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Національна українська освітня рада Конґресу 
продовжить напрацювання і вдосконалення ресурсів, призначених для 
навчання всіх канадців сучасній історії України.  
 
45. Національна українська освітня рада 

 
ОСКІЛЬКИ сучасна практика проведення заходів підвищення професійної 
кваліфікації виявилась ефективним інструментом обміну вчительським 
досвідом і відбору найкращих методологічних підходів в аудиторіях – 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Національна українська освітня рада КУК, 
користуючись підтримкою національного офісу та іншими громадськими 
ресурсами, продовжить сприяти взаємообміну найуспішнішими навчальними 
практиками між українськими освітянами, студентами та рештою учасників 
освітньої сфери. 
 
46. Стратегія зв’язків з громадськістю щодо українських студій 

 
ОСКІЛЬКИ існує потреба розвивати стратегії зв’язків із громадськістю з 
метою інформування щодо програм і курсів українських студій і їхньої 
популяризації – 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Національна українська освітня рада КУК, за 
підтримки та під координацією національного офісу виробить стратегію 
зв’язків із громадськістю, з метою заохочення реєстрації на програми та 
курси українських студій.  
 
47. Партнерства корінних мов 

 
ОСКІЛЬКИ мова і культура є невід’ємними елементами ідентичності, які 
впливають на соціальне, психологічне та емоційне здоров’я українсько-



канадської молоді – 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес підтримуватиме зустрічі громадських 
активістів, освітян і батьків школярів по всій Канаді задля проведення 
національного діалогу на тему майбутніх перспектив вивчення української 
мови в Канаді; 
 
В ПОДАЛЬШОМУ СЛІД ПОСТАНОВИТИ заохочувати складові 
організації/філії КУК делегувати своїх представників до участі у двох 
регіональних зустрічах (одна у західній та інша у східній Канаді), та в одній 
загальнонаціональній зустрічі з метою обговорення подальших перспектив, 
стратегій підтримки, та, зокрема, питання заміни терміну «мови спадщини» 
на більш інклюзивний, сучасно-канадський термін; 
 
В ПОДАЛЬШОМУ СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес звернеться до 
Українського Мовно-Освітнього Центру з ініціативою створення стратегічних 
партнерств з іншими етнокультурними громадами з приводу дискусії щодо 
мов спадщини.  
 
48. Співпраця з молоддю 

 
ОСКІЛЬКИ існує очевидна необхідність розвивати і зміцнювати українську 
молодіжну громаду, а також 
 
ОСКІЛЬКИ молодіжні складові організації Конґресу існують і діють у рамках 
різних мандатів – 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес і його члени будуть підтримувати та 
заохочувати співпрацю між молодіжними складовими організаціями.  
 
Проекти рішень, переданих XXVI Конґресом Раді Директорів Конґресу 
 
Проект рішення щодо вшанування жертв Голодомору під час місяця 
присвяченого обізнаності, вшануванню та запобіганню геноцидам 
(квітень) передано до Ради директорів на подальше обговорення і 
доопрацювання. 
 
 
Проект рішення щодо щорічного Дня вшанування пам’яті жертв 
інтернування передано до Ради директорів на подальше обговорення і 
доопрацювання. 
 

 

*The only official version of the Resolutions of the XXVI Triennial Congress is the 
English-language version* 


