27 листопада 2021 р.

Звіт КУК-Торонто
Від 14 жовтня 2020 р. до 29 жовтня 2021 р.
Конґрес Українців Канади, Відділ Торонто – найбільша в світі надбудова
над українськими організаціями, до якої належить 62 складові організації.
Керує Конґресом Управа у складі 27 членів.
Засідання
КУК-Т проводить засідання Екзекутиви - 1 раз на місяць, Управи - 1 раз на місяць, Річні
загальні збори - 1 раз на рік, Дворічні звітно-виборчі збори. Також бере участь у засіданнях
Провінційної Ради КУК та КУК Централі.
При Управі працює 12 комітетів та 2 комісії
Комітети:
• Комітет з відзначення Дня Незалежності – Тарас Антонів, Леся Бонк
• Комітет з відзначення Дня Пам’яті – Леся Винницька, капітан Андрій Соханівський
• Комітет з вшанування пам’яті жертв Голодомору – в.о. голови Марта Гута
• Комітет “Євромайдан Канада” – Маркіян Швець
• Комітет з будівництва Меморіалу Голодомору – Оксана Рева
• Комітет з відзначення особливих подій – Люба Тарапацька
• Комітет українського шкільництва – Тарас Калимон
• Комітет з вивчення теми Голодомору – Валентина Курилів
• Дорадчий комітет – Марійка Шкамбара
• Спортивний комітет – Олександер Яблонський
• Комітет українського студентства та молоді — Ліля Гордієнко
• Мистецький Комітет — Іван Підкович
Комісії:
• Контрольна комісія – Кассандра Прокопів (Голова), Андрій Тарапацький,
Орест Галушка,
• Номінаційна комісія – Оля Калимон
Традиційно Управа готує і проводить: День Незалежності України (серпень), День Пам’яті
(листопад), Панахида за жертвами Голодомору (листопад), Вечір подяки добровольцям
(вересень).
День Пам’яті – 7 листопада 2020 р.
Через пандемію та обмеження робота перейшла в он-лайн режим, але не припинялася.
7 листопада 2020 р. було проведено відзначення Дня Пам’яті біля пам’ятника воїнам в
Українсько-Канадському Меморіальному Парку. Через обмеження відзначення відбулося
з невеликою кількістю присутніх. Владики наших церков відслужили Панахиду за
полеглими воїнами, урядові та громадські представники поклали вінки до пам’ятника.
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Панахида за жертвами Голодомору – 28 листопада 2020 р.
Щорічне вшанування пам’яті жертв Голодомору не змогло відбутися так, як планувалося -CNE скасувала захід за день до події з огляду на рекомендації від Toronto Public Health.
Нам вдалося залучити національний автобус з інформування про Голодомор і було
організовано маленький караван вулицями Торонто в день запланованого вшанування
жертв Голодомору.
День Незалежності – серпень 2021 р.
У зв’язку з обмеженнями під час пандемії Covid-19, КУК-Торонто і цього року не зміг
влаштувати святкування Дня Незалежності України у Сентенніал парку. Однак Конґрес
відзначив цю важливу українську історичну подію віртуально — на українських
телебаченнях “Форум” та “Контакт” були створені дві унікальні одногодинні програми —
святковий концерт до Дня Незалежності, які вийшли в ефір 20 та 23 серпня в Торонто. А
пізніше повторювалися в Альберті та Бритійській Колумбії. У концертній програмі були
представлені найкращі з наших місцевих талантів, відеопривітання та музичні твори
відомих та популярних артистів з України, привітання від урядовців та провідників нашої
громади.
Річні загальні збори – 21 квітня 2021 р.
Річні загальні збори КУК-Торонто відбулися у форматі відеоконференції. На зборах були
присутні 85 представників із 52 зареєстрованих складових організацій КУК-Т. На зборах
були представлені: звіт Управи, фінансовий звіт, Контрольної комісії, звіти Комітетів (Дня
Незалежності, Дня Пам’яті та відзначення Голодомору). Президент Національного КУК
Олександра Хичій зробила коротку презентацію про діяльність Конґресу Українців Канади,
а саме «Що ми навчилися від пандемії».
Стипендія з нагоди 80-річчя КУК-Торонто
2021 рік – це рік святкування 80 років від заснування відділу Торонто Конґресу Українців
Канади (21 лютого 1941 р.). Цю надзвичайну річницю невтомної та наполегливої праці
Відділу, КУК-Торонто вирішив відзначити стипендією для студентів за активну участь у
житті громади та провід — UCC-Toronto Scholarship for community engagement and
leadership. Це — 8 стипендій по $1,000 кожна. Переможці будуть оголошені в скорому
часі.
ПРОЄКТИ: Меморіал Голодомору
Залишається встановити додаткові донорські таблички і Меморіал буде завершений
відповідно до вимог контракту.
Конґрес Українців Канади, відділ Торонто, співпрацює із складовими організаціями.
Головні напрямки роботи Конґресу: Розбудова української громади в Торонто,
представлення української громади перед Урядом Канади на різних його рівнях, допомога
Україні.
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Співпраця: КУК-Т співпрацює з Урядом Канади, Провінційним Урядом, Світовим
Конґресом Українців, КУК Централею, КУК Онтаріо, Посольством України в Канаді,
Генеральним консульством України в Торонто, Українською Православною Церквою в
Канаді, Східна Єпархія, Українською Католицькою Єпархією Торонто, Кредитовими
Спілками, складовими організаціями.
Зв'язок з українською громадою здійснюється черз веб-сторінку, Facebook, Twitter,
Mail Chimp.

Петро Штурин
Президент КУК-Торонто
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