
 
Резолюції ХХVII-го Трирічного Конґресу Українців Канади  

 
 
 

ПРИВІТАННЯ 
 

1. XXVII Трирічний Конґрес Українців Канади, що відбувається у Вінніпезі, Манітоба, 
28-30 жовтня 2022 р., вітає:  

 
• Героїчний український народ, Збройні Сили України, Президента, Уряд та 

Верховну Раду України та заявляє про однозначну та цілковиту підтримку 
захисту Українським народом своєї країни від російської геноцидної 
загарбницької війни;  

 
• Iєрархію та духовенство Української Православної Церкви, Української 

Католицької Церкви, Українського Євангельського Союзу Канади та всіх 
духовних лідерів українсько-канадської громади;  

 
• Уряд Канади, членів Парламенту та Сенату Канади та висловлює вдячність за 

їхню допомогу українському народу та його героїчній боротьбі за незалежність 
України та свободу Європи;  

 
• Народи Анішініневук, Дакота Ояте, Денесулін і Неетховук, метисів Червоної 

річки та народ інуїтів, на прабатьківщині яких ми збираємось, і висловлює щиру 
вдячність за їхню гостинність і підтримку XXVII Трирічного Конгресу Українців 
Канади;  

 
• Уряд провінції Манітоба та міста Вінніпег та мешканців Манітоби та Вінніпегу і 

висловлює щиру подяку за гостинність і підтримку XXVII Трирічного Конгресу 
Українців Канади;  

 
• Світовий Конґрес Українців та національні організації української діаспори в 

усьому світі. 
 

 
 
 



ВИЗНАННЯ, ВШАНУВАННЯ ПАМ`ЯТІ ТА ЮВІЛЕЇ  
 

2. 90-та РІЧНИЦЯ ВШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ-ГЕНОЦИДУ  
 

ОСКІЛЬКИ в 2022-2023 роках виповнюється 90 років Голодомору-геноциду 1932-33 
років в Україні;  

 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, щоб Конґрес очолював і координував національні вшанування 
цього геноциду проти українського народу, вчиненого сталінським радянським 
режимом.  

 
3. 80-ті РОКОВИНИ УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ 

 
ОСКІЛЬКИ XXVII Трирічний Конґрес Українців Канади відбувається в рік 80-ту річницю 
заснування в 1942 році Організацією Українських Націоналістів (ОУН)  Української 
Повстанської Армії (УПА); 

 
І ОСКІЛЬКИ ОУН і УПА вели боротьбу на два фронти за визволення України від 
окупації – спочатку нацистською Німеччиною, а потім радянською Росією; 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, щоб Конґрес приєднався до світової української спільноти у 
вшануванні військового внеску УПА та її героїчних борців у відновлення української 
державності. 

 
4. 90-РІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ОБ'ЄДНАННЯ КАНАДИ 

 
ОСКІЛЬКИ XXVII Трирічний Конґрес Українців Канади відбувається в рік 90річчя 
заснування в 1932 році Українського Національного Об'єднання Канади;  
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, щоб Конґрес відзначив 90ліття Українського Національного 
Об'єднання Канади.  

 
5. 130-та РІЧНИЦЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІМMІГРАЦІЇ ДО КАНАДИ 

 
ОСКІЛЬКИ 2021 р. є роком 130-річчя української імміграції до Канади; 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, щоб Конґрес відзначив цю річницю.  

 
6. БАГАТОКУЛЬТУРНІСТЬ  

 
ОСКІЛЬКИ XXVII Трирічний Конґрес Українців Канади відбувається у місті Вінніпеґ, де 
50 років тому минулого року, у 1971 році, на попередьому Конґресі Українців 



Канади, Прем’єр-міністр Канади офіційно проголосив статус Канади як 
багатокультурної нації;  
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес визнає та вшановує історичну ініціативу сенатора 
Павла Юзика та внесок українсько-канадської громади в офіційне визнання Канади 
як багатонаціональної країни.  

 
 

ГЕНОЦИДНА ВІЙНА АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 
ПРОТИ УКРАЇНИ 
 

7. ВИСЛОВЛЕННЯ СОЛІДАРНОСТІ З УКРАЇНОЮ ТА УКРАЇНСЬКИМ НАРОДОМ  
 

ОСКІЛЬКИ Російська Федерація веде геноцидну агресивну війну проти України, а 
український народ мужньо захищає свою країну та свободу Європи від російської 
тиранії; 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що XXVII Трирічний Конґрес Українців Канади підтверджує свою 
цілковиту солідарність з Україною і зобов’язується й надалі всіляко підтримувати 
Україну, український народ на Батьківщині, Українську Державу і, зокрема, героїчні 
Збройні Сили України, та закликає всіх українців на Батьківщині та в діаспорі до 
національної єдності та поваги до гідності особистості та прав людини – як 
передумови для перемоги над російським агресором та історичним ворогом 
України.   
 

8. ГЕНОЦИД РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 
 

ОСКІЛЬКИ Російська Федерація цілеспрямовано вчиняє геноцид українського 
народу, з метою спустошення та знелюднення України, задля знищення її 
державності та примусового перетворення України на територію так званого 
«русского мира»; 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес засуджує геноцид Російської Федерації проти 
українського народу та закликає міжнародну спільноту рішуче відповісти на геноцид, 
здійснюваний Російською Федерацією.  

 
9. РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ – ДЕРЖАВА-СПОНСОР ТЕРОРИЗМУ 

 
ОСКІЛЬКИ у своїй геноцидній війні проти України Російська Федерація вчиняє 
терористичні акти проти України та українського народу;  
 



СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес, за допомогою адвокаційної роботи, посилить тиск 
української громади на уряд Канади з метою забезпечення визнання Російської 
Федерації державою-спонсором тероризму. 

 
10. ДОПОМОГА ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ 

 
ОСКІЛЬКИ допомога Збройним Силам України (ЗСУ) сьогодні є пріоритетним 
завданням української громади; 
 
І ОСКІЛЬКИ багато різних проектів ініціюються та впроваджуються багатьма різними 
організаціями;  
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, щоб Конґрес створив координаційний комітет із 
представниками організацій-членів для розробки бази даних цих проектів, обміну 
інформацією, допомоги у встановленні та розробці пріоритетів, цілей та посиленні 
ефективності і координації індивідуальних проектів допомоги.  

 
 

11. БОЙКОТ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 
 

ОСКІЛЬКИ Російська Федерація продовжує вести геноцидну війну проти України;  
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес закличе всіх канадців бойкотувати:  

- російські вироби або російські компанії, які все ще працюють у Канаді; 
- компанії, підприємства чи установи, які продовжують підтримувати прямі чи 

приховані зв’язки з Росіською Федерацією.  
 

12. КАНАДСЬКА ПОЛІТИКА САНКЦІЙ  
 

ОСКІЛЬКИ уряд Канади та його союзники використовують санкції проти Російської 
Федерації як інструмент протидії агресії в Україні;  
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, щоб Конґрес продовжував вимагати від уряду Канади 
дотримуватися вже запроваджених санкцій і максимально посилити свої власні 
санкції проти Російської Федерації, включаючи заборону на видачу віз росіянам, які 
бажають в'їхати до Канади. 

 
13. НАДАННЯ ЗБРОЇ УКРАЇНІ 

  
ОСКІЛЬКИ постачання зброї від західних держав було і залишається критично 
важливим для успіху України на полі бою та захисту свободи в Європі;  
 



СЛІД ПОСТАНОВИТИ, щоб Конґрес продовжував вимагати від уряду Канади 
прискорити та збільшити постачання зброї, військового обладнання та тренування 
для Збройних Сил України.   

 
 

14. РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ 
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 
ОСКІЛЬКИ у своєму незаконному вторгненні в Україну Російська Федерація здійснює 
геноцид українського народу та систематично порушує Женевські конвенції та 
додаткові протоколи до них; 
  
І ОСКІЛЬКИ Канада та наші союзники рішуче засудили Російську Федерацію за її 
геноцидні та злочинні дії; 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес продовжуватиме співпрацювати з канадським 
урядом для підтримки міжнародного розслідування вчинених Російською 
Федерацією геноциду, воєнних злочинів та злочинів проти людяності з наміром 
висунути звинувачення в міжнародному трибунал у справах військових злочинів. 

 
15. РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ВІДБУДОВА УКРАЇНИ 

 
ОСКІЛЬКИ Російська Федерація знищила інфраструктуру в Україні вартістю сотні 
мільярдів доларів під час свого незаконного вторгнення та окупації; 
  
І ОСКІЛЬКИ Канада має унікальні стосунки з Україною, що ґрунтуються на великій 
українсько-канадській діаспорі; 
  
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес виступає за те, щоб канадський уряд: 

- Очолив зусилля з відновлення України після перемоги у війні; 
- Очолив розробку нового «плану Маршалла» для України за участю наших 

міжнародних партнерів і, зокрема, наших союзників по G7, на благо 
українського народу. 

 

16. ПІДТРИМКА УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ    

ОСКІЛЬКИ мільйони українців були змушені покинути свою країну через війну 
Російської Федерації, і понад 70 000 з них знайшли притулок у Канаді;  
 
ТА ОСКІЛЬКИ уряд Канади запровадив Канадсько-Українську Авторизацію для 
Екстрених Поїздок (CUAET) та коротко-строкову програму фінансової допомоги, а 
програма CUAET наразі закінчується 31 березня 2023 р.;  
 



ТА ОСКІЛЬКИ відділи та провінційні ради Конґресу рішуче відреагували та працювали 
з провінційними урядами, щоб підтримати переміщених українців; 
  
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, щоб Конґрес продовжував підтримувати українців, 
переміщених через війну, у їхній соціальній, професійній та психологічній інтеграції в 
українську громаду та канадське суспільство; 
 
ТАКОЖ СЛІД ПОСТАНОВИТИ, щоб Конґрес наполягав на продовженні справедливого 
надання послуг з боку федеральних і провінційних урядів для українців, 
переміщених через війну, включно з охороною здоров'я, освітою, доглядом за 
дітьми, пошуком житла та допомогою в поселенні;   
 
ТАКОЖ СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес виступає за продовження програми CUAET;  
 
ТАКОЖ СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес буде відстоювати інтереси новоприбулих 
українців, щоб забезпечити створення додаткових місць в дитячих садках спеціально 
для підтримки програми CUAET. 

 
17. ЗАСНУВАННЯ МЕДАЛІ ВШАНУВАННЯ ЖЕРТОВНОСТІ ЗАГИБЛИХ ТА ПОРАНЕНИХ 

КАНАДЦІВ, ЩО БОЮТЬСЯ ЗА СВОБОДУ УКРАЇНИ  
 

ОСКІЛЬКИ Україна закликала громадян іноземних держав добровільно вступати до 
лав Збройних Сил України (Міжнародного Легіону) для захисту України від 
геноцидної загарбницької війни Російської Федерації і громадяни Канади 
відгукнулися на заклик України і загинули чи були поранені в боях;  
 
ТА ОСКІЛЬКИ українсько-канадська громада глибоко вдячна всім громадянам 
Канади, які приєдналися до захисту України, і військові втрати, понесені канадцями в 
обороні України, мають бути вшановані та визнані;  
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес приєднається до Союзу Українських Канадійських 
Ветеранів (СУКВ) у заснуванні медалі, яка вручатиметься загиблим чи пораненим 
громадянам Канади за службу в Збройних Силах України в обороні волі України. Для 
цього Конґрес і СУКВ мають заснувати спільну комісію для нагородження цією 
медаллю. 

 
18. ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТIВ  

 
ОСКІЛЬКИ декілька (19) європейських країн видворилили російських дипломатів у 
відповідь на вторгнення Російської Федерації та геноцид і звірства проти України;  
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес виступає за те, щоб уряд Канади припинив 
дипломатичні стосунки з Російською Федерацією і видворив російських дипломатів з 
Канади.   



 
19. ДЕЗІНФОРМАЦІЯ  

 
ОСКІЛЬКИ Російська Федерація використовує дезінформацію у своїй гібридній агресії 
проти України та інших демократій;  
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес продовжуватиме працювати з урядами всіх рівнів, 
щоб підкреслювати важливість визнання та захисту від дезінформації, зловмисних 
іноземних впливів та залякування проти України та Канади;  
 
ТАКОЖ СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес заохочуватиме своїх членів активно 
боротися з дезінформацією, де б вони з нею не стикалися;  
 
ТАКОЖ СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес ділитиметься своїми знаннями та досвідом 
у боротьбі з дезінформацією з іншими урядами, спільнотами та установами.  
 

20. ДЕЗІНФОРМАЦІЯ II 
 

ОКСІЛЬКИ спостерігається брак медіаграмотності та поінформованості про тактику 
дезінформації;  
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес співпрацює з урядами провінцій, щоб включити 
медіаграмотність і навички критичного мислення до навчальних програм.  

 
 

21. ДЕЗІНФОРМАЦІЯ III 
 

ОСКІЛЬКИ західні засоби масової інформації занадто часто зображують війну 
Російської Федерації проти України з російської точки зору;  
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, щоб Конґрес створив мережу експертів, які могли б швидко 
надавати достовірну інформацію щодо реальності на місці подій в Україні.  
 

22. БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ 
 

ОСКІЛЬКИ у 2017 році Європейський Союз запровадив безвізовий режим для 
громадян України;  
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, щоб Конґрес продовжив свої зусилля для того, щоб Канада 
наслідувала приклад наших європейських союзників і запровадила безвізовий 
режим для громадян України, які подорожують до Канади.   

 
 



УКРАЇНСЬКА ОСВІТА ТА НАУКА В КАНАДІ 
 

23. ПІДТРИМКА УКРАЇНСЬКИХ ШКІЛ 
 

ОКСІЛЬКИ спостерігається значне збільшення кількості українських школярів, які 
прибувають до Канади через війну в Україні;  
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес виступає за заснування та збільшення державних і 
приватних українських шкільних програм, збільшення місць та фінансування для 
українських католицьких шкіл візантійського обряду з метою сприяння розвитку 
освіти та забезпечення адаптації дітей до нових реалій.  

 
24. УКРАЇНОЗНАВЧІ СТУДІЇ  

 
ОСКІЛЬКИ загарбницька війна Російської Федерації проти України та українців триває 
і є нагальна потреба в точній академічній інформації про Україну та українців;   
 
І ОСКІЛЬКИ російські імперіалістичні наративи продовжують існувати в академічних 
колах; 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес буде спонсором конференції/семінару з 
науковцями та ненауковцями, щоб вивчити стан справ українських студій та ступінь 
русоцентризму в канадських університетах та коледжах та досліджуватиме, як 
можна рухатися вперед у майбутнє.  

 

РОЗВИТОК ГРОМАДИ 
 

25. ПІДТРИМКА УКРАЇНСЬКИХ КРЕДИТНИХ СПІЛОК В КАНАДІ 
 

ОСКІЛЬКИ українські кредитні спілки в Канаді протягом понад 80 років слугували 
економічними двигунами українсько-канадської громади для підтримки українських 
організацій, покращення культурного, освітнього та громадського життя та сприяння 
реалізації місцевих, національних та міжнародних проектів в інтересах українського 
народу; 
 
І ОСКІЛЬКИ українські кредитні спілки в Канаді лише за останні 14 років надали 
понад 33 мільйони доларів у вигляді пожертв і спонсорства різноманітним 
українським ініціативам;  
 
І ОСКІЛЬКИ Конґрес визнає мережу українсько-канадських кредитних спілок 
системно важливим гравцем в нашій громаді та потребу зміцнювати та розвивати цю 
мережу, щоб вона могла продовжувати служити потреби громади, в тому числі 



великій кількості переміщених осіб, які приїхали до Канади через війну Російської 
Федерації проти України;   
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес має підтримувати конкретні зусилля Ради 
Українських Кредитових Спілок Канади та членів її кооперативних фінансових 
установ для заохочення ширшої громади українців Канади до того, щоб бути 
активними членами українських кредитних спілок;  
 
ТАКОЖ СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес заохочує свої членські організації та їхніх 
окремих членів, своїх головних жертводавців і благодійників, а також українські 
церкви значно збільшити свої ділові відносини з українськими кредитними спілками 
Канади;  
 
ДОДАТКОВО СЛІД ПОСТАНОВИТИ, щоб Конґрес співпрацював з Радою Українських 
Кредитових Спілок Канади для оцінки потенціалу зростання та створення нових 
українських кредитних спілок по всій Канаді, або можливостей розширення існуючих 
спілок і по всій країні. 

 
 

26. КАНАДСЬКО-УКРАЇНСЬКА ФУНДАЦІЯ 
 

ОСКІЛЬКИ Канадсько-Українська Фундація (КУФ) була створена згідно з резолюцією 
Трирічного Конґресу Українців Канади в 1995 році (Вінніпеґ);  
 
І ОСКІЛЬКИ три роки тому XXVI Трирічний Конґрес Українців Канади підтвердив 
мандат Канадсько-Української Фундації;  
 
І ОСКІЛЬКИ завдяки позитивному досвіду та репутації КУФ у доставці гуманітарної 
допомоги в Україну протягом майже трьох десятків років, у січні 2022 року КУК та 
КУФ запустили найбільшу в історії ініціативу зі збору коштів громади українців 
Канади, "Український Гуманітарний Заклик";  
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, щоб Конґрес та всі його провінційні та місцеві відділення та 
членські організації продовжували підтримувати КУФ у його роботі з координації, 
розвитку, організації та доставці гуманітарної допомоги в Україну і в його роботі по 
забезпеченню підтримки від народу та різних рівнів уряду Канади. 

 
27.  ЗБІР КОШТІВ  

 
ОСКІЛЬКИ збір коштів є критично важливою здатністю для всіх наших громадських 
організацій і вимагає певних знань і навичок: 
 



СЛІД ПОСТАНОВИТИ, щоб Конґрес розробляв та проводив регулярні робочі групи та 
семінари з підвищення кваліфікації щодо збору коштів, написання заявок на 
отримання грантів та інших відповідних фінансових тем; 
 
ТАКОЖ СЛІД ПОСТАНОВИТИ, щоб Конґрес розробив програму наставництва для 
поєднання громадських організацій з фахівцями зі збору коштів. 

 
28.  ЛІДЕРСТВО I 

 
ОСКІЛЬКИ активна участь громадян є критично важливою для КУК;   
 
І ОСКІЛЬКИ ключовим пріоритетом Конґресу є залучення молоді до участі в своїй 
діяльності; 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ що Конґрес закликає організації-члени Конґресу заохотити 
молодь подавати заявку на програму парламентського стажування КУК;   
 
ТАКОЖ СЛІД ПОСТАНОВИТИ щоб Конґрес розробив чітку національну стратегію з 
визначення та заохочення і залучення в усіх аспектах відстоювання інтересів 
спільноти.   

 
29. ЛІДЕРСТВО II 

 
ОСКІЛЬКИ необхідно продовжувати розбудовувати та підтримувати нашу спільноту;  
 
ТА ОСКІЛЬКИ до організованої спільноти приєднуються нові волонтери;  
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, щоб Конґрес розробив програму орієнтації нових волонтерів 
для українсько-канадської громади, її історії та організації;  
 
ТАКОЖ СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес проводить семінари для підтримки 
спільноти щодо ефективного волонтерства і мотивації волонтерів, наставництва, 
розвитку лідерських навичок, планування наступності та організаційної стійкісті.  

 

30. УПРАВЛІННЯ 

ОСКІЛЬКИ українська громада в Канаді прагне поліпшити своє управління;  

СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес буде надавати ресурси для сприяння правильному 
управлінню для рад і відділень Конґресу; 

ТАКОЖ  СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес розробить Посібник із найкращих практик 
управління та надасть його всім організаціям-членам у 2023 році.  



31. СПРИЯННЯ РІЗНОМАНІТТЮ 
 

ОСКІЛЬКИ спільнота українців Канади охоплює широкий спектр осіб і груп із 
різноманітною ідентичністю; 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес продовжує прагнути створенню середовища, де 
раді бачити усіх, де всіх цінують і поважають і всі мають доступ до рівних 
можливостей, незалежно від статі, сексуальної орієнтації, раси, релігії, віку, 
гендерної приналежності або гендерного вираження, сімейного стану, 
національного походження чи неповносправності;  
 
ТАКОЖ СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес розробляє, обговорює та бере участь у 
послідовних стратегіях для заохочення спільного навчання та зростання. 

 
32. ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДИ ТА КУЛЬТУРА 

 
ОСКІЛЬКИ українсько-канадська громада є великою та різноманітною, а українсько-
канадська культура відображає цю різноманітність і по всій країні відбувається 
багато культурних заходів;   
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес, провінційні ради та місцеві осередки прагнутимуть 
бути інклюзивними до новоприбулих та культурних груп, які ще не є членами 
Конґресу, провінційних рад, місцевих осередків; 
 
ТАКОЖ СЛІД ПОСТАНОВИТИ, щоб Конґрес здійснив дослідження розвиваючих 
потреб українсько-канадської культурної спільноти та визначив шляхи, якими ці 
організації можуть отримувати подальшу підтримку шляхом розвитку найкращих 
практик, координації та обміну інформацією.  

 
33. МЕДАЛЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА  

 
ОСКІЛЬКИ наразі Шевченківська медаль передбачає визнання лише добровільчих 
національних внесків у розвиток і зміцнення українсько-канадської громади та не 
визнає осіб, які є оплачуваними професіоналами, напр. митців, спортсменів, 
журналістів, науковців, тощо; 
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ ЩО критерії Шевченківської медалі будуть розширені, щоб 
визнавати/включати видатні та визначні професійні доробки осіб, які мають вплив 
на нашу українсько-канадську спільноту. 
 
 
 
 
 



34. ПРОЦЕС РОЗГЛЯДУ ТА ПРИЙНЯТТЯ РЕЗОЛЮЦІЙ 
 

ОСКІЛЬКИ Трирічний Конґрес Українців Канади є найвищим органом прийняття 
рішень Конґресу і Трирічний Конґрес визначає напрям політики та пріоритети для 
Конґресу на наступні три роки;  
 
І ОСКІЛЬКИ розробка, обговорення та ухвалення Резолюцій Трирічними Конґресами 
є невід’ємною частиною визначення політики та напрямків Конґресу, Трирічний 
Конґрес визнає роботу, яка була виконана до XXVII Конґресу для розвитку, прийняття 
та вдосконалення процесу прийняття резолюцій;  
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що XXVII Трирічний Конґрес Українців Канади уповноважує 
нову Раду Директорів Конґресу продовжувати цю роботу та надає цій Раді 
повноваження приймати нові резолюції для XXVIII Трирічного Конґресу .  

 
 
 

ПІДТРИМКА ДЕМОКРАТІЇ 
 

35. ВСТАНОВЛЕННЯ ТИЖНЯ СОЛІДАРНОСТІ З ПОНЕВОЛЕНИМИ НАРОДАМИ  
 

ОСКІЛЬКИ колишній Радянський Союз і російська імперія були відомі як «Тюрма 
народів» за репресивну, колоніальну окупацію територій багатьох неросійських 
етнічних меншин, а Російська Федерація несе відповідальність за цей імперський 
спадок; 
  
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес звернеться до цих етнічних громад для 
встановлення робочих стосунків і, разом зі своїми партнерами в Канаді та на 
міжнародному рівні, працюватиме з канадським урядом для встановлення Тижня 
Поневолених Народів, щоб підвищити обізнаність громадськості та висвітлити тяжке 
становище поневолених народів, пригноблених в межах Російської Федерації.  

 
36. ПІДТРИМКА ДЕМОКРАТІЇ В ІРАНІ 

 
ОСКІЛЬКИ іранський народ сміливо бореться за демократичні права проти 
репресивного, авторитарного режиму Ісламської Республіки Іран;  
 
СЛІД ПОСТАНОВИТИ, що Конґрес висловлює свою солідарність з іранським народом   
та засуджує спроби іранського режиму придушити боротьбу за демократичні права 
та засуджує підтримку іранським режимом воєнної агресії Російської Федерації 
проти України. 

 


