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СТАТУТ
Цей Статут був прийнятий в українській мові
у 2016 році
на ХХІІ Конґресі Українців Америки

Розділ I
Назва і завдання
Назва організації: Український Конґресовий Комітет Америки, Інк.
Скорочено: УККА.

Завдання Українського Конґресового Комітету Америки наступні:
1а. Координувати і скріплювати розбудову українського зорганізованого
життя в Сполучених Штатах Америки (США) і намагатися збільшити значення
і ролю українсько-американської спільноти в громадському і культурному
житті країни.
1б. Репрезентувати перед Сполученими Штатами Америки українськоамериканську громаду та її намагання допомогти українському народові.

2. Поширювати інформацію про Україну та український народ і забезпечувати
всі можливі засоби підтримки для незалежної і демократичної Української
Держави.

3. Допомагати українському народові здобути чесне, справедливе і рівне з
іншими народами трактування, як вільного члена в родині суверенних
держав. УККА сприяє впровадженню в Україні відкритих, чесних, прозорих
виборів та демократизації виборчих процесів, включаючи організування
делеґації міжнародних спостерігачів.
4. Брати участь в забезпеченні правної і матеріяльної допомоги українському
народові через співпрацю з українськими добродійними, приватними і
урядовими установами та їхніми акціями.

5. Допомагати, підтримувати і співпрацювати з Урядом США у встановленні
справедливого ладу у світі.
6. Для виконання своїх завдань УККА має:

а. льояльно співпрацювати з державною владою в її політиці для
загального добра;
б. налагодити в цілій державі діловий зв’язок за допомогою нарад і
листування зі світськими і церковними організаціями і установами;
в. видавати відповідні публікації, зокрема, пресові комунікати,
журнали, книжки тощо;

г. переводити щорічну збірку Українського Народного Фонду (УНФ).

Розділ II
Членство

1. а. Членство УККА складають українські організації в США через своїх
представників та фізичні особи української національности або українського
походження. Фізичні особи неукраїнської національности чи походження можуть
стати членами УККА, якщо проявлять глибоку відданість українському народові та
засадам УККА і відповідатимуть усім приписам членства, крім української
національности чи походження. Ці особи стають членами на пропозицію 2/3 (двох
третин) голосів управи місцевого Відділу УККА та після прийняття Комісією
Членства.
1б. Кожна українська організація, установа, комітет, клюб — як центральні, так і
місцеві, та фізична особа мають право бути членом УККА при умові, що заявлять
про свою згоду з метою і завданням УККА та щорічно сплачуватимуть членську
вкладку.

1в. Усі члени УККА повинні співпрацювати для досягнення спільної мети УККА;
члени УККА повинні бути взаємно толерантними, як це зазначено у заяві про
прийняття у члени, і підтримувати всі акції УККА датками до його фондів та іншою
діяльністю, потрібною для здійснення його завдань.

1г. Члени, які не підтримують установлених у статуті засад і не виконують завдань
УККА, можуть бути — після повідмовлення і заслухання Крайовою Радою УККА —
виключені із членства; однак, виключений член має право відклику до Конвенції
УККА.

2. Кожна організація перед прийняттям у члени Крайовою Радою УККА має бути
перевірена Комісією Членства. Фізичних членів приймають Відділи УККА. Особи, що
живуть поодиноко у місцевостях, де немає відділу УККА, можуть стати членами
УККА на підставі письмової заяви та вплати до Крайової канцелярії УККА річної
вкладки на Український Народний Фонд. Кожна організація-член має підписати
відповідну заяву, в якій зобов’язується:
а. визнавати і підтримувати засади влади США і її Конституцію;

б. чинно підтримувати діяльність УККА всіма можливими засобами і
дотримуватися постанов, визначених керівними органами УККА;

в. осуджувати і беззастережно противитися всім тоталітарним доктринам,
ідеалам і засадам (комунізм, анархізм, фашизм, нацизм, авторитарне партійне
провідництво тощо);

г. подати свою назву, адресу та координати;

ґ. подати число своїх членів;

д. платити членську вкладку та виконувати всі фінансові зобов’язання
(невиконання цієї передумови буде причиною припинення членства УККА).

3. Кожен делеґат на Конвенції УККА і кожен урядовець Конґресового Комітету, як
також і член кожної спеціяльної і загальної комісії Конґресового Комітету для того,
щоб користуватися членськими правами, повиненні передусім урочисто заявити,
що ані членська організація, ані він або вона не пропаґують, ані не належать до
такої організації, яка ставить своєю ціллю повалення Уряду США силою або
переворотом, та що дотична членська організація і він або вона беззастережно
прирікають підтримувати демократичну засаду самовизначення всіх народів, де б
вони не жили. Делеґати беруть участь у Конґресі УККА особисто та мають мати
заплачену членську вкладку до УККА.

4. В кожнім місті або місцевості, де є дві або більше членських організацій або
десять членів, які заплатили свою членську вкладку, можна заснувати Відділ УККА,
який підлягає приписам Статуту та Правильника і постановам, ухваленими
Крайовою Радою УККА.

Розділ III
Комісія для Членських Справ

Крайова Рада УККА повинна призначити трьох (3) членів до цієї Комісії, яка
має своїм обов’язком розглянути кожну заяву та правомочність кандидатів у члени
УККА і перевірити, чи вони відповідають усім вимогам членства. Для внеску на
прийняття кожного кандидата в члени УККА потрібна більшість голосів цієї Комісії.
Кандидат, якому Крайова Рада відмовила у членстві і письмово про це повідомила,
має право відкликатися письмово до Конвенції УККА.

Розділ IV
Конвенція УККА

1. Конвенція всіх членів УККА відбувається під назвою Конґрес Українців Америки
щочотири роки, в роках виборів Президента США, в часі і місці, визначених
Крайовою Радою УККА. Про це мають бути належно повідомлені всі члени
оголошенням в українській пресі щонайменше за сто днів перед устійненим
реченцем Конвенції.

2. Надзвичайна Конвенція може бути скликана на основі рішення 2/3 (двох третин)
голосів Крайової Ради, причому її реченець має бути проголошений щонайменше за
сто днів перед тим.

3. Конвенція приймає звіти керівних органів і уділяє їм абсолюторію, вибирає
керівні органи, ухвалює напрями діяльности УККА і вирішує всі питання, що стоять
на порядку денному.

4. Конвенція складається з належно обраних делеґатів Відділів УККА, голів
Стейтових Координаційних Рад або Окружних Комітетів Відділів УККА, делеґатівплатників Народного Фонду УККА, членів Крайової Ради УККА, Крайової
Екзекутиви УККА, Крайової Контрольної Комісії УККА та Крайового Громадського
Суду УККА. Спосіб вибору делеґатів від членів УККА, які живуть поодиноко, вирішує
Крайова Рада УККА.

5. Намічування кандидатів до керівних органів УККА переводить дев’яти (9) членна
Номінаційна Комісія, яку призначає Крайова Рада. Обов’язоком цієї Комісії є
приймати від членства пропонованих кандидатів, перевіряти їхні кваліфікації та
пропонувати Конвенції вибір тих кандидатів, яких — на основі рішення Комісії —
кваліфіковано для такої функції.

Вищевказане не перешкоджає ставленню кандидатур та їх підтримці на самій
Конвенції.
Голосування для виборів Президента УККА переводиться окремо, а голосування всіх
інших кандидатів до виборних органів УККА переводиться листами, як цілости.

По виборах усі урядовці виконують свої обов’язки доти, поки в приписаний цим
Статутом спосіб не утратять свого уряду.

6. Кожна членська організація чи Відділ УККА має право вислати свого
представника або представників на Конвенцію УККА згідно з такими засадами:

а. Організація чи Відділ УККА, що має не менше ніж 10 і не більше ніж 25
дійсних членів, має право на одного (1) делеґата;

б. Організація чи Відділ УККА, що має більше ніж 25 членів, має право на два
(2) делеґати;

в. Кожна крайова організація має право на ОДНОГО делеґата якщо має менше
ніж 250 членів; на ДВОХ делеґатів якщо має більше ніж 250 членів і менше ніж
750 членів; на ТРЬОХ делеґатів якщо має більше ніж 750 членів і менше ніж
1,250 членів; на ЧОТИРЬОХ делеґатів якщо має більше ніж 1,250 членів і
менше ніж 2,000 членів; на П’ЯТЬОХ делеґатів якщо має більше ніж 2,000
членів.
7. Організації–члени УККА зобов’язані вплачувати річні вкладки, які на пропозицію
фінансової комісії є затверджені Конґресом УККА. Висоту Українського Народного
Фонду встановлює Конґрес також на пропозицію фінансової комісії.

8. Кожний управнений Відділ УККА зобов’язаний скликати Загальні Збори всіх
платників Народного Фонду УККА з метою вибрати делеґатів. Відділ УККА, який
викажеться принайменше 25-ма сталими платниками національного датку з терену
його діяння має право вибрати двох (2) делеґатів на Конвенцію. Відділ може
вибрати додаткового делеґата від кожних додаткових двадцять п’ять (25) таких же
сталих платників Народного Фонду.

Розділ V
Крайова Рада УККА

1. В часі між Конґресами Українців Америки Крайова Рада УККА є найвищим
керівним органом УККА.

2. Крайова Рада УККА в межах постанов цього Статуту та ухвал Конґресу Українців
Америки опрацьовує і схвалює пляни діяльности УККА, одобрює діяльність
Екзекутиви УККА та в разі потреби справляє плянування та її діяльність.

3. Перше засідання Крайової Ради УККА скликає Голова Крайової Ради.

4. Крайова Рада УККА складається із:

а. двох делеґатів від кожного з трьох головних українських віровизнань,
призначених найвищими зверхниками цих віровизнань на терені США;

б. одного делеґата від кожної активної крайової чи центральної організації; у
випадку, якщо центральні організації мають понад 10 активних відділів, вони
мають право бути представлені ще одним додатковим делеґатом;
в. голів Відділів УККА чи їхніх представників;

г. делеґатів виховних і наукових інституцій, які не мають фізичних членів,
але право членства яких признано Крайовою Радою;

ґ. членів Крайової Екзекутиви УККА;

д. голови Шкільної Ради УККА і головного редактора “Ukrainian Quarterly”.

5. Голова Крайової Ради має обов’язок до 90 днів після Конґресу Українців Америки
перевести першу нараду Крайової Ради та доповнити Президію Крайової Ради
обраними двома заступниками та двома секретарями.

6. Для запевнення тяглости у праці і плянуванні діяльности УККА, члени Крайової
Ради повинні отримувати мандати від своїх організацій на цілу каденцію Крайової
Ради. Ця постанова не стосується тих членів Крайової Ради, які входять до неї з
титулу посту, що обирається в їхніх організаціях кожного року. Члени Крайової
Ради повинні брати участь у пленарних нарадах і Комісіях лише особисто.

7. Крайова Рада відбуває свої звичайні наради принаймні два (2) рази в рік.
Надзвичайні наради відбуваються з ініціятиви Президії Крайової Ради, або на
пропозицію Президії Екзекутиви. Така нарада має бути скликана Президією
Крайової Ради до двох тижнів після одержання вимоги з Крайової Канцелярії УККА.

8. На нарадах у місяці грудні Крайова Рада заслуховує, розглядає та одобрює річні
звіти членів Крайової Екзекутиви, ухвалює бюджет і пляни діяльности для
Екзекутиви УККА.

9. Для плянування діяльности і оцінки звітів діяльности з поодиноких ділянок праці
УККА, Крайова Рада творить Комісії. Ці Комісії працюють під проводом вибраних зпоміж себе голів, а їхні наради відбуватимуться тоді, коли заходить потреба.

10. Під час нарад Крайової Ради УККА члени Екзекутиви не голосують при розгляді
Крайовою Радою їхньої діяльности. Вони голосують лише у справах загальнонаціональних та напрямних внутрішньої та зовнішньої політики УККА.

11. На кожних звичайних нарадах Крайової Ради Президія Крайової Екзекутиви
складає звіт з діяльности цілої Крайової Екзекутиви за час від останнього звіту.

12. Крайова Рада УККА на своєму першому засіданні може покликати окрему
Суспільно-політичну Дорадчу Раду (Political Advisory Committee) з визначних осіб
української спільноти США для окремого аналізу потреб та завдань стосовно
української спільноти та відносин з органами державної влади США і України.
Наради Суспільно-політичної Дорадчої Ради відбуваються коли потрібно за
рішенням президента УККА. Суспільно-політична Дорадча Рада передає свої
рекомендації Крайовій Екзекутиві для остаточного прийняття і виконання.

Розділ VI
Крайова Екзекутива УККА
Завданням Крайової Екзекутиви УККА є виконувати в рамках Статуту та постанов
Конґресу Українців Америки пляни й директиви Крайової Ради та репрезентувати
УККА. Конґрес Українців Америки вибирає Крайову Екзекутиву УККА у складі:
а. Президента УККА,
б. Голови Крайової Ради УККА,
в. Заступника Президента,
г. Секретаря,
ґ. Скарбника,

(ці члени творять Президію Екзекутиви УККА)
д. 10 (десяти) членів.

1. Крайова Екзекутива вирішує всі справи на нарадах, що відбуваються принаймні
чотири (4) рази в рік. У випадку потреби негайного вирішення справи, її вирішує
Президія Крайової Екзекутиви, і це рішення має бути запропоноване на найближчій
нараді Крайової Екзекутиви до ратифікації. Члени Крайової Екзекутиви беруть
участь у засіданнях особисто.

2. Всі члени Крайової Екзекутиви мають обов’язок брати участь у нарадах Крайової
Ради.

3. Детальний поділ функцій між поодинокими членами Крайової Екзекутиви
реґулюватиме Правильник, укладений кожночасно Крайовою Екзекутивою.
4. На пост Президента УККА можна обирати одну й ту саму особу лише на дві
чергові каденції.

5. Президент може бути обраний персонально без огляду на представництво однієї з
членських організацій.

Розділ VII

Стейтові Координаційні і Окружні Комітети Відділів УККА
1. Відділи УККА на терені одного Стейту чи округи можуть утворити Стейтову
Координаційну Раду або Окружний Комітет, та схвалити свій внутрішній
Правильник, який, одначе, не може ні в чому суперечити постановам Статуту УККА.

2. Голова Стейтової Координаційної Ради або Окружного Комітету має право бути
делеґатом на Конґресі Українців Америки.

Розділ VIIІ
Статутова Комісія

1. Крайова Рада УККА на першому своєму засіданні вибирає Статутову Комісію із 5
(п’яти) членів.

2. Статутова Комісія опрацьовує проєкти змін Статуту на основі внесених членами
УККА пропозицій, як рівно ж і на основі власних спостережень.

3. Члени УККА мають право вносити до Статутової Комісії пропозиції змін до
Статуту не пізніше ніж за шість місяців перед Конґресом Українців Америки.

4. Три місяці перед Конґресом Українців Америки Статутова Комісія має вислати
всім організаціям-членам УККА текст запропонованих нею змін до Статуту з
пропозицією, щоб вони не пізніше чотирьох (4) тижнів перед Конґресом Українців
Америки надіслали свої зауваження.

5. Для схвалення змін до Статуту, запропонованих Статутовою Комісією,
вимагається більшість двох третин (2/3) голосів у присутності щонайменше двох
третин (2/3) зареєстрованих на Конґресі Українців Америки делеґатів. Така сама
більшість вимагається і для схвалення будь-якої запропонованої Статутовою
Комісією пропозиції меншости.

6. Для схвалення запропонованих на Конґресі Українців Америки поправок із залі до
запропонованих Статутовою Комісією змін до Статуту чи до схвалення пропозицій
змін до Статуту в тих місцях, в яких Статутова Комісія не заторкнула, вимагається
більшість у три четверті (¾) зареєстрованих на Конґресі Українців Америки
делеґатів.
7. Статутова Комісія є одинокою комісією, наділеною правом зобов’язюче
інтерпретувати постанови цього Статуту.

Розділ IX
Крайова Контрольна Комісія УККА

1. Конґрес вибирає Голову і чотирьох (4) членів Контрольної Комісії, які на своєму
першому засіданні вибирають з-поміж себе заступника голови і двох секретарів для
української і англійської мов.

2. Контрольна Комісія є контрольним Органом УККА і складає звіт із переведеної
контролі перед Крайовою Радою УККА і Конґресом. Вона проводить перевірку
діяльности УККА, перевіряє бюджетову господарку і фінансове діловодство та
виконання рішень керівних органів УККА щонайменше один раз на рік. У разі
потреби Контрольна Комісія УККА може проводити перевірку діяльности Відділів
УККА та виконання пляну праці.

3. Контрольна Комісія складає звіт на засіданні Крайової Ради і на Конґресі УККА та
ставить внесок на уділення абсолюторії.
4. Голова Контрольної Комісії або делеґований член Контрольної Комісії може брати
участь у засіданнях Екзекутиви УККА з правом дорадчого голосу.

5. Контрольна Комісія є правомочною при наявності найменше трьох (3) членів, у
тому числі голови або урядуючого заступника.

Розділ X
Крайовий Громадський Суд УККА
1. Конґрес вибирає Голову і чотирьох (4) членів Крайового Громадського Суду.

2. Крайовий Громадський Суд розглядає та вирішує непорозуміння, які виникли на
тлі діяльности УККА, — між Стейтовим Радами, між фізичними членами керівних
органів УККА та справи, передані йому на розгляд і вирішення керівними органами
УККА.
3. Крайовий Громадський Суд розглядає і вирішує відклики від рішень громадських
судів при Відділах УККА.

4. Крайовий Громадський Суд діє у складі трьох членів — по одному члену, що
пропонується від кожної спірної сторони з-поміж Крайового Громадського Суду, які
вибирають третього члена, який діє як предсідник.
5. Спірним сторонам надається право відклику від рішень Крайового Громадського
Суду до повного його складу.

6. Крайовий Громадський Суд зобов’язаний розглянути і вирішити передану йому
справу не пізніше трьох місяців від дати отримання ним документації.

Розділ XI
Загальні постанови
1. Крайова Рада на письмову пропозицію одного з членів Крайової Ради двома
третинами (2/3) голосів може тимчасово усунути від виконання обов’язків будьякого члена органів УККА, якщо він порушує Статут або діє на шкоду УККА.
Тимчасово усунений член має право відклику до Суду, який виносить рішення.

2. Крайові і центральні організації можуть відкликати своїх представників до
керівних органів УККА та пропонувати Крайовій Раді прийняти на їхнє місце інших
осіб.

3. Крайова Рада може заповнювати пости в керівних органах УККА, опорожнені
внаслідок смерти, резиґнації чи усунення члена, вибираючи на це місце нового
члена на внесок членської організації, яку репрезентував попередній член.

4. Кожний орган УККА виносить правосильні постанови на своєму засіданні при
наявності більшости його управнених учасників більшістю голосів, в тому числі
Голови або заступника, за винятком іншої постанови. Якщо більшість управнених
учасників Конґресу, Крайової Ради, Екзекутиви і Комісій не присутні на час,
визначений на початок нарад, тоді Конґрес, засідання Крайової Ради, Екзекутиви і
Комісій починаються на одну годину пізніше — при будь-якій кількости учасників,
одначе для правосильности постанов треба щонайменше дві третини голосів (2/3)
усіх присутніх. У цьому випадку порядок нарад, висланий з повідомленням, не може
бути змінений.

5. У виконанні своїх функцій члени керівних органів УККА повинні бути
невтральними відносно діяльности будь-якої політичної партії, і ніякий член
керівного органу не має право в імені УККА зв’язувати їх з будь-якою політичною
партією.

6. Якщо постанови цього Статуту або Правильників окремих органів УККА не
реґулюють інакше, то Конґрес Українців Америки та наради всіх керівних органів
УККА повинні проводитися згідно з правилами найновішого видання “Robert’s Rules
of Order”.
7. Уся діяльність УККА проводиться згідно з усіми Федеральними та Стейтовими
законами, включно із тими, які є зобов’язуючими для неприбуткових організацій.

8. Наради Крайової Ради, Крайової Екзекутиви чи Відділів УККА повинні
відбуватися при фізичній участи членів. Проте у випадку потреби, наради Крайової
Ради чи Крайової Екзекутиви, чи Відділів УККА можуть відбуватися
альтернативними – телекомунікаційними чи електронічними способами, і є
правосильними.

