
 

 

   Бюлетень УККА 
січeнь 2020…80 років – це тільки початок

H. R. 5408 – Акт на підтримку релігійної свободи в Україні 
 

У четвер 12 грудня, Конгресмен Джо Вілсон (R-SC), член Комісії з безпеки і співробітництва в Європі 
(Гельсінська Комісія США), і конгресмен Еммануїл Клівер (D-MO), член Конгресового кокусу Міжнародної 
Релігійної Свободи, внесли до Конгресу законопроєкт H.R. 5408 – закон про релігійну підтримку в Україні. 
Це двопартійне законодавство, яке виступає проти Росії та озброєних груп, під командуванням Росії, які по-
рушують релігійні свободи на українській території, тепер відносять до комітету палати представників з 
закордонних справ та комітету з питань судової влади. Співголова Гельсінської Комісії США, сенатор Роджер 
Вікер (R-MS), планує запровадити в Сенаті США нове законодавство. 
 Це законодавство безпосередньо вступило в дію після першого США візиту Блаженнішого, митрополита 
Епіфанія, Предстоятеля Православної Церкви України. Під час зустрічей Блаженнішого з американськими 
законодавцями у жовтні він висловив сподівання, що Вашингтон підтримає релігійну свободу, пов’язану з 
жахливою ситуацією з свободою віросповідання на окупованих територіях Донбасу і незаконно анексованого 
Криму. Члени Крайової Екзекутиви УККА супроводжували Блаженнішого під час цих зустрічей, що несуть 
в собі віру українців в Америку, що Кремлівські чиновники понесуть відповідальність за це релігійне 
переслідування, і законодавство США допоможе привести їх до відповідальности. 
«Це двопартійне законодавство, яке стосується порушень релігійної свободи Росією та її чиновників, є одним 
додатковим заходом для тиску на Кремль зупинити аґресію проти України», – підкреслив президент УККА 
Андрій Футей. 
УККА дякує всім оригінальним співспонсорам H.R. 5408 – Rep. Ґвен Мор (D-WI), Rep. Брайан Фицпатрик (R-
PA), Rep. Марк Вісі (D-TX), Rep. Стів Коген (D-TN), Rep. Анна Ешу (D-CA), Rep. Марк Медоуз (R-NC), Майк 
Квіґлі (D-IL), Rep. Ґас Біліракіс (R-FL), Rep. Даниїл Ліпінський (D-IL), Rep. Енді Харріс (R-MD), і Rep. Марсі 
Каптур (D-OH) – і закликає нашу громаду і друзів України, щоб закликати їхних членів Конгресу, щоб вони 
своїм підписом підтримали H. R. 5408, Акт на Підтримку Релігійної Свободи в Україні. 

2020 закон про авторизацію національної оборони (NDAA) 

17 грудня, Сенат США, в переважній більшості 82 до 8 голосів, затвердив бюджет Крайової Безпеки США 
(NDAA), всього кілька днів після того, як цей закон був затверджений в Палаті Представників США, за 
голосуванням 377 до 48. Законопроєкт тепер йде до Білого Дому, де президент Трамп, як очікується, підпише 
його. 
Законопроект NDAA, який уповноважує в цілому $738 мільярдів оборонних видатків в США, подальше упо-
вноважує $300 мільйонів фінансування з надання Ініціативи Допомоги Безпеки України, а також дозволить 
продаж прибережної оборони і анти-корабельної зброї в рамках безпеки в Україні. Законопроєкт NDAA 
також містить вимоги щодо накладення санкцій на компанії, котрі будують російський газопровід «Північний 
потік 2», який зв’яже Росію з Німеччиною через Балтійське море. 
«Ця додаткова військова допомога є життєво важливою для України, яка продовжує стояти на фронтових 
лініях у боротьбі за демократію», — заявив президент УККА Андрій Футей.  "Я вдячний за незмінну 
активність нашої громади в обстоювання цього питання, і радий, що Конгрес продовжує свою сильну, 
двопартійну підтримку України", продовжив він. 

УККА вітає важливі законопроєкти США, які підтримують Україну 
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Крайова Екзекутива Українського Конґресового 
Комітету Америки (УККА), оголосила, що Асоціація 
Українських Правників Америки (АУПА) є прийнятою 
як нова організація-член Крайової Ради УККА. 
7 грудня, під головуванням Стефана Качарая, відбу-
лось засідання Крайової Ради УККА у м. Нью-Йорку, 
яка заслухала піврічних звітів Крайової Екзекутиви. У 
другій половині дня, був звіт Комісії для Членських 
Справ УККА, яка уповноважена і зобов'язана 
розглянути кожну організацію-кандидата на членство 
в УККА. На рекомендацю голови Комісії Членства 
Марійки Дупляк, Крайова Рада - найвищий правлячий 
орган УККА в періоді між конвенціями УККА, одного-
лосно проголосували прийняти Асоціацію Українсь-
ких Правників Америки як свою, нову, членську 
організацію. 

Заснована у 1977 році, Асоціація Українських Правни-
ків Америки (АУПА) є крайовою асоціацією адвокатів, 
членами якої є судді США, адвокати та студенти 
юридичних осіб українського походження та 
американські адвокати, які зацікавлені в українських 
питаннях. За 4 десятиліття члени АУПА розробили 
робочі відносини з українськими суддями, правниками 
та урядовцями, очолювані ініціативи щодо українських 
американських питань, створили правовий 
стипендійний фонд, надали допомогу українським 
Посольствам і консульським представництвам у 
Сполучених Штатах, а також провели безліч 
конференцій в Капітолі Сполучених Штатів з участю 
конґресменів,  дипломатів США, суддів, Державного 
департаменту США та зовнішньополітичних 
експертів, представників Посольства України у 
Вашингтоні та гостей з України, з питань, що мають 
відношення до безпеки України від іноземної аґресії і 
продовжують розвиток суверенної демократії, що 
регулюює верховенство права. 
«Нам пощастило, що за останні кілька років кілька 
видатних крайових організацій повернулися до УККА, 
надаючи нашій громаді кращу можливість говорити 
одним голосом, щоб сприяти кращому розумінню та 
сильнішому відстоюванні справ  України,» заявив пре-
зидент УККА Андрій Футей. «Я радий вітати АУПА як 
нашу нову членську організацію, і з нетерпінням 
чекаємо їх активної участі та співпраці. Я також хотів 
би подякувати Комісії членства при Крайовій Раді 
УККА і керівництво АУПА за їхню працю, яка завер-
шилась тим історичним голосуванням, яке є яскравим 
прикладом того, що тільки працюючи разом, ми мо-
жемо володіти набагато більшим впливом на політич-
ний процес у Сполучених Штатах, і мати більше мож-
ливостей допомагати нашій громаді та нашим братам в 
Україні» - продовжив Футей. 

  

Протягом майже 80 років, з вашою 
допомогою, УККА працював на благо не 
тільки української американської громади, а й 
незалежної України. За останні 5 років стало 
зрозуміло, що робота українців в Америці і 
наших багатьох організацій сьогодні потрібна 
нам, нашим сім'ям і друзям в Україні, більше 
ніж коли. Тільки з вашою незмінною 
підтримкою, ми можемо продовжувати 
проводити нашу давню місію із збільшенням 
важливості та ролі української американської 
громадии та представлення нашого прагнення 
допомогти народу України. 

Підтримайте працю УККА Вашим 
щедрим дарунком сьогодні. 

УККА вислав щорічний за-
клик  

На передодні 80-ліття нашої діяльності, УККА 
інформує свої відділи, членство і українсько-
американську громаду, що протягом 2020 
року, вівмічатимемо кілька важливих річниць, 
в тому числі:  
5 березня – 70-річчя від дня смерти ген.-хор. 
Романа Шухевича; 
14 травня – 100-річчя з дня народження Слави 
Стецько; 
24 травня – 80-річчя Українського Конґресо-
вого Комітету Америки; 
16 липня – 30-річчя проголошення 
суверенітету України; 
29 липня – 155-річчя з дня народження 
Преподобного Митрополита Андрея 
Шептицького; 
4 вересня – 35-річчя від дня смерті Василя 
Стуса; 
2-18 жовтня – 30-річчя Української
Студентської Революції на Граніті;
2020 – 180-річчя «Кобзаря» Тараса Шевченка.

УККА закликає нашу громаду належно 
відзначити ці важливі історичні дати. 
Офіційні заяви УККА будуть доступні 
своєчасно у соціальних мережах для вашого 
користування. 
 

АУПА приєднується до УККА Річниці у 2020 

 Підтримуйте працю 
УККА онлайн:

 bit.ly/2019UCCA



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

 

         UCCA Bulletin   
         January 2020 …Our 80th Anniversary Year 

 

H.R.5408 – the Ukraine Religious Freedom Support Act 

 

On Thursday December 12, Congressman Joe Wilson (R-SC), ranking member on the Commission on Security and 
Cooperation in Europe (also known as the U.S. Helsinki Commission), and Congressional International Religious 
Freedom (IRF) Caucus member, Congressman Emanuel Cleaver, II (D-MO), introduced H.R.5408 – the Ukraine 
Religious Freedom Support Act – in the House of Representatives. This bipartisan legislation, which opposes viola-
tions of religious freedom in Ukraine by Russia and armed groups commanded by Russia on Ukrainian territory, is 
now referred to the House Committee on Foreign Affairs and the Committee on the Judiciary. U.S. Helsinki Com-
mission Co-Chairman, Senator Roger Wicker (R-MS), plans to introduce companion legislation in the U.S. Senate. 
  
This legislation directly follows on the first U.S visit of His Beatitude, Metropolitan Epifaniy, Primate of the Ortho-
dox Church of Ukraine. During His Beatitude’s meetings with U.S. legislators in October, he expressed hope that 
Washington would support religious freedom, underscoring the appalling situation with the freedom of religion in 
the occupied territories of Donbass and illegally annexed Crimea. Executive officers of the Ukrainian Congress 
Committee of America (UCCA) accompanied His Beatitude during these meetings, carrying with them the belief of 
Ukrainians in America that Kremlin officials are responsible for this religious persecution, and U.S. legislation would 
help bring them to justice. 
 
“This bipartisan legislation, which targets religious freedom violations by Russia and their proxies, is one additional 
measure to pressure the Kremlin to stop its aggression against Ukraine,” underscored UCCA’s President Andriy 
Futey. 
  
UCCA thanks all the original co-sponsors of the H.R. 5408 - Rep. Gwen S. Moore (D-WI), Rep. Brian Fitzpatrick (R-
PA), Rep. Marc A. Veasey (D-TX), Rep. Steve Cohen (D-TN), Rep. Anna G. Eshoo (D-CA), Rep. Mark Mead-
ows (R-NC), Rep. Mike Quigley (D-IL), Rep. Gus M. Bilirakis (R-FL), Rep. Daniel W. Lipinski (D-IL), Rep. Andy 
Harris, M.D. (R-MD), and Rep. Marcy Kaptur (D-OH) – and calls on our community and friends of Ukraine to urge 
their members of Congress to add their name to the Ukraine Religious Freedom Support Act. 
 

2020 National Defense Authorization Act (NDAA) 
 
On December 17th, the US Senate overwhelmingly approved fiscal 2020 National Defense Authorization Act 
(NDAA) by a vote of 82-8, just days after it was approved in the House of Representatives, by a vote of 377-48. The 
bill now goes to the White House, where President Trump is expected to sign it into law. 
 
The 2020 defense policy bill, which authorizes a total of $738 billion in U.S. defense spending, further reauthor-
izes $300 million of funding for the Ukraine Security Assistance Initiative, and will allow for the sale of coastal 
defense and anti-ship weapons as part of future security assistance packages to that country. The 2020 bill also con-
tains provisions to impose sanctions on companies constructing Russia’s Nord Stream 2 gas pipeline linking Russia 
and Germany via the Baltic Sea. 
 
“This additional military assistance is vital, as Ukraine continues to stand on the front lines and fight for democracy”, 
stated UCCA’s President Andriy Futey.  “I am thankful for our community’s continued activism in advocating this 

issue, and pleased that Congress continues its strong, bipartisan support of Ukraine,” he continued. 

UCCA Applauds Important Bills that support Ukraine 
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2020 Anniversaries UABA Joins UCCA 

The Executive Board of the Ukrainian Congress Committee of 
America (UCCA), the representative assembly of nearly 30 re-
gional and national associations of Ukrainian Americans repre-
senting the interests of nearly 2 million Americans of Ukrainian 
descent, has announced that the Ukrainian American Bar Asso-
ciation (UABA) has been accepted as the newest member or-
ganization of UCCA’s National Council. 

Assembling in New York City on December 7, UCCA National 
Council delegates reviewed a year’s worth of UCCA activities 
at a meeting presided over by National Council Chair 
and Ukrainian National Association (UNA) President, Stefan 
Kaczaraj. The highpoint of the afternoon, however, was the re-
port of UCCA’s Membership Committee, which is authorized 
and required to review each applicant for membership. On the 
recommendation of the committee’s chair, Marie Duplak, 
UCCA’s National Council, the highest ruling body between 
UCCA’s quadrennial conventions, unanimously voted to admit 
UABA as its newest member organization. 

Founded in 1977, the Ukrainian American Bar Associa-
tion (UABA) is a national bar association whose members are 
U.S. judges, attorneys and law students of Ukrainian descent 
and those American attorneys with an interest in Ukrainian mat-
ters. Over 4 decades, UABA members have developed working 
relationships with Ukrainian judges, jurists and government of-
ficials, led pro bono initiatives on behalf of Ukrainian American 
causes, established a legal scholarship fund, provided assistance 
to Ukrainian Embassy and Consular offices in the United States, 
and held multi-day Conferences at the United States Capitol at-
tended by Members of Congress, United States Diplomats, 
Judges, US State Department and foreign policy experts and 
representatives from the Embassy of Ukraine in Washington and 
guests from Ukraine, on issues relevant to Ukraine’s security 
from foreign aggression and continued development as a sover-
eign democracy governed by the Rule of Law. 

“We have been fortunate that in the past few years several prom-
inent national organizations have returned to UCCA, giving our 
community a better opportunity to speak with one voice to foster 
a greater understanding of and stronger advocacy for Ukraine,” 
stated UCCA President Andriy Futey. “I am delighted to wel-
come UABA as our newest member organization, and look for-
ward to their active involvement and to the many contributions 
they will make. I would also like to thank UCCA’s Membership 
Committee and the leadership of UABA in getting us to this his-
toric vote. It is a prime example of how, in working together, we 
can wield much more influence on the political process in the 
United States, and have a greater ability to assist our vibrant 
community and our brethren in Ukraine,” continued Futey. 

Bohdan Shandor, newly elected President of the UABA, com-
mented on the new relationship with UCCA by saying, “The 
UABA is both excited and enthusiastic at becoming a mem-
ber  and we look forward to working closely with UCCA, an 
organization with a stellar history that over the years has worked 
tirelessly for the Ukrainian American community and the free-

dom loving people of Ukraine.” 

For nearly 80 years, with your help, UCCA has 
worked for the benefit of not only the Ukrainian 
American community, but also that of an inde-
pendent Ukraine. Over the past 5 years, it has be-
come clear that the work of Ukrainians in Amer-
ica and our many organizations is needed more 
today by our family and friends in Ukraine than 
in recent memory. Only with your continued sup-
port, can UCCA continue to pursue our 
longstanding mission of increasing the im-
portance and role of the Ukrainian American 
community and presenting our community's de-
sire to aid the people of Ukraine. 

Will you renew your support by support-
ing UCCA with a generous gift today? 

As we embark on our 80th anniversary year, UCCA 
would like to inform our local UCCA branches, UCCA 
membership and the greater Ukrainian American com-
munity about several important anniversaries to mark in 
2020, including: 

March 5 – 70th anniversary  of  the  death of General 

Roman Shukhevych; 

May 14 – 100th anniversary of the birth of Slava Stetsko; 

May 24 – 80th anniversary of the Ukrainian Congress 

Committee of America; 

July 16 – 30th anniversary of Ukraine’s Declaration of 

Sovereignty; 

July 29 – 155th anniversary of the birth of the Venerable 

Metropolitan Archbishop, Andrei Sheptytsky 

September 4 – 35th anniversary of the death of Vasyl 

Stus; 

October 2-18 – 30th anniversary of the Ukrainian Student 

revolution – Revolution on Granite; 

2020 – 180th anniversary of the first publication of Taras 

Shevchenko’s “Kobzar.” 

The UCCA urges our community to appropriately mark 

these important historical dates. UCCA will send out of-

ficial statements in a timely manner that will be posted 

on social media for mass distribution. 

UCCA Issues Year End Appeal 

You can support 
Ukrainian American 

advocacy online: 
bit.ly/2019UCCA

http://ucca.org/team/
http://ucca.org/team/
http://www.uaba.org/
http://www.uaba.org/
http://www.ukrweekly.com/uwwp/ucca-welcomes-odwu-and-cusur-into-its-ranks/
http://www.ukrweekly.com/uwwp/ucca-welcomes-odwu-and-cusur-into-its-ranks/
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