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 Бюлетень УККА 
  червень 2020р…80 років – це тільки початок

26 травня 2020 року, Український Конґресовий Комітет Америки (УККА), який завжди 
готовий у своїх зобов'язаннях представляти інтереси нашої українсько-американської 
громади та підтримати незалежність України, відзначив 80-річчя свого заснування. На 
жаль, оригінальні пляни були скасовані через пандемії коронавірусної хвороби. Як у 
протягом усієї своєї історії, УККА прийняв виклик, і відсвяткував цю історичну річницю 
віртуально. 

Програму розпочав привітальним тостом президент УККА, Андрій Футей, потім сліду-
вали вітання від архиєпископа Даниїла, Української Православної Церкви США, і 
Архиєпископ-Митрополита Бориса Ґудзяка, Української Католицької Архиєпархії 
Філядельфії. 

На вшануванні цієї історичної дати також були присутні колишні президенти УККА: 
Тамара Ґалло Олексій (2008-2016), Михайло Савків, мол. (2000-2008), Аскольд 
Лозинський (1992-2000) і дочка довгоголітнього президента УККА Лева Добрянського 
(1949-1982) - Посол Паула Добрянська. 

У святкуванні також взяли участь Дмитро Кулеба, Міністр закордонних справ України, 
колишній Президент України, Петро Порошенко та президент СКУ, Павло Ґрод. 
Надійшли також ювілейні привітання від Президента України В. Зеленського і Посла 
України до США В. Єльченка. Святкування можна переглянути повністю на сайт УККА, 
YouTube і на Facebook сторінці УККА. 

УККА святкує 80-річчя ВІРТУАЛЬНО 
 

14 травня, УККА провів надзвичайне 
позачергове засідання Крайової Ради 
УККА, свого вищого правлячого органу, 
що вперше було проведено на відео та 
аудіо конференційній плятформі «Zoom». 
Метою засідання було обговорення 
заплянованого XXIII Конґресу Українців 
в Америці, щочотирирічної конвенції 
УККА. XXIII Конґрес Українців в 
Америці, що співпадає з Президентсь-
кими виборами в США, обирає нову 
Екзекутиву УККА та накреслює плян 
праці УККА на наступні чотири роки. 
Позачергове засідання Крайової Ради 
УККА, де головував Стефан Качарай, 
голова Ради і президент Українського 
Народного Союзу, ратифікувало про-
позицію Президії Екзекутиви УККА про 
проведення XXIII Конґресу Українців в 
Америці у жовтні 2021р. Це було 
зроблено згідно з думкою голови 
Статутової Комісії УККА, Богдана 
Шандора, президента Асоціації Україн-
ських Правників Америки. 
Рішення про проведення XXIII Конґресу 
УККА, не в час президентських виборів в 
США, було зроблено у зв'язку з умовами, 
що вплинули на США в результаті 
глобальної пандемії вірусу COVID-19. 
Здоров'я і благополуччя нашої укра-
їнсько-американської громади є, і завжди 
повинні бути, пріоритетом для керів-
ництва нашої громади, і тому в той час, 
коли окремі штати, в тому числі штат 
Нью-Йорк (де мав би відбуватись XXIII 
Конґрес), закрив більшість підприємств, 
школи та громадські установи. Крайова 
Рада УККА вирішила, що XXIII Конгрес 
не буде скликаний в 2020 р. Хоча чіткої 
відповіді щодо того, коли Нью-Йорк та 
інші штати Америки знову будуть 
відкритими, Крайова Рада УККА, що 
складається з представників українських 
церков та релігійних об'єднаннь, україн-
ських освітних інституції, крайових та 
центральних організацій, а також місце-
вих відділів УККА, прийняла одного-
лосне рішення, що провідні члени 
української громади Америки зможуть 
зібратися в 2021р., де зможуть обгово-
рити ключові політичні, стратегічні та 
соціяльні проблеми, які впливають на 
майбутнє нашої громади та наші 
відносини з Україною. 

XXIII Конґрес УККА 
відкладено 
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УККА вшанує спадщину 
Слави Стецько 

 
Ганна Музика народилася 14 травня, 1920 
року. Жінка, що стала відомою в усьому 
світі як Слава Стецько, стала членом 
Організації Українських Націоналістів 
(ОУН) у віці 18 років, всього за рік до того, 
як радянські та нацистські війська почали 
спільне вторгнення, а ми пам’я-таємо 
тепер як початок Другої світової війни. 
Щоб допомогти боротися з вторг-ненням 
на своїй українській батьківщині, Слава 
служила упорядкованим і медич-ною 
сестрою в Українській Повстанській Армії 
(УПА), поки вона не була захоплена 
нацистами в 1943. 
Після закінчення війни, Слава Стецько 
змогла завершити університетське навча-
ння в Німеччині, де вона вийшла заміж за 
Ярослава Стецько. Обидва служили про-
відниками ОУН, а Слава працювала також 
головою Центрального Комітету 
Антибільшовицького Бльоку Народів 
(АБН). Слава не тільки була президентом 
АБН, але і головним редактором АБН-
Кореспондент, автором багатьох публіка-
цій АБН, також була організатором кон-
ференцій АБН по всьому світу. Як актив-
ний учасник міжнародних антикому-
ністичних конґресів, Слава також була 
співзасновником Европейської Ради 
Свободи. 
Післа десятиліть її боротьби за виз-
волення своєї Батьківщини, Слава Стецько 
повернулася в Україну після відновлення 
її незалежності. Витративши все своє 
життя на боротьбу за незалежність 
України, Слава Стецько вступила в 
українське політичне життя невдовзі після 
її повернення, і боролася за повернення 
слави для рідної України аж до її смерті в 
2003 р. 
Український Конґресовий Комітет 
Америки (УККА), вшановує життя і 
працю надзвичайної героїні в 100-річчя з 
дня її народження. 

Слава Україні! Героям Слава! 

18 травня, Український Конґресовий Комітет Америки (УККА), 
представницька організація американців українського 
походження, приєдналася до Світового Конґресу Українців, 
міжнародної координаційної надбудови українських громад в 
діяспорі, що представляє інтереси понад 20 мільйонів 
українців, та уряд України, зупинитися на хвилину і вшанувати 
пам'ять невинних жертв Сургун - геноциду, вчиненого за часів 
Йосифа Сталіна у 1944 р.  

Сургун був нелюдяною спробою позбавити Кримський 
півострів свого населення, близько 238 000 тисяч корінного 
населення - кримськотатарського народу. 70 років потому, 
Володимир Путін вчинив військове вторгнення Росії в Крим  і 
продовжує поточну нелегальну окупацію Криму, і сьогодні 
прагне стерти будь-які сліди корінних кримських татар з 
власної Батьківщини, включаючи закриття кримсько-
татарського Меджлісу, змінюючи кримськотатарські назви, а 
також подальше усунення можливостей для викладення і 
розвитку кримськотатарської мови і культури. 

Якими б не були спроби Росії узаконити окупацію півострова, 
факт залишається безперечним: Крим – це Україна. 

У цю 76-ту річницю геноциду кримськотатарського народу, 
УККА продовжує заявляти свою підтримку кримсько-
татарському народові у їхній боротьбі за свої права, і знову 
закликає уряди Сполучених Штатів, ООН і ЕС держав-членів 
Альянсу визнати Сургун, як етнічний геноцид 
кримськотатарського народу. 

УККА продовжує підтримку Кримських Татар 

УККА нагадує українській владі про 
досягнення д-ра У. Супрун  

УККА реагує з тривогою на декілька доповідей, що 
вказують на те, що незабаром може бути розпочато 
розслідування колишнього в.о. Міністра охорони здоров'я 
України, д-ра Уляни Супрун. 
Як виконуючий обов'язки Міністра, д-р Супрун ініцію-
вала серію реформ Міністерства охорони здоров'я 
України, що привело до якісних змін у системі охорони 
здоров'я України. У 2018, ці реформи були конкретно 
приведені в резолюції Европейського парламенту, яка 
була спрямована на реформування України. Під її керів-
ництвом, Міністерство першою в історії України пропо-
нує комплексне бачення реформи, засноване на розумінні 
та чіткому визначенні проблем, які заважають системі 
охорони здоров'я. 
Д-р Супрун давно зарекомендувала себе як незмінного 
діяча для підтримки не тільки України, але і для 
українсько-американської громади. До призначення в.о. 
Міністра охорони здоров'я України, вона була дирек-
тором гуманітарних ініціятив Світового Конґресу Україн-
ців, засновником ГО «Захист Патріотів», що продовжує 
надавати тактичну та невідкладну медичну підготовку 
солдатам на фронті в Україні. Виконувач обов'язків також 
є колишньою головою Ради Оборони і Допомоги 
Українцям при УККА і є одержувачем «Шевченківської 
Грамоти Волі» УККА,
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UCCA Celebrates 80th anniversary Virtually 

 
 
 
 

 

On May 26th, never wavering in its commitment to represent the interests of our 
Ukrainian American community and support the independence of Ukraine, UCCA 
marked the 80th anniversary of its founding. Although original plans were cancelled 
due to the Corona Virus, UCCA rose to the challenge, as it has done throughout its 
history, and adjusted its strategy to celebrate this historic anniversary virtually.   

   
The program began with an opening toast from UCCA’s President Andriy Futey, 
followed by greetings from Archbishop Daniel of the Ukrainian Orthodox Church of 
the USA, and Metropolitan Archbishop Borys Gudziak of the Ukrainian Catholic  
Archeparchy of Philadelphia.   

  
Honoring this historic date were also UCCA’s former Presidents: Tamara Gallo 
Olexy (2008-2016), Michael Sawkiw, Jr. (2000-2008), Askold Lozynskyj (1992-
2000) and Amb. Paula Dobriansky, daughter of the longest serving UCCA President, 
Amb. Lev Dobriansky (1949-1982). 

  

   
Also joining in the celebration were Dmytro Kuleba, Ukraine’s Foreign Minister, 
former President of Ukraine Petro Poroshenko, and UWC President Pavlo Grod. 
Social media posts from President Zelensky and Amb. Yelchenko were also shown. 
The program can be viewed UCCA’s website, YouTube and Facebook pages. 
 

On May 14th, UCCA held an extraordinary 
session of UCCA’s National Council, its 
highest ruling body. The purpose of the 
meeting, held over the Zoom video and audio 
conferencing platform for the first time, was 
to discuss the planned XXIII Congress of 
Ukrainians in America, UCCA’s quadrennial 
convention. Scheduled to coincide with U.S. 
Presidential election years, the XXIII 
Congress of Ukrainians will elect UCCA’s 
executive officers and guide UCCA’s plan of 
action for the next four years. 
Presided over by Stefan Kaczaraj, Council 
Chair & President/CEO of the Ukrainian 
National Association, the extraordinary 
session of the National Council ratified a 
proposal from the Presidium of UCCA’s 
Executive Committee to schedule the XXIII 
Congress of Ukrainians in October 2021. This 
was done in accordance to an opinion from 
UCCA’s Bylaws committee, authored by 
committee chair, Bohdan Shandor, President 
of the Ukrainian American Bar Association.  
The decision to schedule a UCCA convention 
outside of a U.S. Presidential election year 
was made due to the conditions affecting the 
U.S. as result of the global pandemic of the 
novel COVID-19 virus. As the health and 
well-being of our Ukrainian American 
community is, and should always be, a 
priority for our community’s leadership, and 
at a time when individual states, including the 
State of New York (wherein the XXIII 
Congress is to be convened), have closed 
most if not all businesses, schools, and public 
facilities, UCCA’s National Council decided 
that XXIII Congress will not convene in 
2020. While there is no clear answer as to 
when New York and other states will reopen 
fully, it is the expressed desire of UCCA’s 
National Council, comprised of delegates 
representing Ukrainian churches and 
religious associations, Ukrainian educational 
institutions, national or central member 
organizations, and local UCCA chapters, that 
leading members of the Ukrainian American 
community will be able to gather in 2021 to 
once again discuss key political, strategic and 
social concerns that affect the future of our 
community and our relations with Ukraine.   
 

 
 

 

UCCA’s XXIII Congress 
Postponed 
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UCCA Continues Support for  
Crimean Tatars 

UCCA Commemorates 
Slava Stetsko’s Legacy 

 
 
Born Anna Muzyka on May 14, 1920, the 
woman who would be known worldwide as 
Slava Stetsko became a member of the 
Organization of Ukrainian Nationalists 
(OUN) at the age of 18, just one year before 
Soviet and Nazi forces began their joint 
invasion that is remembered now as the start 
of World War II. To help fight off that 
invasion of her Ukrainian homeland, Slava 
served as an orderly and nurse in the 
Ukrainian Insurgent Army (UPA) until she 
was captured by the Nazis in 1943. 
 
Following the end of the war, Slava Stetkso 
was able to complete her university studies 
in Germany, where she eventually married 
Yaroslav Stetsko. The two of them would 
respectively serve as OUN’s Providnyk 
(leader) as well as serve on and chair the 
Central Committee of the Anti-Bolshevik 
Bloc of Peoples (ABN). Slava not only 
served as president of ABN, but as editor-in-
chief of ABN-Correspondence, and various 
other ABN publications, as well as 
organizing ABN conferences around the 
world. An active participant in international 
anti-communist congresses, Slava was also 
the co-founder of the European Freedom 
Council. 
 
Having fought for so many years to see the 
liberation of her homeland, Slava Stetsko 
returned to Ukraine following the renewal of 
its independence. Having spent her whole 
life fighting for Ukraine’s independence, 
Slava Stesko entered Ukrainian political life 
shortly after her return, fighting to return 
glory for her native Ukraine until her death 
in 2003.  
 
The Ukrainian Congress Committee of 
America (UCCA), the largest representation 
of Americans of Ukrainian descent, honors 
the life and work of a remarkable heroine on 
this 100th anniversary of her birth. 
 

Slava Ukraini!  Heroiiam Slava! 
 

UCCA is responding with alarm to several reports indicating 
that an investigation of Dr. Ulana Suprun, Ukraine’s former 
Acting Minister of Health, may soon be launched by Ukrainian 
authorities. 
As Acting Minister, Dr. Suprun initiated a series of reforms at 
the Ministry of Health that has led to qualitative changes in 
Ukraine’s health care system. In 2018, those reforms were 
specifically cited in a European Parliament resolution 
commending Ukraine’s reform efforts. Under her leadership, 
the Ministry was the first in Ukraine’s history to offer a 
comprehensive vision of reform based on understanding and 
clearly defining problems that plague the health care system. 
Dr. Suprun has a long-established record of support not only for 
Ukraine but for the Ukrainian American community. Prior to 
her appointment as Acting Minister of Health, she was the 
Director of Humanitarian Initiatives of the Ukrainian World 
Congress, and the founder of its “Patriot Defence” project, that 
continues to provide tactical and emergency medical training to 
soldiers on the frontlines in Ukraine. Acting Minister Suprun is 
also the former chair of the UCCA’s Council on Aid to 
Ukrainians, and is a recipient of the Shevchenko Freedom 
Award, the highest accolade accorded by the Ukrainian 
Congress Committee of America. 
 
 

          
        

This May 18th, the Ukrainian Congress Committee of America 
(UCCA), the representative organization of over 1.5 million Americans 
of Ukrainian descent, joins with Ukrainian World Congress, the 
worldwide assembly of Ukrainian organizations representing over 20 
million people, and the Government of Ukraine, to pause in a moment 
of remembrance for the innocent victims of the Sürgün (or “violent 
expulsion”), the crime of genocide committed by Josef Stalin’s soviet 
henchmen in 1944. 
The Sürgün was an inhuman attempt to rid the Crimean peninsula of its 
population of approximately 238,000 indigenous people, the Qirim 
Tatar Millet. 70 years later, Vladimir Putin staged Russia’s military 
invasion and current illegal occupation of Crimea, and today seeks to 
erase any semblance of the indigenous Crimean Tatar identity from 
their homeland, including shutting down the Crimean Tatar Mejlis, 
replacing Crimean Tatar place names, and further removing 
opportunities for the Crimean Tatar language and culture to be taught 
and passed on. 
Whatever attempts Russia makes to legitimize the occupation of the 
peninsula, the fact remains indisputable: Crimea is Ukraine. 
On this 76th anniversary of the Deportation-Genocide of the Crimean 
Tatar people, UCCA continues to voice our support for the Crimean 
Tatar people in their struggle for their rights, and again calls on the 
governments of the United States, U.N. and E.U. member states to 
recognize the Sürgün as an ethnic genocide of the Crimean Tatar 
people.  
 

UCCA Reminds Ukrainian Officials of 
Suprun’s Accomplishments 
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