
Бюро УККА у Вашинґтоні – 
Українська Національна Інфор-
маційна Служба (УНІС) –
продовжує свою віртуальну кам-
панію #SupportUkraine! відстою-
вання інтересів України у 2021 
році. 

22 лютого у Філядельфії 
розпочався пілотний проєкт 
«Українські Дні», щоб інформувати 
зацікавлених у питаннях, що 
відбуваються в Конгресі США. 
Захід включав обговорення різних 
питань в Конгресі, а потім сесією 
питань і відповідей.  Мета полягає в 
тому, щоб підготувати всі громади 
до віртуальної сесії «Українських 
днів» зі своїми обраними 
урядовцями в Конгресі на початку 
літніх місяців.  Також учасникам 
були розповсюджені рекомендації 
УККА щодо американсько-
українських відносин для нового 
117-го Конгресу та Адміністрації.   

Хоча в даний час плянуються інші 
сесії, але якщо Ваш відділ або 
громада є зацікавлені в організації 
віртуальної зустрічі, просимо 
зв'язатися з бюром УНІС за 
адресою: unis.sawkiw@gmail.com 

Ще одним проєктом, який 
започаткувала Крайова канцелярія 
УККА, є віртуальні зустрічі з 
відділами УККА, під час яких ми 
можемо поділитися передовим 
досвідом, обговорити можливі 
проблеми, а також вирішити деякі 
стратегічні моменти пляну роботи 
УККА на 2021 рік.  Ця зустріч 
також включатиме аспекти роботи 
УНІС #SupportUkraine! віртуальної 
кампанії «Українські дні». 
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          Бюлетень УККА   
березень 2021… 81 років – це тільки початок 

Конференція УККА з питань Безпеки 
 
 
 

 

3 та 4 березня 2021 року на платформі «Zoom» відбувся 12-й щорічний 
Діалог США-Україна з питань безпеки, для обговорення «Підходу нової 
Адміністрації до найактуальніших питань безпеки України». 
На дводенній онлайн-конференції, яка складалася з чотирьох панельних 
дискусій та двох основних сесій, досліджувалося, як команда 
новообраного Президента Байдена, з питань національної безпеки та 
зовнішньої політики, може мати справу з (і, сподіваємося допоможе) 
зусиллями України у спробі перешкодити військовим загрозам, загрозам 
політичної підривної діяльності, надмірного економічного-
енергетичного тиску та різноманітних кампаній дезінформації.  

   
Протягом двох днів до учасників звернулися троє членів Конґресу – 
Сенатор Бен Кардін (Д-MD); Конгресмен Енді Левін (Д-MI) і Конгресмен 
Енді Гарріс (Р-MD) – і всі вони підкреслили, що в Конґресі існує сильна 
двопартійна підтримка України, і що безпека України надалі має велике 
значення для Сполучених Штатів.  
Одним з цікавих моментів форуму був коментар Білла Тейлора, 
колишнього посла США в Україні, який був модератором першого  
панелю на тему «Як нова Адміністрація має розуміти потреби з питань 
безпеки України».  Під час своїх коментарів він зауважив, що 
спілкуючись з особами, відповідальними за Україну в Адміністрації 
Байдена, він підкреслив, що США не може самостійно прийняти рішення 
про інтеґрацію України в НАТО, але ніщо не заважає США надати 
Україні статус основного союзника поза НАТО (те, про що УККА 
наполягає протягом багатьох років). 
Чотири організації, спів-організатори форуму – Американська Рада 
Зовнішньої Політики, Центр Американсько-Українських Відносин, 
Український Конґресовий Комітет Америки та Українська Національна 
Інформаційна Служба – щиро дякують усім виступаючим за проникливі 
зауваження, а також висловлюють подяку усім організаціям-спонсорам 
за їх постійну підтримку – Фундації Будучність, Фонду сім'ї Юрків, 
Фундації «Спадщина» та кредитівці «Самопоміч» Нью-Йорк. 
Всю конференцію можна переглянути на Facebook - YouTube сторінках УККА. 

Підготовка до 
“Українських днів» 

mailto:unis.sawkiw@gmail.com
http://www.ucca.org/


   
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Новий Випуск  
«Українського Квартальника» 
 

Український Народний Фонд (УНФ) 
- заклик 2021   

Минулого року всесвітня пандемія коронавірусу змусила 
УККА працювати віртуально та проводити свою діяльність 
цілком по-іншому. Ефективно змінивши свої стратегії, УККА 
зміг і надалі заручитися підтримкою США на користь 
України, одночасно підкреслюючи важливість нашої 1,5-
мільйонної українсько-американської громади. 
У 2020 році УККА успішно:  
 Відсвяткував свою історичну 80-у річницю за допомогою 

розширених віртуальних програм;  
 Співорганізував численні різноманітні віртуальні 

конференції та форуми на теми: Найактуальніші вимоги 
безпеки в Україні; Підвищення добробуту, стійкості та 
громадянської участі ветеранів України; Щорічний звіт 
робочої групи США-Україна; Український досвід 1945 р.; 
Оцінка кадрових ресурсів Збройних Сил України;  

 Відзначив важливі дати в історії України, включаючи 29-
ту річницю відновлення Незалежності України та 86-ту 
річницю Голодомору; 

 У співпраці з СКУ, делегував місію міжнародних 
спостерігачів для місцевих виборів в Україні та підтримки 
її демократичного розвитку;  

 Продовжував подальше зміцнення підтримки нашої 
коаліції, шляхом розширення наших альянсів з різними 
етнічними групами для просування питань, що викликають 
спільне занепокоєння та інтерес; 

 Підтримував діяльність організацій-членів УККА у їх 
життєво необхідній роботі для громади; 

 Зміцнив свої стратегічні способи спілкування та 
відстоювання інтересів, збільшивши рівень соціяльних 
мереж для масового поширення наших заяв та підтримки 
ініціятив УККА; 

УККА сподівається, що вся наша громада продовжує бути в 
безпеці і при доброму здоров’ї, і що ми повернемося до 
нормального життя в 2021 році. Тим часом УККА продовжить 
робити все можливе, щоб надалі розвивати альтернативні 
способи залучення громади, захисту інтересів, спілкування та 
освіти для подальшого виконання нашої місії - представляти 
українсько-американську громаду з максимальною енергією 
та відстоювати справу свободи та демократії для батьківщини 
наших предків - і сподіваємось, що ми і надалі можемо 
розраховувати на Вашу допомогу.  
Український Народний Фонд (УНФ) служить головною 
фінансовою основою УККА, що забезпечує проведення 
різних заходів, незалежно від зовнішнього впливу, на благо 
нашої громади і для підтримки свободи і незалежності 
України.  Завдяки щедрій фінансовій підтримці наших членів, 
УНФ служить опорою УККА та забезпечує наші старання у 
служінні громаді.  Ви можете бути впевненими, що Ваша 
щедра пожертва забезпечить невтомну роботу УККА у 
відстоюванні інтересів України, а також інтересів українсько-
американської громади, сьогодні і в майбутньому. 

Всі пожертви до Українського Народного Фонду не 
обкладаються податком, і можуть бути подані через відділи 

УККА або безпосередньо до Крайової канцелярії. 

10 березня, УККА провів засідання 
Крайової Ради УККА. Під час 
віртуальної дискусії було обговорення 
заплянованого XXIII Конґресу 
Українців в Америці, крайової 
конвенції УККА. 
З огляду на триваючу глобальну 
пандемію коронавірусу, і бажання бути 
особисто присутніми на конвенції, 
Крайова Рада УККА вирішила щоб 
відкласти XXIII Конґрес до 2022 року, 
коли делегати знов зможуть 
обговорити ключові політичні, 
стратегічні та соціяльні проблеми, які 
впливають на майбутнє нашої громади 
та наші відносини з Україною. 
 

УККА Відкладає Конвенцію 
 до 2022 року  

 

Зимовий 2020 випуск наукового журналу 
УККА англійською мовою – «Український 
Квартальник» - тепер доступний!     
У випуск "Українського Квартальника" 
увійшли: 
 President Volodymyr Zelenskyy: What 

Went Wrong? 
 Post-Local Elections: Ukraine is Prey to 

Oligarchs’ Business Interests 
 Ukrainian Armed Forces 2020: Overview 

Of Most Important Events and 
Achievements 

 Four Cabinets of Ministers after 
Euromaidan: The Path of Reforms 

 Granite Revolution of 1990 – Revolution 
against Fear 

 Challenge to Survive: Media in Ukraine 
after 2020 Crisis 

 Church Banners: Preserving National Art 
and Religious Heritage 

 Problem of Ukraine in Recent American 
Peace- Planning Literature 

Щоб придбати зимовий випуск або 
підписатися на квартальник УККА, що 
видається з 1944 року, просимо зв'язатися з 
Крайовою канцелярією УККА. 
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