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РЕЗОЛЮЦІЇ, ПРИЙНЯТІ ІХ СВІТОВИМ КОНҐРЕСОМ УКРАЇНЦІВ 
20-22 серпня 2008 р. 

Київ, Україна 
I. Привітальні 

ІХ Світовий Конґрес Українців вітає: 

1) Проводи українських церков і об’єднань та закликає їх та вірних усіх конфесій виявляти у 
дусі екуменізму взаємну толерантність, повагу та любов; 

2) Президента, Уряд, Верховну Раду України, а також Збройні Сили України, які є запорукою 
незалежності України; 

3) президентів, уряди та парляментаріїв усіх демократичних країн, де проживають українці, та 
бажає успіхів у праці на благо громадян їхніх держав, у тому числі й громадян українського 
походження; 

4) Організації-члени Світового Конґресу Українців, Українську Всесвітню Координаційну Раду, 
громадські структури в Україні і в діяспорі та бажає їм плідної діяльності у єднанні світового 
українства; 

5) Олімпійську збірну команду України з великими спортивними досягненнями; 

6) український народ в Україні та в діяспорі з 17-ою річницею проголошення державної 
незалежності, за яку віддали життя мільйони найкращих синів і дочок України. 

II. Декляративні 

ІХ Світовий Конґрес Українців: 

1) схиляє голови перед жертвами найбільшої трагедії нашого народу – Голодомору/геноциду 
1932-33 рр., висловлює признання Президенту України за встановлення Меморіялу 
жертвам Голодомору, дякує парляментам тих країн світу, які визнали Голодомор 1932-33 
рр. геноцидом українського народу, та закликає парляменти інших держав світу прийняти 
резолюції про визнання Голодомору актом геноциду українського народу; 

2) засуджує агресію Росії проти Грузії та висловлює солідарність з грузинським народом у 
збереженні державного суверенітету; 

3) схиляє голови перед жертвами грузинського народу, які загинули від рук російських 
агресорів; 

4) закликає країни, члени НАТО, прийняти Україну і Грузію до свого членства та заохочує 
складові організації Світового Конґресу Українців впливати на уряди своїх країн у цьому 
питанні; 

5) засуджує сучасний стан зрусифікованості в Україні, зокрема в її східних та південних 
регіонах, особливо у сферах освіти та засобів масової інформації;  

6) закликає населення України і українські громади за її межами активізувати роботу в питанні 
створення єдиної Української Помісної Церкви – запоруки духовності, консолідації та 
національної єдності українського народу; 

7) висловлює рішучий протест проти поширення в Києві прихильниками Московського 
патріярхату плякатів із зображенням Патріярха Московського і всієї Русі Алексія ІІ з 
підписом: “Україна вітає свого Патріярха”; 

8) протестує проти державної політики Росії щодо денаціоналізації українців; 

9) засуджує політичне русинство як антиукраїнське політично і соціяльно небезпечне явище; 
підтримує лемків, які не хочуть, щоб їх відривали від українців як окремий народ, та 
протестують проти політичних спекулянтів, що виступають з такими заявами на 
міжнародних форумах; 

10) протестує проти підтримки владою Словацької Республіки політичного русинства, 
спрямованого на розкол українців Пряшівщини, їх асиміляцію та денаціоналізацію; 

11) схвалює заснування Президентом України Віктором Ющенком військового ліцею              
ім. І. Мазепи для дітей-сиріт та обездолених дітей у селищі Батурин Чернігівської області та 
відзначає важливість цього закладу для розвитку духовного та культурного потенціялу 
української молоді, відродження козацької слави та кращих військових традицій України, а 
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також для реалізації комплексної програми збереження пам’яток національного історико-
культурного заповідника “Гетьманська столиця”. 

III. До Президента, Уряду і Верховної Ради України 

IX Світовий Конґрес Українців закликає Президента, Уряд та Верховну Раду України: 

1) посилити заходи щодо національної безпеки, територіяльної цілісності та недоторканності 
кордонів Української держави шляхом підвищення боєздатності Збройних Сил України, 
прискорення вступу до НАТО і Европейського Союзу та до укладення двосторонніх угод з 
державами, які можуть бути гарантом безпеки України; 

2) заборонити діяльність Комуністичної партії в Україні;  

3) у листопаді-грудні 2008 р. провести в Україні парляментські слухання на тему: “Наслідки 
панування комуністичного режиму в Україні у 1917-91 рр. та шляхи їх подолання”; 

4) усунути в Україні всю символіку комуністичного режиму - пам’ятники, назви міст, вулиць, 
парків і т. п.; 

5) непримиреннo ставитись до дезінформації про Україну та її історію, у тому числі й до 
матеріялів, що містяться в колишніх радянських та сучасних російських виданнях; 

6) визнати вояків ОУН-УПА та всіх інших формацій, які боролися за незалежність України, її 
воюючою стороною, забезпечити їх усіма відповідними пільгами та повернути майно 
особам, вивезеним у Середню Азію та Сибір у 1941-45 рр.; 

7) звернутися до Інституту національної пам’яті України з пропозицією зібрати, опрацювати і 
видати документи та матеріяли про події, пов’язані з репресіями українців протягом 
останніх століть у різних державах, а зокрема в сусідніх з Україною; 

8) відзначити на відповідному державному рівні такі історичні дати: 

 350-ліття розгрому московського війська під Конотопом (2009 р.); 

 70-річчя проголошення Карпатської України (2009 р.); 

 300-ліття Української Конституції Пилипа Орлика (2010 р.); 

9) зміцнювати демократію в Україні, забезпечувати проведення демократичних, чесних і 
прозорих виборів, зокрема президентських у 2010 р., та забезпечувати право на 
голосування тим громадянам України, які перебувають за межами України; 

10) визнати геноцид вірменського народу; 

11) виробити стратегію щодо міграційних угод України з США, Канадою, Австралією та 
країнами Європейського Союзу у сфері працевлаштування, пенсійних виплат, володіння 
майном тощо;  

12) ініціювати укладення двосторонніх угод між Україною та США стосовно правового захисту 
іммігрантів українського походження; 

13) подбати про прийняття Верховною Радою України нормативних та законодавчих актів 
стосовно правового та соціяльного захисту трудових емігрантів; 

14) створити спільну комісію Уряду України і Світового Конґресу Українців для розробки 
програми сприяння поверненню українських заробітчан в Україну, їх працевлаштуванню та 
возз’єднанню з родинами; 

15) прийняти програму повернення в Україну етнічних українців з Казахстану; 

16) передбачити у зовнішній політиці України захист національних та культурних прав 
автохтонного українського населення Берестейщини, Республіка Білорусь, якому 
відмовлено у офіційній реєстрації української громадської організації; 

17) вимагати від владних структур Російської Федерації виконання всіх умов українсько-
російського договору про задоволення культурних та релігійних потреб українців у Росії; 

18) боротись проти торгівлі українцями за кордоном; співпрацювати в цьому напрямку з ООН, 
Радою Європи, Європейською Комісією та з іншими міжнародними організаціями; надавати 
підтримку неурядовим організаціям, які допомагають жертвам цього злочину; 
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19) створити спільний комітет Уряду України і Світового Конґресу Українців з питання розвитку 
та утвердження української мови у всіх сферах суспільного життя в Україні та в діяспорі;  

20) забезпечити постійне використання української мови у органах влади, у армії, у засобах 
масової інформації; 

21) сприяти збільшенню україномовних шкіл у східних регіонах України; 

22) збільшити кількість годин української мови й літератури у середніх школах; 

23) забезпечити викладання українською мовою у всіх навчальних закладах України; 

24) непримиренно ставитись до тенденції збереження російської мови у викладанні та 
спілкуванні у вищих навчальних закладах України; 

25) сприяти українському книговидавництву; 

26) забезпечити включення теми Голодомору-геноциду до навчальних програм усіх вищих 
навчальних закладів і шкіл та видання навчально-виховних матеріалів на цю тему згідно з 
віковими психологічними особливостями; 

27) створити центри підтримки української освіти та культури при закордонних 
представництвах України в державах компактного проживання української діяспори; 

28) забезпечити регулярне постачання україномовних книг, навчальних та мультимедійних 
матеріялів, періодики, предметів державної символіки та оснащення для навчальних 
приміщень суботніх і недільних шкіл діяспори та українських клясів загальноосвітніх шкіл; 

29) сприяти створенню різнорівневих інтернетних програм з української мови для дітей і 
дорослих в Україні та діяспорі; 

30) подбати про участь дипломатів та державних діячів України у святкових заходах 
українських освітніх закладів діяспори та практикувати відзначення від імені України кращих 
учителів та учнів; 

31) надавати фінансову підтримку для проведення в Україні та в державах проживання 
діяспори українських таборів відпочинку та семінарів і курсів для учителів та учнів; 

32) вжити термінових заходів щодо збереження в м. Почаїв, Тернопільська область, музею 
Івана Хворостецького - відомого українського митця; 

33) припинити процедуру незаконного виселення бібліотеки для дітей у м. Полтава, покарати 
винних та забезпечити виконання рішення Президента України від 2007 р. про виділення 
бюджетних коштів на будівництво нового приміщення бібліотеки;  

34) заснувати в Україні інститут ім. Івана Франка (на зразок інституту Ґете у Німеччині чи 
інституту Сервантеса в Іспанії) з метою популяризації величних надбань українського 
народу в світі; 

35) забезпечити виконання Закону України “Про вивезення, ввезення та повернення 
культурних цінностей”;  

36) підтримувати громадські організації України та зарубіжжя, діяльність яких спрямована на 
підготовку міжнародного суду над злочинами комунізму проти людства; 

37) розширювати співпрацю міністерств України з відповідними громадськими організаціями 
діяспори; 

38) співпрацювати з Суспільною службою України та допомагати іншим благодійним 
організаціям в Україні; 

39) надавати передбачену Конституцією та законодавством України державну підтримку 
благодійницькій діяльності щодо дітей, а зокрема  Міжнародному благодійному фонду 
“Діти України”; 

40) звільнити від оподаткування всю гуманітарну допомогу, що поступає з-за кордону; 
спростити процедуру митного оформлення гуманітарної допомоги та створити відповідний 
орган для координації та розподілу цієї допомоги в Україні; 

41) розвивати меценатство в Україні, залучати до участі у гуманітарних проектах великий 
бізнес; 
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42) наполегливо дбати про охорону здоров’я громадян України, а особливо дітей та людей 
похилого віку; 

43) захищати гідність та цінувати вартість людини; забезпечити надання відповідної медичної 
допомоги матерям при народженні дітей та підтримувати батьків у вихованні дітей; 
допомагати суспільству в боротьбі з алькоголізмом, наркоманією, сприяти впровадженню 
сучасної стратегії плянування сім’ї і запобігання абортам, попередженню СНІДУ та інших 
соціяльних проблем; 

44) зобов’язати посольства і консульства України підтримувати контакти з прийомними дітьми з 
України; 

45) Міністерству закордонних справ розпочати впорядкування процедури продовження 
паспортів громадян України; 

46) сприяти високому рівню проведення в Україні фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2012 р. 
з метою піднесення державного престижу в світі; 

47) підтримати пропозицію щодо проведення Олімпіади 2016 р. у Чикаго (США), беручи до 
уваги наявність там великої української діяспори та те, що Київ і Чикаго є містами-
побратимами. 

IV. До керівних органів, рад і комісій Світового Конґресу Українців 

IX Світовий Конґрес Українців закликає керівні органи, ради і комісії Світового Конґресу 
Українців: 

1) кожного року встановляти перелік важливих дат для відзначення світовим українством; 

2) звернутися до Європейського Союзу і держав НАТО з метою запобігти порушенню Росією 
території України та її суверенітету; 

3) виготовити проєкт щодо включення до Верховної Ради України як депутатів представників 
української діяспори, як це практикується в інших державах; 

4) вести активну роботу щодо повернення в Україну архівів із Заходу та з держав колишнього 
СРСР для належного їх опрацювання та збереження;  

5) продовжувати діяльність щодо об’єктивного наукового висвітлення історії Голодомору   
1932-33 рр. та Переяславської ради 1654 р.; 

6) досліджувати питання про дотримання прав українців, а зокрема у державах нового 
поселення українських громадян, та всіляко захищати їхні права; 

7) підготувати на основі законодавства Європейського Союзу пропозиції щодо більш 
ефективного розвитку українських меншин у країнах Європейського Союзу, зокрема у 
сферах мови та культури; 

8) у 60-ту річницю Загальної деклярації прав людини ООН здійснити моніторинг дотримання 
прав українців, у першу чергу в тих державах, що дискримінують ці права всупереч 
підписаному зобов’язанню; 

9) звернутися до Уряду Росії з вимогою виплатити компенсацію всім ув’язненим українцям, які 
були вивезені з України на працю в Росію; 

10) вжити заходів щодо зустрічі Президента Світового Конґресу Українців з Прем’єр-міністром 
Польщі у справі української меншини у Польщі, зокрема в питанні засудження Польщею 
антиукраїнської акції “Вісла”, ліквідації її наслідків та повернення майна українським 
вигнанцям з Лемківщини та Холмщини і надання їм статусу депортованих; 

11) збільшити фінансування Комісії людських та громадянських прав Світового Конґресу 
Українців для затруднення кваліфікованого працівника; 

12) створити комісію з числа досвідчених фахівців кооперативної справи в діяспорі та в Україні 
для опрацювання питань, що стосуються оновлення організаційного статусу та 
пріоритетних напрямків діяльності Української світової кооперативної ради Світового 
Конґресу Українців в майбутньому; 

13) активно підтримувати запропоновані та затверджені ООН у 2000 р. заходи, спрямовані на 
зменшення бідності, та слідкувати за виконанням державних програм щодо зменшення 
бідності у країнах перебування українців; 
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14) захищати гідність українських родин, які перебувають за межами України; 

15) розробити та подати до Кабінету Міністрів України відповідні пропозиції до Положення про 
статус трудових емігрантів; 

16) створити стипендійний фонд “Євшан-зілля” для сприяння поверненню на історичну 
Батьківщину представників Східної діяспори; 

17) скликати світовий форум українських підприємців для спільного вироблення програми 
співробітництва та рекомендацій щодо державної економічної діяльності; 

18) закликати наукові установи та навчальні заклади України до зміцнення взаємодії у 
питаннях розвитку української науки про суспільствознавство шляхом спільного 
проведення наукових конгресів, конференцій, симпозіумів, спільного видання літератури 
науково-популярного характеру; 

19) поглибити зв’язки з Українським Вільним Університетом та з українськими науковими і 
культурно-освітніми установами держав колишнього СРСР, зокрема з Культурним центром 
України в Москві; 

20) надавати постійну допомогу організаціям, які займаються національним вихованням; 

21) сприяти, щоб український Міжнародний дитячий табір “Артек” став світовим центром 
національного виховання, української мови та культури; 

22) сприяти посиленню зв’язків українських шкіл України і Західної діяcпори зі школами Східної 
діяспори з метою надання всебічної допомоги; 

23) сприяти діяльності Конференції українських молодечих організацій та розширенню 
контактів і співпраці між українськими молодечими та студентськими організаціями діяспори 
і України; 

24) допомагати новоствореним діяспорним організаціям у розвитку їхньої харитативної 
діяльності; 

25) співпрацювати з українськими харитативними організаціями діяспори в координації 
допомогових акцій та заохочувати їх звітувати Світовій раді суспільної служби Світового 
Конґресу Українців про свою діяльність; 

26) допомагати у створенні суспільних служб при українських громадах у країнах нового 
поселення та в інших країнах, надавати гуманітарну допомогу потребуючим українцям; 

27) продовжувати збірку допомоги для потерпілих від повені в Україні у 2008 р., слідкувати, 
щоб допомога дійшла до потребуючих; 

28) створити при Світовому Конґресі Українців комітет для підготовки відзначення 200-річчя з 
дня народження Тараса Шевченка та закликати українські крайові центральні репрезентації 
до створення таких комітетів; підготувати звернення до Генеральної Асамблеї ООН щодо 
проголошення 2014 р. роком Шевченка і України; 

29) сприяти перекладу на різні мови творів клясиків української літератури і кращих сучасних 
українських авторів для ознайомлення світу з багатим літературним надбанням України; 

30) виготовити у співпраці з центральними репрезентаціями українських громад довідники (у 
друкованій та електронній формі) про національно-культурне життя українців у кожній країні 
(українською, англійською та державними мовами) та періодично усучаснювати їх зміст;  

31) сприяти відкриттю українського культурно-інформаційного центру у Санкт-Петербурзі у 
зв’язку з відзначенням 195-річчя з дня народження Тараса Шевченка і 200-річчя з дня 
народження Миколи Гоголя; 

32) постійно вдосконалювати інтернетну сторінку Світового Конґресу Українців; 

33) включити до наступного фінансового звіту Світового Конґресу Українців відомості про 
балянс Світового Конґресу Українців. 

 

 




