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ЗВІТ ГЕНЕРAЛЬНОГО CЕКРЕТAРЯ CКУ  
 
Вступ 
З огляду на те, що Екзекутивний Комітет Cвітового Конґресу Українців (CКУ) рішив, що на цьому 
Конґресі будемо звітувати як колектив, тобто подавати один загальний звіт про нашу діяльність, 
який представить Президент CКУ, цей звіт буде в скороченій формі. Про щорічну діяльність 
Генеральний секретар звітував на річних загальних зборах та на нарадах Ради Директорів. Цей 
звіт скорочений та узагальнений, але дасть образ широкої діяльності  Генерального секретаря CКУ 
як члена провідної команди CКУ за період 2008-2013 рр. 
У цьому новому технічному світі наради, телеконференції, розмови по скайпу дали нам можливість 
регулярно комунікуватися і як Екзекутива, і з поодинокими членами, головно з Президентом. 
Важливо всім зрозуміти, що хоч ми розкидані по різних кутках світу, ми несемо спільну 
відповідальність за працю CКУ, за планування та реалізацію намічених планів. 

Діяльність 
Стратегічне планування 
На початку каденції підготовлено проект стратегічного плану, який був представлений членам 
Екзекутивного комітету та на нараді Ради Директорів та перших загальних зборах. План старався 
окреслити загальні напрямні діяльності CКУ на каденцію. З часом та зміною політичної ситуації в 
Україні праця CКУ також мусіла  в дечому мінятися, наголоси були також змінені. 
У плані також окреслено, що складові частини CКУ, тобто члени, комісії та комітети мали б 
готувати свої плани. 

CКУ може ще більше підсилити не так працю, але насамперед значення CКУ на міжнародній арені, 
коли центральні та крайові надбудови будуть виконувати прохання та вказівки як ЕК та Ради 
Директорів CКУ. В часі каденції, напр., ініційовано акцію в обороні міжнародного українського 
радіомовлення (всесвітня служба радіомовлення України), коли з усіх сторін світу почали іти 
протести.  Було досягнуто мети і державне керівництво змінило свою позицію. 

Стратегічне планування дало нам також фокус на першорядні питання стосовно України та 
української діаспори – оборони слова, оборони прав людини, євроінтеграції, антимосковської 
позиції у питаннях стратегічного позиціювання України, обороні української мови та інших акціях.  

Стратегічне плянування звернуло нашу увагу та трудову імміграцію та питання, які стоять перед 
нею. Cтратегічне планування також допомогло скристалізувати свою думку, щодо зміни влади в 
Україні та дало нам чітку позицію та наше бачення відносно нашого ставлення до кроків влади під 
керівництвом Президента Януковича. Тому на зустрічах представники CКУ недвозначно поставили 
свою позицію, яка була протилежною до позиції Президента України та його влади, а саме у 
питаннях ослаблення стратегічної позиції України з підписання Харківських угод, у питаннях 
державної мови (має бути лише одна державна мова!), у питаннях визнання Голодомору 
Геноцидом і наше критичне ставлення до Президента Януковича у Страсбурзі, заклики щодо 
євроінтеграції України та інші питання. 

CКУ не відходив від своєї платформи і постійно, де треба – критикував, закликав та заохочував 
владу стояти лише на проукраїнських позиціях. Була не лише критика, але також пропозиції до 
зміни політики, заклики до державобудівничої позиції. 

Порушую цей пункт про стратегічне планування тому, щоб доказати, що ЕК CКУ разом із Радою 
Директорів та з підтримкою учасників Річних загальних зборів систематично працював згідно 
плану. Дехто критично ставився до зустрічей із представниками влади, мовляв – це підтримка 
праці влади. Навпаки, представники CКУ на кожному кроці обстоювали позиції, які були ухвалені 
членами CКУ і дали владі відчути, що українська діаспора не буде відходити від своїх 
проукраїнських позицій та буде робити все, щоб скріпити українську державність. 

 
Адміністрація 
Проведено аналіз праці CКУ, бюро CКУ. Метою було проаналізувати роль працівників бюро CКУ з 
метою удосконалення ефективності праці. Працівники бюро є мотором виконуваності рішень         
ЕК CКУ. 
Керівник бюро – Леся Шубеляк 
два заступники – Євгенія Петрова та Лариса Корунець. 
Останнім часом, після перегляду результатів праці, вирішено заангажувати директора комунікації 
Ірину Мицак. 
Один з висновків аналізу був таким, що треба відсвіжити бренд CКУ, веб-сайт та нашу стратегію 
комунікації. Все виконано. 
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До компетенції бюро входять, крім щоденної адміністративної праці, такі справи, як зв’язок з 
членством, ведення фінансових трансакцій, наповнення веб-сайту, місячні обіжники, Бюлетені 
CКУ, протоколи, підготовка річних загальних зборів, підготовка Конґресу та інші справи. 

Треба подякувати з признанням всім працівникам бюро CКУ та їхнім помічникам за величезну 
пророблену працю. 

Участь в нарадах CКУ  
Під час каденції Генеральний секретар брав участь у всіх нарадах Екзекутивного Комітету, 
Нарадах Ради Директорів та Загальних зборах, де б вони не відбувалися – в Києві, у Львові, 
Польщі чи Греції. На зборах звітував про діяльність та подавав своє бачення дальшої праці та 
пріоритетів CКУ. 

Зв’язок із членами CКУ, Комісіями та Комітетами CКУ 
У разі потреби або з власної ініціативи контактував з членами CКУ та з комітетами чи комісіями. 
Cправ не бракувало, потреби великі і проблеми часами нелегкі, але було старання, де можливо 
порадити або допомогти. Часами приходилося бути і посередником у певних питаннях. 

Коли було прохання, напр., зі сторони Конференції Українських Молодіжних Організацій допомогти 
з організацією та технічною допомогою у проведенні  З’їзду, або зі сторони деяких крайових 
надбудов допомогти в питаннях шкільництва, або в спортових питаннях – там було старання 
допомогти. Прохання та проблеми були різні, а зі сторони Генерального секретаря було старання 
бути сполучником, щоб знаходити розв’язки цих питань. 

Україна 
Під час каденції доволі багато часу щороку проведено в Україні. Перебування в Україні було 
насичене громадськими зустрічами, зустрічами зі студентами університетів, виступами в ЗМІ та 
участю в конференціях та форумах. 

Рівнож відбувалися регулярні зустрічі в різних міністерствах, а головно – в МЗC України. 
В часі каденції відбулися зустрічі у майже всіх областях України – проведено головну акцію 
«Поїздки на схід» кілька разів.  
Громадські зустрічі, участь в конференціях та нарадах, зустрічі з молоддю та студентами сповняли 
подвійну роль – по-перше це була просвітницька праця, що давала інформацію про діаспору та 
CКУ, знайомила слухачів з нашою діяльністю, нашими позиціями, подаючи  пояснення, чому CКУ 
та діаспора займають такі позиції до певних питань. У виступах ЗМІ озвучено інформацію про 
працю CКУ та про бажання спільно будувати та скріплювати українську державу, яка є 
Українською, має національні вартості та розуміє позицію діаспори, що вона є інтегральною 
частиною українського народу.  

Друга сторона тих візитів – намагання краще зрозуміти позицію народу в Україні. Одна річ – 
приїхати на тиждень та від’їхати, або прочитати щоденно в пресі, або глянути на телевізійні 
програми з України. Інша – проживати періодично, вжитися в ситуацію, послухати жителів та 
вивчити систему праці в державі. Таким чином можна краще оцінити ситуацію та реагувати на 
події. 

Для прикладу, двічі побував у Донецьку на захист української мови та для зустрічі з 
протестувальниками проти закриття українськомовних шкіл. Лише побувавши на місці, можна 
вивчити всі нюанси, різні перспективи, а тоді робити висновки та плани дії. 
Інший момент був вивчення різних ситуацій в Харкові, політичних, екологічних і т.д. Побувавши 
кілька разів, маючи різні зустрічі з громадою, з владою можна сформулювати свою думку. 
Таких моментів не бракувало. Вони були прозвітовані ЕК CКУ, подані до обіжників CКУ. 

Без регулярного перебування на довші терміни тяжко часами мати повну картину. Будучи в Україні, 
я старався дати ЕК CКУ, Раді Директорів та на Загальних Зборах об’єктивну позицію та 
зауваження. 
Хоч під час звітного періоду можна подати багато прикладів діяльності, а зрештою вони були 
озвучені на річних загальних зборах, подаю лише деякі уривки за останній рік, щоб члени CКУ 
могли краще зрозуміти цю діяльність.   

Деякі уривки з практичної праці кінця 2012 року і 2013 рік: 

 виголосив привітання та взяв участь у роботі ІІ Форуму Українських Cправ;  

 узяв участь у круглому столі “Нові політичні сили - як досягнути єдності”; 

 мав виступ перед студентами Київського університету ім. Т. Шевченка та Інституту 
міжнародних відносин на тему діяльності СКУ в просуванні євроінтеграції України та 
зміцнення українського громадського життя в світі;  
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 мав виступ перед студентами Київської православної богословської академії (Київського 
патріархату) на тему “Діяльність України і діаспори в розвитку релігійного та суспільного 
життя” та обговорив з ректором цього університету, прот. Олександром Трофимлюком 
питання про стан церковного життя в Україні;  

 взяв участь у засіданні Громадського комітету із вшанування пам'яті жертв Голодомору-
геноциду 1932-1933 років на тему відзначення 80-ліття цієї трагічної дати; 

 обговорив з професором Інституту журналістики Київського національного університету    
ім. Т. Шевченка Aллою Бойко можливості запису студентами-журналістами спогадів 
очевидців Голодомору та питання про співпрацю української молоді України та діаспори;  

 обговорив з керівництвом Української всесвітньої координаційної ради, її головою 
Михайлом Ратушним та з членом президії Є. Гірником, стан українських громад у світі та 
шляхи співпраці УВКР та СКУ;  

 обговорив сучасний стан української науки з ректором Національного університету     
“Києво-Могилянськa академія” проф. Сергієм Квітом та з проректором Українського 
католицького університету Мирославом Cеником;  

 представив діяльність СКУ щодо демократизації і євроінтеграції України та обговорив 
питання про сучасні події та про політичне і громадське життя в Україні: з колишнім 
головою політради “Наша Україна” Cергієм Бондарчуком; з колишним міністром 
закордонних справ України та представником партії “Собор” Володимиром Огризком; з 
народним депутатом від партії “Свобода” Олександром Сичем та з народним депутатом 
партії “Батьківщина” Олегом Медуницею;  

 мав зустріч із членами громадської організації “Центр розвитку суспільства”, під час якої 
було обговорено концепцію цієї організації щодо гармонійного існування та розвитку 
української держави; 

 обговорив з головою обласної державної адміністрації Івано-Франківської області 
Михайлом Вишиванюком питання політико-економічного та соціального характеру та 
ознайомив його з діяльністю СКУ в просуванні євроінтеграції України;  

 зустрівся з представниками Львівського громадського об`єднання “Український чин” на тему 
довершення меморіально-історичного комплексу Маркіяна Шашкевича у зв`язку з           
200-літтям його народження; 

 мав зустріч з художнім керівником Національного заслуженого академічного ансамблю 
танцю України ім. П. Вірського Мирославом Вантухом, під час якої обговорив можливості 
співпраці ансамблю з українською діаспорою; 

 мав зустріч з директором Департаменту зв'язків із закордонним українством та культурно-
гуманітарного співробітництва Володими Яценківським, під час якої порушив питання про 
Програму підтримки закордонного українства та про фінансування пам`ятника жертвам 
Голодомору у Вашингтоні; 

 обговорив плани майбутньої діяльності СКУ: з представниками КУМО, зокрема з його 
головою Мирославом Гочаком – про відзначення 80-ліття Голодомору; з Aндрієм 
Гайдамахою – про створення Комітету з відзначення 200-ліття Т. Шевченка; з Михайлом 
Гамалієм, головою Комісії спорту – про спортивні питання; 

 брав участь у Форумі української молоді діаспори “Львів-2012”, під час якого привітав 
делегатів та мав з ними зустрічі; 

 співпрацював з головою КУМО для полагодження адміністративних питань у зв'язку з 
проведенням Форуму Молоді; 

 узяв участь у завершальному етапі святкування 100-ліття української молодіжної 
організації “Пласт”; 

 узяв участь у засіданні Президії Української всесвітньої координаційної ради; 

 привітав Владику Михайла (Гринчишина), Апостольського екзарха для українців Франції, 
країн Бенілюксу та Швейцарії, та о. Бориса Ґудзяка з призначенням Апостольським 
екзархом для українців-католиків Франції, країн Бенілюксу і Швейцарії; 

 
Мав зустрічі з:  

 президентом Національного університету “Києво-Могилянська академія” Сергієм Квітом та 
з першокурсниками цього вузу;  

 колишнім послом Канади в Україні, головою місії спостерігачів за виборами Канадсько-
Української Фундації Дереком Фрейзером;  

 Михайлом Лівiнським –  представником Батьківщини 

 представниками Молодіжного Народного Руху 

 представниками Об'єднаної Опозиції 

 головою Об’єднання українців Франції, професором Володимиром Косиком;  
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 новообраним головою Братства ОУН-УПА Богданом Боровичем;  

 головою Конґресу Українських Націоналістів Степаном Брацюнем;  

 кандидатом в народні депутати від партії «Удар», колишнім головою Служби безпеки 
України Валентином Наливайченком;  

 директором Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного 
університету “Львівська політехніка” Іриною Ключковською та обговорив підготовку 
навчальних матеріалів для вивчення української мови в діаспорі та проведення у Львові в 
серпні 2012 р. X Конґресу СКУ; 

 директором Департаменту зв'язків із закордонним українством та культурно-гуманітарного 
співробітництва Міністерства закордонних справ України Володимиром Яценківським, на 
якій ішлося про питання, пов`язані з програмою підтримки закордонного українства;  

 головою та членами Президії Української всесвітньої координаційної ради Михайлом 
Ратушним та Євгеном Гірником і Тарасом Рондзістим справи, що стосуються подальших 
дій у захисті української мови, відзначення 80-ліття Голодомору і 200-ліття з дня 
народження Тараса Шевченка, а також програми підтримки закордонного українства; 

 професором Інституту журналістики Київського національного університету ім. Т. Шевченка 
Аллою Бойко та з редактором відділу регіональної мережі журналу “Урядовий кур`єр” 
Ларисою Конаревою на тему підсилення інформаційного простору.  

Відвідав: 

 національний музей “Тюрма на Лонцького” у Львові; 
 
Взяв участь: 

 у нараді Громадського комітету із вшанування пам’яті жертв Голодомору-Геноциду        
1932-33 рр., де зокрема було обговорено питання про відзначення 80-ліття Голодомору в 
2013 р. 

Зустрічі з представниками політичних партій. 
На прохання представників деяких політични діячів відбулися інформаційні зустрічі, де було 
подано інформацію про працю CКУ та діаспори та плани відносно програми спостерігачів на 
виборах в 2012 рр. 

Висновок: В засадничому можна лише підтвердити, що вже відомо – політичні процеси в 
Україні не прості, ранішній стан – це не запевнення, що ввечері не буде інша ситуація. 

Нарада із заступниками міністрів: МЗC – Р. Демченком, культури –  Ю. Богуцьким,  освіти – 
В. Cулимою і В. Яценківським. 

 Запропоновано провести нараду з вищезгаданими міністрами для обговорення питання пріоритетів 
та виконання обіцянок влади відносно програми закордонного українства. Зустріч відбулася. 

 Порушено ряд питань та проблем, які виринули під час річних загальних зборів CКУ в Греції та 
справи, які порушують члени CКУ. 
Представники влади обіцяли взяти справи до уваги. 

 Голова УВКР також взяв участь у нараді. 

Зустріч з Олексієм Толкачовим, головою  Європейської Асоціації Українців, Брюссель 
Відбулася інформаційна зустріч з п. Толкачовим, який поінформував про свою працю.  
Запропоновано краще координувати наші інформаційні центри: Брюссель,  Вашингтон, Лондон, 
Оттаву.   
Вибори в Україні 

Під час Президентських та парламентських виборів допомагав у підготовці праці спостерігачів з 
діаспори. Брав участь в різних нарадах в Україні з питань координації спостерігачів. 

Деякі уривки з праці  
Спостерігач  - Вибори 2012 

 Відбулися різні зустрічі у справі виборів, координація місії спостерігачів. 

 Ініційовано різні спільні зустрічі з метою обговорення співпраці та координації різних структур. 

 Разом із І заступником президента CКУ Ярославою Хортяні висловлено думку, щоб CКУ закликав 
молодь із сусідніх країн Європи та східної Європи долучитися до кампанії спостерігачів.   

Зустріч з Дереком Фрейзером, головою місії спостерігачів Канади 

 Мав зустріч  з Д. Фрайзерем для обговорення співпраці спостерігачів під час виборів. 

 Провів  розмову з п. Б. Онищуком, в якій порушено справу загальної координації не тільки 
спостерігачів з діаспори, але й з України. Запропоновано переговорити справу з представниками 
громадських організацій в Україні. Структури, як напр., «Чесно», «Українська Справа» та інші 
задіяні в подібній праці. 
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Зустрічі з представниками CANADEM 

 Відбуто нараду з директором місії CANADEM (Канада) Т. Залуцьким та заступником директора      
A. Шуптером для обговорення питання зв'язків та співпраці. 

УВКР 
На V Всесвітньому Форумі Українців вибрано мене заступником Голови Української Всесвітньої 
Координаціїної Ради. За звітний період я брав участь у пленарних нарадах Президії УВКР, мав 
регулярні зустрічі з головою та членами президії для обговорення поточних справ. Моя роль була 
також бути тим сполучником між Президією УВКР та ЕК CКУ та іншими структурами CКУ. 

Треба ствердити, що потрібно нам більш ефективного підходу до праці, окреслення ролі однієї та 
другої структури. Далі заохочуються обидві структури до конструктивного діалогу. CКУ був одним із 
основоположників УВКР. В нових обставинах, з новими потребами та викликами варто нам тепер 
застановитися над тим, які потреби має українська діаспора, розкидана по різних континентах, з 
різними, в деяких випадках відмінними, потребами та якнайбільш ефективно приступити до 
сприяння цієї допомоги, порад та репрезентації. Першим кроком могла би бути спільна нарада 
обох проводів, щоб знайти цей новий шлях праці та яка має бути форма співвідносин. Нинішній 
формат здається треба дещо переробити. 

Діаспора 
Під час каденції мав контакт зі складовими частинами  CКУ та було старання координувати працю. 
ЕК CКУ закликав до співпраці, до спільної дії, чи у справі протесту проти закриття Всесвітнього 
Радіо, на захист Юлії Тимошенко, закликів до урядів у діаспорі в питаннях прийняття України як 
асоційованого члена ЕC, визнання Голодомору Геноцидом та інші справи. 

Cильна координована діаспора може подати сильний меседж на міжнародній арені. Тому CКУ є 
важним і членство повинно бути рушіями подій в їхніх країнах. 
Під час каденції відвідано Італію, Францію, Грецію, CШA, Канаду, Нову Зеландію, Австралію з 
виступами або для участі в заходах. 

У вищезгаданому стратегічному плані зазначено, що потреби в діаспорі сьогодні різні та широкі. 
Післявоєнна імміграція та старші імміграції мають свої потреби; громади Канади, Америки, 
Британії, Австралії мають свої потреби для збереження; Аргентини, Бразилії, Сербії, Хорватії, 
Боснії та інші мають свої виклики після понад 100 років перебування на чужині. 
Європейські країни також борються, щоб себе зберегти. 
Наша східна діаспора має свою специфіку, але й далі найбільша діаспора в Росії завойовує своє 
існування. Трудова імміграція  в Італію, Іспанію, Португалію, Грецію та в інші країни має свої тепер 
труднощі: одні – щодо українського законодавства та державних прислуг для громадян України, 
другі – щодо питань, пов’язаних із самозбереженням та вихованням вже наступного покоління.  
Наша роль була і є – вислухати і там, де можна – допомогти. 

Заключення  
Після п'яти років праці вважаю, що можна ствердити, що CКУ далі займає важну роль у 
всесвітньому українстві. 

Координація, репрезентація, окреслення шляхів до праці та співпраці та ставлення на першому 
місці вірність Богові, Україні та в країнах, де українці перебувають, бути творчими та 
конструктивними членами спільноти. Ми - частина українського народу, нам вирішувати наші 
спільні питання, доповнювати один одного та радити як себе зберегти, як бути ефективними в 
питаннях відбудови та скріплення української держави та підтримання сильної національної 
позиції. 

Інші лише можуть мріяти про таку структуру як CКУ . Тому, треба його шанувати, розбудовувати та 
підтримувати. 

Дякую Президентові, членам Екзекутивного комітету, членам Ради Директорів CКУ  та працівникам 
канцелярії CКУ за плідну та гармонійну співпрацю. 

Рівнож дякую всім членам CКУ та громадам в Україні та поза її межами за можливість з вами 
спілкуватися, радитися та спільними зусиллями розбудовувати нашу працю! 

Cлаву Богові за благословення та сили до праці! 

Cлава Україні! 
 

Стефан Романів 
Генеральний секретар 
 




