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РЕЗОЛЮЦІЇ 

Х СВІТОВОГО КОНҐРЕСУ УКРАЇНЦІВ 

20-22 серпня 2013 р. 

Львів, Україна 

 

І.   Привітальні. 

Х Світовий Конґрес Українців вітає: 

1. Ієрархів та духовенство Українських Церков.  

2. Владні структури України на всіх рівнях, опозицію та всі національно-демократичні сили 

України. 

3. Голів держав, урядів та парламентаріїв усіх демократичних країн, де проживають українці.  

4. Складові організації Світового Конґресу Українців, Українську всесвітню координаційну 

раду і українські громадські структури в Україні й діаспорі.   

5. Український народ в Україні та діаспорі.  

ІІ.  Декларативні. 

Х Світовий Конґрес Українців: 

1. Закликає до єдності і співпраці український народ та Українські Церкви в Україні 

і в діаспорі для зміцнення світового українства. 

2. Приєднується до українського народу в відзначенні 1025-річчя Хрещення Київської 

держави та 22-ої річниці відновлення незалежності України.  

3. Засуджує тиск з боку Росії, що спрямований на втягування України до Митного 

та Євразійського союзів.  

4. Підтримує підписану в 2013 р. Українською Греко-Католицькою Церквою 

та Римо-Католицькою Церквою Польщі Декларацію про взаємне пробачення і примирення 

з нагоди 70-ої річниці Волинської трагедії.  

5. Засуджує розпалювання ворожнечі між українським і польським народами 

та різні антиукраїнські пропагандистські кампанії, пов`язані з 70-річчям Волинської 

трагедії.  

6. Засуджує звернення 148 народних депутатів Верховної Ради України до Сейму Польщі 

з закликом визнати Волинську трагедію геноцидом польського народу, що не підтримав 

Сейм Польщі. 

7. Засуджує політику денаціоналізації міністра освіти і науки України. 
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8. Закликає відзначити такі важливі історичні дати:  

- у 2013 р.: 80-річчя Голодомору-геноциду українського народу згідно 

з Законом “Про Голодомор 1932-33 рр. в Україні”;  

- у 2013 р.:  100- річчя від смерті великої української поетеси Лесі Українки; 

- у 2014 р.: 200-річчя від дня народження великого українського пророка 

Тараса Шевченка; 

- у 2016 р.:  25-річчя відновлення незалежності України;  

- у 2016 р.:  100-річчя від смерті великого українського поета Івана Франка; 

- у 2017 р.:  50-річчя діяльності Світового Конґресу Українців та  

- у 2018 р.:  100-річчя проголошення незалежності України. 

III. До владних структур України.   

Х Світовий Конґрес Українців закликає: 

1. Посилити заходи щодо національної безпеки, територіальної цілісності та недоторканності 

кордонів Української держави. 

2. Неухильно дотримуватись принципів демократії. 

3. Робити всі необхідні кроки для підписання Угоди про асоціацію між ЄС і Україною під час 

Третього саміту країн “Східного партнерства” 28-29 листопада 2013 р. у Вільнюсі, Литва. 

4. Негайно виконати ключові вимоги Європейського Союзу, необхідні для підписання 

Угоди про асоціацію між ЄС і Україною, а зокрема: 

- звільнити лідера опозиції Юлію Тимошенко та припинити вибіркове правосуддя; 

- здійснити реформи правової та судової системи, у тому числі й прокуратури, та 

- пристосувати виборче законодавство до європейських стандартів. 

5. Припинити рух України до будь-якого членства в домінованих Росією Митному 

та Євразійському союзах, що є прямою дорогою до відновлення Радянського Союзу, 

та, натомість, підтримувати сусідські відносини з Росією на засадах національних інтересів 

України, рівноправності та пошани суверенітету кожної держави. 

6. Забезпечувати проведення демократичних, чесних і прозорих виборів, 

зокрема президентських виборів 2015 р., та право на голосування тим громадянам України, 

які перебувають за її межами.  

7. Відновити порушені права осіб, які стали об’єктом політичного чи вибіркового правосуддя.  

8. Заборонити діяльність Комуністичної партії в Україні. 

9. Сприяти розвитку української мови як єдиної державної мови в Україні та припинити 

просування російської мови як другої державної. 

10. Забезпечити постійне використання української мови у всіх сферах, передбачених 

Конституцією України, зокрема в діяльності органів державної влади, збройних силах 

та службовім секторі. 

11. Забезпечити викладання українською мовою у всіх навчальних закладах України, 

не дозволяти закриття шкіл з українською мовою навчання та сприяти збільшенню 

україномовних шкіл у Східних областях України. 
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12. Сприяти україномовному книговидавництву.  

13. Забезпечити включення теми Голодомору-геноциду 1932-33 рр. до навчальних програм 

усіх вищих навчальних закладів і шкіл та видання навчально-виховних матеріалів 

на цю тему. 

14. Сприяти зібранню, опрацюванню та оприлюдненню документів та матеріалів про події, 

пов’язані з репресіями українців протягом останніх століть, а зокрема щодо злочинів 

комунізму проти людства. 

15. Визнати геноцид вірменського народу. 

16. Сприяти прийняттю нормативних та законодавчих актів, що спрямовані на правовий 

та соціальний захист трудових мігрантів.  

17. Виробити стратегію щодо укладення двосторонніх угод України з державами проживання 

українських мігрантів стосовно їхнього правового захисту та врегулювання міграційних 

питань, пов’язаних з працевлаштуванням, пенсійними виплатами та володінням майном.  

18. Прийняти програму повернення в Україну українських заробітчан, їх працевлаштуванню 

та возз’єднанню з родинами.  

19. Прийняти програму повернення в Україну етнічних українців. 

20. Визнати воїнів ОУН-УПА та всіх інших формацій, які боролися за незалежність України, 

її воюючою стороною, забезпечити їх усіма відповідними пільгами та повернути 

конфісковане майно особам, насильно вивезеним у Середню Азію та Сибір.  

21. Захищати гідність та цінувати вартість людини; наполегливо дбати про охорону здоров’я 

громадян України, а особливо дітей та людей похилого віку; забезпечувати надання 

відповідної медичної допомоги матерям при народженні дітей та підтримувати батьків 

у вихованні дітей; допомагати суспільству в боротьбі з алкоголізмом і наркоманією, 

в запобіганні абортам, у попередженні СНІДУ та інших соціальних проблем.  

22. Боротись проти торгівлі українцями; співпрацювати в цьому напрямку з ООН, 

Європейською Комісією, Радою Європи та з іншими міжнародними інституціями; надавати 

підтримку неурядовим організаціям, які допомагають жертвам цього злочину. 

23. Вимагати від владних структур Росії виконання всіх зобов'язань стосовно задоволення 

релігійних та культурних потреб українців у Росії.  

24. Зобов’язати Посольство та генеральні консульства України в Росії допомагати 

регіональним українським національно-культурним товариствам у створенні відповідних 

українських суб’єктів, зокрема українських шкіл та культурно-освітніх осередків.  

25. Сприяти створенню інтернет-ресурсу українських організацій в Росії.  

26. Підписати угоду між Україною та Росією щодо визнання в Росії свідоцтв про підвищення 

кваліфікації з предметів українознавчого циклу, які викладачі з Росії можуть отримати 

в Україні. 

27. Забезпечити регулярне постачання україномовних книг, навчальних та мультимедійних 

матеріалів, періодики, предметів державної символіки та приладдя для українських 

освітніх закладів діаспори. 

28. Сприяти проведенню курсів для вчителів українських навчальних закладів діаспори.  

29. Сприяти створенню та діяльності в Україні і державах проживання української діаспори 

постійно діючих таборів для патріотичного виховання української молоді. 
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30. Не оподатковувати благодійні пожертви та не приймати зміни до Статті 6 Законопроекту 

“Про внесення змін до Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні 

організації”, що ускладнюють процес надання благодійної допомоги.  

31. Розвивати меценатство в Україні та залучати підприємців до підтримки гуманітарних 

проектів. 

32. Захистити історико-культурну спадщину України – архітектурний ансамбль 

Софії Київської та його охоронну зону, що входять до складу об’єктів 

Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

33. Забезпечити виконання Закону України “Про вивезення, ввезення та повернення 

культурних цінностей”.  

34. Вести активну діяльність щодо повернення в Україну архівів з держав колишнього СРСР 

для належного їх опрацювання та збереження.  

35. Розширювати співпрацю міністерств України з українськими громадськими організаціями 

діаспори в реалізації корисних проектів.  

36. Створити при закордонних представництвах України в державах проживання української 

діаспори центри підтримки української освіти та культури.  

37. Надати українській діаспорі право бути відповідно репрезентованій у Верховній Раді 

України.  

IV.  До міжнародного співтовариства. 

Х Світовий Конґрес Українців закликає: 

1. Засудити тиск з боку Росії, спрямований на втягування України до Митного 

та Євразійського союзів, та стати на захист України. 

2. Прийняти відповідні державні акти про визнання Голодомору геноцидом українського 

народу всі держави світу, які ще цього не зробили. 

V.  До Європейського Союзу. 

Х Світовий Конґрес Українців закликає: 

1. Сприяти процесам євроінтеграції України на основі довгострокових стратегічних інтересів 

Європи та України. 

2. Прийняти позитивне рішення щодо підписання Угоди про асоціацію між ЄС і Україною 

під час Третього саміту країн “Східного партнерства” 28-29 листопада 2013 р. у Вільнюсі, 

Литва. 

VI.   До США і Великобританії. 

Х Світовий Конґрес Українців закликає: 

1. Засудити дії Росії, спрямовані, щоб не допустити підписання Угоди про асоціацію 

між ЄС і Україною, що порушують Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку 

із приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, підписаний 

Україною, США, Великобританією та Росією в 1994 р.  

2. Робити моніторинг дотримання Росією своїх міжнародних зобов'язань щодо України 

та української меншини в Росії, а також Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку 

із приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї та відповідно 

реагувати на всі його порушення. 
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VII.  До керівних органів Світового Конґресу Українців. 

Х Світовий Конґрес Українців закликає: 

1. Захищати незалежність та суверенітет України. 

2. Сприяти процесам демократизації, євроінтеграції та українізації України. 

3. Сприяти підписанню на основі довгострокових стратегічних інтересів Європи та України 

Угоди про асоціацію між ЄС і Україною під час Третього саміту країн 

“Східного партнерства” 28-29 листопада 2013 р. у Вільнюсі, Литва. 

4. Робити моніторинг дотримання Росією своїх міжнародних зобов'язань щодо України 

та української меншини в Росії, а також Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку 

із приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї та відповідно 

реагувати на всі його порушення. 

5. Захищати людські та національні права українців незалежно від місця їхнього проживання.  

6. У 2013 р., в 65-ту річницю Загальної декларації прав людини ООН, здійснити моніторинг 

дотримання прав українців.  

7. Захищати гідність українців, які проживають за межами України. 

8. Зміцнювати світове українство у просуванні спільних інтересів. 

9. На основі законодавства Європейського Союзу підготувати пропозиції щодо більш 

ефективного розвитку українських національних меншин, що діють на терені країн 

Європейського Союзу, зокрема у сферах української мови та культури. 

10. Сприяти діяльності українських громадських організацій, які займаються національним 

вихованням української молоді, та зміцненню співпраці між українськими молодіжними 

та студентськими організаціями діаспори і України. 

11. Сприяти створенню та розбудові українських діаспорних організацій. 

12. Підтримувати тісний зв’язок з українськими громадами в світі та Екзекутивному комітету 

Світового Конґресу Українців щорічно відвідувати українські громади Східної діаспори. 

13. Сприяти зміцненню співпраці українських громадських організацій діаспори та України 

з відповідними міністерствами України в різних сферах життєдіяльності. 

14. Поглиблювати зв’язки з українськими науковими і культурно-освітніми установами в світі.  

15. Підтримувати українські доброчинні організації у їхніх зверненнях до Уряду України 

стосовно фінансування проектів, корисних для українського народу. 

16. Сприяти створенню неурядового міжнародного аналітичного центру для вивчення 

важливих питань українців у всьому світі та підготовки відповідних рекомендацій.  

17. Співпрацювати з усіма державними структурами, громадськими організаціями 

та установами в Україні і за її межами, чия діяльність спрямована на подолання 

тоталітарного минулого в Україні та відновлення історичної пам’яті і утвердження 

Української держави на основі європейських цінностей. 

18. Сприяти визнанню Голодомору 1932-33 рр. геноцидом українського народу тими держави 

світу, які ще цього не зробили. 

19. Продовжувати діяльність щодо об’єктивного наукового висвітлення історії України, 

а зокрема Голодомору 1932-33 рр. 
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20. Кожного року встановляти перелік важливих дат для відзначення світовим українством. 

21. Закликати Генеральну асамблею ООН проголосити 2014 р. роком України 

і Тараса Шевченка.   

22. Створити при Світовому Конґресі Українців комісію з відзначення 200-річчя з дня 

народження Тараса Шевченка та закликати українські крайові центральні репрезентації 

до створення подібних комісій. 

23. У 2014 р. велично відзначити у всіх країнах проживання українців 200-річчя з дня 

народження Тараса Шевченка та сприяти проведенню заходів на зразок проекту 

дослідника-монументаліста Руслана Теліпського “Монументальна Шевченкіана”.  

24. Сприяти відкриттю Українського культурно-інформаційного центру в Санкт-Петербурзі 

у зв’язку з відзначенням 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка.  

25. Постійно вдосконалювати соціальні мережі Світового Конґресу Українців. 

26. Сприяти перекладу на різні мови творів класиків української літератури і кращих сучасних 

українських авторів для ознайомлення світу з багатим літературним надбанням України.  

27. Підтримати літературну премію “Великий їжак” - першу українську недержавну премію 

в Україні для відзначення сучасних авторів найкращих україномовних книг для дітей, 

незалежно від місця проживання автора.  

28. Започаткувати конкурс україномовних літературних творів сучасних авторів діаспори.  

29. У співпраці з українськими крайовими центральними репрезентаціями підготувати 

друковані та електронні довідники про національно-культурне життя українців у країнах 

їхнього проживання.  

30. Сприяти співпраці, обміну досвідом та навчальними матеріалами між українськими 

освітніми закладами різних країн світу.  

31. Сприяти розробці стандартів з вивчення української мови та інших українознавчих 

предметів для навчальних закладів діаспори. 

32. Скласти перелік найважливіших україномовних видань та розповсюдити його серед 

усіх українських громадах діаспори. 

33. Співпрацювати з українськими громадськими та добродійними організаціями діаспори 

та заохочувати їх інформувати Світову раду Суспільної служби Світового Конґресу 

Українців про зроблений внесок у ході різних допомогових акцій. 

34. Сприяти осередкам Суспільної служби України в переході на самостійне фінансування 

своїх програм, на зразок програми Суспільної служби українців Канади, та співпрацювати 

з Головною управою Суспільної служби України в справі активізації добровольців 

з відповідною підготовкою.  

 


