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До Високопреподобних парохів та отців всіх парафій!  

 

До Вельмишановних голів і представників українських організацій та установ!  

 

На Річних Загальних Зборах Українського Конґресового Комітету Америки-Відділ 

Ілліной , які відбулися 10 травня 2014 року, одноголосно підтверджено правила які 

зазначено в Статуті УККА стосовно членства в Українському Конґресовому Комітеті 

Америки - громадської парасольної організації яка представляє українську громаду в 

США.  

 

Згідно із статутом Українського Конґресового Комітету Америки (прийнятого в 2008 році 

на ХХ Конґресі Українців), “…членство УККА складають українські організації, 

товариства, комітети і клуби через своїх представників...Фізичні особи можуть стати 

членами УККА...котрі відповідають всім приписам членства…із умовою про свою згоду з 

метою і завданням УККА та щорічно сплачувати національний даток на Український 

Народний Фонд...”  Вимагається даток $100.00 від організації, товариства, комітету і клубу.  

Особам котрі бажають стати членами УККА, Іллінойський Відділ має вказані датки згідно 

із статутом і повідомить зацікавлених  при запиті. 

 

Ново-вибрана Президія Іллінойського Відділу УККА 2014-2015 звертається до українських 

суспільно-громадських і молодечих організацій назначити одного представника  до управи 

УККА-ІЛЛ.   Представник  буде  запрошений(а) на ширші засідання управи і мати право 

голосу.  Присутність дасть нагоду представнику висловити підсумки завершиних заходів ; 

рівнож, президії повідомити громаду про сплановані заходи і почути громадський відгук.  

Вимагається скласти особистий даток на Український Народний Фонд (УНФ) в сумі $50.00 

від кожної працюючої особи.     

 

Сподіваємося, що підтвердження та пояснення правила в Статуті УККА стосовно членства  

забезпечить порядок та розуміння у проваджені громадської роботи представницькою 

парасольною організацією УККА, яка діє в імені громади для плідної співпраці, спільної 

мети і  добра української громади та України. 

 

Заява залучена.  Просьба повернути як найшвидше.  

 

Очікуємо плідну співпрацю та позитивні вирішення, бо в єдності сила народу.  

 

З повагою, 

 

Президія Іллінойського Відділу УККА 

 

  



 

Український Конґресовий Комітет Америки - Відділ Ілліной 

Ukrainian Congress Committee of America - Illinois Division 

2247 West Chicago Avenue 

Chicago, Illinois 60622 

 
ЗАЯВА 

до 
ЧЛЕНСТВА УПРАВИ 

 

Ім’я (організація, товариство, комітет, клуб) 

 
 

Члени управи- 

 

Голова - Ім’я    (укр.)_______________________ (англ.)__________________________________   

 
адреса____________________________________________________________ Зона_____________ 
 
ном. телефона_______________________ Е-пошта _______________________________________  
 

Секретар- Ім’я    (укр.) ______________________ (англ.)________________________________ 

 
адреса_____________________________________________________________Зона_____________ 
 
ном. телефона_______________________ Е-пошта________________________________________ 
 

=============================================================== 
 

ПРЕДСТАВНИК до УККА- Відділ ІЛЛ  ________________________________________________ 

  
адреса_____________________________________________________________Зона_____________ 
 
ном. телефона_______________________ Е-пошта________________________________________ 
 

ОСОБА ЯКА ЗАСТУПАТИМЕ ЧАС ВІДСУТНОСТИ НА ЗАСІДАННІ УПРАВИ УККА-ІЛЛ. 

 

ЗАСТУПНИК до УККА- Відділ ІЛЛ  __________________________________________________ 

 
адреса_____________________________________________________________Зона_____________ 
 
ном. телефона_______________________ Е-пошта________________________________________ 
 

 
Даток на УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ ФОНД ___________[oрг., товар., ком., клуб - $100.00] 

Виписати чеки на UCCA-Ukrainian National Fund та вислати за адресою- 

Ukrainian Congress Committee of America – Illinois Division 
c/o Maria Shcherbyuk 

2247 West Chicago Avenue 
Chicago, IL   60622-4828 

 
Підпис голови______________________________________          дата_______________________ 
 
Підпис секретара___________________________________          дата________________________ 


