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PRESS RELEASE
well as Marian and William Strus for achieving Builder level 3.
At the UOY/CYMK AGM the National UOY/CYMK Executive was elected for
the years 2017-2019:
President - Tanya Buciora
National Organizer - Alexandra Buciora
Treasurer - Michael Lukaczyn
Secretary - Leeza Oravec
Media Coordinator - Natalia Lukaczyn
National Advisor - Natalia Olynyk Kowalenko and Leo Atamanchuk
Parish Priest/Chaplain - Fr. Bohdan Hladio
National Youth Organizers
- Christina Kowalenko and Yurij Hladio (subject to change)
Christina Kowalenko spoke about the challenges and successes during the
past year. A more extensive report on the UOY/CYMK AGM and outcomes will
follow at a later date.
During the session of the Ukrainian Museum of Canada of the Ukrainian Women’s Association of Canada, informational reports were presented by Mrs.
Alicia Klopoushak, President of the Museum Board and Presidents of the Provincial Branch Museums. At the reconvened UWAC Biennial meeting, there was
considerable discussion on the proposed museum bylaw amendments and a lively exchange regarding the Museum Board’s decision to hold their AGM in Saskatoon in September rather than during the USRL Convention.
The focus of the CYC/USRL’s AGM was mainly 1) on the receipt and ratification of resolutions and reports from the Component and Affiliated organizations, 2) discussion of its own resolution regarding restructuring/revitalization
and 3) the election of the new National Executive Committee. The resolutions
passed will be published separate to this article and will be posted on the USRL
website. The resolution on revitalizing the USRL is appended to this article. This
will proceed at a pace appropriate to the member organization’s wishes and will
not be forced on any of the member organizations or branches.
The USRL/CYC AGM wrapped up with the election of the new National
Executive Committee. Elected to the position of President was Dr. Peter Kondra,
Secretary was Darcia Moskaluk-Rutkay and Treasurer was Michael Kalimin.
Elected to the positions of 1st, 2nd and 3rd Vice Presidents were: Sylvia Gray,
Larry Balion and Tania Buciora. Representing the Affiliated organizations are:
SPMI - Steve Senyk, SJI - Dr. Tania Mysak, SVI - Darcia Moskaluk-Rutkay, UMC
- Alicia Klopoushak, and SUS Foundation of Canada - Bill Strus. Representatives
of the Provincial and Regional CYC Executives remain unchanged at this time.
The final day of the Convention commenced with a Hierarchal Divine Liturgy
at the Holy Trinity Metropolitan Cathedral followed by a luncheon and closing
remarks and best wishes for all delegates and guests by Chancellor Fr. Udod on
behalf of the UOCC and newly elected President, Dr. Peter Kondra on behalf of
the USRL/CYC National Executive Committee.
—Tony E. Harras / Peter M. Kondra ‘17-09-09
Restructuring Resolution submitted by USRL/CYC NEC:
WHEREAS USRL/CYC is celebrating its 90th Anniversary at its 60th Biennial
Convention, and
WHEREAS USRL/CYC has provided major leadership in the Ukrainian Orthodox community and the Ukrainian Canadian Community, and
WHEREAS USRL/CYC has in recent years been experiencing a decline in its
membership, and
WHEREAS within the USRL/CYC membership there is a desire to continue
serving the Ukrainian Orthodox community and the Ukrainian Canadian Community in a leadership role, and
WHEREAS for USRL/CYC to fulfil its historic role within the Ukrainian Orthodox community in the future, USRL/CYC must become more relevant to current and potential members as well as more effectively use available resources to
deliver programs and projects, and
WHEREAS to determine how to address our future needs, USRL/CYC has recently held a number of workshops where the Vision, Mission, Values, strategies
and priorities have been clarified as well as its relationship with the Ukrainian
Orthodox church of Canada, and
WHEREAS at the most recent USRL/CYC workshop five strategic priorities
were identified: youth engagement, outreach, communication, resources, and restructuring and work plans for each were developed, and
WHEREAS significant progress has been made in youth engagement, the
National Executive of USRL/CYC now considers it critical to implement the remaining strategic priorities, and
WHEREAS USRL/CYC’s vision is to have the USRL/CYC restructured and
reenergized so that it can function as an influential and leading member of the
Ukrainian Community and the Ukrainian Orthodox Community in Canada,
and
BE IT RESOLVED that the USRL/CYC National Executive establish a Committee that will incorporate the round table information from the 2017 USRL
/CYC Convention and will prepare a proposal/bylaw changes for USRL/CYC by
September 2018 that will be circulated to USRL/CYC membership for discussion.
BE IT FURTHER RESOLVED that at least six months prior to the 2019 USRL
/CYC biennial Convention detailed information regarding BYLAW amendments
will be presented to the Component and Affiliate Member Organizations for
their review
Accepted August 12, 2017 USRL/CYC AGM 5:20 pm
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Kоманди Петра Порошенка й Арсенія Яценюка
ведуть переговори
продовження зі стор.1
Хто має очолити новостворену
партію, досі не домовилися. У Яценюка виступають за те, щоб лідером був
кандидат у прем'єри, а в БПП не виключають, що голів може бути кілька.
Поки що не вирішили навіть, на
базі якої з політсил створювати партію. Спершу нібито запустять "громадський рух", а БПП і НФ у цей час
почнуть об'єднувати місцеві осередки.
Участь Віталія Кличка, який формально очолює БПП, у новому проекті не визначена.
Мер Києва та його УДАР не знають про об'єднавчі переговори.
"Спершу намагалися говорити
так, щоб було дві сторони: Порошенко і БПП з одного боку, Яценюк і НФ
—з іншого.
Aлe так розмова далеко не пішла.
Тепер окремо Порошенко, окремо
Луценко, окремо Гройсман, окремо
Яценюк, Аваков і так далі.
Кожен намагається вибити більше для себе",—розповів один із соратників Порошенка.
"Ніяких квот зараз немає. Нам аби
першу десятку вибрати. Що не подивишся, а всюди є якісь питання до
людей. Але найгірше буде з "мажоритаркою". По-перше, не всі хочуть
іти від "партії влади", а, по-друге, не
так вже й багато сильних кандидатів",—пояснив один із учасників переговорів з боку НФ.
У команді Порошенка вважають:
"Якщо вдасться об'єднатися—то це
до кінця року. Якщо до Нового року
нічого не станеться—значить, не судилося".
У БПП побоюються, щоб "Народний фронт" не пішов в опозицію.
У НФ розповіли, що Яценюк озвучив три варіанти: йти на вибори

однією партією з Порошенком, іти
об'єднано з Гройсманом або ж "кожен сам по собі".
Порошенко прагне стати єдиним
кандидатом від влади на виборах, аби
пройти на другий термін президентства. За словами джерел у БПП, у 20х числах серпня "було сказано всім
помиритись".
У команді президента кажуть, що
діє "інстинкт виживання: усі розуміють, що, якщо вони воюватимуть
між собою, то їх, винесуть".
Усе це відбувається на тлі того, що
"Батьківщина" на чолі з Юлією Тимошенко та "Самопоміч" Андрія Садового підтримали Міхеіла Саакашвілі під час повернення в Україну.
Як повідомляв УНІАН, 10 вересня
позбавленому українського громадянства екс-голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі вдалося перетнути
польсько-український кордон в пункті пропуску "Шегині". Його прихильники прорвали оточення українських
силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також супроводжували
його, депутатів і громадських діячів, і
буквально "внесли" їх на територію
України. За даними члена колегії МВС
Антона Геращенка, Саакашвілі супроводжували народні депутати Юлія
Тимошенко, Сергій Власенко, Юрій
Дерев'янко, Павло Костенко, Дмитро
Добродомов, а також колишній глава
СБУ Валентин Наливайченко. Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через
державний кордон України.
УНІАН: https://www.unian.ua/politics/2132091-poroshenko-ta-yatsenyukdomovlyayutsya-pro-obednannya-u-edinu-partiyu-dlya-uchasti-ii-viborah-zmi.
html
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