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Time Event Details

Четвер, 26 серпня 2021 р.

8 pm EST 6 pm MST
7 pm CST 5 pm PST

Початок Представлення, визнання 
території, огляд роботи Конґресу 
у віртуальному форматі, 
ознайомлення із змістом 
документації (звіти членів 
екзекутиви; запропоновані 
зміни до конституції, статут та 
процедури; тощо), інформація 
про шляхи вступу до СУСК 

8:30 pm EST 6:30 pm MST
7:30 pm CST 5:30 pm PST

Офіційне відкриття Офіційне відкриття Конґресу, 
прийняття порядку денного, 
прийняття протоколу, поіменне 
голосування

9 pm EST 7 pm MST
8 pm CST 6 pm PST

Вибір Президії Конґресу Голова Конґресу, Заступник 
голови Конґресу, секретарі 
Конґресу, Голова 
Конституційного комітету, 
Голова Номінаційного комітету, 
Голова Верифікаційного 
комітету, Голова Резолюційного 
комітету, призначення 
бухгалтера.

9:30 pm EST 7:30 pm MST
8:30 pm CST 6:30 pm PST

Внесок на початок проведення 
виборів
Перерва роботи Президії

Внесок на початок проведення 
виборів о 17:00 за східним часом 
28 серпня 2021 року
Перерва роботи Президії до 
10:45 ранку за східним часом у 
неділю, 29 серпня 2021 року 

9:45 pm EST 7:45 pm MST
8:45 pm CST 6:45 pm PST

Студентська вечірка

ПРОГРАМА КОНҐРЕСУ
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П’ятниця, 27 серпня 2021 р.

7 pm EST 5 pm MST
6 pm CST 4 pm PST

Інклюзія і різноманітність в 
СУСК

Обговорення нового Положення

7:30 pm EST 5:30 pm MST
6:30 pm CST 4:30 pm PST

Вечір студентських знайомств 
СУСК

Деталі формату будуть 
повідомлені пізніше (мережа 
знайомств / сесійні кімнати)

9 pm EST 7 pm MST
8 pm CST 6 pm PST

Вечірка із «Зірковою» Вечірка з коктелем: «Зіркова»
Студентський віртуальний вечір

Субота, 28 серпня 2021 р.

11:45 am EST 9:45 am MST
10:45 am CST 8:45 am PST

Вітаємо

12 pm EST 10 am MST
11 am CST 9 am PST

Сесія: Жінки в лідерстві Презентації про жінок-лідерів в 
українсько-канадській громаді та 
їхню діяльність.

12:40 pm EST 10:40 am MST
11:40 am CST 9:40 am PST

Перерва: Спілкування за обідом

1:55 pm EST 11:55 pm MST
12:55 pm CST 10:55 am PST

Сесія: Майбутнє України Яку роль відіграє світова 
спільнота
Як може допомогти українська 
діаспора

2:40 pm EST 12:40 pm MST
1:40 pm CST 11:40 am PST

Практикум: Істина, примирення 
та українці 

Важливість істини та примирення 
в українській громаді
Як різні етнокультурні спільноти 
можуть працювати разом

3:30 pm EST 1:30 m MST
2:30 pm CST 12:30 pm PST

Виступи кандидатів Промови усіх кандидатів до Ради 
директорів СУСК на 2021-2022 
рр.

5 pm EST 3 pm MST
4 pm CST 2 pm PST

Початок голосування Голосування за кандидатів до 
Ради директорів СУСК на 2021-
2022 рр.

Неділя, 29 серпня 2021 р.

5 am EST 3 am MST
4 am CST 2 am PST

Завершення голосування

10:45 am EST 8:45 am MST
9:45 am CST 7:45 am PST

Відкриття Національного 
Конґресу СУСК 2021 
Продовження роботи Президії

11 am EST 9 am MST
10 am CST 8 am PST

Нагороди та оголошення 
результатів виборів 
Внесок вилучити виборчі 
бюлетені 

Оголошення нагород СУСК за 
волонтерство 
Результати виборів, 
представлені Конґресом 
Українців Канади

11:15 am EST 9:15 am MST
10:15 am CST 8:15 am PST

Звіт Конституційного комітету
Внесок на зміни в конституції, 
статуті та порядку процедур 

Презентація пропонованих змін – 
Конституційний комітет 
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11:30 am EST 9:30 am MST
10:30 am CST 8:30 am PST

Резолюції Резолюційний комітет

12:45 pm EST 10:45 am MST
11:45 am CST 9:45 am PST

Завершення Національного 
Конґресу СУСК 2021

1 pm EST 11 am MST
12 pm CST 8 am PST

Перше засідання новообраної  
Ради директорів СУСК 2021- 
2022
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1-866-942-4627 
ucc.ca 

July 21, 2021 

 

Dear SUSK delegates! 

 

On behalf of the Ukrainian Canadian Congress (UCC) I am pleased to extend greetings 
to the delegates attending the 2021 SUSK National Congress – Leaders of Tomorrow. 

The UCC counts SUSK as a key member organization. You play a leading role in 
engaging young members of our community from coast to coast, advancing and 
promoting the interests of our Ukrainian Canadian community, and educating students 
on issues relevant to our community. It has been inspiring to see the innovative 
campaigns presented by SUSK in this past year such as the Russian Aggression 
awareness campaign and raising funds through Virtual Koliada. 

This year, due to the COVID-19 pandemic, your SUSK National Congress is once again 
taking place virtually. We are inspired by how our community has responded and 
adapted to virtual events, and the determination to overcome the challenges brought on 
by the pandemic to ensure organizations stay united.  

The UCC looks forward to working with you as future leaders of our community and 
wish all attending a productive and memorable (virtual) Congress. 
 

Wishing you a great Congress! 

 

Alexandra Chyczij 

UCC National President 

 

 

ПРИВІТАЛЬНІ ЛИСТИ ВІД
ВИСОКОПОСАДОВИХ ОСІБ
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TORONTO   –   NEW YORK   –  KYIV  –   BRUSSELS 

Head Office: 145 Evans Avenue, Suite 207, Toronto, Ontario M8Z 5X8 Canada 
Tel: 416.323.3020   E-mail: uwc@ukrainianworldcongress.org   Website: www.ukrainianworldcongress.org 

 
 

	

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 August 09, 2021 
 

 
Dear friends, 

 
On behalf of the Ukrainian World Congress, I would like to welcome the participants and guests 
of the 67th annual SUSK National Congress. 

Since its founding in 1953 in Winnipeg Manitoba, SUSK has fostered new generations of 
Ukrainian Canadian leaders. Today, SUSK represents hundreds of Ukrainian students at over 
20 post-secondary institutions across Canada. Run by student volunteers, SUSK brings together 
emerging leaders and changemakers, passionate for strengthening our community and 
Ukraine’s future. 

I am especially proud that, despite the challenges of the pandemic, SUSK continued to support 
Ukrainian Canadian students in times of need. Through impactful initiatives and novel programs, 
such as SWEAT with SUSK and SUSK Connect, SUSK continued to build an engaged 
community. In addition, SUSK provided a powerful international youth advocacy voice through 
its anti-Russian aggression information campaign, supported by the Ukrainian World Congress. 

As SUSK past President myself, I am inspired by the commitment and passion of its today’s 
leadership and members. I thank all of you for your hard work and dedication. Together, we are 
building the future for our community in Canada and beyond. 

 

Sincerely, 

 

Paul Grod 

President 

UKRAINIAN WORLD CONGRESS 
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A MESSAGE FROM 

 
PREMIER JOHN HORGAN 

 
 
 

 
As Premier of the Province of British Columbia, I’m pleased to welcome everyone 
participating in the 67th National Congress of The Ukrainian Canadian Students’ 
Union. 
 
This annual event provides a unique opportunity for connection and discovery among 
young leaders who are passionate about building a better future for everyone. The 
engaging seminars, workshops and panels that students will participate in offer a 
wonderful way to develop essential skills, gain greater confidence and enjoy a shared 
sense of purpose. I have no doubt that the week’s events will inspire participants to 
become the “leaders of tomorrow” while also providing a platform for socializing and 
networking with other students of Ukrainian heritage.  
 
Organizing virtual events of this magnitude takes an enormous amount of time and 
effort, and I want to express my gratitude to the organizers who have made this 
year’s congress possible.  
 
To the students – I wish you an energizing and productive time!  
 

 
 

HONOURABLE JOHN HORGAN 
PREMIER OF BRITISH COLUMBIA 
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Premier of Ontario - Premier ministre de l’Ontario 

August 26 – 29, 2021 
 

A MESSAGE FROM PREMIER DOUG FORD 
 

I want to extend warm greetings to everyone taking part in the  
2021 National Congress of the Ukrainian Canadian Students’ Union 
(SUSK). It’s great to have student leaders from across the country 
participating in this virtual gathering.  
 
Building a better world starts with our young people. When  
young people develop leadership abilities and professionalism, they 
can enjoy success on many levels, now and in the future.  
 
Throughout our history, the Ukrainian community has done much to 
help build this great province. I commend the hardworking team 
behind SUSK for hosting this congress and for your dedication to 
developing the next generation of future leaders and building a better 
and stronger country. 

 
Best wishes for a memorable and inspiring congress. 
 

 
Doug Ford 
Premier 
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2021 Ukrainian Canadian Student Union’s National Congress  
 
 
As Premier of Saskatchewan, I am pleased to bring greetings to everyone participating in 
the online 2021 National Congress of the Ukrainian Canadian Students’ Union (SUSK). 
 
Saskatchewan is proud of our province’s strong and historic bond with the people of 
Ukraine. The more than 144,000 people with ancestral ties to Ukraine make up a significant 
part of our province’s rich sociocultural fabric.   
 
Representing Canadians of Ukrainian heritage, the SUSK plays an important role in 
promoting the interests and needs of the Ukrainian community. I commend all delegates 
for your commitment toward making a positive difference in your community.   
 
Focused on creating the “Leaders of Tomorrow”, this annual event is designed to foster 
pride and a sense of belonging in the next generation by encouraging active community 
involvement. The 2021 National SUSK Congress provides students of Ukrainian heritage 
from across Canada with various virtual seminars, workshops and panels to help them to 
develop prospective leaders who are ready to build the future.   
 
Thank you to everyone at SUSK for making this event a virtual reality. Best wishes for a 
productive weekend.   

 
 
 
 
 

Scott Moe 
Premier 
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ЗВІТ ПРЕЗИДЕНТА
Від імені Національної ради директорів СУСК дозвольте привітати усіх на 
нашому другому віртуальному Конґресі.

З огляду на сучасну пандемію ми не маємо можливості зустрітися цього року 
особисто. Проте даний віртуальний формат дозволяє взяти участь у Конґресі 
членам з усієї країни. Беручи це до уваги, Конґрес зосередиться на тому, щоб 
забезпечити належний мандат та ефективні напрямки діяльності СУСК на 
наступний рік.

Під час роботи цьогорічного Конґресу, СУСК та українська громада 
відзначатимуть історичну подію – 30-у річницю від Дня проголошення 
незалежності України. З  часу свого заснування у 1953 році СУСК представляє 
голос і погляди канадсько-українських студентів. Наші жовто-блакитні прапори теж повинні 
замайоріти під час святкування, особливо зараз, коли незалежність України до сьогоднішнього дня 
знаходиться у небезпеці. Із заходу до сходу Канади СУСК повинен продовжувати відстоювати й 
пропагувати незалежність України для забезпечення її суверенності у напрямку до євроінтеграції.

Хоча пандемія привела нас у буревій несподіваних подій, СУСК продовжував виступати на захист 
питань щодо України. Ми об’єднали клуби на теренах Канади, щоб навчати українців та канадців про 
справи, що стосуються України з метою забезпечення її міцної підтримки звідусіль.

СУСК продовжує бути могутньою організацією, членами якої є українці, що нещодавно приїхали з 
України, та ті, хто вже є четвертим поколінням українців у Канаді, і представляють різні молодіжні 
групи, танцювальні ансамблі та/або без такої приналежності. Ці студенти, які задіяні у місцевих 
українських студентських організаціях (УСО) і СУСК, вчаться, як стати провідниками в українсько-
канадському суспільстві та майбутніми лідерами  Канади.

Усім нашим жертводавцям - дякуємо за Вашу підтримку. Ваша постійна допомога, рік за роком,  дає 
нам можливість бути ефективною та дієвою організацією і такою, що продовжує навчати, захищати, 
рости та впроваджувати інновації.

Хочу привітати моїх колег - членів екзекутиви із надзвичайно успішним роком. Їхня  здатність 
адаптуватися та продовжувати забезпечувити ефективність і підтримку організаційної праці навіть 
у ці нелегкі часи свідчить про стійкість СУСК. Девон, Ірино, Марко, Миколо, Ларисо, Кіро, Анастасіє, 
Даня, Мая, Рая, Олександро та Чейз, дякую за Вашу наполегливу працю та відданість справі СУСК. 
Завдяки Вашій роботі впродовж цього року ми справді продовжувати діяльність на високому рівні 
і я дякую Вам за це. Особлива подяка Стефанії Недошитко за постійну підтримку та наставництво 
членів екзекутиви та мене особисто.

Я також хочу подякувати нашим членським українським студентським організаціям по всій країні. 
Їхня наполеглива робота та постійна підтримка додають нам сили, обгрунтованості та присутності 
по Канаді.

Впродовж чотирьох років у раді СУСК та двох років у ролі Президента для мене було великою честю 
та привілеєм бути частиною СУСК, працювати на благо нашої громади та відстоювати інтереси 
України. Я ніколи не був настільки захоплений майбутнім СУСК, як сьогодні, і впевнений, що ми 
можемо продовжувати процвітати, рости та мати позитивний вплив на події.

Слава Україні! Слава Канаді!

Роман Ґрод

Президент СУСК 2019-2021
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ЗВІТ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
КООРДИНАТОРКИ
Дорогі делегати СУСК,

Справді, ми мали незвичайний рік. Літо підходить до кінця і це якраз чудовий 
час, щоб поміркувати над здобутками СУСК та громади за цей складний період 
часу. Хоча цей рік відчувався і виглядав зовсім інакше через пандемію, СУСК 
разом із українськими студентськими організаціями (УСО) змогли подолати 
численні перешкоди та виклики із запалом, рішучістю та ентузіазмом.   

Я мала честь приєднатися до команди СУСК на початку грудня 2020 року у ролі 
національної координаторки і вдячна за можливість працювати в складі такої 
працьовитої та відданої Ради директорів. Я також вдячна усім Вам за те, що Ви продовжуєте брати 
участь у ваших УСО і пропонували чудові ідеї, які допомогли підтримувати Ваш клуб та українську 
громаду навколо Вас, з допомогою Проектного Фонду СУСК УСО для підтримки Ваших ініціатив.

Від події Mega Social, яка об’єднала усі клуби по всій Канаді, до продажу вареників, до створення 
вишивального набору «антистрес», до виготовлення сумок та проведення покерних вечорів і багато 
іншого - БРАВО!

Оскільки цей Конґрес є віртуальним, я сподіваюся, Ви всі зможете взяти з нього якомога більше. Ми 
вдячні за Вашу участь і підтримку. З нетерпінням чекаємо на зустріч з Вами у четвер ввечері під час 
нашої студентської вечірки “Trivia night”, запрошуємо на сесію «Істина, примирення та українці» в 
суботу або приєднайтеся до представлення «Положення про інклюзію та різноманітність» - документу, 
створеного і опрацьованого нашим дорадчим комітетом - вперше в СУСК!

Я з нетерпінням чекаю, щоб побачитися з Вами на будь-якому із запропонованих заходів!        

Хочу висловити свої признання та вітання уступаючій Раді директорів СУСК з успішним роком. Вони 
ще раз показали свою стійкість та прагнення до більших здобутків у віртуальному світі.

Особлива подяка Роману Ґроду за керівництво та підтримку моєї праці та праці Ради директорів. 
Ми із захопленням бажаємо бачити Тебе наступним майбутнім лідером  в діаспорі, і побачити Твої 
плани щодо переходу у роль колишнього Президента.  

Бажаю всім чудового Національного Конґресу 2021 року та успіхів у новому навчальному році!                  

Даня Василик 

Національна координаторка СУСК 2020-2021

P.S. Радо з Вами поспілкуюся - будь ласка, пишіть на мою електронну адресу national.coordinator@
susk.ca .
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РАДА ДИРЕКТОРІВ 2020-2021
Президент
Роман Ґрод
Натисніть тут, щоб дізнатись від Романа Ґрода 
про його рік на посаді Президента СУСК

Директорка з внутрішніх 
зв’язків
Даня Паньків
Натисніть тут, щоб дізнатись від Даня Паньків 
про її рік на посаді Директорка з внутрішніх 
зв’язків СУСК

Директорка зв’язків з 
випускниками
Раїса Джулинська
Натисніть тут, щоб дізнатись від Раїси 
Джулинської про її рік на посаді Директорки 
зв’язків з випускниками СУСК

Віце-президентка СУСК у 
Центральній Канадi
Лариса Гемон
Натисніть тут, щоб дізнатись від Лариси Гемон 
про її рік на посаді Віце-президентки СУСК у 
Центральній Канаді 

Секретар
Чейз Ґарґус
Натисніть тут, щоб дізнатись від Чейза Ґарґуса 
про його рік на посаді Секретаря СУСК

Віце-президента з Фінанси
Ірина Бойко
Натисніть тут, щоб дізнатись від Ірини Бойко 
про її рік на посаді Віце-президентки з Фінансів 
СУСК 

Віце-президентка
Девон Середа Ґолді
Натисніть тут, щоб дізнатись від Девон 
Середи Ґолді про її рік на посаді Віце-
президентки СУСК

Директорка проектів
Кіра Джулинська
Натисніть тут, щоб дізнатись від Маї Паньків 
про її рік на посаді Директорки з питань 
соціальних медіа СУСК 

Директорка проектів
Кіра Джулинська
Натисніть тут, щоб дізнатись від Кіри 
Джулинської про її рік на посаді Віце-
президентки СУСК

Віце-президент СУСК в 
Атлантичній Канаді
Марко Дармограй
Натисніть тут, щоб дізнатись від Марка 
Дармограя про його рік на посаді Віце-
президента СУСК в Атлантичній Канаді 

Директорка із зовнішніх 
зв’язків
Анастасія Ґородніча
Натисніть тут, щоб дізнатись від Анастасії 
Ґороднічої про її рік на посаді Директорки 
проєктів СУСК

Віце-президент  СУСK у 
Західній Канаді
Никола Довгий
Натисніть тут, щоб дізнатись від Николи 
Довгого про його рік на посаді Віце-
президента  СУСK у Західній Канадi

Колишня президентка
Стефанія Недошитко 

Редакторка журналу 
“Студент”
Александра Голик
Натисніть тут, щоб дізнатись від Александри 
Голик про її рік на посаді Редакторки журналу 

“Студент” від СУСК 

https://www.youtube.com/watch?v=0pUJm_q0gfM&list=PL0TnpllSgR3KaxNiS0jy3TSU9GL0528j-
https://www.youtube.com/watch?v=0pUJm_q0gfM&list=PL0TnpllSgR3KaxNiS0jy3TSU9GL0528j-
https://www.youtube.com/watch?v=5x4tmwl9OLI&list=PL0TnpllSgR3KaxNiS0jy3TSU9GL0528j-&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=5x4tmwl9OLI&list=PL0TnpllSgR3KaxNiS0jy3TSU9GL0528j-&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=5x4tmwl9OLI&list=PL0TnpllSgR3KaxNiS0jy3TSU9GL0528j-&index=2
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
REVENUES:
Grants
   Shevchenko Foundation ............................................................................................................................................  $15,000
   Canada Summer Jobs ................................................................................................................................................  $5,981
USO Membership Fees ...............................................................................................................................................  $445
Interest on Endowment Fund (Note 1) ......................................................................................................................  $0
Total   $21,426
National SUSK Congress
Delegate Fees ...............................................................................................................................................................  $0
Sponsorships ................................................................................................................................................................  $2,000
Total SUSK Congress  $2,000
Total Revenue  $23,426

EXPENSES:
General
Administration
   Quickbooks ................................................................................................................................................................  $450
   Little Green Light Fundraising Software ..................................................................................................................  $550
   Bank Fees ...................................................................................................................................................................  $48
   Zoom ..........................................................................................................................................................................  $230
   Other Subscriptions/Administration Fees ...............................................................................................................  $1,219
Advertising/Promotional .............................................................................................................................................  $1,145 
National Coordinator Salary .......................................................................................................................................  $5000
Summer Students (2) ..................................................................................................................................................  $10,267
UCC Membership Dues ...............................................................................................................................................  $350
Project Grant (Note 2) .................................................................................................................................................  $250
Total General  $19,509
National SUSK Congress
Election Buddy .............................................................................................................................................................  $30
Total National SUSK Congress   $30
Special Projects
Endowment Fund
   Donor Renention and Collection ..............................................................................................................................  $500
Total Special Projects  $500
Total Expense  $20,039
Net Earnings/Loss ...................................................................................................................................... $(3,387)
Note 1: Interest earned was reinvested in the SUSK Endowment Fund 
Note 2: Only used if USOs apply for the Grant

THE UKRAINIAN CANADIAN STUDENTS’ UNION (SUSK) STATEMENT OF REVENUES AND EXPENSES FOR THE FISCAL YEAR ENDING IN DECEMBER 2020
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REVENUES:
Grants (Note 1)
    Shevchenko Foundation ...........................................................................................................................................  $9,000
   PartipACTION ...........................................................................................................................................................  $500
   Canada Summer Jobs ................................................................................................................................................  $13,526
   Shevchenko Foundation COVID Relief Fund ...........................................................................................................  $5,000
USO Membership Fees ...............................................................................................................................................  $500
Interest on Endowment Fund ......................................................................................................................................  $11,805
Koliada Campaign ........................................................................................................................................................  $3,400
Sweat with SUSK ticket sales ......................................................................................................................................  $600
Total   $49,411
National SUSK Congress
Delegate Fees ($30 x 70) .............................................................................................................................................  $2,700
Sponsorships ................................................................................................................................................................  $5,000
Total SUSK Congress  $7,700
Total Revenue  $57,111

EXPENSES:
General
Administration
   Quickbooks ................................................................................................................................................................  $450
   Little Green Light Fundraising Software ..................................................................................................................  $550
   Bank Fees ...................................................................................................................................................................  $50
   Zoom ..........................................................................................................................................................................  $230
   Other Subscriptions/ Administration Fees ..............................................................................................................  $500 
Advertising/Promotional .............................................................................................................................................  $1,000
National Coordinator Salary .......................................................................................................................................  $20,000
Summer Students (3) ..................................................................................................................................................  $14,712
UCC Membership Dues ...............................................................................................................................................  $350
Project Grant (Note 2) .................................................................................................................................................  $5,500
Total General  $43,842
National SUSK Congress (Note 3)
Hopin ............................................................................................................................................................................  $100
Election Buddy .............................................................................................................................................................  $30
Translation fees
   French Translation for Reports ($0.12 per word, 5000 words) ...............................................................................  $600
   Ukrainian Translation for Reports ($.14 per word, 3,582 words) ...........................................................................  $566.86
   Live Translation for Saturday ....................................................................................................................................  $1,000
Swag/Mailing (Waterbottles) .....................................................................................................................................  $2.074
Total National SUSK Congress   $4,371
Special Projects
SUSK Connect
   Platform Development Work ....................................................................................................................................  $2,000
   Advertising and Promotion .......................................................................................................................................  $1,000
Endowment Fund
   Donor Renention and Collection ..............................................................................................................................  $1,000
   Advocacy Campaign Russian Aggression .................................................................................................................  $500
Koliada Campaign ........................................................................................................................................................  $2,975
Sweat with SUSK .........................................................................................................................................................  $1,603  
Total Special Projects  $9,078
Total Expense  $56,791
Net Earnings/Loss ......................................................................................................................................$(302)
Note 1: Grants are to be determined, funding may vary
Note 2: Only used if USOs apply for the Grant
Note 3: Rough estimate of congress expenses

2021 ЗАПРОПОНОВАНИЙ 
БЮДЖЕТ
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ПОВІДОМЛЕННЯ
ЗАЦІКАВЛЕНОЇ СТОРОНИ
Будучи віце-президенткою з фінансів СУСК за період 2020-2021 рр., хочу 
висловити свою велику вдячність членам екзекутиви за їхню величезну 
відданість та наполегливу працю за останній рік. Понад 65 років СУСК 
продовжує надихати студентів долучатися і брати активну участь у дорадчих 
ініціативах та пропагуванні української культури в Канаді й за її межами. 
Минулий 2020 рік, можливо, був важким через пандемію Covid-19, але нашій 
неймовірній команді екзекутиви вдалося перебороти виклики та об’єднати 
нашу українську громаду і розвивати нашу організацію. Ми запровадили кілька 
нових ініціатив та змінили формат різних заходів, щоб залучити канадсько-
українських студентів по всій країні. Мої колеги з екзекутиви є одними із 
найталановитіших та найпрацьовитіших людей, з якими я мала приємність працювати, а виконувати 
свою роль в екзекутиві наступного року було справжньою честю. Мені надзвичайно сподобалось 
працювати над підтримкою та вдосконаленням підзвітності і стабільності нашої організації. Дякую 
усім, хто брав участь у цьому процесі.

Наші зусилля не могли б бути успішними без наших щедрих жертводавців та спонсорів, і хочу 
особисто подякувати їм за те, що вони продовжують підтримувати канадсько-українських студентів 
по всій Канаді!

Прагнучи продовжувати та розвивати стабільність і правдиве представлення фінансової звітності 
СУСК, мої рекомендації для майбутньої екзекутиви є наступними:

1.  Щоб СУСК продовжував використовувати програму Quickbooks як основне програмне 
забезпечення для бухгалтерського обліку, оскільки це дозволило нам добре зрозуміти нашу 
фінансову звітність.

2.  Враховуючи зміни у складі екзекутиви СУСК кожні 12 місяців, важливо, щоб була детальна 
звітність у всіх фінансових звітах СУСК для того, щоб забезпечити плавний перехід між представниками 
екзекутиви. Варто проводити передачу даних як і особисто, так і віртуально для забезпечення 
вирішення всіх ключових питань та проблем. Настійно рекомендується, щоб нова команда екзекутиви 
розробила правильні стратегії планування переходу, а перехідні звіти стали стандартною процедурою 
для СУСК.

3.  З постійним зростанням СУСК зросли витрати та доходи організації. Створення основи 
фінансових положень СУСК дозволяє проводити більше контролю та перевірок. Важливо не тільки 
продовжувати використовувати цю структуру, але й надалі опрацьовувати наші рекомендації про 
моніторинг та регулювання витрат СУСК.

4.  Оскільки СУСК став інкорпорований, важливо створити річний бюджет, який можна 
використовувати для управління витратами на наступний рік. Рекомендовано, щоб СУСК створював 
річний бюджет для забезпечення належного розподілу грошових коштів.

5.  Продовжувати збільшувати наш Фонд назбирання і розглядати різні можливості щодо збірки 
коштів та отримання ґрантів для підвищення нашої фінансової стабільності на роки вперед.

Вважаю, що з урахуванням цих рекомендацій, СУСК буде і надалі зростати, і я з хвилюванням 
спостерігатиму, як розвиватиметься наша неймовірна організація у майбутньому.  

З найкращими побажаннями,

Ірина Бойко

Віце-президента - Фінанси
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БІОГРАФІЇ ДОПОВІДАЧІВ

Катерина Веллінґа 
Сесія: Жінки в лідерстві 

Горда канадка українського походження, Катерина Веллінґа є 
генеральною директоркою та співзасновницею торгової марки 
горілки «Зіркова» - міцного напитку з витонченим смаком, 
виготовленим в Україні з унікальним канадським спалахом. 
Подорож знайомства Катерини зі світом вишуканих алкогольних 
напоїв розпочалася, коли рішення переїхати в Україну в 1997 році 
привело її до відкриття батьківщини горілки в Черкаській області. 
Тоді Катерина пізнала, що її покликанням було поєднати свою 
батьківщину Канаду зі своїм улюбленим українським корінням, 
і тому вона разом зі своїм чоловіком Джоном оживила бренд 

“Зіркова”, відкривши витончені смаки цього напитку для світу. Місія, 
яку вона вбачає у своїй діяльності, тісно пов’язана з родинним 
корінням, друзями, їжею та магією, що відбувається за столом. 

Захоплення Катерини не закінчується пошуком та розробкою 
нових міцних напоїв. Вона допомогла зібрати понад 400 000 
доларів для численних правозахисних та благодійних організацій, 
і була представлена на телеканалах CTV, CHCH, Newstalk 1010, 
iHeartRadio та інших, оголошена торговим підприємством LCBO 

“Жінкою міцних напоїв”. Катерина живе в Оквіллі зі своїм чоловіком 
Джоном, її партнером впродовж життєвої подорожі й у бізнесі, та 
їхніми двома дітьми.

Анна Отрощенко  
Сесія: Жінки в лідерстві

Анна Отрощенко, співзасновниця агентства з розробки мобільних 
додатків під назвою Otrofy, що базується в Торонто. У 2018 році 
вона переїхала до Канади і розпочала свій  шлях професійної 
діяльності. Анна 5 років працювала юристкою у Львові (Україна), 
проте вирішила змінити свою кар’єру та перейшла у сферу 
інформаційних технологій, де вона працювала кадровим 
фахівцем більше 2 років. У Канаді Анна продовжувала працювати 
з технологіями, але в іншій ділянці, в основному - в розробці 
додатків. Otrofy розпочав випуск мобільних додатків, які були 
представлені компаніями Apple та Google.  
 
В даний час компанія пропонує розробку мобільних додатків з 
повним спектром послуг від початкової стадії до запуску в дію і 
стартапів та обслуговування середнього бізнесу. Окрім бізнесу, 
вона також працює програмною менеджеркою в Університеті 
Далхоузі. Крім роботи в компанії Анна разом із чоловіком має 
свій подкаст “Все включено”, куди вони запрошують українців з 
усього світу, щоб розповісти про країну, в якій вони живуть. Анна 
любить читати, особливо книги про бізнес та біографічні твори, 
подорожувати і зустрічати нових людей.
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Євген Роман 
Сесія: Майбутнє України

Євген Роман - людина сучасної епохи Відродження. “Я своєрідна 
людина в душі і тілі. Комп’ютери, мережі та програмне забезпечення - 
це моє покликання», - говорить колишній виконавчий віце-президент 
з цифрових технологій та радник з питань технологій корпорації 
Canadian Tire. Євген розпочав свою діяльність як член групи «Fab 
5», яка вдосконалила квантово-точковий лазер (10 ґб/с. лазер). Ця 
передова технологія на сьогодні продовжує забезпечувати роботу 90 
відсотків інтернету.

Євгену вдалося поєднати свою кар’єру досвідченого лідера в бізнесі 
та технологіях у великих канадських компаніях, серед яких Nortel 
Networks, Bell Canada, OpenText і Canadian Tire, а ще одне із його 
захоплень - ... він є пасічником другого покоління впродовж усього 
свого життя і активно працює над збереженням популяції бджіл від 
вимирання. Його зацікавлення технологіями вилилося в грунтовний 
досвід роботи в галузі систем, кібер-екосистем та принципів роботи 
цифрового світу. Він часто виступав у ролі доповідача-експерта у 
питаннях майбутнього цифрового глобального простору.

Марія Купріянова, MBA 
Сесія: Жінки в лідерствіи

 На посаді Виконавчого директора Марія відповідає за втілення 
програм СКУ на глобальному рівні та очолює міжнародну команду СКУ 
з офісами в Торонто, Києві, Брюсселі та Нью-Йорку. 

До початку роботи в неприбуткових організаціях, Марія працювала на 
керівних посадах в британських та українських урядових інституціях 
в сферах міжнародних відносин, торгівлі та інвестицій та управління 
програмами. Марія є фахівцем з питань стратегічних комунікацій, 
адвокації, урядових зв’язків та управління неурядовими організаціями, 
а її праця удостоєна рядом професійних відзнак. Протягом років Марія 
на волонтерських засадах очолювала низку впливових  харитативних 
громадських ініціатив. 

Марія володіє п’ятьма мовами, має ступінь магістра бізнес-
адміністрування, а також магістра французької та англійської філології 
від провідних українських та закордонних вишів. Родом з України, 
зараз Марія мешкає з родиною в Торонто.

Євген протягом багатьох років займався волонтерською діяльністю у багатьох різних 
вищих навчальних закладах і вважає, що це чудовий спосіб “вкладу на майбутнє”.

Він - колишній голова правління Української кредитної спілки і був одним із каталізаторів 
перетворення Української кредитної спілки в найбільшу кредитну спілку в Канаді, 
що обслуговує провінцію Онтаріо.Він також очолює Українську католицьку освітню 
фундацію (Канада), яка підтримує Український католицький університет у Львові 
(Україна) - єдиний католицький університет у колишньому Радянському Союзі.  
 
Євген має ступінь маґістра ділового адміністрування, ступінь бакалавра в галузі 
економіки / географії, є одночасно сертифікованим професійним бухгалтером та 
випускником програми Інституту корпоративних директорів. У 2015 році Євген був 
визнаний RIS News директором року по інформаційних технологіях і директором року 
по інформаційних технологіях в Канаді (приватний сектор) за номінацією Асоціації 
інформаційних технологій Канади. Він є членом ряду дирекцій державних компаній у 
сферах техніки та фінансових послуг. 
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Соня Молодецька, Бакалавр права 
Сесія: Істина, примирення та Yкраїнці 

Соня - україно-канадська адвокатка, активістка, яка відстоює 
захист планети і має понад 15 років досвіду роботи в 
галузі міжнародного бізнесу, права, залучення громад та 
економічного розвитку. Соня провадила бізнес у понад десяти 
країнах, розпочавши свою кар’єру в галузі права проектного 
фінансування у двох найбільших юридичних фірмах Канади. 
Соня працювала в офісі громадського захисника в Аргентині, 
програмі розвитку ООН в Україні, де була юридичною 
радницею прем’єр-міністра України та голови комісії з прав 
людини і правосуддя в Мексиці.

Данило Білак 
Сесія: Майбутнє України

Данило Білак - український канадець, який зараз мешкає 
в Україні. Має ступінь бакалавра з міжнародних відносин 
з Торонтського університету та отримав юридичну освіту 
в Університеті МакҐілла. В даний час працює старшим 
радником міжнародної юридичної фірми Kinsteller, а до цього 
був головним радником з питань інвестицій Прем’єр-міністра 
України. 

У 2013 році разом із Старійшиною та колишнім главою народу Талтан, а також з 
Радою лідерів корінних народів з усієї Канади, Соня співзаснувала Глобальний 
трест розвитку корінних народів, який працює з метою надання корінним громадам 
можливості приймати рішення у розвитку своїх земель та природних ресурсів, у 
побудові економіки життя та здорового майбутнього для всіх людей. Соня очолила 
створення Центру глобального інженерного урегулювання в рамках інженерної 
ініціативи при Торонтському університеті – з напрямком роботи шляхом спільного 
й різностороннього підходу до прикладних досліджень в галузі енергетики, житла, 
води, харчування та транспортної інфраструктури, створеної в життєвих системах. В 
даний час Соня є консультанткою та спеціальною радницею Фонду Темертея, який 
підтримує здорові, процвітаючі громади і рівні можливості для всіх, особливо в 
Україні та діаспорі.

Соня є активною доповідачкою світового рівня з питань, що стосуються соціальних 
інновацій, значущої участі та співпраці, економіки життя, сили партнерства та 
переваг інформованих, уповноважених та зацікавлених людей і громад. Соня 
виступала у якості спікерки у програмі TEDx (Розмови про технологію, дозвілля та 
дизайн), опублікувала свою книгу під назвою “Нова людська історія: Посібник життя 
для реалізації власного потенціалу”.

Соня вільно володіє англійською, українською та іспанською мовами. 

 
http://globalindigenoustrust.org | www.anewhumanstory.ca



2 1

ПРАВИЛА ПОРЯДКУ
ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ
Союз українського студентства Канади (СУСК) діє згідно 
з наступними правилами розпорядку, викладеними в 
розділі 4.4 Правильника СУСК:
На початку Конґресу Президент, або Віце-президент, 
або призначена особа, якщо Президент відсутній, 
головує на виборах з числа делегатів:
a. Президії у складі голови, заступника голови та двох 
(2) секретарів;
i. Президія відповідає за проведення роботи Конґресу;

ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ГОЛОВИ
1. Проводити сесії Конґресу 2021 року відповідно 
до прийнятої програми, підтримувати порядок та 
дотримуватися Статуту і Положень 
2. Сприяти обговоренню питань та забезпечити його 
змістовність дикусій 
3. Представити всі пропозиції на голосування та 
оголосити результати 
4. Роз’яснювати і вирішувати усі питання щодо правил 
проведення засідань та порядку 
5. Негайно припинити обговорення делегатом, коли;

•  Він / Вона / Вони втручаються у роботу 
Конґресу або виступ не відповідає темі, що 
обговорюється;

•  Подається пропозиція про порядок проведення 
зборів;

•  Висловлено заперечення про розгляд 
пропозиції

6. Відхилити недоречні пропозиції або пропозиції, подані 
із запізненням 
7. Проводити сесії чесно та неупереджено 
8. Заступник голови, який веде справи Конґресу за 
відсутності голови, отримує ті самі права, що і голова. 

ПРАВА ДЕЛЕГАТА
1. Висловлювати думки, що стосуються питань, поданих 
у порядку денному, та формулювати їх у стислі висновки 
2. Висувати на розгляд Конґресу пропозиції та подавати 
внески для затвердження 
3. Брати участь у роботі комітетів Конґресу, обговорювати 
та затверджувати запропоновані резолюції в комітетах 
і голосувати за них у визначений час голосування.   
4. Мати привілеї на голосування, визначені Статутом 
Союзу українського студентства Канади

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОРЯДКУ 
ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ
1. Запити до членів уступаючої екзекутиви передаються 
до Голови
2. Під час обговорення звітів кожна особа може виступити 
лише один

раз, щоб коротко викласти свої зауваження щодо 
діяльності уступаючої екзекутиви. Коментарі, 
попередньо подані іншими особами, не повинні 
повторюватися.
3. Кожна особа,  яка пропонує внесення змін до внеску, 
додаючи, вилучивши з питання або перефразувавши 
текст, повинна негайно передати поправку до 
Резолюційного комітету Конґресу у письмовому вигляді. 
4. Внесок, який вже був запропонований, підтриманий і 
роз’яснений   Головою, може бути відкликаний особою, 
яка вносила пропозицію, лише зі згоди підтримуючої 
особи.
5. Усі запити до порядку повинні спрямовуватися до 
Голови внеском. Внесок щодо запиту до порядку може 
бути поданий за таких обставин;

•  Якщо є застереження щодо дотримання 
правильної процедури ведення програми 
Конґресу головою

•  Коли делегати використовують непристойні або 
зневажливі коментарі

•  Коли доповідач не виступає по темі або займає 
надмірний час на дебати. Запит до порядку 
повинен бути зроблений відразу і викладений 
стисло; Запит до порядку;

•  Замінює всі інші обговорення і може перервати 
виступаючого

•  DНе вимагає підтримки від іншого делегата
•  Повинен бути негайно вирішеним Головою
•  Може бути оскаржений до Конґресу одразу 

після ухвалення рішення Головою
6. Усі процедурні питання, які не врегульовані Правилами 
порядку проведення зборів Конґресу, регулюються 
Правилами Порядку Роберта, якщо вони не суперечать 
Конституції Союзу українського студентства Канади.

ГОЛОСУВАННЯ
1. Голосування до Національної ради директорів СУСК 
проводитиметься таємним голосуванням за допомогою 
виборчого програмного забезпечення ElectionBuddy.
2. Голосування про запропоновані резолюції буде 
проводитися за програмою Hopin.
3. Голова подасть свій голос таємним голосуванням 
через програму ElectionBuddy за кожну посаду, яка буде 
відкрита виключно Головою верифікаційного комітету 
і цей голос буде використаний у разі рівності голосів.
4. Підрахунок голосів виборців проводитиме Виборчий 
і верифікаційний комітет Конґресу
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РЕЗОЛЮЦІЇ
1. Резолюційний комітет Конґресу отримує та 
представляє запропоновані резолюції комітетами 
Конґресу.
2. TРезолюційний комітет може переглянути, змінити 
порядок або об’єднати резолюції, щоб:

•  Забезпечити узгодженість їхнього формату;
•  Уникнути повторення подібних принципів чи 

концепцій
3. Резолюційний комітет Конґресу може також 
розглядати та пропонувати резолюції, які не 
поширюються на дії комітетів. 
4. Кожна резолюція повинна бути запропонована 
Резолюційним комітетом Конґресу для розгляду 
Конґресом. 
5. Кожен делегат має право подати резолюцію до 
Резолюційного комітету Конґресу.
6. Резолюції можуть обговорюватися під час призначеної 
сесії протягом обмеженого періоду, визначеного 
Головою Конґресу. 
7. Будь-які поправки до резолюцій, що випливають 
із сесій, повинні бути погоджені або Головою 
Резолюційного комітету Конґресу, або призначеною 
особою на випадок його відсутності.
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УСТУПАЮЧА НАЦІОНАЛЬНА 
РАДА ДИРЕКТОРІВ

Національна віце-президентка
Девон Середа Ґолді
Прикладний театр та українознавство | 
Університет Вікторії
Українська студентська спілка УВік

Секретар
Чейз Ґарґус
Біологія і психологія | Університет Вікторії
Українська студентська спілка УВік

Віце-президентка з Фінансів
Ірина Бойко
Економіка | Манітобський університет
Товариство українських студентів при 
Манітобському університеті 

Віце-президент  СУСK у Західній Канаді
Никола Довгий
Кінезіологія | Саскачеванський університет
Українська студентська спілка 
Саскачеванського університету
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Директорка проектів
Кіра Джулинська
Хімічна інженерія | Університет МкҐілла 
Українська студентська спілка при 
університеті МкҐілла 

Вiце-президент СУСК в Атлантичній Канаді
Марко Дармограй
Економіка та латиноамериканські студії | 
Університет МкҐілла
Українська студентська спілка при 
університеті МкҐілла

Директорка із зовнішніх зв’язків
Анастасія Ґородніча
Психологія | Оттавський університет 
Український студентський клуб Оттавського 
університету 

Колишня президентка
Стефанія Недошитко
Загальне право | Оттавський університет
Український студентський клуб Оттавського 
університету

Президент
Роман Ґрод
Економіка та фінансовий менеджмент | 
Університет Вільфріда Лор’є
Українська студентська спілка Кітченер-Ватерлоо

Директорка з внутрішніх зв’язків
Даня Паньків
Хімія | Королівський університет
Українська студентська спілка при Королівському 
університеті

Директорка зв’язків з випускниками
Раїса Джулинська
Медична наука | Університет Вестерн
Українська студентська спілка при університеті 
Вестерн

Віце-президентка СУСК у Центральній Канаді 
Лариса Гемон
Науки про життя - сенсорні рухові системи | 
Університет МкМастер
Українська студентська спілка при університеті 
МкМастер

Директорка з питань соціальних медіа СУСК
Мая Паньків
Mechanical and Biomedical Engineering | McMaster 
University
McMaster Ukrainian Students’ Association

Редакторка журналу “Студент” від СУСК
Александра Голик
Журналістика | Університет Райерсона
Український студентський клуб, університет 
Райерсона
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УКРАЇНСЬКІ СТУДЕНТСЬКІ
ОРГАНІЗАЦІЇ

Province USO

Альберта 1.  Українська студентська спілка Альбертського університету

Британська 
Колумбія

2.  Український студентський клуб при університеті Вікторії
3.  Українська студентська спілка при університеті Саймона Фрейзера

Манітоба 4.  Товариство українських студентів при Манітобському університеті

Онтаріо 5.  Українська студентська спілка при університеті Вестерн
6.  Український студентський клуб при університеті Ґвельфа
7.  Українська студентська спілка при університеті МкМастер
8.  Український студентський клуб, Йоркський університет
9.  Український студентський клуб, Торонтський університет
10.  Українська студентська спілка Беррі, Грузинський коледж
11.  Український студентський клуб, університет Райерсона
12.  Українська студентська спілка при Квінз університеті
13.  Українці Карлтону, Карлтонський університет
14.  Рух Карлтону, Карлтонський університет
15.  Український студентський клуб Оттавського університету

Саскачеван 16.  Українська студентська спілка Саскачеванського університету

Квебек 17.  Українська студентська спілка Конкордії 
18.  Українська студентська спілка при університеті МкҐілла
19.  Українська студентська спілка при Монреальському університеті
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СПОНСОРИ

Silver

Elite

Rodan Energy Solutions

Shevchenko Foundation

The Ukrainian National Federation of 
Canada Foundation

The Motria Group

John Pankiw Real Estate Services



Соціальні медіа
 @susknational
 @SUSKNational
 @SUSKNational
 SUSK
 SUSK National

Зв’язок
500-130 вулиця Альберт
Оттава, Онтаріо K1P 5G4 
1.613.232.8822
info@susk.ca
susk.ca
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