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Шановні учасники конференції! 

Українська Рада Миру, в минулому Український республіканський комітет захисту миру, 

найстаріша всеукраїнська миротворча громадська організація, якій виповнилося 56 років. Вона 

заснована з ініціативи кращих представників української творчої та наукової інтелігенції - Миколи 

Семененка, Василя Комісаренка, Олександра Палладіна, Євгена Патона, Леоніда Первомайського, 

Максима Рильського, Натана Рибака, Павла Тичини, Наталії Ужвій, багатьох інших, шанованих у 

нашій державі, людей. 

До складу її Президії входили і входять громадські, політичні діячі, діячі науки, культури, 

освіти, знані спеціалісти, відомі в Україні та за її межами люди, представники різних політичних 

сил. 

За роки свого існування Українська Рада Миру стала всесвітньо визнаною і неодноразово 

вшановувалася найвищими відзнаками Всесвітньої Ради Миру, ЮНЕСКО, ООН та інших 

авторитетних організацій. 

Розглядаючи свою діяльність як невід'ємну частину світового миротворчого процесу, Рада 

Миру декларує відкритість і постійну готовність, на основі народної дипломатії, бути партнером і 

учасником різних форм і структур міжнародного співробітництва. 

Головна мета організації - об'єднання зусиль громадськості на утвердження миру та злагоди 

в Україні та за її межами. 

Час не стоїть на місці, п'ять років тому, на попередній звітно-виборчій конференції, ми 

затвердили основні напрямки роботи. Відповідно до них і здійснювалася діяльність Української 

Ради Миру.  

Насамперед, були внесені зміни до Статуту, згідно рішень звітно-виборчої конференції 2002 

року. Статут Ради Миру та Статути обласних організацій перереєстровані відповідно до чинного 

законодавства. 

До Складу Президії, відповідно до ст. 5.3.7. Статуту УРМ, було обрано Цибуха Валерія 

Івановича - Надзвичайного і Повноважного Посла України, Харитончука Миколу Васильовича - 

керуючого справами ВАТ «Укрнафта», Омельченка Олександра Олександровича - народного 

депутата України. 



                                  
 

 

Для надання інформації про діяльність Української Ради Миру громадянам України та 

міжнародній спільноті, у 2003 році створена інформаційна веб - сторінка Ради Миру у мережі 

Інтернет, яка надає повну інформацію про організацію, її поточну діяльність. 

До членів Ради Миру були прийняті відомі громадсько-політичні діячі, знані спеціалісти та 11 

колективних членів, серед яких: 

- Міжнародний науково-технічний Університет ім. Юрія Бугая; 

- Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі; 

- Українське товариство «Інтелект нації»; 

- Гімназія № 315 міста Києва; 

- Громадське творче об'єднання «Ексклюзив»; 

- Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», який активно 

сприяє проведенню нашої конференції. Всього  14 колективних членів Ради Миру, з якими ми 

плідно співпрацюємо. 

Життєво необхідно зберігати та створювати обласні організації Української Ради Миру. 

Сьогодні ми маємо 17 обласних осередків, 4 з яких майже припинили свою діяльність за 

об'єктивних та суб'єктивних обставин. Головною проблемою діяльності обласних організацій є їх 

недостатнє фінансове забезпечення. 

Треба зазначити, що у більшості випадків обласні організації чекають від Ради Миру фінансової 

допомоги. Стереотип цей зберігся від Радянських часів, коли «центр» надавав гроші регіонам. 

Це руйнівна практика, результати якої ми бачимо. Навпаки, ми повинні побудувати 

«здорову» систему зворотної дії, коли регіональні організації фінансово наповнюють Раду Миру, 

забезпечуючи її діяльність як координатора, їх представника у столиці, який може бути впливовим 

через свою близькість до установ, які безпосередньо приймають рішення на 

загальнонаціональному рівні. 

Як приклад - наша допомога обласним осередкам надавалася через неодноразові звернення 

до керівників державних обласних організацій, установ Львову, Полтави, Донецьку, Одеси, інших 

на підтримку їх діяльності. 

Проводячи свою статутну роботу ми допомагаємо створювати ефективно функціонуючі 

місцеві осередки, які включають представників різних прошарків суспільства. 

Так на виконання рішень Президії УРМ та за ініціативою обласних і регіональних 

державних телерадіокомпаній створені обласні організації у Житомирі та Вінниці, очікуємо, 

незабаром, на відкриття осередку у Херсоні. 

Враховуючи, визначну роль ЗМІ у формуванні світогляду громадян, сподіваємось, що 

миротворча філософія нашої організації буде донесена і підтримйна громадськістю. 



                                  
 

 

Щиро вітаємо обраних голів обласних осередків Ради Миру, які є генеральними директорами 

телерадіокомпаній - Коваленко Любов Григорівну та Бойка Віктора Яковича з їх обранням і 

бажаємо плідної роботи. 

Протягом звітного періоду започаткована та виконується програма «Громадські діячі 

України», яка передбачає нагородження Почесними грамотами, Дипломами та Відзнаками 

Української Ради Миру громадян 

України та іноземців, які співпрацюють з нами і зробили вагомий внесок у миротворчу 

справу. 

Всього нагороджено 72 особи, серед яких: 

Леонід Кравчук, Борис Олійник, Блаженніший Володимир Митрополіт Київський і всієї України, 

Валентина Гончар, Костянтин Ситник, Юрій Богуцький, Віктор Скопенко та багато інших відомих 

громадсько-політичних діячів, діячів науки, культури та мистецтв. 

До 55-ї річниці Української Ради Миру вручені ювілейні нагороди багатьом громадянам, які 

доклали певних зусиль до миротворчої діяльності, проведені урочисті заходи присвячені цій події. 

Радою Миру була заснована Премія ім. Олеся Гончара для талановитої молоді, її лауреатами 

стали молоді талановиті дарування, які досягли значних"успіхів у різних сферах діяльності. 

Однією з перспективних програм, спільно створеною з колективними членами Ради Миру, є 

програма «Інформаційний науково-освітній відеопроект», мета якого спрямована на виховання у 

юнацтва та молоді почуття поваги до загальнолюдських цінностей, ненасильницької психології, 

патріотизму, національної свідомості, поваги до духовної та культурної спадщини України. 

Програма реалізується спільно з міністерством освіти та науки України, Національним технічним 

університетом України «Київський політехнічний інститут», Київським національним 

університетом України ім. Тараса Шевченка. 

Співпрацюючи з багатьма громадськими організаціями України та міжнародними 

організаціями, зокрема, Всеукраїнським благодійним Фондом Надії і Добра, міжнародним 

благодійним Фондом Допомоги та Дружби, міжнародною Лігою матері і сестри - молоді України, 

Асоціацією сприяння ООН в Україні, Міжрелігійною міжнародною федерацією за мир в усьому 

світі, Товариством китайського народу за захист миру та роззброєння, Всесвітньою Федерацією 

миру, колективними членами Української Ради Миру були організовані та проведені асамблеї, 

форуми, конференції, симпозіуми, семінари, конкурси, акції, які сприяють об'єднанню зусиль 

громадськості у реалізації спільних миротворчих проектів та програм. 

За останні роки склалася ситуація, коли від ідеологізованого суспільства 

ми стрімко перейшли до суспільства без ідеології взагалі. Відсутня система координат, за якою 

можна визначити місце будь-якого політика, партії у системі цінностей суспільства. 



                                  
 

 

Кожна політична сила, всі гілки влади намагаються переконати інших у своїй правоті (кожен має 

свою правду). Немає загального об'єднуючого начала - єдиної ідеології. 

В даний час росте розуміння того, що неурядові організації та Українська Рада Миру зокрема, 

повинні відігравати більш активну роль у громадській діяльності суспільства. Рада Миру має за 

мету виступати координатором та проводити роботу з більш активного залучення різноманітних 

неурядових організацій до співпраці. 

Під час революційних подій та політичного протистояння в українському суспільстві 

Українська Рада Миру, неодноразово, через свої звернення до громадян України, політичних 

партій, Верховної Ради, Президента, закликала зберігати мир, спокій, вирішувати конфліктні 

ситуації виключно мирним шляхом. 

Міжнародна діяльність Української Ради Миру була і залишається пріоритетним напрямком 

у її роботі. Протягом тривалого часу напрацьовані контакти з багатьма зарубіжними 

миротворчими, громадськими, муніципальними, ветеранськими організаціями, в координації з 

якими ми співпрацюємо. 

Міжнародні стосунки дають можливість порушувати питання миру, безпеки, екології на рівні 

світового співтовариства. 

При такому спілкуванні виникає можливість інформування світової спільноти про Україну, 

її миротворчий внесок у світовий миротворчий рух (відмова від ядерної зброї), її історію, культуру, 

добру волю, а також, діяльність Української Ради Миру. 

Світовий рух спілкування та об'єднання громадських неурядових і організацій набув глобального 

характеру. 

Залишатись на узбіччі світових процесів - не краща позиція для громадських неурядових 

організацій України, тим більше, для Ради Миру. 

Ми відновили та встановили стосунки більш ніж з 25 країнами, зокрема: Австрією, Грецією, 

Ірландією, Італією, Канадою, Китаєм, Південною Кореєю, Португалією, Росією, СІЛА, Японією, 

іншими. 

Треба відзначити, що завдяки активній міжнародній діяльності, за останні роки, Українська 

Рада Миру провела та брала участь у багатьох міжнародних заходах, які проходили в Україні (м. 

Київ), США (м. Вашингтон), Південній Кореї (м. Сеул), Греції (м. Афіни), Китаї (м. Пекін). 

Спільно з обласними організаціями приймала міжнародні делегації з ряду країн світу. 

Наші міжнародні стосунки сприяли практичному втіленню соціальних, благодійних, 

культурних програм, однією з яких було створення Департаменту Української Ради Миру у Греції 

спільно з Товариством української діаспори у Греції «Українсько-грецька думка» та грецько-

українською Палатою. 



                                  
 

 

Це перший крок на шляху побудови мережі подібних громадських структур в інших країнах 

світу. Сподіваємось реалізувати цей проект в Іспанії, Італії, Португалії, Росії, США. Саме в цих 

країнах найбільше українських громадян, які шукають кращої долі та потребують громадської 

підтримки. 

Маємо надію, що такі структури візьмуть на себе функцію координатора громадських 

відносин між країнами, сприятимуть вирішенню нагальних питань для українських громадян, які 

знаходяться за кордоном, сприятимуть представникам бізнесу співпрацювати з Україною, 

створювати підприємства, корпорації, тощо, залучати інвестиції, вирішувати проблеми уже 

існуючим організаціям. 

Врешті, чим більше задіяно громадських секторів країн, тим тісніші дружні стосунки між 

ними, що є запорукою сталого миру, на що ми і сподіваємося. 

Якщо говорити про майбутні міжнародні програми Ради Миру, принаймні, найближчим 

часом, можна відзначити, що спільно з колективним членом Ради Миру - Київським 

Політехнічним Інститутом (КПІ) та Мережею університетів країн Чорноморського регіону, 

Українська Рада Миру виступає співорганізатором проведення в Україні «Форуму вищої освіти» 

країн Причорноморського регіону. Проведення Форуму включено до Програми заходів Організації 

Чорноморського Економічного 

Співробітництва (ОЧЕС) на період головування України в цій організації (листопад 2007р. - 

квітень 2008 р.) 

Метою Форуму є посилення ролі університетів в розвитку Причорномор'я та поглиблення 

регіональної співпраці в освітньо-науковій та інших сферах. Об'єднання зусиль громадськості на 

зміцнення дружніх стосунків країн учасників. 

До речі, ректор Київського Політехнічного інституту Згуровський Михайло Захарович, очолить 

Мережу університетів країн Чорноморського регіону на період 2008 - 2010 років, з чим ми його 

вітаємо. 

Відповідно до Статуту Ради Миру,   її діяльності в Україні та за її межами, були сформовані 

основні напрямки роботи організації на майбутнє. (Проект основних напрямків роботи розданий 

делегатам конференції). 

Україна перебуває на шляху перетворень, свідченням цього є наявність великої кількості 

громадських, неурядових організацій в Україні (більше 45 тисяч). Вони активно шукають нові 

напрямки та форми роботи, хочуть впливати на події у державі, формування громадської думки з 

тих чи інших питань. 

Діяльність сектору неурядових організацій можна розглядати, як важливий елемент у 

розвитку демократичних інститутів, коли відбувається перехід від державної політичної демократії 

до демократизації суспільства. 



                                  
 

 

Громадські організації, суспільні об'єднання, якими б «малими» не здавалися б їх інтереси, 

перетворюються в центральний інститут громадянського суспільства, оскільки, саме навколо них, 

«обертається» реальне, повсякденне життя. 

Саме ці інтереси, якщо вони мають масовий характер стосуються великої кількості людей, і, як 

наслідок, мають значення для розвитку суспільства в цілому. 

Сьогодні, мабуть, як ніколи, є потреба об'єднувати зусилля всіх суб'єктів суспільства заради 

збереження миру та злагоди, щоб гарантувати громадянам їх право жити в умовах моральності, 

демократизмі, верховенстві права та інших принципів, що лежать в основі правової держави. 

В свою чергу, Українська Рада Миру, використовуючи авторитет організації, її Президії, 

Голови, в особі першого Президента України, спільно з обласними осередками та колективними 

членами, повинна виступати аналітиком, ідеологом, створюючи та втілюючи програми, які б 

формували суспільну свідомість, були корисними для громадян України, державі в цілому. 

Дякую за увагу. 

 


