ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ РАДИ МИРУ
2008 РІК
Протягом поточного року Українська Рада Миру продовжила реалізацію статутних програм
та програм затверджених Президією на початку 2008 року.
Діяльність організації проводилась як в Україні так і на міжнародному рівні.
Співпрацюючи з обласними осередками, колективними членами Української Ради Миру,
громадськими організаціями України та міжнародними громадськими організаціями було
здійснено ряд програм, проведені міжнародні конференції, ініційовані проекти за участю
Української Ради Миру.
Зокрема, плідною є співпраця з колективним членом Ради Миру Національним Технічним
Університетом України «Київський Політехнічний Інститут».
Так, у квітні на базі зазначеного закладу був проведений Конгрес Мережі університетів
країн Чорноморського регіону (BSUN), організаторами якого виступили Національний Технічний
Університет (КПІ), Українська Рада Миру, Міністерство освіти і науки України, Мережа
університетів країн Чорноморського регіону, кафедра ЮНЕСКО. Захід пройшов за підтримки
Європейського центру вищої освіти ЮНЕСКО.
Конгрес об’єднує 115 вищих навчальних закладів з 11 країн

Причорномор’я:

Азербайджану, Албанії, Болгарії, Вірменії, Греції, Грузії, Молдови, Російської Федерації, Румунії,
Туреччини та України.
Мета Форуму – об’єднання зусиль міжнародної громадськості, урядових та неурядових
організацій щодо посилення ролі університетів у розвитку Причорномор’я, поглиблення
регіональної співпраці в освітньо-науковій та інших сферах.
У роботі Форуму взяли участь відповідальні працівники Секретаріату Президента України,
Кабінету Міністрів України, Міністерства закордонних справ України, постійні делегації
національних
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дипломатичних установ, наукової й освітянської громадськості, студентських організацій.
Голова Української Ради миру Леонід Макарович Кравчук відкрив поважний захід,
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Причорноморського регіону.
Крім пленарних засідань, у рамках Форуму відбувся конгрес ректорів університетів членів
та Генеральна асамблея.

Було обрано президентом Мережі університетів країн Чорноморського регіону на 20082010 рр. Ректора Національного Технічного Університета України “КПІ”, президента Асоціації
ректорів вищих технічних навчальних закладів України, академіка НАН України, члена Президії
Української Ради Миру Михайла Захаровича Згуровського. (Нажаль, він сьогодні відсутній, разом
з членами Президії Комісаренком С.В. та Кременем В.Г., які беруть участь у заходах Академії
Наук України, про що попередили).
Національним Університетом «КПІ» було ініційовано створення Українсько-Польського
центру для посилення співпраці у різних сферах діяльності, у презентації якого брали участь
представники Ради Миру. Польською стороною, в особі Надзвичайного і Повноважного Посла
Польщі в Україні, була виявлена зацікавленість до діяльності Української Ради Миру.
Протягом року продовжувалась співпраця з колективним членом Української Ради Миру
Міжнародним
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міжнародного Форуму у Греції, під егідою Ради Миру та проведенню V-ї Міжнародної науковопрактичної конференції в Україні.
Співпраця громадських організацій, в особі Ради Миру та середніх і вищих учбових закладів
має великий потенціал доповнюючи можливості один одного у своїй діяльності. Про що свідчить
наша співпраця.
Стратегічним завданням Української Ради Миру, яке було затверджене Президією, є
відкриття регіональних осередків та залучення до співпраці
колективних членів. Це дасть

поважних організацій у якості

можливість покращити роботу, структурно зміцнюватись,

розширити напрями діяльності, популяризувати Раду Миру.
Щодо створення регіональних осередків – плануємо у цьому році заснувати осередок у
Херсоні з ініціативи Державної Регіональної телерадіокомпанії.
Хочу нагадати, що у 2007 році були відкриті осередки у Вінниці та Житомирі за сприянням
Регіональних телерадіокомпаній, що дає можливість висвітлювати діяльність Ради Миру через
регіональне телебачення.
Треба відзначити активну діяльність члена Президії Пасака Віктора Володимировича, який
активно сприяє їх створенню та активно працює від Української Ради Миру в різних напрямах,
забезпечуючи висвітлення діяльності Ради Миру на телеканалі, який він очолює.
Згадуючи про ЗМІ, також, хотілося б відзначити Меншун Валентину Іванівну, яка багато
років віддано працює, популяризуючи Українську Раду Миру на сторінках журналу Трибуна,
головним редактором якого вона є. До речі, цей журнал отримують всі дипломатичні
представництва України за кордоном.

Повертаючись до обласних осередків Ради Миру, необхідно зазначити, що багато років
лідером у діяльності серед обласних організацій є Одеська обласна Рада Миру.
У 2008 році вона відзначала своє 40-річчя. В ювілейних заходах брала участь делегація
Української Ради Миру, яка від імені Голови та Президії, вручила почесні відзнаки та грамоти
активістам миротворчого руху Одещини. Діяльність Одеської обласної Ради Миру було відзначено
керівництвом міста та області і висвітлено в ЗМІ регіону.
Серед обласних організацій треба відмітити роботу Вінницької, Донецької, Житомирської,
Запорізької, Полтавської, Львівської обласних організацій.
У співпраці з колективними членами УРМ проведено ряд миротворчих заходів присвячених
Міжнародному Дню Миру.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
За звітний період Рада Миру встановила зв’язки з громадськими, релігійними, бізнесовими
організаціями Італії та Бразилії.
В рамках візиту відбулися зустрічі та переговори з Головою Ради Миру, членами Президії, де
обговорювались питання спільної співпраці з організаціями Італії, Бразилії.
Зокрема, сприяння бразильської сторони заснуванню представництв Ради Миру у Бразилії та
країнах Латинської Америки.
Результатом візиту стало підписання Протоколу про наміри спільної діяльності між
Українською Радою Миру та комітетом по зв’язкам з країнами колишнього СРСР Торговопромислової палати Федеративної Республіки Бразилія. Наразі розробляються напрями спільної
діяльності.
Протягом поточного року проводилась співпраця з Департаментом Української Ради Миру у
Греції, який був заснований у 2007 році.
Спільно з МЗС України, Посольством України у Греції, яке очолює Надзвичайний і
Повноважний Посол України, член Президії Ради Миру Цибух Валерій Іванович, колективним
членом Ради Миру громадським творчим об’єднанням «Ексклюзив» взяли участь у проведені VШ
благодійного міжнародного різдвяного ярмарку, який відбувся у місті Афіни (Греція) на Різдвяні
свята. Учасниками ярмарку традиційно є дипломатичні представництва акредитовані в Греції та
національно-культурні товариства, які представляють місцеві етнічні громади.
Участь у цьому заході дає можливість репрезентувати культуру та самобутність України.
Україна була представлена на високому рівні, про що свідчили відгуки учасників заходу, які
ознайомилися з культурною та духовною спадщиною України, її мистецтвом, творчістю та

народними традиціями. Це сприяло зміцненню дружніх стосунків між нашими народами та
утвердженню позитивного іміджу України.
У травні делегація Української Ради Миру брала участь у відзначенні Дня Перемоги та
Дня Матері, які були організовані Департаментом Української Ради Миру в Греції у співпраці з
Посольством України в Греції та

українською громадою Грецької Республіки. Під час

перебування делегації було проведено ряд зустрічей з представниками грецьких громадських та
комерційних організацій. Як результат –Раді

Миру було запропоновано співпрацювати по

програмі реабілітації алко- та наркозалежних осіб в Україні. До речі, програма була передана на
розгляд Міністерству охорони здоров’я України та знайшла підтримку її втілення. На сьогодні
ідуть пошуки інвестора.
Традиційно, третій рік поспіль, Українська Рада Миру спільно з Грецьким Департаментом
виступила співорганізатором ІІІ Форуму українців за кордоном.
Захід відбувався під егідою Європейського Конгресу Українців та Посольства України в
Греції.
Основною темою Форуму була освіта, а саме: „Освіта українців та для українців за кордоном:
стан та перспективи”.
Згідно програмі заходів були проведені конференції, семінари, бесіди істориків і журналістів
українського походження.
Україну на Форумі представляли: делегація Української Ради Миру, у складі представників
обласних організацій Ради Миру, колективних членів (МНТУ та КПІ), членів Президії, дорадчоконсультаційної

Ради,

представники

Національного

педагогічного

університету

ім.

М.

Драгоманова, Київського національного університету ім. Т. Шевченка; Міжнародної Української
Школи.
12 рік поспіль, Рада Миру сприяє оздоровленню дітей у Греції.
У жовтні 2008 року, на запрошення Товариства китайського народу за захист миру та
роззброєння, делегація Української Ради Миру відвідала Китайську Народну Республіку.
Мета візиту полягала в продовжені співпраці у різних напрямах діяльності. Зокрема,
ознайомлення з організацією системи охорони здоров’я Китаю, реабілітаційними програмами для
людей з обмеженими можливостями руху, системи освіти та науково-освітніми програмами.
Під час перебування української делегації в КНР відбулися зустрічі з заступником Голови
Постійного Комітету Всекитайських Зборів Народних Представників, Головою ЦК Революційного
комітету Гоміньдана Китаю, Головою Товариства китайського народу за захист миру та
роззброєння - пані Хе Лулі, її заступником пані Хуань Гоін, директором Міжнародного відділу ЦК

КПК, з представниками міністерства охорони здоров’я, головами провінцій Шанси (Shaanxi) та
Нінгшія (Ningxia), іншими офіційними особами.
На зустрічах обговорювалися питання співпраці у різних напрямах діяльності, по лінії
неурядових організацій, в тому числі, науково-освітні міжнародні програми, програми обміну
студентами, аспекти розвитку в галузі охорони здоров’я, реабілітаційні програми для людей з
обмеженими можливостями руху.
Протягом перебування у Китайській Народній Республіці, делегація Ради Миру досягла
зазначених цілей, встановила більш тісні дружні стосунки з Товариством китайського народу за
захист миру та роззброєння, зробила вагомий внесок у подальший розвиток співробітництва
Української Ради Миру та Товариства китайського народу за захист миру та роззброєння,
укріплення дружніх відносин між народами обох країн заради миру.

