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Шановні учасники конференції! 

 
Минуло п’ять років від  попередньої  звітно-виборної конференції і відповідно до 
Статуту, Президія Української Ради Миру звітує про діяльність нашої організації. 
 
Протягом  цього часу Українська Рада Миру займалася реалізацією статутних 
завдань,  співпрацюючи з державними, неурядовими, громадськими, бізнесовими, 
релігійними організаціями  в Україні та на міжнародному рівні. 
 
Розглядаючи свою діяльність як невід’ємну частину світового миротворчого руху 
Рада Миру декларує відкритість і постійну готовність бути партнером і учасником 
різних форм і структур співробітництва.  
Головна мета організації – об’єднання зусиль громадськості  на утвердження миру та 
злагоди. 
 
Треба зазначити, що за останні п’ять років Українська Рада Миру стала більш 
знаною в України та світі. Нас визнають, нас поважають, з нами  співпрацюють 
авторитетні міжнародні організації. 
 
Координуючи свої дії з колективними членами Української Ради Миру, 
громадськими  українськими та міжнародними організаціями були сплановані та 
проведені  в Україні та за її межами: конференції, форуми, семінари, круглі столи, 
відбулися обміни  делегаціями спрямовані на об’єднання зусиль громадськості у 
реалізації спільних миротворчих проектів та програм на користь суспільству. 
 
Міжнародна діяльність  була і залишається пріоритетним напрямом у  нашій роботі. 
Протягом тривалого часу напрацьовані контакти з багатьма зарубіжними 
громадськими, муніципальними, релігійними організаціями, в координації з якими 
ми співпрацюємо. 
 
Міжнародні стосунки дають можливість порушувати питання миру, безпеки, 
екології на рівні світового співтовариства. 
Завдяки такому спілкуванні  ми  інформуємо світову спільноту про Україну, її 
історію, культуру, добру волю, внесок у світовий миротворчий рух, а також 
діяльність Української Ради Миру. 
 



                                  

 

Треба зазначити, що завдяки активній міжнародній діяльності,  Рада Миру провела 
та брала участь у багатьох міжнародних заходах світового рівня,  які проходили  в 
Україні, США, Греції, Південній Кореї, Китаї, Японії. 
Створений Департамент Української Ради Миру в  Греції  довів свою актуальність 
по налагодженню міждержавних громадських стосунків, втіливши численні  проекти 
та програми. 
 
Ми розглядаємо діяльність Ради Миру  виключно у співпраці з керівними 
інститутами держави, державними установами, закладами незалежно від їх 
політичних уподобань. Маючи  потужний  громадський  потенціал організації, досвіт 
у роботі, враховуючи світові об’єднуючі тенденції  неурядових організацій, ми 
готові докладати зусиль у забезпеченні миру, злагоди, взаєморозуміння для громадян 
України. 
 
Діяльність сектору неурядових організацій потрібно розглядати як важливий 
елемент у розвитку демократичних інститутів, коли відбувається перехід від 
державної політичної демократії до демократизації суспільства. 
 
Громадські організації перетворюються  в центральний інститут громадянського 
суспільства, оскільки саме навколо них  «обертається » реальне повсякденне життя, і 
Українська Рада Миру залучає до цього процесу  неурядові, громадські організації у 
вигляді  колективного членства. 
 
Сьогодні Українська Рада Миру плідно співпрацює 17-ю колективними членами, 
зокрема: 
 

- Національний технічний університет України «КПІ»; 
- Київський національний університет ім.Тараса Шевченка; 
- Національний педагогічний університет ім. Михайла  Драгоманова; 
- Гімназія №315 м. Києва – асоційований член ЮНЕСКО; 
- Кам’янець - Подільська районна дитяча громадська організація «Клуб юних 

миротворців»; 
- Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України»; 
- Товариство «Україна - Болгарія»; 
- Всеукраїнська громадська організація «Ліга сприяння  хоспісної  та 

паліативної допомоги», інші. 
 
Цей звітний період став для Української Ради Миру ювілейним.  
 
У 2011 році їй виповнилося 60.  
 
Держава високо оцінила діяльність Ради Миру. 
Рішенням Верховної ради України  на державному рівні відзначено  цю подію в 
«Українському домі». Отримані вітання від Президента України, Верховної Ради 
України, МЗС України, багатьох міжнародних громадських організацій, що свідчить 



                                  

 

про визнання та підтримку  українським  та міжнародним суспільством  діяльності  
Українська Рада Миру. 
 
Звісно, що протягом тривалого часу ми стикаємося з проблемами, які, цілком 
природньо,  виникають  під час діяльності організації. Це відновлення та створення 
обласних осередків Ради Миру, вирішення організаційних питань пов’язаних з 
розміщенням, фінансуванням організації та її осередків. 
 
Одним з стратегічних завдань для нас є необхідність залучати молодь до нашої 
діяльності. 
 
Ми впевнені, що Українська Рада Миру, не зважаючи на виникаючі труднощі, зможе 
подолати їх, об’єднавши зусилля небайдужих людей, які з розумінням та 
підтримкою ставляться  до неї, як найстаршої миротворчої організації України. 
 
Наші перспективи полягають, зокрема, у наступному: 
 

- Залучати до співпраці  урядові, неурядові, громадські організації України та 
світу; 

-  Активно залучати молодь до співпраці,  пропагуючи  ненасильницьку 
філософію, гуманізм, толерантність, загальнолюдські цінності, що є складовою 
миру; 

- Розвивати та підтримувати  міжнародні  зв’язки у різних сферах діяльності на 
рівні громадськості; 

- Створювати проекти та програми, націлені на забезпечення національної 
єдності, гуртуванню нації, вихованню молоді в дусі миру, взаєморозумінню; 

- Взаємодіяти з органами влади,  в  інтересах держави та суспільства на шляху 
демократичних  перетворень. 

 
Українська Рада Миру, використовуючи авторитет організації, її Президії, спільно з 
обласними осередками, своїми міжнародними структурами та колективними 
членами, людьми доброї волі  докладає максимум зусиль, щоб бути корисною для 
громадян України та  держави в цілому. 
 
Більш детально про діяльність Української Ради Миру можна ознайомитися на  її 
сайті,  який нещодавно був оновлений. 
 
 
Дякую за увагу 
 


