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Про проекти законів України  

про правовий статус та вшанування пам'яті учасників боротьби  

за незалежність України у ХХ столітті 

(реєстр. № 2538) 

та 

про правовий статус та вшанування пам'яті борців 

 за незалежність України у ХХ столітті 

(реєстр. № 2538-1) 

 

 

Розглянувши законопроекти про правовий статус та вшанування 

пам'яті учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті (реєстр.   

№ 2538 від 03.04.2015 року), поданий Кабінетом Міністрів України, та про 

правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у ХХ 

столітті (реєстр. № 2538-1 від 07.04.2015 року), поданий народним депутатом 

України Шухевичем Ю.-Б.Р., Комітет зазначає наступне. 

Обидва законопроекти направлені на визнання учасників боротьби 

(борців) за незалежність України у ХХ столітті. 

1) Законопроектом за реєстр. № 2538 пропонується на законодавчому 

рівні закріпити такі поняття, як: 



- боротьба за незалежність України у ХХ столітті - визвольний рух, 

який здійснювався у формі організованого або неорганізованого, масового 

(групового) або індивідуального, системного або разового опору іноземному 

пануванню шляхом здійснення або організації збройної чи іншої прирівняної 

до неї боротьби, повстань, масових виступів, у тому числі у в’язницях чи 

таборах, політичного, культурного або іншого опору, і метою якого було 

здобуття (відновлення) незалежності України; 

- учасники боротьби за незалежність України у ХХ столітті - особи, які 

протягом листопада 1917 року - 24 серпня 1991 року у складі формальних, 

неформальних, а також підпільних організацій, військових, партизанських 

структур або формувань вели боротьбу за незалежність України у 

ХХ столітті проти іноземного панування у формах, визначених цим Законом; 

Законопроектом за реєстр. № 2538-1 вводиться поняття борці за 

незалежність України у ХХ столітті - особи, які брали участь у всіх формах 

політичної, збройної та іншої колективної та індивідуальної боротьби за 

незалежність України у XX столітті у складі відповідних органів влади, 

організацій, структур та формувань. 

 

2) Обидва законопроекти визначають перелік організацій, структур та 

формувань учасників боротьби (борців) за незалежність України у ХХ 

столітті, до яких відносять легальні та підпільні політичні організації, органи 

влади (включаючи ті, що перебували поза межами українських земель), 

структури, а також військові, інші мілітарні, воєнізовані, парамілітарні 

формування. При цьому, у законопроекті за реєстр. № 2538-1 цей перелік 

визначений більш детально. 

 

3) Обома законопроектами передбачено, що держава надає (може 

надавати) соціальні гарантії та пільги учасникам боротьби (борцям) за 

незалежність України у ХХ столітті. Органи місцевого самоврядування 

можуть надавати додаткові соціальні гарантії та пільги учасникам боротьби 

(борцям) за незалежність України у ХХ столітті. При цьому, жодним 

законопроектом не визначено перелік пільг та соціальних гарантій, на які 

матимуть право учасники боротьби (борці) за незалежність України у ХХ 

столітті. 

На сьогодні відповідно до статті 6 Закону України “Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, право на встановлення 

статусу учасника бойових дій мають вояки Української повстанчої армії, які 

брали участь у бойових діях проти німецько-фашистських загарбників на 

тимчасово окупованій території України в 1941-1944 роках, які не вчинили 

злочинів проти миру і людства та реабілітовані відповідно до Закону України 

"Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні".  

 

4) Обидва законопроекти пропонують визнати державні та військові 

нагороди (відзнаки) та військові звання (ступені) учасників боротьби (борців)  

за незалежність України у ХХ столітті, видані (присвоєні) таким особам 



організаціями, органами влади, структурами або формуваннями учасників 

боротьби (борців) за незалежність України у XX столітті. 

 

5) Обома законопроектами пропонується визначити державну політику 

щодо відновлення, збереження та вшанування пам’яті про боротьбу за 

незалежність країни, до якої віднесено: 

- всебічне вивчення боротьби за незалежність України у ХХ столітті та 

її учасників; 

- підвищення поінформованості та посилення уваги громадськості та 

суспільства до історії боротьби за незалежність України у ХХ столітті; 

- заохочення та підтримка діяльності неурядових установ та 

організацій, які проводять дослідну та просвітницьку роботу стосовно 

боротьби за незалежність України у ХХ столітті та її учасників; 

- оприлюднення та забезпечення можливості вивчення та доступ до 

архівних документів та інформації колишніх репресивних органів 

комуністичного тоталітарного режиму, а також органів безпеки, спеціальних 

служб та інших формувань і структур інших держав, які діяли на території 

України протягом 1917 - 1991 років;  

- сприяння увічненню пам’яті про учасників боротьби (борців) за 

незалежність України. 

 

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного обговорення 

Комітет вирішив: 

1) Рекомендувати Верховній Раді України законопроект про правовий 

статус  та  вшанування  пам'яті  борців за незалежність України у ХХ  

столітті (реєстр. № 2538-1),  поданий   народним  депутатом  України 

Шухевичем Ю.-Б.Р., за результатами розгляду в першому читанні прийняти 

за основу, а щодо законопроекту про правовий статус та вшанування пам'яті 

учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті (реєстр. № 2538), 

поданого Кабінетом Міністрів України, визначитись шляхом голосування. 

2) Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні з цього 

питання визначено заступника голови Комітету Шухевича Ю-Б.Р. 

 

 

 

Голова Комітету       О. Третьяков 
 


