
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту Закону України 

  « Про внесення змін до деяких законів України щодо відзначення внеску осіб, 
що боролись за волю України у ХХ столітті». 

 
 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта 
Виникнення і розвиток екологічного руху в Україні відбувалися за умов 

тоталітарного суспільства радянського зразка. У такому суспільстві існував 
тотальний контроль за суспільним життям, проте навіть за таких умов існувала 
мінімальна можливість для самоорганізації у вигляді осередків інтелектуального 
середовища. Але державні органи адміністративного й господарського 
управління, діючи під контролем силових каральних структур, фактично 
підпорядкували громадські  екологічні неурядові організації.  

На середину 80-х років припадають витоки бурхливого поширення руху 
активістів-екологів у вирішенні природоохоронних проблем із суспільних 
позицій.  

Українська екологічна асоціація  «Зелений світ» (далі Асоціація) заснована 
у грудні 1987 року, як реакція суспільства на жахливий екологічний стан в 
Україні, спричинений жахливою  Чорнобильською катастрофою 1986 року. 
Головною метою Асоціації було визначено залучення широких верств 
громадськості до розв’язання екологічних проблем шляхом реалізації ідеї 
виживання, демократії і гуманізму, сприяння забезпеченню громадянам права на 
здорове середовище проживання, яке є одним з невід’ємних  прав людини.  

За ініціативи Асоціації у містах України почали проходити екологічні 
мітинги та демонстрації протесту. Наприкінці 80-х років вперше за радянських 
часів відбулась екологічна демонстрація на центральній вулиці столиці України 
Хрещатику на захист Голосіївського лісу, яку організувала Асоціація. Саме 
екологічні мітинги стали невід’ємною  часткою загальнодемократичного 
протесту. Рух зеленого світу, при безпосередній участі Асоціації і її 
координування, був одним з витоків зростання національно-патріотичних настроїв 
у свідомості тоді ще «осовкованого» населення нашої країни.   

Активісти зеленого світу очолюваного Асоціацією проклали свій 
національно-патріотичний шлях боротьби за чисте небо і землю України, за чисту 
неінфіковану кремлівською пропагандою душу українців. 

Саме такі подвижники природоохоронці вистояли під тиском КДБ в кінці 
80-х на початку 90-х. Саме вони принесли домовину для гекачепістів на Майдан 



та в числі демократичних сил забили останній цвях в неї на референдумі про 
незалежність України. Посіяна зеленосвітівцями разом з іншими демократичними 
силами любов до рідної землі сколихнула національно-патріотичні настрої у 
суспільстві і їх вже не були в змозі зупинити ніялі імперські сили.  

Обов’язок держави, яка вважає себе демократичною, не тільки пм’ятати 
своїх патріотів, які вибороли демократію і утвердили її своїми зусиллями, 
здоров’ям, життям, але й всіляко підтримати їх право на гідне життя. 

Діючий Закон України «Про правовий статус та вшанування  пам’яті  борців 
за незалежність України у ХХ столітті» спрямований на визнання учасників 
боротьби за незалежність України у XX столітті головними суб’єктами боротьби 
за відновлення державної незалежності України - борцями за незалежність 
України у XX столітті, встановлення правового статусу борців за незалежність 
України у XX столітті, визначення права такої категорії осіб на отримання 
державних та муніципальних соціальних гарантій.  Борцями за незалежність 
України у XX столітті визнаються особи, які брали участь у всіх формах 
політичної, збройної та іншої колективної чи індивідуальної боротьби за 
незалежність України у XX столітті.  

Активісти Асоціації у 80-х – початку 90-х років ХХ століття ширили 
протестний дух, протестні настрої проти існуючої тоталітарної державної 
системи, проти замовчування, залякування, утисків і знущань. Асоціація пліч о 
пліч з іншими демократичними силами виборювала державну незалежність 
України.  

У зазначеному вище діючому Законі України визначається що Держава 
може надавати соціальні гарантії, пільги або інші виплати борцям за незалежність 
України у XX столітті та членам їхніх сімей. Але які пільги, соціальні гарантії або 
інші виплати можуть надаватися Законом не визначено. Ця стаття Закону носить 
декларативний характер. Тому пропонується цю декларативність усунути шляхом 
затвердження переліку певних пільг і соціальних гарантій що надаються 
Державою особам зазначеним у цьому Законі. 

 
2. Цілі і завдання прийняття акта 
Законопроект спрямований на забезпечення гідних умов життя борцям за 

незалежність України, які у ХХ столітті  виборювали державну незалежність 
України.  

 
3. Загальна характеристика і основні положення акта 



Проектом Закону пропонується :  
1)  визнати  борцями за незалежність України у XX столітті осіб які брали 

участь у всіх формах колективної чи індивідуальної боротьби за незалежність 
України у XX столітті у складі  організації - Українська екологічна асоціація 
«Зелений світ» до 24 серпня 1991 року; 

2) затвердити перелік певних пільг і соціальних гарантій що надаються 
Державою борцям за незалежність України у XX столітті; 

 
3)    розробити і затвердити Єдиний державний реєстр борців за 

незалежність України у ХХ столітті, визнати  центральний орган виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
соціального захисту  відповідальним за забезпечення формування і ведення 
реєстру та бути його розпорядником; 

4) доручити  Кабінету Міністрів України  визначити і затвердити обсяги і 
порядок  фінансування витрат, пов'язаних з введенням в дію цього Закону. 

 
 
4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового 

регулювання 
 
У даній сфері правового регулювання діють : 
Конституція України,Закон України «Про правовий статус та вшанування 

пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті», Закон України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закон України «Про основні 
засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в 
Україні», Закон України «Про державні нагороди». Реалізація проекту не потребує 
внесення змін до інших законодавчих актів України. 

 
 
5. Фінансово-економічне обґрунтування 
 
Законопроектом передбачаються додаткові витрати з державного бюджету. 

Розмір цих витрат має визначити Кабінет Міністрів України. Але слід зазначити, 
що покриття цих витрат може бути здійснене за рахунок додаткових бюджетних 
надходжень. Ці надходження можуть і повинні бути залучені за рахунок ліквідації 
корупційних схем уникнення від повної сплати податків і зборів на митниці. За 



оцінками міжнародних експертів, зокрема експертів МВФ, від цього бюджет 
України щорічно втрачав понад 4 мільярди доларів США. Держава веде активну 
боротьбу із корупцією, зокрема і на митниці, і ця цифра вже зменшилася, але 
остаточно це явище ще не подолане. 

 
6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття 

акта 
 

Реалізація цього проекту надасть можливість отримати борцям за 
незалежність України у ХХ столітті реальну державну допомогу у вигляді певних 
соціальних гарантій і пільг. Ті особи, які визнані у Законі України «Про правовий 
статус та вшанування  пам’яті  борців за незалежність України у ХХ столітті» і 
цьому законопроекті, на даний час є вже людьми літніми та похилого віку і 
потребують здебільшого належного медичного і оздоровчого забезпечення.  

Реалізація законопроекту буде сприяти вихованню патріотизму у молоді, 
увічненню та  вшануванню пам’яті  борців за незалежність України у ХХ столітті, 
державному піклуванню про їх сьогодення. 

 
 
 
Народний депутат України                                                     

 

 


