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Шановний пане Олександре!

Український інститут національної пам’яті (далі – Інститут) завідчує 
Вам свою повагу! Інформуємо, що Інститут розглянув лист громадської 
організації «Гельсінська ініціатива - ХХІ» від 13.09.2021 №02-09 щодо 
створення переліку інших організацій, структур або формувань, що існували 
протягом ХХ століття (до 24 серпня 1991 року), і метою діяльності яких було 
здобуття (відновлення) або захист незалежності України. У межах 
компетенції повідомляємо наступне.    

Ч. 1 ст. 1 Закону України «Про правовий статус та вшанування пам’яті 
борців за незалежність України у ХХ столітті» визначено, що борцями за 
незалежність України визнаються особи, які брали участь у всіх формах 
політичної, збройної та іншої колективної чи індивідуальної боротьби за 
незалежність України у ХХ столітті у складі відповідних органів влади, 
організацій, структур та формувань. 

П. 20 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що борцями за незалежність 
України також є особи, які брали участь у боротьбі за незалежність України у 
складі інших організацій, структур або формувань, що існували протягом ХХ 
століття (до 24 серпня 1991 року), і метою діяльності яких було здобуття 
(відновлення) або захист незалежності України. Перелік таких організацій, 
структур та формувань підлягає затвердженню Кабінетом Міністрів України.

Станом на сьогоднішній день Інститутом проводиться робота з розробки 
проєкту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження 
зазначеного переліку організацій, структур та формувань. У рамках цієї 
роботи до Інституту надійшли пропозиції від Державної архівної служби 
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України, громадських організацій та окремих громадян щодо включення до 
такого переліку тих чи інших організацій, структур або формувань. 
Інститутом за участю фахівців Національної академії наук України та 
істориків проводиться робота щодо встановлення ролі у здобутті та захисті 
незалежності України організацій, структур та формувань, щодо яких 
надійшли відповідні пропозиції. 

З огляду на це, пропозиція, яка міститься у листі «Гельсінська ініціатива 
- ХХІ» щодо включення до переліку організацій, структур та формувань, що 
існували протягом ХХ століття (до 24 серпня 1991 року) і метою діяльності 
яких було здобуття (відновлення) або захист незалежності України, 
Української радикальної партії (утворена 1890 р), Української Соціал-
демократичної партії (1899), Української національно-демократичної партії 
(1899), Української народної трудової партії (1921), Українського народно-
демократичного об’єднання (УНДО, 1925) та уточнення стосовно 
формулювання п. 16 ст. 1 Закону «Українська Гельсінська спілка (група) 
(УГС, УГГ)» буде опрацьована Інститутом та використана у подальшій 
роботі над проєктом постанови Кабінету Міністрів України.  Інститут 
вдячний Вам за пропозиції та інтерес до теми вшанування борців за 
незалежність України у ХХ столітті!
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Вик. Кулик 
(044) 290.80.16


