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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Постанови Верховної Ради України
Про урочисте відзначення на державному рівні 80-ої річниці проголошення незалежності Карпатської України

1. Обґрунтування необхідності прийняття Постанови
15 березня 1939 року у наслідок розпаду Чехословаччини українці Закарпаття реалізували загальновизнане міжнародне право націй на самовизначення – проголосили незалежність Української Держави – Карпатської України. Даний державотворчий чин відбувався при наступі армії Угорщини, яка за результатами Мюнхенської угоди від 30.09.1938 р. отримала від Третього Райху карт-бланш на окупацію Закарпаття. Проте, у даних катастрофічних умовах у місті Хуст відбулися Всенародні Збори, які проголосили незалежність Карпатської України як початок відновлення Української Соборної Самостійної Держави зі столицею у Києві. У цей час були сформовані всі атрибути державної влади – обрано Президента, Уряд, сформовано Сейм – вищий законодавчий орган, правоохоронні органи і національне військо – «Карпатську Січ». Основною політичною метою нового державного утворення стало відновлення державності у межах українських етнічних територій.
Проте, геополітичні реалії перекреслили український державотворчий чин у той час – наступ регулярної угорської армії, союзника Третього Райху, призвів до захоплення спочатку Ужгорода, а за два дні – столиці Карпатської України м. Хуста. У подальшому «Карпатська Січ» здійснювала збройний опір регулярній угорській армії протягом двох місяців. Останні захисники «Карпатської Січі» потрапили у полон до угорців, серед яких були члени Організації українських націоналістів, доля яких засвідчила трагедію Української Нації тих часів: частину полонених угорці передали сусідній польській державі і останні зазнали позасудового розстрілу, як і їх побратими в угорському полоні. Дана трагедія потребує окремої правової оцінки Міжнародного кримінального суду як злочин, що не має терміну давності.
З огляду на вищезазначене, героїчний чин закарпатських українців та інших учасників державного будівництва і оборони незалежності Карпатської України заслуговує на найвищий рівень суспільної пошани, визнання героїчної самопожертви та потребує увіковічення у національній пам’яті, що має бути відзначено на належному державному рівні у чергову річницю – 80-ліття від дня проголошення Карпатської України.

2. Цілі і завдання проекту Постанови
Метою проекту Постанови є забезпечення належних організаційно-правових, фінансово-матеріальних та інформаційних умов для реалізації комплексу заходів з приводу відзначення на державному рівні 80-ої річниці проголошення незалежності Карпатської України, з огляду на те, що одним з найважливіших завдань у часи захисту територіальної цілісності і державного суверенітету України є посилення уваги до етапів боротьби за незалежність, вшанування пам’яті борців за незалежність України.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Постанови
Проект Постанови передбачає підготовку та відзначення на державному рівні 80-ої річниці проголошення незалежності Карпатської України. Для цього пропонується створити відповідний організаційний комітет, розробити та затвердити план необхідних заходів, забезпечити висвітлення в засобах масової інформації вказаної події.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
Прийняття Постанови не потребує внесення змін до чинного законодавства України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Постанови потребує виділення коштів в обсязі, який буде запропоновано організаційним комітетом та передбачено у державному та місцевому бюджетах.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Постанови
Прийняття даної Постанови дозволить відзначити на державному рівні 80-ту річницю проголошення незалежності Карпатської України, що приверне увагу суспільства до етапів розвитку державотворення України та захисту її територіальної цілісності, державного суверенітету і реалізації права націй на самовизначення, що відбувалися в умовах збройної агресії проти Української держави. Реалізація даної Постанови позитивно вплине на укріплення патріотичного світогляду, консолідацію української політичної нації та головних цінностей українського державотворення – захисту Української Держави як вершини багатонаціонального соціального розвитку суспільства.
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