
Правові засади законодавчого процесу в ЗУНР
було закріплено Законом «Про спосіб опові-
щення законів і розпорядків» від 4 січня 1919 р.2.
Набирали чинності ці правові акти на восьмий
день з дня видання (дата видання повинна була
стояти на кожному з актів). Однак, він не містив
детальної реґламентації законодавчого процесу,
а регулював лише його окремі аспекти (що було
характерно й для УНР періоду Директорії).

Слід також згадати ще один Закон від 4 січня
1919 р. – «Про незайманість членів Української
Національної Ради»3. У ньому, зокрема, виголо-
шувалося: «Членів Української Національної
Ради не можна без її згоди ув’язнити ані потягати
судово до відповідальності, хіба що приловиться
його на гарячім вчинку». У такому випадку суд
повинен був негайно повідомляти про затри-
мання посла Українську Національну Раду і коли
вона не дасть дозволу на затримання, то його слід
негайно звільнити. Члени Української Національ-
ної Ради, говорилося в Законі, не можуть бути
притягнуті до відповідальності за те чи інше го-
лосування у УНРаді і виконують свої обов’язки
незалежно від яких-небудь інструкцій виборців.

Для управління повітами на основі тимча-
сового закону про адміністрацію ЗУНР від
16 листопада 1918 р.4 призначалися державним
секретарем внутрішніх справ повітові комісари
переважно з числа колишніх австрійських дер-
жавних службовців, учителів, священиків. Так,
у Самбірському повіті комісаром став відомий
західноукраїнський письменник, адвокат А. Чай-
ковський, у Дрогобицькому – громадський діяч,

один із засновників Української соціал-демокра-
тичної партії Галичини С. Вітик, у Кам’янко-
Струмилівському – суддя Р. Петрушевич (молод-
ший брат президента ЗУНР), у Долинському –
один із засновників Української радикальної
партії, адвокат С. Данилович, у Стрийському –
відомий український композитор і диригент
О. Нижанківський, у Сколівському – колишній
службовець староства І. Корженьовський, у Щи-
рецькому – директор школи В. Малицький, у
Тернопільському повіті суддя – У. Сальвицький,
у Стоянові – селянин У. Заремба. Повітові комі-
сари, у свою чергу, допомагали в організації ви-
борів міських, сільських і містечкових комісарів.
У деяких місцевостях населення ставилося до
цих подій байдуже, особливо у польських і
москвофільських5.

Для забезпечення внутрішнього порядку на
місці розпущеної колишньої австрійської жан-
дармерії в якій в основному служили поляки,
частково австрійці і в незначній кількості укра-
їнці, була утворена українська жандармерія.
Оскільки жандармерія в Австрії, на відміну від
Росії, не була політичною, а натомість загальною
поліцією, замість неї місцеві комісари з перших
днів існування ЗУНР формували так звану на-
родну міліцію. Часто вона обиралася на зборах
чи вічах. Проте це було місцевою самодіяль-
ністю, а державі потрібні були чітко організовані
і дисципліновані органи охорони публічного по-
рядку. Тому вже 6 листопада 1918 р. Націо-
нальна Рада прийняла рішення про створення
Корпусу української державної жандармерії6.

УДК 94(477) «1918–1919»

Павло Гай-Нижник (м. Київ)

Структури державної влади в ЗУНР – ЗО УНР
(листопад 1918 р. – грудень 1919 р.)1

76

1 Закінчення. Початок  статтів журналі «Краєзнавство» №3 за 2018 р.
2 Вістник державних законів і розпорядків Західної Области Української Народньої Республики. – 1919.

– Вип. 1. – 31 січня. – С. 1–2.
3 Там само. – С. 3.
4 Дiлo. – 1918. – 18 листопада.
5 Гай-Нижник П. Інститут державних повітових комісарів, повітових Національних рад та жандармерії

у ЗУНР // Становлення і розвиток української державності. – Вип. 7. Матеріали VІ Всеукраїнської науково-
практичної конференції «Державне управління та місцеве самоврядування в Україні в контексті європейської
інтеграції», м. Київ, МАУП. – К.: ДП Видавничий дім «Персонал», 2012. – С. 17–31.

6 ДАЛО, ф. 257, оп. 1, спр. 72, арк. 63; ф. 1259, оп. 1, спр. 1, арк. 2.



Структури державної влади в ЗУНР – ЗО УНР (листопад 1918 р. – грудень 1919 р.)

77

7 Там само, арк. 2.
8 Там само, арк. 5.
9 Там само, арк. 2.
10 Там само, спр. 33, арк. 113.

Її очолювала команда державної жандармерії
на чолі з головним комендантом (спочатку –
Л. Індишевський, а з лютого 1919 р. – О. Красіць-
кий). Урядовою мовою була українська. Струк-
турно ж команда жандармерії мала такий поділ:

а) команда Української державної жандар-
мерії; б) експонований офіцер Української дер-
жавної жандармерії; в) виділ Української держав-
ної жандармерії; г) повітова команда Української
державної жандармерії; ґ) станиця Української
державної жандармерії.

У повітах також створювалися команди жан-
дармерії, які очолювалися повітовими команди-
рами (комендантами). Останнім підлягали сіль-
ські і міські станиці жандармерії. Окремо для
жандармів зауважувалося: «З населенєм треба
поводити ся як найкраще щоби не давати при-
чин до негодовань і заворушень. На больше-
вицький рух звертати пильну увагу, а про всі
прояви його, повідомляти нечайно команду»7.
Як зазначалося в Наказі № 2 Начальної команди
Української державної жандармерії, повітовим
комендантом жандармерії міг бути призначений
«бувший повітовий командант, о скілько він є
Українцем або Нїмцем»8, а у випадку відсут-
ності таких – найближчий старший за рангом ук-
раїнець або німець, «о скільки вони прихильні
нашій справі та проти них повітова Українська
Національна Рада нїчогоб не мала»9. 

Українська державна жандармерія підпоряд-
ковувалася Державному секретарству військових
справ ЗУНР. На місцях створювалися військово-
територіальні області, окружні та повітові коман -
ди жандармерії, а також сільські та міські ста-
ниці. Загалом Українська державна жандармерія
мала 23 відділи, а саме в містах краєвої дисло-
кації: Львів, Перемишль, Ярослав, Сянок, Сам-
бір, Сокаль, Рава Руська, Городок, Дрогобич,
Тернопіль, Теребовля, Чортків, Бучач, Броди,
Золочів, Бережани, Стрий, Калуш, Станіславів,
Городисько, Коломия, Чернівці, Сторожинець10.
На місцях продовжувала діяти також і народна
міліція. Вона формувалася на громадських заса-
дах шляхом виборів.

Законом від 15 лютого 1919 р. УНРада здійс-
нила реорганізацію жандармерії. В питаннях за-

безпечення громадської безпеки вона підпорядко-
вувалася державним повітовим комісарам, а у вій-
ськових, господарчо-адміністративних, під готовки
кадрів та контролю служби – повітовим командан-
там. При Державному секретарстві вну трішніх
справ було сформовано 6-й відділ жандармерії і
поліції (замість скасованої посади інспектора
жандармерії). Для несення служби безпеки на за-
лізниці рішенням Державного секретарства вій-
ськових справ від 24 березня 1919 р. було ство-
рено Залізничну жандармерію (командант –
Ю. Буцманюк, згодом – М. Яворський). Після
ліквідації в червні 1919 р. Державного секре-
тарства внутрішніх справ жандармерію було пе-
репідпорядковано: спочатку Начальній команді
ГА, потім – команді запілля, а згодом – військо-
вій канцелярії диктатора ЗО УНР Є. Петруше-
вича. Коли ж бойові дії перейшли на терени
УНР, що раніше були під владою Російської ім-
перії під час воєнних дій на українських землях,
що раніше входили до складу Російської імпе-
рії), то в липні 1919 р. Державну жандармерію
було перейменовано на Народну сторожу (задля
уник нення небажаних асоціацій у місцевого на-
селення). На літо 1919 р. до Корпусу української
державної жандармерії входило близько 1 тисячі
жандармів, 4 тисячі стажистів, 30 офіцерів. До
органів охорони громадського порядку входило
також близько 3 тисяч народних міліціонерів.

В основу судово-прокурорської системи була
взята також попередня – австрійська. Судовими
органами ЗУНР були повітові суди, окружні суди
та вищий суд. У Законі «Про тимчасову органі-
зацію судів і судової влади» було вказано, що як
найвища інстанція має бути утворений окремим
законом Найвищий суд у Львові. Розпоряджен-
ням Державного секретарства юстиції на тери-
торії 3УHP було утворено 12 судових округів, які
поділялися на 130 судових повітів: 1) Бережан -
ський (9 судових повітів), 2) Буковинський
(9 судових повітів), 3) Золочівський (11 судових
повітів), 4) Коломийський (11 судових повітів),
5) Львівський (17 судових повітів), 6) Перемиш-
лянський (10 судових повітів), 7) Самбірський
(10 судових повітів), 8) Станіславський (10 судо-
вих повітів), 9) Стрийський (9 судових повітів),



10) Сяноцький (14 судових повітів), 11) Терно-
пільський (8 судових повітів), 12) Чортківський
(8 судових повітів)11.

Національний склад населення по судових
округах ЗО УНР був таким: у Бережанському:
українців – 66%, поляків – 23%, євреїв – 10%
(всього – 418 тис. 538 осіб); у Золочівському: ук-
раїнців – 63,7%, поляків – 28,5%, євреїв – 12,8%
(всього – 472 тис. 787 осіб); у Коломийському:
українців – 79,2 %, поляків – 8,6%, євреїв – 12%
(всього – 438 тис. 188 осіб); у Самбірському: ук-
раїнців – 70,8%, поляків – 16%, євреїв – 13,3%
(всього – 470 тис. 775 осіб); у Стрийському: ук-
раїнців – 75,7%, поляків – 13,9%, євреїв – 10,8%
(всього – 364 тис. 973 осіб); у Станіславському:
українців – 70,8%, поляків – 17%, євреїв – 12,7%
(всього – 669 тис. 976 осіб); у Перемишлян-
ському: українців – 60,5%, поляків – 28%, євреїв –
10,7% (всього – 445 тис. 689 осіб); у Тернопіль-
ському: українців – 54%, поляків – 34,3%, євреїв –
11,7% (всього – 364 тис. 355 осіб); у Чортків-
ському: українців – 65%, поляків – 23,3%, євреїв –
11,7% (всього – 385 тис. 950 осіб); у Львів-
ському: українців – 58,6%, поляків – 26,3%,
євреїв – 15% (всього – 904 тис. 724 осіб); у Буко -
винському: українців – 68,3%, поляків – 18,1%,
євреїв – 15,6% (всього – 411 тис. 500 осіб);
у Сянік, Лемківщина: українців – 55%, поляків –
30%, євреїв – 15% (всього – 269 тис. 697 осіб). 

Загалом: 5 млн 745 тис. 420 осіб, з яких:
українців – 70,14%, поляків –17,36%, євреїв –
12,5%. Відповідно до цих даних до окружних
судів належало обрати суддів з розрахунку –
1 мандат від 40 тис. населення12.

Прийнятий 21 листопада 1918 р. Закон «Про
тимчасову організацію судів і судової влади»
підкреслював, що «всі суди, які знаходяться на
території,... вищого суду краєвого у Львові стають
судами Західно-Української Народної Респуб-
ліки і є зобов’язані виконувати дальше спорове,
і карне судівництво». Компетенція колишнього
австрійського Міністерства юстиції переходила

до Державного екретарства юстиції ЗУНР. Апа-
рат судів признав Державний секретаріат за про-
позицією Секретарства юстиції. Колишній ав-
стрійський повітовий суд перейменовувався на
Повітовий суд ЗУНР, а колишній окружний суд –
на Окружний суд ЗУНР. Австрійські крайові
суди у Львові і Чернівцях ліквідувалися, їх ком-
петенція переходила до Окружного суду ЗУНР13.
З дня оголошення цього Закону суди повинні
були виносити вироки і рішення тільки від імені
ЗУНР. Хоч серед колишніх австрійських суддів
у Галичині, яких можна було використати новою
владою, було немало українців, все ж відчувався
брак суддівських кадрів. Напередодні Першої
світової війни в Галичині з 1 тис. 150 суддів –
367 були українцями14. Тому Українська Націо-
нальна Рада 11 лютого 1919 р. прийняла Закон
«Про скорочення підготовляючої судівської
служби», який скорочував строк стажування
кандидатів на посади суддів з трьох до двох
років15.

Сільськими суддями присяжних могли стати
лише чоловіки віком від 30 до 60 років, які вміли
читати й писати, були уроженцями Галичини або
інших країв колишньої Австро-Угорщини, але
при цьому мешкали в даній місцині щонаймен -
ше рік і які сплачували 20 крон сталого податку
чи були «адвокатами, нотарами, професорами і
учителями в висших і середнах школах, або
мають титул доктора»16. Зауважу – державних
службовців (за винятком професорів та вчителів,
чинних військових осіб, священиків, поштових
і залізничних урядників, лікарів та аптекарів).

Слід, разом з тим зазначити, що в умовах
війни в повітах місцеві комісари часто переви-
щували свої повноваження щодо роботи суддів,
зокрема встановлювали для суддів години праці
тощо.

У лютому 1919 р. Державним секретарством
юстиції було також розмежовано компетенцію
повітових та окружних судів у цивільному судо-
чинстві17. 
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Вищою, другою інстанцією по цивільних і
кримінальних справах, згідно із законом Україн-
ської Національної Ради від 15 лютого 1919 р.,
«Про тимчасове виконування судівництва в ци-
вільних і карних справах в другій і третій інстан-
ціях в часі надзвичайних відносин, спричинених
війною» мав бути Вищий суд у Львові, а тре тьою
найвищою інстанцією – Найвищий державний
суд18. Проте до часу їх створення, «в часі надзви-
чайних обставин, спричинених війною», функції
другої і третьої інстанцій належали спеціально
створеним Сенатам: Окремому судовому сенату
11-тої інстанції та Окремому судовому сенату ІІІ-
ої інстанції. Вони, згідно із розпорядженням Дер-
жавного секретарства юстиції від 8 березня були
створені при окружному суді в Станіславові19.

Функції звинувачення мала виконувати Дер-
жавна прокуратура. Проте оскільки про куро -
рами в Галичині за часів австрійського панування
працювали майже виключно поляки, спра ва ство-
рення державної прокуратури затягнулася. Її по-
винен був очолити генеральний державний про-
курор, якого так і не було призна чено. Не були
призначені прокурори в судових округах і пові-
тах. Таким чином процес створен ня прокуратури
у ЗУНР – ЗО УНР не був доведений до кінця.

Не зазнала будь-яких істотних змін органі-
зація і діяльність aдвoкaтуpи20. Адвокатам було
запропоновано організуватися у Палату адвока-
тів у Станіславові й вони повинні були скласти
письмову обіцянку, що будуть дотримуватися
діючих законів і служити зміцненню правопо-
рядку в країні.

Окремим розпорядженням Державного сек-
ретарства юстиції (від 1 березня 1919 р.) було
створено нотаріальну службу Західно-Україн-
ської Народної Республіки21. 

«Начальною адміністративною владою» над
судами, прокуратурою і нотаріатом було Дер-
жавне секретарство юстиції. Воно ділилося на
два основні відділи: особово-управляючий і за-
конодавчий. До першого належало керівництво
судами, прокуратурою і нотаріатом, призначення
суддів, прокурорів нотаріусів та допоміжного,
канцелярського персоналу цих органів. До дру-

гого – розробка законодавчих пропозицій для
уряду та парламенту, розробка і видання норма-
тивних актів самого Державного секретарства
юстиції – розпоряджень, нагляд за відповідністю
нормативних актів адміністративно-розпоряд-
чих органів законам парламенту. Під наглядом
цього відділу знаходилось видання «Вістника
державних законів і розпорядків» – офіційного
збірника, де публікувалися всі законодавчі акти
парламенту, уряду, окремих секретарств Захід-
ноукраїнської Народної Республіки.

Крім органів цивільної юстиції, зокрема су-
дових і прокурорських, була утворена військова
юстиція. 16 листопада 1918 р. було видане роз-
порядження Державного секретаріату ЗУНР про
організацію військового судочинства22. Струк-
тура військових судів виглядала так: 1) найви-
щий військовий трибунал; 2) військові обласні
суди; 3) окружні військові суди. Відповідно до
поділу республіки на три військові області
(Львів, Станіславів, Тернопіль) були створені
три військові окружні суди як суди першої ін-
станції. Функції звинувачення в окружних судах
виконував судовий офіцер, при обласних судах –
військовий прокурор, а при військовому трибу-
налі – генеральний військовий прокурор або
його заступник. Найвищою інстанцією військо-
вої юстиції був Верховний військовий суд.

Утворено також інститут військової проку-
ратури. Вона очолювалася генеральним військо-
вим прокурором, у військових областях були вій-
ськові прокурори, в округах – військові офіцери.
Складна внутрішня ситуація, наявність великого
числа ворожих шпигунів і диверсантів, саботаж
і відверті терористичні акти цивільного по-
льського населення, збройні виступи проти укра-
їнської влади змусили керівників держави діяти
більш твердо. Проте генерального військового
прокурора, як і генерального державного проку-
рора, влада ЗУНР призначити так і не встигла.

Розпорядженням Державного секретаріату
30 листопада 1918 р. на території ЗУНР було
запроваджено при кожній військовій команди по-
льові суди, діяльність яких поширювалася на вій-
ськовослужбовців і цивільних осіб, що вчинили



злочини проти безпеки, цілісності держави, їі
обороноздатності, на транспорті, зв’язку тощо.
Винесені ними смертні вироки вимагали затвер-
дження урядом Республіки.

Розпорядженням Державного секретаріату
від 3 грудня 1918 р. при кожній окружній ко-
манді було утворено польові суди. Крім окруж-
них польових судів розпорядженням Держав-
ного секретарства внутрішніх справ 28 січня
1919 р. були утворені: польовий суд Начальної
Команди Галицької Армії і польові суди групи
«Північ», групи «Південь», групи «Львів». Голів
і членів цих судів призначав державний секретар
внутрішніх справ і лише за його дозволом до-
пускалися адвокати до участі в розгляді справ.
Нічого не говорилося про оскарження вироків
польових судів. Після реорганізації армії утво-
рено польові суди у І, ІІ, ІІІ корпусах та у 12-ти
бригадах ГА. Під час переходу Галицької Армії
на терени Наддніпрянської України було утво-
рено військово-польові суди Начальної Команди
Галицької Армії, польові суди І, ІІ, ІІІ корпусів,
польовий суд вишколу Січових стрільців та по-
льовий суд Етапної області ГА.

Для розв’язання питань економічного будів-
ництва в повітах були утворені «технічні уряди»,
які підлягали Державному секретарству публіч-
них робіт і безпосередньо займалися усіма пи-
таннями економічного будівництва. У своїй ро-
боті вони керувалися Тимчасовою інструкцією
для урядів технічних Державного секретаріату
публічних робіт від 12 лютого 1919 року23. При
них діяли так звані «будівельні експозитури»24.
Секретарство також взяло у своє управління всі
державні ліси. На колишні державні підприєм-
ства були відряджені для керівництва та органі-
зації їх функціонування українські державні
урядовці. Приватні підприємства перебували
лише під контролем держави. У Дрогобичі було
утворено спеціальний «нафтовий комісаріат»,
який мав встановити суворий контроль над ви-
робництвом і випуском нафти.

За вирішення харчової проблеми безпосеред-
ньо відповідав Державний харчовий уряд, при-
рівнений в правах до Державного секретарства.

Очолював його Степан Федак. Після реоргані-
зації у січні 1919 р. Харчовий уряд увійшов як
окремий відділ до складу Державного секретар-
ства внутрішних справ. У повітах йому підля-
гали повітові Харчові управи, створені, за вка-
зівкою УНРади вже у перші дні взяття влади25.

Продовольчими питаннями безпосередньо
займалися дві організації – Харчовий союз у Ста-
ніславові (як орган Державного секретаріату
ЗО УНР) та Управління Головноуповноваженого
по харчуванню Галичини і Буковини (як орган
Міністерства народного господарства УНР).
Утім, у зв’язку зі складним становищем харчу-
вання в Галичині (особливо в прикарпатських
повітах), на спільній Харчовій нараді, яка відбу-
лася 3–4 січня 1919 р., було вирішено, що Дер-
жавний Харчовий союз для спільної праці вли-
вається в Управління Головноуповноваженого
по харчуванню Галичини і Буковини і перестав
існувати як такий. Відтоді Управління мало
вести свою діяльність у порозумінні з Держав-
ним секретаріатом ЗО УНР. При Управлінні пе-
ріодично скликалася Харчова Рада, «яка розгля-
дає всі питання по харчуванню области [Західної
області УНР] і виносить постанови, які стають
обв’язковими після оголошення їх Головноупов-
новаженим за згодою Державного Секрета-
ріяту»26. До складу Харчової Ради входили: по
одному представникові від Управління Голов-
ноуповноваженого, відділу Національної Ради,
Державного секретаріату, Головної інтендатури
та міського самоврядування, а також по три – від
центральної ради Товариства «Сільський госпо-
дар» і Союзу споживчої кооперації.

Управлінню головноуповноваженого підпо-
рядковувалися всі харчові уряди, повітові хар-
чові ради, харчові комісії, комітеті та інші
харчові установи ЗО УНР. По усій Галичині ут-
ворювалися повітові, сільські, містечкові й міські
Харчові управи, яким передавалися всі справи,
майно і кошти попередніх органів харчування.
З метою їхнього оперативного установлення
було вироблено спеціальну «Інструкцію до ство-
рення і діяльности повітових, сільських, містеч-
кових і мійських Харчових Управ»27. Для міської
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бідноти, дітей та людей похилого віку відкрива-
лися дешеві або безкоштовні їдальні. Було уве-
дено два дієтичні (безм’ясні) дні на тиждень, за-
боронено питлювати збіжжя, випікати печиво.
Бу ло заборонено вивіз продовольства за межі
держави. Сільській і міській бідноті було виділе -
но грошову допомогу – 10 млн гривень. Значну
про довольчу (зерно, цукор тощо) і грошову (5 млн
гривень для закупівлі картоплі) допомогу надав
уряд УНР. З деякими державами (Чехо-Словаччи-
ною, Австрією) уряд ЗО УНР уклав торговельні
угоди, які, однак, не встигли реалізуватися.

Налагодженням залізничного транспорту
займалася Залізнична дирекція, а у повітах і мі-
стах – «начальні уряди залізничних шляхів».
Важлива роль приділялася органам охорони пра-
вопорядку на транспорті. У березні 1919 р. до
структури органів безпеки на транспорті вхо-
дили: Державний секретаріат військових справ
УНР; Залізно-Дорожна Військова Управа; За-
лізно-Дорожна жандармерія і Лінійні осередки
Залізно-Дорожної жандармерії28. Для виховання
нового персоналу Секретаріат подбав про заліз-
нично-технічні курси. Діяли курси практикантів
урядників руху.

Із найбільшими труднощами зіткнулися
Державні секретаріати фінансів й торгівлі та
промислу. Державному секретаріатові фінансів
були підпорядковані митні управління, скарбова
сторожа, уряди мір та ваги. Обом секретаріатам
не вистачало спеціалістів. Прибутки державної
скарбниці залишалися мінімальними. Через
повне зубожіння населення надходження від по-
датків були незначними. З великими зусиллями
уряд вишуковував кілька сотень тисяч корон,
щоби виплатити «добове» фронтовикам. Дер-
жавні секретарі отримували зарплатню, та й то
невелику, лише з січня 1919 р. Зарплатня дер-
жавних службовців була дуже низькою, проте
ніхто з них не залишав свого робочого місця, ус-
відомлюючи, що працює для власної держави.
20 лютого 1919 р. у Тернополі було випущено

грошові бони по 20 гривень. Ці грошові суро-
гати перебували в обігу нарівні з австро-угор-
ськими коронами.

Переймалися власті ЗУНР і питаннями охо-
рони здоров’я населення. Ще в грудні 1918 р.
усім повітовим комісарам було наказано при-
значити повітових санітарних лікарів, створити
санітарні комісії, вжити заходів до відкриття лі-
карень, поліклінік, аптек. Це, в міру можливо-
стей, і було зроблено. Керував організацією і ді-
яльністю медичної служби санітарний відділ
Державного секретарства внутрішніх справ,
який очолював лікар Іван Куровець. Була збіль-
шена оплата праці всіх медичних працівників,
їм видавались продовольчі пайки29.

Відновлено, хоч теж з великими трудно-
щами, роботу пошти, телеграфу, телефону. На
телеграфі було запроваджено українську мову та
абетку. У Станіславові утворено Дирекцію пошт
і телеграфу30. У березні були прийняті Закони
«Про заборону продажу, здачі в аренду і закладу
великих посілостей (табулярних)» та «Про забо-
рону конфіскації майна під час війни»31, у квітні
– розпорядження Державного секретаріату «Про
створення західноукраїнського товарообмінного
бюро» (біржі). Був розроблений і затверджений
Статут цього бюро та інше32.

13 лютого 1919 р. УНРада прийняла Закон
«Про удержавлення українських шкіл», а 14 лю-
того – Закон «Про удержавлення українських
приватних гімназій і жіночих семінарій», згідно
з якими всі школи – громадські (початкові), се-
редні, гімназії, реальні, рільничі та інші оголо-
шувалися державними, а вчителі – державними
службовцями. Мовою викладання і навчання
стала українська33. Вчителі народних шкіл укра-
їнською владою також були оголошені держав-
ними службовцями, їм почала видаватися заро-
бітня платня (до цього часу їх утримувала сама
громада). Розпорядженням Державного секрета-
ріату від 16 лютого усім вчителям було підви-
щено заробітню платню34.



Внутрішньою державною мовою була укра-
їнська, але національні меншини могли вільно
користуватися своїми мовами, видавати газети і
літературу, мати свої школи, церкви тощо.
15 лютого 1919 р. УНРада ухвалила Закон «Про
уживання української мови у внутрішнім і зов-
нішнім урядуванні державних властей і урядів,
публічних інституцій і державних підприємств
у Західній Області Української Народної Респуб-
ліки»35. Встановлювалося, що державною мо -
вою ЗО УНР є мова українська. Цієї мови, зазна-
чається в Законі, «вживають у внутрішнім і
зовнішнім урядуванні всі власті і уряди, публічні
інституції і державні підприємства»36. У §3 За-
кону чітко зафіксовано, що «законно признаним
національним меншостям полишає ся свободу
уживаня як усно, так і в письмах їх матірної
мови в урядових зносинах з державними влас-
тями і урядами, публичними інституціями і дер-
жавними підприємствами»37.

Як бачимо, національним меншинам дер-
жави гарантувалося право не тільки мати свої
школи, бібліотеки, видавати періодичні видання
тощо (усе це було занотовано в Тимчасовому
Основному Законі ЗУНР і в низці інших правових
документів, про які йшлося вище), але й вільно
користуватися рідними мовами у повсякденному
та державному житті, в офіційних зносинах з вла-
дою різних рівнів. Залишалося чинним і рішення
Державного секретаріату від 10 листопада, що всі
закони, урядові акти та інші правові документи,
які мають загальнодержавне значення, слід пуб-
лікувати чотирма мовами –  українською, поль -
ською, єврейською та німецькою38.

У березні 1919 р. Державне секретарство
внутрішніх справ видало Розпорядження для
урядників в державній адміністраційній службі39.

У ньому вказувалося, що до служби в держав-
них органах можуть бути допущені тільки
громадяни Української Народної Республіки
«бездоганного поведення, що володіють укра-
їнською мовою в слові і письмі, і не переступили
сорокового року життя»40. Щоправда, ця остання
вимога не стосувалася тих службовців, які вже
працювали. Не могли бути службовцями держав -
ного апарату особи, засуджені за кримінальні
злочини проступки проти публічного порядку,
моралі чи користолюбство; особи недієздатні;
неоплатні боржники, проти яких порушена су-
дова справа; особи, що своєю поведінкою «ви-
кликають публічне згіршення». Поміж началь-
ником і підлеглим на державній службі не могло
бути «спорідення, ані посвоячення по лінії пря-
мій, а по лінії бічній до другого степеня»41.

Усі прийняті на державну службу особи по-
винні після однорічного стажування скласти пе -
ред відповідною комісією спеціальний іспит –
письмовий і усний: щодо знання законодавства,
вміння ним користуватися, вміння складати від-
повідні документи, знання своїх повноважень і
обов’язків тощо. Кандидат, який двічі не здав
таких іспитів, «має бути зі служби звільнений»42.
Навіть канцелярські працівники повинні були
задовольняти певним вимогам: «знати признані
в державі мови; поправно читати і писати; знати
канцелярійну маніпуляцію»43.

В ЗО УНР була практика переходу з літ-
нього на зимовий час і навпаки. Перехід на літ-
нево-зимові години було запроваджено 6 квітня
1919 р. «в Українській Армії і на всій укр[аїн-
ській] території», але вступав в дію він з
13 квітня 1919 р44. На літній час мали перехо-
дити кожного 13 квітня о 2-й годині ночі, а на
зимовий – кожного 14 вересня о 3-й годині ночі. 
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46 Там само. – С. 70.
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8 квітня 1919 р. УНРада ухвалила Закон
«Про право горожаньства [громадянства] на
Західній Области Української Народної Респуб-
лики»45. Згідно з цим Законом кожна особа, яка
у день його проголошення мала право прина-
лежності до однієї з громад краю, вважалася гро-
мадянином Української Народної Республіки. Ті,
хто бажав стати громадянами ЗО УНР, повинні
були до 20 травня 1919 року подати відповідну
заяву. Якщо вони цього не робили, то вважалися
чужинцями і за бажанням могли виїхати за кор-
дон. Заява про набуття громадянства, крім неді-
єздатних осіб, подавалася за місцем проживання
на ім’я державного повітового комісара. Пись-
мове звернення батька, чоловіка автоматично
поширювалося на неповнолітніх дітей та дру-
жину. Іноземці та особи без громадянства набу-
вали статус громадянина після 5-ти років постій-
ного проживання на території Республіки.
Рішення про надання громадянства приймалося
державним секретарем внутрішніх справ. Ос-
каржити таке рішення можна було до Виділу
УНРади. В окремому параграфі Закону вказува-
лося, що громадяни Придніпрянської України –
УНР – є повноправними громадянами ЗО УНР.

Закон встановлював вимоги до державних
службовців. Ними могли бути тільки громадяни
України «бездоганної поведінки», які володіють
українською мовою і мовою хоч би однієї з
національних меншин, мають бути віком до
40 років. Не мали права займати службові по-
сади особи, які притягалися до кримінальної
відповідальності, вчинили моральні та проти-
правні поступки, «користолюбні» особи, не-
оплатні боржники. Особи, які приймалися на
державну службу, мали пройти однорічне стажу-
вання, скласти усний і письмовий іспити із
законодавства, показати вміння діловодства,
знання своїх прав та обов’язків.

10 квітня 1919 р. Державний секретаріат
видав розпорядження, яким уточнював деякі по-
ложення вказаного Закону. Так, службовці, які
до цього не склали службової присяги, повинні
були з одержанням громадянства скласти при-
сягу вірності ЗО УНР у державному повітовому

комісаріаті. Проте змусити їх до складання такої
присяги ніхто не міг. Повітові комісаріати лише
виготовляли списки службовців, які відмови-
лися від присяги і надсилали їх до уряду. У роз-
порядженні також вказувалися документи, які
слід було підготувати (крім заяви) для отри-
мання громадянства46.

Для вирішення земельної проблеми Укра-
їнська Національна Рада створила спеціальну
комісію на чолі з Л. Бачинським. 14 квітня
1919 р. було прийнято Земельний закон для
ЗО УНР, що визначав основи земельної реформи
і проголошував скасування великої земельної
власності та наділення землею безземельних і
малоземельних селян на правах власності47. Пе-
реведення в дію Закону мала здійснювати Об-
ласна земельна комісія (Л. Бачинський, С. Вітик,
С. Данилович, М. Загульський, Т. Кормош,
М. Королюк, С. Матковський, К. Трильовський,
С. Юрик). Загалом земельну реформу в ЗО УНР
визначали Закони УНРади «Про вивласнення ве-
ликих табулярних посілостей»48, «Про земельну
реформу» та низка розпоряджень Державного
секретаріату і Державного секретарства земель-
них справ. Прийнятий Закон «Про земельну ре-
форму» мав компромісний характер: конфіско-
вувалися землі великих землевласників,
власників, які зі зброєю в руках воювали проти
Української держави та землі, які перебували у
державній власності Австро-Угорської монархії.

Землею наділялись у першу чергу військо-
вослужбовці української армії та безземельні і
малоземельні селяни. Земельний закон ЗО УНР
значно відрізнявся від земельних законів Цен-
тральної Ради та Директорії УНР, за якими
було конфісковано і передано у власність усі
поміщицькі та церковні землі без викупу. Закон
ЗО УНР передбачав конфіскацію поміщицьких,
монастирських і церковних земель та земель
інших великих землевласників понад встановле-
ний максимум. Ці землі переходили до земель-
ного фонду держави, з якого після війни мали
отримати наділи малоземельні та безземельні
селяни, військовослужбовці-інваліди тощо. Поза
встановлення земельного максимуму, процедура



конфіскації та наділення землею відкладалася до
скликання Сойму. Проте сільська біднота роз-
почала самочинно захоплювати поміщицьку
землю. Законом передбачалося покарання за по-
рушення процесу проведення земельної ре-
форми. Так, місцевій владі надавалося право
ув’язнювати на 6 місяців, а також додатково
штрафувати на суму до 10 тисяч крон за «само-
вільне захоплення землі», розподіл націоналізо-
ваних Законом будинків, інвентарю тощо.

15 квітня 1919 р. УНРада прийняла Закони
«Про скликання Сойму ЗО УНР» та «Про ви-
бори (виборчу ординацію) до Сойму ЗО УНР».
Законом визначалося загальне, без різниці
статі, рівне, безпосереднє, таємне і пропор-
ційне виборче право для усіх громадян держави,
яким виповнилося 20 років. Послом до Сойму
міг бути обраний кожен з 28-річного віку. Обра-
ний в червні 1919 р. однопалатний Сойм мав
складатися з: 226 послів: 160 українців (70,8%
від загального числа), 33 поляків (14,6%),
27 євреїв (11,9%) та 6 німців (2,7%). Для кожної
національної меншини були намічені окремі ви-
борчі округи (15 – українських, 5 – польських,
5 – єврейських, 1 – німецький). Такий демокра-
тичний механізм забезпечення прав національ-
них меншин при виборах до законодавчих орга-
нів не застосовувався у світовій практиці ні у
той час, ані сьогодні.

Позбавлялись виборчого права: 1) особи ду-
шевнохворі; 2) особи, засуджені судами за вчи-
нення кримінальних злочинів, й зокрема, за кра-
діжку, обман, звідництво та ряд інших (в законі
перераховуються різні нормативні акти, засуд-
ження за якими вело до позбавлення виборчого
права); 3) особи, які вже раніше були суджені за
злочини та проступки проти виборчої свободи по
виборах законодавчих органів ЗО УНР; 4) особи,
які більше двох разів протягом останніх двох
років були засуджені за пияцтво.

Для виборів до Сойму утворювалися ви-
борчі округи, які ділилися на виборчі дільниці,
що співпадали з громадою. Великі громади
(більше двох тисяч населення) ділилися за по-
треби на декілька виборчих дільниць. Прове-
дення виборів доручалося виборчим комісіям,
склад яких, порядок утворення і діяльність до-
кладно врегульовувалися у Законі. Партії, що

хотіли брати участь у виборах, подавали до ок-
ружних виборчих комісій «кандидатські списки»,
які повинні бути власноручно підписані не менш
як 100 виборцями (§16). Реєстрували кандидатів
у посли Сойму окружні виборчі комісії, переві-
ряючи, чи кандидати «мають право виборності»,
тобто право бути обраним (вік, відсутність суди-
мості за вказані вище злочини і порушення
тощо)49. Рішення окружних комісій можна було
оскаржити у Головній виборчій комісії, рішення
якої вважалося остаточним (§18). Сойм мав бути
скликаний через два тижні після виборів, у червні
1919 р.50 Після обрання нового Сойму УНРада
мала самоліквідуватися. Проте події українсько-
польської війни 1918–1919 рр. не дозволили
провести вибори на терені ЗО УНР.

Війна з Польщею посилила значення у дер-
жавному житті ЗУНР–ЗО УНР військово-адмі-
ністративної вертикалі. У функції Державного
секретарства військових справ входило забез-
печення армії підготовленими військовослуж-
бовцями і матеріальними засобами, озброєнням
та боєприпасами. 13 листопада 1918 р. розпо-
рядженням Державного секретарства військових
справ було затверджено організаційно-штатну
структуру Збройних сил ЗУНР. Вона базувалася
на загальному військовому обов’язку і територі-
альному принципі комплектування. На основі
цього розпорядження територія держави була
поділена на 3 військові області: «А» – Львів,
«Б» – Тернопіль, «В» – Станіславів та 12 вій-
ськових округів.

Після призначення на посаду командувача
Галицькою Армією генерала М. Омеляновича-
Павленка та начальника штабу Є. Мишковсь ко -
го, було розроблено організаційну структуру
армії шляхом її поділу на корпуси та бригади.
У складі ГА були такі роди та види військ: піхота,
кіннота, артилерія, авіація, військово-судові ор-
гани, ветеринарна служба, інтендатура та час-
тини технічного забезпечення.

На місцях Державному секретарству вій-
ськових справ підпорядковувались окружні та
повітові військові команди, правове становище
яких було визначено розпорядженням Держав-
ного секретарства військових справ від 3 грудня
1918 р. Начальна Команда Галицької Армії ви-
конувала функції Генерального штабу, який
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безпосередньо керував військовими операціями
та здійснював управління військовими структу-
рами на фронті та у запіллі.

Рішенням УНРади від 13 листопада 1918 р.
та розпорядженням Державного секретарства
військових справ від 5 грудня 1918 р. було ви-
значено матеріальне забезпечення військовос-
лужбовців Галицької Армії та членів їх сімей51.
Також було прийнято розпорядження щодо ма-
теріального забезпечення цивільних працівни-
ків, які входили до штату військового відомства.
У зв’язку з інфляційними процесами у дане роз-
порядження неодноразово вносилися зміни. На
правовій основі в ЗУНР здійснювалася й мобі-
лізація до армії. Розпорядженням від 27 березня
1919 р. було визначено порядок призову на вій-
ськову службу та відстрочку від військової служ -
би, яке було доповнено рядом інших розпоряд-
жень52. Під час Чортківської офензиви (наступу)
у червні 1919 р., коли армія досягла значних
успіхів і тільки відсутність зброї та боєприпасів
не дали змоги розвинути успіх, було проведено
часткову реорганізація армії та тилових служб.
Створено запілля, команду Етапу Армії та
прийнято рішення про утворення двох нових
корпусів.

9 червня 1919 р. у Заліщиках, перед перехо-
дом апарату влади ЗО УНР та ГА за р. Збруч,
Президія виділу УНРади і Рада державних сек-
ретарів спільною постановою передали свої кон-
ституційні повноваження уповновласненому дик-
татору Євгенові Петрушевичу, надавши йому
право виконувати всю військову і цивільну владу
до моменту відкликання. Отже з червня 1919 р.
Є. Петрушевич став диктатором ЗО УНР. Сам
диктатор з цього приводу писав про форму здійс-
нення ним державного керівництва так: «З того
часу виконував я перейняту згаданим Актом
владу в своїм імені. А коли за бігом воєнних
подій зорганізований первісно державний цен-
тральний апарат урядовий перестав на ділі бути
чинним і існувати в своїм складі, полагоджував
я справи державні при помочі принагідно і від-
повідно до потреб хвилі складеного урядового
апарату, заступаючись у вирішуванні деяких по-

одиноких діл чи то справ цілих поодиноких об-
ластей адміністрації повновласниками, заімено-
ваними будь-ще виділом Національної Ради чи
Державним Секретаріатом будь назначуваними
мною, які, однак, не мали постійного круга ком-
петенції»53.

За весь період існування Української Націо-
нальної Ради збиралося три її склади. Два
склади у Львівський період (18 жовтня – 21 лис-
топада 1918 р.): 1. Збори Конституанти у Львові
18–19 жовтня 1918 р. – 71 присутній діяч; 2. Склад
делегацій УНРади у жовтні–листопаді 1918 р:
а) Віденська делегація – 8 осіб; б) розширена Бу-
ковинська делегація («Український Краєвий Ко-
мітет Буковини») – 45 діячів; в) Галицька (Львів-
ська) делегація, доповнена 2 листопада 1918 р.
представниками УСДП і 12 листопада 1918 р. де-
легатами від партій та війська – 29 осіб. Третій
склад у Станиславівський період (2 січня – кі-
нець травня 1919 р.): склад, доповнений 59 де-
легатами від повітів та міст Гали чини (всього –
123 депутати)54. Число депутатів, які брали
участь у засіданнях делегацій та скликань
УНРади не відповідало їх номінальній кількості.

За професією УНРаду (за відомостями про
187 осіб) складали: правники – 55 діячів, педа-
гоги – 43, селяни – 27, духовенство – 24, уря-
довці – 9, журналісти – 7, залізничники – 6, ін-
женери – 4, студенти – 4, лікарі – 2, по одному –
кадровий військовий, землевласник, ремісник,
посадник містечка, науковець та письменник.
Низка відомостей свідчить, що селянські діячі
були принаймні середнього достатку. Абсо-
лютну більшість УНРади складали чоловіки.
Жінки (два педагоги) входили до складу лише
Буковинської делегації. Найбільше депутатів
мали вік від 30 до 50 років. У Буковинській де-
легації було менше депутатів старшої вікової
групи. 78% депутатів мали принаймні середню
освіту, 42% – вищу. 52 особи мали докторський
ступінь (35 – у галузі права, 10 – філософії,
4 – теології, 3 – медицини).

За соціальним походженням (встановлено
для 124 осіб) 45 депутатів були вихідцями зі
священицьких родин; 37 – з селян, 17 – з родин



педагогів, 6 – з урядників, по 5 – з міщан-влас-
ників та ремісників, 3 – з поміщиків, з міщан-
рільників, по 2 особи – з робітників та правників.
У складі УНРади були близькі і дальші родичі.
Більшість депутатів були забезпечені матері-
ально, високим був рівень їхньої територіальної
мобільності.

З відомих 165 діячів, партійна приналеж-
ність поділялася так: до УНДП належало
95 осіб, до УРП – 35, до УСДП – 24, до ХСП – 7,
до УНП – 4. Кількісна перевага УНДП зафіксо-
вана у всіх делегаціях та скликаннях. Третина
діячів УНРади – колишні депутати представ-
ницьких органів Австро-Угорської імперії.
Склад Буковинської делегації (дані про
42 особи) виглядав так: 18 – педагоги (з них 10 –
вчителі народних щкіл), 10 – правники, 3 – се-
ляни, 3 – урядники, 2 – священики, 2 – залізнич-
ники, а також: поміщик, посадник, журналіст та
інженер. 9 буковинських делегатів були вихід-
цями з Галичини55.

З весни–літа 1919 р. військове становище на
польсько-українському фронті кардинально змі-
нилося. У квітні до Польщі з Франції прибула
добре озброєна армія генерала Ю. Галлера. Вона
була призначена Антантою винятково для війни
проти більшовиків, проте замість того по-
льський уряд вислав її проти Галицької Армії.
15 травня 1919 р. розпочався польський наступ
на українському фронті. Цей наступ польський
уряд пояснив Найвищій Раді Мирової конферен-
ції як відповідь на наступ українських військ,
якого в дійсності не було. 25 червня 1919 р. Вер-
ховна воєнна рада Антанти з метою «забезпе-
чити мирне населення і майно Східної Галичини
від більшовицьких банд» прийняла рішення
уповноважити збройні сили Польської Респуб-
ліки зайняти усю Галичину. Державний секретар
США Р. Лансінг мотивував це тим, що україн -
ське населення краю на 60% неписемне, тож не
здатне до державотворення, а тому спершу по-
винне «дозріти до автономії» у складі Польщі.

Хвиля протестних зборів і віч, що відбулися
по усій Східній Галичині та протести делегацій
ЗО УНР і УНР у Парижі не вплинули на позицію
Антанти. Тим часом сили армії Галлера були
спрямовані на Самбір та Луцьк. Перед перева-
жаючими і добре озброєними Антантою силами

поляків Галицька Армія змушена була відсту-
пити. Польську офензиву з півдня підтримала
Румунія, яка висунула ультиматум про передачу
їй південно-східної карпатської смуги землі.
Водночас румунські війська силоміць зайняли
частину галицького Підкарпаття. Спроби ГА зу-
пинити наступ агресорів в райні Золотої Липи
не мали успіху. Українські війська відступили в
трикутник: Збруч – Дністер – залізниця з Гуся-
тина до Чорткова – Заліщики.

8 липня 1919 р. до Борщова, де тоді перебу-
вав диктатор ЗО УНР Є. Петрушевич, прибув го-
ловний отаман УНР С. Петлюра. На цій зустрічі,
враховуючи складність ситуації, було прийнято
рішення про перехід ГА та уряду ЗО УНР в
район Кам’янця-Подільського. 16–18 липня
1919 р. основна частина ГА, державні органи,
установи та організації ЗО УНР і тисячі біженців
перейшли через р. Збруч на територію УНР, а
менша частина військ ГА була інтернована че-
хами і румунами.

Протягом 1919 р., окрім вищезгаданих зако-
нів і розпоряджень, слід також відмітити закони
та розпорядження, які також впливали на пере-
біг організації державної служби в ЗУНР –
ЗО УНР, або ж мали суттєве значення в процесі
національного державотворення в Західній Ук-
раїні, а саме:

Закони: «Про добове членів Української На-
ціональної Ради» (від 10 лютого 1919 р.), «Про
розмежування компетенції повітових та окруж-
них суддів в цивільних справах» (від 11 лютого
1919 р.), «Про полегшу при іспитах учителів се-
редніх шкіл» (від 14 лютого 1919 р.), «Знесення
конфіскати майна під час війни» (від 10 березня
1919 р.), «Про позбування і обтяжування біль-
ших посілостей», «Про вивласнення великих та-
булярних посілостей» (від 18 березня 1919 р.),
«Про заборону чинностей, які мають на цілі уда-
ремнення виконання земельного закону» (від
15 квітня 1919 р.), Закон диктатора «Про відслу-
жинину» (від 15 серпня 1919 р.);

Розпорядження: «Воєнні чинитьби осіб,
необов’язкових до військової служби» (Держав-
ного секретарства військових справ та Держав-
ного секретарства внутрішніх справ від 26 січня
1919 р.), «В справі охорони наємців» (Держав-
ного секретарства судівництва та Державного
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секретарства публічних робіт від 1 лютого
1919 р.), «В справі примусового заряду підпри-
ємств і маєтків» (Державного секретаріату від
11 лютого 1919 р.), «В справі перепусток і па-
спортів до подорожі цивільних осіб» (Держав-
них секретарств внутрішніх справ, військових
справ та закордонних справ від 16 лютого
1919 р.), «Приналежний комендант жандармерії
і його судовий референт» (Державного секрета-
ріату від 17 лютого 1919 р.), «Про спосіб скла-
дання стемпелевих та безпосередних належитос-
тей» (від 23 лютого 1919 р.), «Про продовження
реченців передавнення» (від 20 березня 1919 р.),
«Про засуди смерти» та «Пояснення до розпо-
рядку про доразові суди над цивільними» (Дер-
жавного секретаріату від 1 квітня 1919 р.),
«В справі підвищення поборів жандармів і
мужви без рангів при державній жандармерії»
(4 квітня 1919 р.), «Про поборування хабарниц-
тва» та «В справі вирішення жидівських авто-
номних прав в ЗО УНР» (Державного секретар-
ства внутрішніх справ від 22 квітня 1919 р.),
«В справі заведення постійної кур’єрської служ -
би при Державнім Секретаріаті» (від 24 грудня
1919 р.), розпорядження диктатора ЗО УНР
«Про заборону самовільного друкування без
цен зури» (від 26 червня 1919 р.) та інші.

Закони ЗУНР – ЗО УНР, як правило, містили
такі елементи: назва виду акту – закон; дата при-
йняття; найменування закону, що відображає
предмет його регулювання і є досить лаконіч-
ним; назва органу, який його «постановив» – Ук-
раїнська Національна Рада; поділ закону на час-
тини – параграфи, артикули (за необхідності
вони поділялися на пункти), які мали наскрізну
нумерацію; здебільшого (але не завжди) перед-
бачалися наслідки недотримання нормативних
приписів; підписи відповідних посадових осіб,
які виступали «за Виділ Української Національ-
ної Ради».

На практиці існувала також, порівняно з
правовими актами УНР періоду Директорії, до-
сить чітка відмінність між законами і підзакон-
ними актами. Як правило, підзаконні нормативні
акти видавалися на основі та на виконання зако-
нів – як ЗУHP, так і тих, які діяли до часу її про-
голошення. Закони офіційно публікувалися ук-
раїнською мовою. На відміну від УΗΡ періоду

Директорії, практично не використовувалися
такі засоби законодавчої техніки, як примітки до
статей та норми-дефініції. Закони приймалися
постійні й тимчасові. Тимчасовий характер за-
кону можна можна було встановити як із його
назви, так і зі змісту.

Західноукраїнська Народна Республіка про -
існувала від 1 листопада 1918 р. по 22 січня
1919 р. як незалежна держава й від 22 січня по
20 грудня 1919 р. як конфереративна Західна
область УНР (ЗО УНР). Відновлення держав-
ності було проголошено 19 жовтня 1918 р. Укра-
їнською Національною Радою. Фактично ж дер-
жавність було встановлено після розвалу Австро-
Угорської імперії й внаслідок силового захоп-
лення влади у столичному місті Львові Україн-
ською Генеральною командою на чолі з Д. Вітов -
ським 1 листопада 1918 року. Першопочатково
було проголошено Українську Державу, назву ж –
Західно-Українська Народна Республіка (ЗУНР)
було визначено на засіданні Української Націо-
нальної Ради 9 листопада 1918 р. До складу
ЗУНР, окрім Східної Галичини й Західної Во-
лині, входили Північна Буковина і Закарпаття.

Конституцією в ЗУНР закріплювалося вер-
ховенство і суверенітет народу в державі, який
здійснює їх через свої представницькі органи,
обрані на підставі загального, рівного, прямого,
виборчого права при таємному голосуванні, за
пропорційною системою. Виборчим правом на-
ділялися усі громадяни держави, без різниці на-
ціональності чи статі. Найвищим органом влади
мали стати Установчі збори ЗУНР (Сойм), а до
їх обрання уся повнота законодавчої влади на-
лежала Українській Національній Раді, виконав-
чої – Державному секретаріатові. За соціальною
ознакою у парламенті ЗУНР переважали середні
й заможні селяни, світська інтелігенція та духо-
венство. Місцеве самоврядування здійснюва-
лося через представницькі органи – повітові
УНРади56.

ЗУНР як самостійна держава де-юре само-
ліквідувалася внаслідок злиття з УНР 22 січня
1919 р. й перетворилася на Західну область УНР
(ЗО УНР). Однак об’єднання УНР і ЗУНР в одну
державу через низку обставин не було тоді до-
ведено до логічного завершення. Юридичний і
правосильний Акт Злуки по факту доконано не



означав реального злиття двох суб’єктів угоди в
єдину державну структуру. Не стала Соборна
УНР після злуки ані унітарним державним утво-
ренням, ані федеративним. ЗО УНР зберегла за
собою власні органи законодавчої та виконавчої
влади з чітко окресленими обсягом і напрямом
їхніх повноважень. Влада Директорії УНР й на-
далі обмежувалася територією на схід від
р. Збруч. Кожне з державних утворень продовжу-
вало розпоряджатися власними військами, дії
яких, щоправда, певним чином співкоординува-
лися обома командуваннями та урядами. Крім
того, де-юре остаточне рішення про зазначене
державне злиття мали прийняти загальноукра-
їнські Установчі Збори. Таким чином УНР та
ЗО УНР (фактично ЗУНР), ці дві національні
українські державні формації, складали, швидше,
конфедеративне державне об’єднання, а не єдину

унітарну республіку, що було обумовлено як
об’єктивними, так і суб’єктивними причинами57.
5 листопада 1919 р. уряд ЗО УНР змушений був
підписати з командуванням Добровольчої армії
Збройних сил Півдня Росії (генерала А. Денікіна)
угоду про капітуляцію Галицької Армії. 20 грудня
1919 р. Є. Петрушевич скликав у Відні засідання
уряду ЗУНР, на якому було прийнято рішення про
одностороннє скасування Акту Злуки.

На цей час уряд ЗУНР не контролював жод-
ного метра української території й знаходився в
еміграції у Відні, а Галицької Армії як державної
військової формації ЗУНР вже не існувало. У
травні 1923 р. президент Є. Петрушевич розпу-
стив еміграційні уряд та усі інші органи та уста-
нови, а також дипломатичні представництва і
місії, що остаточно завершило номінальне існу-
вання ЗУНР.
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