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Н
априкінці Першої світової війни у зв’язку з по-
ширенням революційної ситуації та кризою 
обох імперій – Російської та Австро-Угорської, 

посилилася боротьба українського народу за національне та со-
ціальне визволення.

Національна активізація західних українців сталася у 
1918 р., що було пов’язано із загальним революційним процесом, 
який охопив Східну Європу. Державотворчі здобутки в Наддні-
прянській Україні, відомі «14 пунктів» американського президента 
Вудро Вільсона з визначальною тезою про право націй на само-
визначення, де український народ на теренах Австро-Угорської 
імперії згадувався тільки опосередковано, спонукав українські 
політичні сили до радикалізації дій. Політичне представництво 
українців вже наприкінці 1917 р. ультимативно заявляло у ві-
денському парламенті про нагальну потребу побудови україн-
ського державного тіла на основі традицій давнього Галицько-
Волинського князівства. Причому заявлялося, що ця територія, 
як частина неподільної спадщини всього українського народу, 
може як залишитися у складі Австрії, так і, за волею українців, 
бути влучена до УНР1. На початку жовтня 1918 р., коли офіційний 
Відень у переддень мирних переговорів з Антантою визнав «14 
пунктів» Вільсона, з боку Української парламентської репрезен-
тації (Є.Петрушевич, К.Левицький) було виголошено низку заяв 
із вимогою негайного утворення української автономії в Австрії. 
Було зазначено, що у разі невиконання цих вимог українці, ви-
ходячи з права на самовизначення, домагатимуться прилучення 
українських земель Австро-Угорщини, включаючи й угорське За-
карпаття, до гетьманської Української Держави2.

12 жовтня 1918 р. представники польських кіл із Галичини 
на прийнятті у імператора заявили від імені Галичини, що вони 
відокремлюються від Австрії і возз’єднуються з Польщею. З цією 
метою 28 жовтня на нараді в Кракові галицькі поляки створили 
Польську ліквідаційну комісію, яка повинна була зайнятися питан-
ням перебирання влади в Галичині від Австрії до Польщі і визна-
чила місцем свого постійного урядування м. Львів. У свою чергу, 
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Українська Національна Рада (УНРада) 18 жовтня заявила, що вважає за обов’язок 
«виконати в хвилі, яку признає за відповідну, іменем українського народу австро-
угорської монархії, його право самоозначення та рішити про державну долю всіх 
областей, заселених тим народом»3. Наступного дня УНРада проголосила, що «ціла 
етнографічна українська область в Австро-Угорщині, зокрема Східна Галичина з гра-
ничною лінією Сяну з влученням Лемківщини, північно-західна Буковина з містами 
Чернівці, Строжинець і Серет та українська полоса північно-східної Угорщини – тво-
рять одноцілу українську територію»4. У прокламації також зазначалося, що «Україн-
ська Національна Рада виготовить конституцію для утвореної тим способом держа-
ви на основах: загального, рівного, тайного і безпосереднього права голосування з 
пропорціональним заступництвом, з правом національно-культурної автономії та з 
правом заступництва в правительстві для національних меншин»5.

Наприкінці жовтня в Австро-Угорщині була повалена монархічна влада. 24 жов-
тня проголосила свою незалежність Угорщина, а 28 жовтня в Празі була проголошена 
незалежна Чехословацька Республіка. 29 жовтня було проголошено утворення Сербо-
Хорвато-Словенської держави, пізніше перейменованої на Югославію. 12 листопада 
Австрія була проголошена республікою.

У ці процеси впліталися й події на українських землях. Після того як імператор 
Карл І звернувся з маніфестом «До моїх вірних австрійських народів», 18-19 жовтня 
у Львові був скликаний з’їзд мужів довір’я з цілого краю. Це були представники усіх 
політичних партій Галичини, Буковини, депутатів австрійського парламенту галиць-
кого і буковинського сеймів, духовенства. Згідно з планом, на цьому з’їзді мала бу-
ти утворена конституанта (Українська Національна Рада) і проголошена українська 
державність.

Під час роботи УНРади 19 жовтня до неї надійшла відозва від угорських укра-
їнців (Закарпаття), що засвідчувало усвідомлення ними своєї національної належності 
та зв’язку з усім українським народом. Зачитана привселюдно, вона закінчувалася 
словами: «Ви, наші рідні браття, повинні стати за нами і з’єднати з собою. Наш народ 
дожидає того спасенія, щоби раз вже висвободитися від ярма другого народу»6. Вихо-
дячи з напруженої ситуації, пов’язаної з гострим національним суперництвом в самій 
Австро-Угорщині, непевного становища української державності в Наддніпрянській 
Україні, УНРада прийняла рішення утворити самостійну державу, котра виходячи з 
розвитку подій увійшла б до Соборної України або певний час знаходилася б у фе-
деративному союзі з Австрією.

Українська Національна Рада (УНРада), створена 18 жовтня у Львові як Конститу-
анта (Конституційні Збори) українського народу, що проживав на своїх етнографічних 
землях в Австро-Угорській імперії, стала вищим законодавчим органом відроджуваної 
національної державності. До складу УНРади ввійшли: українські депутати обох палат 
австрійської Державної Ради (Парламенту і Палати панів), крайових соймів Галичини 
й Буковини, по три представники українських політичних партій з цих земель. Крім 
зазначених у Статуті делегатів, у засіданнях УНРади брали участь представники від 
українського студентства Галичини. Функції президії УНРади у період львівської сесії 
виконувала президія Української парламентарної репрезентації в австрійському пар-
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ламенті. 19 жовтня УНРада прийняла постанову про утворення Української Держави 
на українських етнографічних землях у складі Австро-Угорщини та закликала наці-
ональні меншини направити своїх представників до УНРади пропорційно кількості 
населення. Президентом УНРади став Євген Петрушевич.

Українська Національна Рада вирішила виявити свою лояльність щодо ще чин-
ної Австро-Угорської монархії, звернувшись до властей у Відні з пропозицією затвер-
дити рішення УНРади про проголошення української державності. Були утворені три 
комісії (делегатури) з функціями вищої виконавчої влади:

– загальна (тимчасовий уряд) у Відні під керівництвом Є.Петрушевича. 25 жов-
тня віденська делегація офіційно повідомила про створення Укради, представила її 
державну програму голові австрійському уряду й безуспішно домагалася легітимної 
передачі влади від австрійського уряду. Є.Петрушевич вислав ноту до Вудро Вільсона, 
в якій доводив до його відома факт утворення Української Держави та просив під-
тримки у вирішенні українського питання;

– для вирішення справ Галичини і Закарпаття (галицьку) у Львові (голова – 
К.Левицький). Львівська делегація УНРади, делегати якої постійно проживали у Льво-
ві, здійснювала заходи з організації української влади в Східній Галичині. 29 жовтня 
було утворено центральне бюро УНРади у Львові (голова – Р.Перфецький) і харчовий 
уряд (голова – С.Федак). 30 жовтня УНРада закликала українське населення Галичи-
ни не виконувати розпорядження Польської ліквідаційної комісії та визнала Легіон 
українських січових стрільців як основу національних збройних сил проголошеної 
держави;

– буковинська у Чернівцях (голова – О.Попович). 25 жовтня буковинську деле-
гацію доповнили 10 представників і вона дістала назву «Український крайовий комітет 
Буковини». Після встановлення української влади в Чернівцях та обрання О.Поповича 
президентом краю 7 листопада Крайовий комітет став Українською крайовою націо-
нальною радою (голова – А.Артимович). 9 листопада після окупації Буковини румун-
ськими військами більшість її делегатів залишила Чернівці.

На зборах 19 жовтня була обрана Президія Національної Ради, яка представля-
ла Раду в період між сесіями. Тоді ж представник від Української соціал-демократичної 
партії М.Ганкевич висловився за проголошення з’єднання з Наддніпрянською Укра-
їною, хоча члени партії вирішили не брати участі в Українській Національній Раді. 
З’їзд було проголошено закритим, що викликало незадоволення серед присутніх, 
які домагалися дебатів і голосування про прийняття рішення. Тим часом розпад 
Австро-Угорщини пішов дуже швидко, і зв’язки між виконавчими делегатурами пе-
рервалися.

Створення 18-19 жовтня y Львові Української Національної Ради хоч і спира-
лося на цісарський маніфест від 16 жовтня, проте не означало реальної зміни влади 
в Галичині та Буковині. Незважаючи на зусилля віденської делегації УНРади, навіть 
формальної передачі влади українцям у Східній Галичині не відбулося. Максимум, 
чого домоглася віденська делегація УНРади, було рішення австрійської Ради міністрів 
про обсадження староств і повітових дирекцій скарбу урядовцями-українцями. Крім 
того, передбачалося зайняття українцями посад суддів та урядовців на залізничних 
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станціях7. Даремно очікуючи вказівок з Відня, львівська делегація УНРади уконсти-
туювалася лише 27 жовтня. Відразу після цього вона прийняла рішення про запро-
вадження на місцях інституту повітових комісарів УНРади, яких мали обрати делегати 
від сільських громад повіту. Рішення передбачало також утворення при комісаріатах 
прибічних рад. Крім того, йшлося про вибори громадських комісарів і сільських при-
бічних рад, що мали відбутися на зборах у громадах краю8.

Скликання в усіх повітах Галичини організаційних зборів для формування пові-
тових і громадських організацій УНРада призначила на 6 листопада. Проведення цієї 
акції доручалось наявним повітовим організаціям9. Аби не допустити переходу влади 
в Східній Галичині до рук Польської ліквідаційної комісії, урядникам української націо-
нальності, котрі працювали в державних установах, було наказано до остаточної пере-
дачі влади УНРаді виконувати обов’язки австрійських урядників10. 29 жовтня львівська 
делегація ухвалила «Устав і Інструкції для повітових органів Української Національної 
Ради», де були сформульовані способи організації та компетенція створюваних на 
національній основі повітових, міських і сільських виконавчих структур11.

31 жовтня делегація Української Національної Ради поставила перед галицьким 
намісником генералом Г.Гуйном вимогу передати владу в її руки. Але намісник від-
мовився зробити це, посилаючись на відсутність відповідних директив віденського 
уряду12. Керівництво львівської делегації УНРади, очікуючи повідомлення з Відня про 
офіційну передачу влади в Східній Галичині українцям, утримувалось від заклику до 
перебирання влади на місцях. Отже, УНРада фактично встановила двовладдя, коли 
створені національні місцеві органи мали діяти паралельно з австрійською адміні-
страцією.

Український центральний військовий комітет, який не орієнтувався на Відень, 
не вірив австрійському урядові, готувався до створення власної військової сили, не 
допустив Польську ліквідаційну комісію до Львова. У другій половині жовтня Вій-
ськовий комітет поділив край на військові округи, розіслав своїх кур’єрів до районів 
і до військових частин, призначив окружних військових комендантів. Цей Комітет 
(перейменований вже на Українську генеральну команду) у ніч проти 1 листопада 
здійснив переворот. Українські військові частини 15-го полку крайової оборони, 50-го 
сторожового і 41-го супровідного куренів роззброїли жовнірів-неукраїнців, обложили 
всі найважливіші урядові будинки і зайняли їх. Переворотом керував Д.Вітовський. 
Над львівською ратушею замайорів український блакитно-жовтий прапор, його під-
няв молодий стрілець С.Паньківський. Зразу ж після військового перевороту владу 
від австро-угорської адміністрації перебрала Українська Національна Рада. Вранці 1 
листопада 1918 р. Д.Вітовський повідомив у Київ: «Зайнятий українськими війська-
ми Львів складає поклін Києву, столиці всієї України»13. Новопризначений намісник 
В.Децикевич офіційно передав владу в Галичині К.Левицькому.

Того ж дня УНРада випустила «Відозву» до українського народу, в якій виголо-
шувалося:

«Дня 19 жовтня твоєю волею утворилася на українських землях бувшої австро-
угорської монархії Українська Держава і її найвисша власть, Українська Національна 
Рада.
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З нинішнім днем Українська Національна Рада обняла власть в столичнім місті 
Львові і на цілій території Української Держави»14.

У «Відозві» наказувалося: «заки будуть установлені органи державної власти в 
законнім порядку, українські організації по містах, повітах і селах мають обняти всі 
державні краєві і громадські уряди і в імені Української Національної Ради виконувати 
власть», а наявні на той час неприхильні до Української Держави місцеві уряди мали 
бути усунені15. Всі українці-вояки колишньої австро-угорської армії оголошувалися 
підпорядкованими українській владі й відкликалися на Батьківщину з усіх фронтів. 
Населенню наказувалося організовувати бойові дружини й забезпечувати лад і спо-
кій на місцях, а надто тримати під контролем залізниці, пошти й телеграф. УНРада 
гарантувала всім національностям національну та релігійну рівноправність. До ви-
дання нових законів Української Держави мали бути чинними старі австро-угорські 
закони, якщо вони «не стоять у противенстві до основ Української Держави»16. Відо-
звою також доводилося до відома населення про намір УНРади скликати Установчі 
збори на основі загального, рівного, безпосереднього і таємного виборчого права, 
а також, що тільки-но буде створено український уряд, його склад і програму буде 
широко оголошено.

Зі свого боку, Військовий комітет розіслав кур’єрів у всі кутки Галичини із за-
кликом до негайного взяття влади. Все це було зроблено від імені Української На-
ціональної Ради, хоч і без згоди її президії і більшості членів. Український військовий 
комітет не мав великої надії на перемогу цієї акції, але мав бажання не допустити до 
того, щоб Львів і Східна Галичина перейшли під польську владу17. У жовтні-листопаді 
за участі членів Конституанти у більшості повітів Східної Галичини утворено пові-
тові (в Коломиї та Стрию – окружні) УНРади (проте їхній склад та діяльність ще не 
було регламентовано). У повіти краю були направлені уповноважені ради і військові 
команди (вони називалися кур’єрами) з наказом місцевим українським військовим 
командам брати виконання влади на місцях в свої руки18. Останні це здійснили в 
Станіславі, Коломиї, Долині, Снятині, Раві-Руській, Золочеві, Сколе, Городку, Підгайцях, 
Жовкві, Печеніжині, Кам’янці-Струмиловій, Буську. В Тернополі, Перемишлі, Бориславі, 
Дрогобичі, Рудках, Бережанах, Стрию, Турці, Гусятинському повіті та Самборі владу 
було взято в результаті селянських виступів, а в Дрогобичі – виступів робітників19. Як 
правило, новоприбулий комісар випускав звернення до мешканців підпорядкованого 
краю чи населеного пункту, в якому після повідомлення про перехід влади з 1 лис-
топада до Української Національної Ради мешканці закликалися до спокою і послуху, 
в місті, селі чи повіті оголошувався стан облоги, вимагалася здача населенням зброї 
та амуніції «під загрозою дотеперішного воєнного права» і заборонявся продаж ал-
когольних напоїв до подальших розпоряджень20.

Слід зауважити, що назву «Українська Держава» для молодого державного утво-
рення в Західній Україні було обрано не випадково, а з огляду на чинну Українську 
Державу в Наддніпрянській Україні на чолі з гетьманом П.Скоропадським. У такий 
спосіб західні українці ототожнювали себе як єдиний організм з усім українством зі 
столицею у Києві з перспективою, в разі зміцнення Української Держави, об’єднання 
з нею. В іншому ж випадкові мали б існувати два окремих українських державних ор-
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ганізми21. 6 жовтня на урочистому відкритті Українського університету в Києві велике 
враження на присутніх справила коротка промова представника західноукраїнських 
земель, члена австрійського парламенту д-ра Л.Цегельського, який, зокрема, виголо-
сив: «Переповнене моє серце почуттям радости і тріумфу! Сьогодні положено най-
кращий камінець під будучину українського народу. Українська нація прилучилася 
до європейської культури, і це прилучення є найкращою запорукою, що Україна не 
загине. Я вірю, я певен в тому, що ви, браття, пригорнете й нас, галичан, до себе…»22. 
Злука двох частин одного народу закономірно мусила відбутися.

5 листопада УНРада вислала до Києва двох представників (О.Назарука і М.Шухе-
ви ча), щоб встановити контакт із гетьманським урядом, отримати від нього допомогу 
(передусім військову) і визначитися щодо якнайшвидшого об’єднання західноукраїн-
ських земель з Наддніпрянською Україною. 6 листопада 1918 р. О.Назарук і М.Шухевич 
були прийняті гетьманом П.Скоропадським. Делегати просили допомоги у протидії 
полякам. Уряд виділив з державної скарбниці графою надзвичайних видатків у допо-
могу Західній Українській Республіці 6 млн крб23, кілька вагонів одягу, взуття, зброї, 
цукру, 10 млн австрійських крон24. Крім того, нелегально в розпорядження Української 
Галицької армії (УГА) було надано летунську сотню25. Також перейти кордон на допо-
могу ЗУНР було запропоновано й корпусу січових стрільців з бронеавтомобілями і 
важкою артилерією26. Проте самі січові стрільці, готуючись у той час до повстання 
проти гетьмана, відмовились їхати в Галичину27. Втім, на той час, зважаючи на зміну 
зовнішньополітичної ситуації навколо України взагалі і гетьманату зокрема, а також 
загострення соціально-політичної боротьби всередині країни, офіційний Київ за тих 
умов не міг дозволити собі легально прийняти Західну Україну в лоно єдиної держав-
ності. До того ж провідникам української національної революції в Західній Україні 
стало відомо, що на Великій Україні незабаром вибухне повстання за участі корпусу 
січових стрільців і гетьманську владу, яка без підтримки німецьких військ була прак-
тично беззахисною, найімовірніше, буде повалено. Відтак наддніпрянської Української 
Держави не стане, а має знов відродитися УНР. За таких умов, 9 листопада на засі-
данні Національної Ради було вирішено дати державі іншу назву – Західноукраїнська 
Народна Республіка (ЗУНР). До її складу, крім Східної Галичини, мали увійти Північна 
Буковина і Закарпаття. ЗУНР охоплювала 70 тис. кв. км, території з населенням 6 млн 
(у тому числі 71% українців, 14% поляків, 13% євреїв, 2% угорців). 30 листопада у Києві 
О.Колесса від імені УНРади зробив офіційну заяву П.Скоропадському про утворення 
самостійної Української Держави на західних українських землях.

Ще 5 листопада УНРада випустила звернення до українського народу, в якому 
виклала основоположні засади своєї державної політики. В новоствореній держа-
ві, зазначалося в документі, «не буде поневолення нації нацією і не сміє бути пану-
вання багатших та економічно сильніщих над бідними й економічно слабшими. В 
Українській Державі всі горожане без ріжниці мови, віри, роду, стану чи пола будуть 
справді рівні перед правом й наскрізь демократичний лад, опертий на загальнім, 
рівнім, безпосереднім, тайнім і пропорціональнім виборчім праві, від громади по-
чинаючи і на державі кінчаючи, забезпечить верховний голос у державі демосови, 
масам робочого народу. Хлібороб і робітник будуть основою і керманичами держа-



517Р о з д і л  1 4

ви»28. Щойно збереться після заспокоєння краю український парламент, зазначалося 
у зверненні, він щонайперше здійснить справедливу земельну реформу на користь 
малоземельних і безземельних селян, а робітниче законодавство забезпечить робіт-
никові 8-годинний день праці та «дасть безпеку на старість і нездібність до праці і 
взагалі подасть охорону праці»29. УНРада закликала громадян до єдності й захисту 
здобутої державності, для чого мусить бути створена сильна армія, а отже, «ніхто, хто 
є Україньцем, не сміє відтягтися від великого діла, від жертви для щасливої будучини 
будучих поколінь»30.

9 листопада Українською Національною Радою був сформований вищий вико-
навчий і розпорядчий орган – тимчасовий Державний секретаріат (Рада державних 
секретарів) на чолі з Костем Левицьким. Наступного дня він склав присягу на вірність 
українському народові й державі. У складі Секретаріату було 14 секретарств, які очо-
лювалися секретарями: внутрішніх справ (Льонгин Цегельський), зовнішніх справ (Ва-
силь Панейко), фінансів (тимчасово – Кость Левицький), військових справ (Дмитро Ві-
товський), судових справ (Сидір Голубович), торгівлі і промислу (Ярослав Литвинович), 
земельних справ (Степан Баран), шляхів (Іван Мирон), пошт і телеграфу (Олександр 
Пісецький), праці і суспільної опіки (Антін Чернецький), суспільного здоров’я (Іван 
Куровець), освіти (мав бути Степан Смаль-Стоцький, тимчасово – О.Барвінський), вірос-
повідання (Олександр Барвінський), публічних робіт (Іван Макух). Крім того, був ство-
рений харчовий виділ, прирівняний до Секретаріату, який очолив Степан Федак31.

Українська Національна Рада визначила йому чітку лінію дальшого державного 
будівництва: вжити заходів «для з’єднання всіх українських земель в одну державу», 
не ізолюватися від української держави, що вже існувала на сході, шукати шляхів 
для утворення єдиної соборної української держави, до об’єднання всіх українських 
земель, всього українського народу32. Про негайне об’єднання не йшлося з огляду 
на невизначеність політичного становища в Наддніпрянській Україні.

10 листопада УНРада доручила Раді державних секретарів здійснити необхідні 
заходи для об’єднання всіх українських земель в одну державу. 12 листопада до УНРа-
ди були кооптовані представники від політичних партій та війська, а вже наступного 
дня Українська Національна Рада визначила конституційні засади новоствореної дер-
жави, прийнявши закон «Про державну самостійність українських земель колишньої 
Австро-Угорської монархії»33. Закон мав позитивне значення для формування право-
вої системи ЗУНР, у тому числі й законодавчої техніки.

В Артикулі І закону закріплювалася назва держави – Західно-Українська Народ-
на Республіка. В Артикулі ІІ записано, що Ії територія включає коронні краї Галичини 
і Буковини та українські комітати Закарпаття – згідно з «етнографічною картою Ав-
стрійської монархії». «Простір Західно-Української Народньої Республіки покриваєть-
ся з українською суцільного етнографічною областю в межах бувшої австро-угорської 
монархії – то є з українською частиною бувших австрійських коронних країв Галичини 
з Володимирією і Буковини та з українськими частинами бувших угорських столиць 
(комітатів): Спиш, Шариш, Земплин, Уг, Берег, Угоча і Марморош – як вона означена на 
етнографічній карті австрійської монархії Карла барона Черніга, Ethnоgraphіsche Karte 
der оsterreіschen Mоnarchіe, entwоrten vоn Karl Freіherrn Czernіg, herausgegeben vоn 



518 Р о з д і л  1 4

K.K.Dіrektіоn der admіnіstratіven Statіstіk. Wіen 1855. Masstab 1:864.0», – зазначалося 
в законі34. «Ця територія творить самостійну Західно-Українську Народну Республі-
ку» (Артикул ІІІ). В Артикулі ІV закріплювалося верховенство і суверенітет народу в 
державі, який здійснює їх через свої представницькі органи, обрані на підставі за-
гального, рівного, прямого, виборчого права при таємному голосуванні, за пропо-
рційною системою. Виборчим правом наділялися всі громадяни держави, без різниці 
національності чи статі. Найвищим органом влади мали стати Установчі збори ЗУНР, 
а до їх обрання вся повнота законодавчої влади належала Національній Раді, вико-
навчої – Державному Секретаріатові. Гербом ЗУНР був затверджений золотий лев на 
синьому полі, обернутий у праву сторону, прапором – традиційний синьо-жовтий. 
Затверджено й державну печатку ЗУНР (Артикул V)35.

Українська Національна Рада стала вищим законодавчим органом ЗУНР на чолі 
з президентом Є.Петрушевичем. Склад її в основному залишився попереднім, збіль-
шилася тільки кількість членів за рахунок представництва повітів і більших міст Гали-
чини. 15 листопада на засіданні Ради було прийнято закон «Про доповнення складу 
Української Національної Ради від повітів та більших міст краю»36. Слід було обрати по 
одному делегату від кожного повіту, а також від міст: Львова – 4, Чернівців – 2, Станіс-
лавова – 2, Перемишля – 1, Дрогобича – 1, Коломиї – 1, Тернополя – 1, Стрия – 1, Ярос-
лава – 1, Самбора – 1, Золочева – 1, Бережан – 1, Борислава – 1. Вибір тих делегатів, 
говорилося в законі, «здійснюють повітові органи за участю просвітніх, культурних, 
економічних і політичних організацій на спільному засіданні», яке скликає повітовий 
комісар. Обирається і «провірочна комісія», яка затверджує результати і правильність 
проведення виборів. Вибори належало провести у часі від 22 до 26 листопада.

Протягом наступних днів було прийнято ще кілька важливих законів, які сто-
сувалися процесу організації державно-політичної системи ЗНР. Так, 16 листопада 
був прийнятий Закон «Про тимчасову адміністрацію областей Західно-Української 
Народної Республіки»37. З огляду на цей закон, питання чинності правових актів ко-
лишньої Австро-Угорської монархії було вирішено в ЗУΗΡ чітко (на відміну від УΗΡ 
періоду Директорії): вони зберігали чинність до видання правових актів ЗУНР, якщо 
не суперечили її законодавству. Закон став правовою основою діяльності уряду ЗУНР 
та органів управління. На території Західноукраїнської Народної Республіки залиша-
лося чинним австрійське законодавство, якщо воно не суперечило інтересам, суті 
та цілям Української Держави. У законі вказувалось, що всі службовці і «державна 
служба бувшої австрійської держави, котрі зложать письмове приречення» чесно слу-
жити Українській Державі, залишаються на своїх місцях. Усі адміністративні органи і 
власті на території Західноукраїнської Народної Республіки «підлягають Державному 
секретаріату», який є найвищим органом виконавчої влади держави. На місцях вводи-
лися посади державних повітових комісарів, які здійснювали «заряджання урядом», 
дозволяли або забороняли носити зброю цивільним особам, контролювали ведення 
державних установ, призначали (до часу проведення виборів) сільських і містечкових 
комісарів.

Перебравши до своїх рук основні державні установи, українці розпочали фор-
мування системи виконавчої влади. Не створюючи принципово нових управлінських 
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структур, вони відновили функціонування місцевих виконавчих органів, що існували 
за австрійського режиму. Керівниками повітової адміністрації стали новопризначені 
українські комісари.

Як правило, в перші дні повстання посада повітового комісара доручалась ко-
мусь із членів підготовчого комітету чи лідерів місцевої інтелігенції38. Повітові комі-
сари мали бути обрані делегатами (відпоручниками) громад і затверджені УНРадою 
у Львові. Відпоручників громад мали обирати їхні мешканці на основі загального і 
рівного права голосування особами віком від 20 років. Селам із населенням більшим 
від 3 тис. мешканців надавалося право делегувати на кожних наступних 2 тис. осіб на 
одного відпоручника більше39. З перших днів комісаріати підпорядковувались львів-
ській делегації УНРади. З утворенням Державного секретаріату комісаріати увійшли 
в підпорядкування центральному виконавчому органу ЗУНР.

Згідно із законом «Про тимчасову адміністрацію областей Західно-Української 
Народної Республіки», повітовий комісар затверджував обрані кандидатури сільських 
і міських комісарів. Йому належало право розпуску «прибічних» рад і призначення 
нових виборів до них. Крім того, повітові комісари повинні були: 1) оберігати інтереси 
української державності та протидіяти будь-яким спробам завдати їй шкоди; 2) при-
ймати присягу від службовців повітових служб; 3) приймати рішення у разі відмови 
австрійських службовців від виконання своїх обов’язків; 4) затверджувати розпоря-
дження повітових властей; 5) давати дозвіл на носіння зброї цивільному населенню; 
6) здійснювати нагляд за діловодством усіх державних органів і службових осіб у 
повіті. Закон регламентував також порядок виборів, структуру та функції «прибічних» 
національних рад.

Передбачалося збереження старих кадрів службовців, особливо суспільно не-
обхідних служб (комунальних, зв’язку, залізниць тощо). Повітового комісара призна-
чав та звільняв державний секретар внутрішніх справ. Повітові військові коменданти 
та коменданти жандармерії підлягали повітовим комісарам винятково в питаннях 
громадської безпеки. Водночас закон вилучав з компетенції комісарів керівництво 
судами, поштою, телеграфом, залізницею, соляними копальнями та доменами, до-
зволяючи втручатися в справи цих інституцій лише у надзвичайних випадках40.

Керівним органом державної адміністрації в повіті ставав державний повітовий 
комісар, «якого іменує і усуває Державний Секретар внутрішніх справ»41. Основ ним 
обов’язком повітових комісарів, яким підлягали повітові військові команданти і коман-
данти жандармерії, визначалося: «берегти інтереси української державності і проти-
діяти всяким спробам, скерованим проти неї». При комісарі шляхом виборів утворю-
валася повітова національна рада з дорадчим голосом. Міських комісарів призначав 
держсекретар внутрішніх справ, а у містечках і селах (містечкових і сільських грома-
дах) громадських комісарів призначали повітові комісари. При міських, містечкових 
і сільських комісарах діяли «прибічні ради», які обиралися населенням. Тимчасово, 
через відсутність нових законів, залишалося чинним австрійське законодавство.

Повноваження й обов’язки таких комісарів були зазначені 1 грудня в окремо-
му «Обіжнику Ради державних секретарів до державних повітових комісарів про їх 
обов’язки та права». У ньому, зокрема, зазначалося, що державний повітовий комісар 
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«є найвищим органом української власті на повіті і як такий він покликаний в першій 
мірі стояти на сторожі обов’язуючих законів, примінювати їх точно і справедливо 
супроти всіх горожан держави без виїмку народності, віроісповідання і стану»42.

Одним із найголовніших обов’язків його було збереження у відповідному повіті 
ладу, спокою, безпеки життя та майна громадян. Державний повітовий комісар керу-
вав справами цивільної адміністрації повіту, а також тими справами, що не підпадали 
під юрисдикцію й розпорядження військової влади, проте обидві влади (цивільна та 
повітова) мали спільними діями забезпечувати в повіті лад і публічну безпеку. З цією 
метою державний, а також для виконання своїх розпоряджень повітовий комісар 
(як найвищий орган цивільного адміністрації) мав право звертатися по допомогу до 
війська, при цьому місцевий військовий комендант був зобов’язаний надати йому 
таку допомогу.

Повітовий комісар мусив організувати ретельну військову мобілізацію («вій-
ськову бранку») чоловіків 1901 р. народження, а в комісаріатах прикордонних східних 
повітів (у яких раніше австрійська влада не набирала рекрутів та ополченців) – чоло-
віків, народжених у 1883–1901 рр. З цією метою державними повітовими комісарами, 
в порозумінні з військовою командою, закладалася «асетерункова комісія», яка за 
потреби й мала здійснити мобілізацію всіх переписаних чоловіків української націо-
нальності в кожній громаді. У разі неможливості створити належний склад зазначеної 
комісії державний повітовий комісар повинен був звернутися по її особове допо-
внення до окружної військової команди. Комісар мав також пропильнувати, аби усі 
чоловіки 1883–1901 рр. народження, які до цього часу вже перебували на службі в 
австро-угорській армії, негайно зголосилися до українського війська.

Повітовий комісар також повинен був дбати, аби всі повітові державні урядовці 
функціонували належним чином й у відповідності до суспільних інтересів. Тих урядни-
ків (державних службовців), що відмовлялися від складання обітниці (заприсяження) 
на вірність ЗУНР і збереження її інтересів, державний повітовий комісар мав звільнити 
зі служби. Тих же функціонерів, які своєю діяльністю завдавали шкоду державі, дер-
жавні повітові комісари мали відстороняти від урядування і доповісти про цей факт 
до Державного секретаріату. Обітницю у повітових суддів мали приймати не державні 
комісари, а президенти окружних судів, але при цьому саме на повітових державних 
комісарів покладалося завдання налагодити правильну діяльність карних судів, щоби 
в краю не ширилися злочини й анархія.

Кожного місяця державні комісари мали подавати урядові ЗУНР зведення дохо-
дів і видатків свого повіту, а також вжити заходів, аби виявляти касові лишки («надви-
шку») і переправляти її до Державного секретаріату на покриття видатків центральної 
управи.

Державний повітовий комісар мусив дбати про збереження народного здоров’я, 
а отже, докладати всіх зусиль, аби в кожному повіті було належна кількість лікарів.

Більшість повітових комісарів були обрані на місцях, лише в кількох повітах 
комісара призначила центральна влада ЗУНР43. Зокрема, для зміцнення виконавчої 
влади в стратегічно важливому Дрогобицькому повіті 12 листопада 1918 р. туди був 
призначений комісаром один із лідерів УНДП Антін Горбачевський. Івана Макуха львів-
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ська делегація УНРади призначила повітовим комісаром Товмача44. Затвердження по-
вітових комісарів продовжувалось до кінця 1918 р.45 Очолили повітові комісаріати 
відомі в Галичині громадсько-політичні діячі, серед них колишні посли до Державної 
Ради у Відні та Галицького сойму у Львові, діячі УНДП та УРП, члени УНРади: Лев 
Бачинський (Станіславів), Степан Витвицький (Львів), Северин Данилович (Долина), 
Теофіль Окуневський (Городенка), Михайло Король (Жовква), Андрій Чайковський 
(Самбір) та ін.

Повітові комісари ЗУНР–ЗО УНР у 1918–1919 рр. нерідко змінювалися. Напри-
клад, протягом листопада-грудня 1918 р. посаду комісара Рава-Руського повіту обій-
мали почергово три особи46. У практиці ЗУНР використовувалися й інші форми адмі-
ністрування. Стрийським і суміжними повітами в першій половині листопада 1918 р. 
керував колишній посол до австрійської Державної Ради Володимир Сінґалевич. Наді-
лений повноваженнями від львівської делегації УНРади та іменований «диктатором 
Стрийщини»47, він утворив Директоріат, до якого входили він й обрані Остап Весо-
ловський та Остап Нижанковський. Директоріат займався організацією української 
влади та призначав начальників державних установ48.

У повітових центрах ЗУНР у листопаді-грудні 1918 р. розпочався процес фор-
мування і представницьких органів – повітових УНРад. За своїми функціями вони 
повинні були замінити повітові ради, що діяли при австрійському режимі (повіто-
ва рада складалася з 26 осіб, обраних за куріальною системою. На чолі ради стояв 
маршалок і виконавчий орган – Виділ, складений з осіб, яких обирала рада)49. Цен-
тральні органи ЗУНР на початках правління не порушували питання щодо творення 
повітових УНРад як органів самоврядування. Львівська делегація УНРади визначила 
компетенцію прибічних рад лише як дорадчих і виконавчих органів для повітових 
комісарів50. Державний секретаріат внутрішніх справ, у віданні якого опинилась 
організація влади на місцях, також вважав, що в умовах революції першочерговим 
питанням є зміцнення виконавчої вертикалі. Прибічні ради з дорадчими функціями, 
які підпорядкувались повітовому комісару, були дійсно створені в окремих повітах51, 
але за відсутності зв’язку зі Львовом процес творення місцевих органів влади часто 
відбувався самодіяльно. С.Стебельський згадував, що у перші місяці 1919 р. «деякі 
інституції, як Повітові Національні Ради, Харчеві Союзи і т.п., не мають з’ясованої і 
постійної правної форми – їх характер є більше автономічний»52.

У різних місцевостях утворювались відмінні за організаційною формою пові-
тові УНРади (прибічні ради, повітові комітети УНРади). Спочатку їхню основу творили 
місцеві народні комітети УНДП, гуртки лідерів національно-просвітніх товариств з 
числа місцевої інтелігенції, службовців та духовенства. Протягом листопада-грудня 
1918 p. y процесі реорганізації рад у постійно діючі органи місцевого самоврядування 
вони доповнювались і розширювались на міжпартійній основі із залученням широ-
ких верств місцевого населення. Врешті-решт повітові УНРади поступово набували 
статусу органу місцевого самоврядування, з часто вирішальним голосом у політико-
адміністративних питаннях53.

Проте діяли повітові УНРади не в усіх місцевостях54. У травні 1919 р. уряд під-
готував закон «Про повітові народні (трудові) ради», через які, як зазначав І.Макух на 
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окружному вічі в Коломиї, «в повіті населення буде рішати та контролювати урядни-
ків»55. До компетенції цих повітових народних рад мали належати такі справи: гос-
подарські (технічні, відбудова краю, доріг, регуляції), громадські, санітарні, шкільні 
(і позашкільна освіта), опіка над жертвами війни (сиротами, інвалідами) і харчові 
справи.

Паралельно з організацією цивільних органів адміністрації в повітових центрах 
створювалися військові органи – міські комендатури, повітові, окружні та обласні вій-
ськові команди. Загалом цивільна і військова українська влада на місцях намагалися 
співпрацювати і координувати свої зусилля56.

Перед захопленням польськими військами Львова (22 листопада) Рада держав-
них секретарів і частина членів УНРади залишили місто і виїхали до Тернополя. За-
хищати інтереси українського населення у Львові було уповноважено членів УНРади 
Л.Ганкевича, В.Охримовича та С.Томашівського.

Наприкінці листопада – на початку грудня у Галичині було проведено додаткові 
вибори від громадських організацій повітів і великих міст (національні меншини зі 
свого права представництва в УНРаді не скористалися).

Від 21 листопада уряд ЗУНР перебував у Тернополі. 2 січня 1919 р. УНРада пере-
їхала до Станіславова, де відбулися три сесії (2-4 січня, 4-15 лютого та 25 березня – 
15 квітня 1919 р.). Доповнена представниками від повітів і міст, УНРада номінально 
мала складатися з 150 членів. Але в сесіях брали участь до 130 делегатів – частина 
депутатів постійно перебувала у Відні та в дипломатичних відрядженнях, інші зали-
шилися у захоплених польськими і румунськими військами землях (частина з них 
була інтернована).

УНРада, на відміну від наддніпрянської Центральної Ради, не була соціалістично 
спрямованою. Більшість у ній (майже дві третина) становили націонал-демократи, 
радикали та соціал-демократи. Інші члени були або безпартійними, або належали 
до дрібних партійних груп як, наприклад, селянсько-радикальна група (фракція) 
К.Трильовського, що відкололася від радикалів. За соціальною ознакою в парламен-
ті ЗУНР переважали середні й заможні селяни, світська інтелігенція та духовенство. 
Національні меншини відмовилися брати участь в УНРаді, а отже, вона мала суто 
український характер. 2-4 січня 1919 р. було створено 9 комісій УНРади: земельна, 
військова, законодавча, технічної відбудови, фінансова, шкільна, закордонних справ, 
суспільної опіки, комунікацій; 15 лютого – адміністративна.

4 січня було прийнято кілька конституційних актів, що регламентували її ком-
петенцію, організацію та діяльність, а саме: про Виділ УНРади; доповнюючий Статут; 
про спосіб оголошення законів та розпоряджень; про недоторканність членів УНРади. 
Зокрема, було прийнято закон про утворення Президії УНРади у складі голови (пре-
зидента) Ради і чотирьох його заступників. Згідно із законом від 4 січня, Національна 
Рада обрала свою Президію, яка складалася з президента республіки (Є.Петрушевич) 
і чотирьох його заступників (Л.Бачинський, С.Вітик, О.Попович, А.Шмигельський). Се-
кретарями стали С.Витвицький і О.Устіянович.

4 січня було утворено Виділ Української Національної Ради (комітет) з десяти 
членів на чолі з президентом, повноваження якого регулював окремий закон. Виділ 
мав дорадчий характер при президенті. За партійним складом до нього увійшло 6 
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представників УНДП, 2 соціал-демократи та 2 радикали, а саме: Є.Петрушевич (пре-
зидент), Л.Бачинський (УРП), С.Вітик (УСДП), А.Горбачевський (УНДП), Г.Дувіряк (УРП), 
М.Новаковський (б/п), Т.Окуневський (УНДП), О.Попович (УНДП), А.Шмігельський (УРП), 
С.Юрик (УНДП)57. До його компетенції входило призначення членів уряду, керівників 
вищих і військових установ, здійснення права помилування, публікація державних за-
конів58. Виділ репрезентував державу у зовнішніх відносинах, призначав членів уряду, 
приймав їх відставку, підписував і публікував закони тощо (фактично виконував функ-
ції колегіального глави держави). Виділ мав діяти під час функціонування УНРади, до 
обрання нового парламенту. Рішення Виділу приймалися більшістю голосів, а у разі 
їхньої рівності переважав голос президента.

Водночас політичне керівництво ЗУНР розпочало зближення з Директорією. Не-
зважаючи на складне становище обох нових національних державних утворень, їхнє 
керівництво продовжувало справу об’єднання України. Провідна роль у цій історичній 
справі належала діячам Наддністрянської України. Розуміючи, що возз’єднання могло 
реалізовуватися тільки на ґрунтовних правових засадах, Державний секретаріат ЗУНР 
виробив проект попереднього договору і направив до Директорії, яка перебувала в 
той час у Фастові, делегацію (Д.Левицького і Л.Цегельського). Після докладного обго-
ворення проекту Директорія і делегація ЗУНР 1 грудня 1918 р. підписали Передвступ-
ний договір, в якому говорилося: «Західноукраїнська Народня Республіка заявляє цим 
непохитний намір злитися в найкоротшім часі в одну велику державу з Українською 
Народньою Республікою, значить, заявляє свій намір перестати існувати як окрема 
держава, а натомість увійти з усею своєю територією і населенням як складова части-
на державної цілісності в Українську Народню Республіку… Правительства обох Рес-
публік уважають себе зобов’язаними сю державну злуку можливо в найкоротшім часі 
перевести в діло, щоб обі держави утворили справді одну неподільну державну оди-
ницю…»59. Від імені Директорії цей договір підписали В.Винниченко, О.Андрієвський, 
Ф.Швець і С.Петлюра, а від імені уряду ЗУНР – Л.Цегельський і Д.Левицький. ЗУНР 
зберігала за собою право «територіальної автономії, котрої межи означить в хвилі 
реалізації злуки обох республік в одну державну цілість окрема спільна комісія за 
ратифікацією її рішень компетентними правительственними державними органами 
обох Республік. Тоді також установлені будуть условини злуки обох Держав»60.

14 грудня П.Скоропадський зрікся влади, і 19 грудня до Києва урочисто в’їхала 
Директорія. По той бік Збруча 3 січня 1919 р. на сесії УНРади у Станіславі було при-
йнято Ухвалу «Про злуку Західно-Української Народньої Республіки з Українською 
Народньою Республікою» в «одну, одноцільну, суверенну Народню Республіку», тобто 
ратифіковано Фастівську угоду від 1 грудня 1918 р.61 Про цей факт державний секре-
тар ЗУНР Д.Вітовський повідомив керівництво УНР: «До Головного Отамана Україн-
ського Республіканського війська С.Петлюри. Київ. Із Станіславова. 3/1. Українська На-
ціональна Рада Західно-Української Народньої Республіки на засіданні дня 3-го січня 
одноголосно ухвалила й торжественно проголосила прилучення своєї території до 
Української Народньої Республіки в одну одноцільну Українську Народню Республі-
ку. Хай злука, спаяна спільною пролитою кров’ю обох бувших Республік, довершить 
мрію і щастя робочого українського народу»62. На тому ж таки засіданні УНРади було 
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також обрано делегацію з представників Галичини, Буковини і Закарпаття у кількості 
36 осіб (Л.Бачинський, Л.Цегельський, Р.Перфецький, С.Вітик, письменник В.Стефаник 
та ін.), яка прибула до Києва 16 січня і взяла участь у спільних засіданнях Директорії 
і Ради народних міністрів УНР.

16 січня було видано офіційне звернення голів усіх гілок влади УНР до Дирек-
торії УНР з увідомленням про ратифікацію Західною Україною фастівських домовле-
ностей: «Президія Національної Ради і Рада Державних Секретарів Західно-Української 
Народньої Республіки мають честь подати отсим до відома Світлої Директорії і Пра-
вительства Української Народньої Республіки, що Українська Національна Рада, яко 
найвищий законодатний орган Західно-Української Народної Республіки, на торже-
ственнім засіданню в Станиславові, дня 3 січня 1919 року, одноголосно рішила, що 
слідує: Українська Національна Рада, виконуючи право самовизначення Українського 
Народу, проголошує торжественно з’єднання з нинішним днєм Західно-Української 
Народньої Республіки з Українською Народньою Республікою в одну одноцільну, су-
веренну Народню Республіку».

У посланні також зазначалося: «До часу, коли зберуться Установчі Збори об’єд-
на ної Республіки, законодатну владу на території бувшої Західно-Української Народ-
ньої Республіки виконує Українська Національна Рада. До того самого часу цивільну 
і військову адміністрацію на згаданій території веде Державний Секретаріят, установ-
лений Українською Національною Радою як її виконавчий орган. Підписані Президія 
Української Національної Ради та Рада Державних Секретарів подають се до відома 
Верховної Української Народньої Республіки через окрему торжественну депутацію, 
зложену з представників усіх державних чинників і усіх кругів населення Західно-
Української Народньої Республіки, а заразом висилають окрему комісію, що має з 
правительством Української Народньої Республіки увійти в близчі переговори що до 
способу зреалізовання вище наведеної ухвали»63.

У цьому контексті слід указати на такий істотний момент. Ідея соборності укра-
їнський земель охопила у ті часи не лише Велику Україну й терени власне ЗУНР (Гали-
чину, Лемківщину, Підляшшя, Буковину, Прикарпаття, Західне Поділля), а й Закарпаття. 
21 січня 1919 р. у Хусті 420 делегатів Всенародних зборів українців Закарпаття (так 
званої Угорської Руси) ухвалили «з’єдиненнє… з Соборною Україною» і просили, «що-
би українське військо обсадило комітати, заселені Українцями»64. Проте таке рішення 
не було втілене в життя. Іноземні (чеські та румунські) війська окупували територію 
Закарпаття. Румунські війська ще до кінця листопада 1918 р. захопили Буковину та 
Бессарабію. Приводом до інтервенції послужили окремі статті Версальської та Сен-
Жерменської мирних угод між Антантою і Центральними державами, згідно з якими 
західноукраїнські землі передавалися на автономних засадах тим національним дер-
жавам, які утворилися на терені колишньої Австро-Угорської імперії65.

22-24 січня 1919 р. у Києві відбулися всенародні свята з нагоди річниці ІV Уні-
версалу УНР і народження Соборної України. Представниками від ЗУНР на святі були: 
Л.Бачинський, Л.Цегельський і С.Вітвицький та ін.66

22 січня о 12-й годині у Києві на Софіївському майдані у святковій обстановці 
(день був оголошений неробочим) відбулася урочиста церемонія Злуки.
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23 січня у столиці почав роботу Конгрес трудового народу України, який від-
крився з оголошення документів щодо злуки УНР і ЗУНР. Конгрес одноголосно рати-
фікував Універсал Директорії67. 28 січня в Універсалі Трудового конгресу України до 
українського народу з цього приводу, зазначалося: «Вся вища влада на Україні, на час 
перерви засідань Трудового Конгресу, має належати Директорії, котра доповнюється 
представником од Наддністрянської України (Галичини, Буковини і Угорської України), 
акт з’єднання з якою затверджено на першім засіданні Конгресу 24 сього січня»68. 
Члени УНРади були обрані до Президії Трудового конгресу (Т.Старух від галицьких 
партій, С.Вітик від українських соціал-демократів) та увійшли до його комісій (Т.Старух, 
І.Калинович, П.Шекерик-Доників).

До складу Директорії був введений голова УНРади Євген Петрушевич. Члени 
УНРади А.Крушельницький, О.Назарук, Л.Цегельський, О.Безпалко і В.Темницький при-
значалися міністрами Української Народної Республіки. ЗУНР ставала Західною облас-
тю УНР (ЗО УНР). Було вирішено, що Декларацію про злуку мали затвердити Установчі 
збори, які передбачалося скликати найближчим часом з території всієї України. До 
того часу ЗО УНР залишалася при власних законодавчих і адміністративно-виконавчих 
органах влади – УНРаді й Державному секретаріаті. Було погоджено військове коман-
дування на фронтах, введено спільну валюту, створено окреме міністерство для справ 
ЗО УНР, а також обрано спільну делегацію на Паризьку мирну конференцію.

Об’єднання УНР і ЗУНР в одну державу через низку обставин не було тоді до-
ведено до логічного завершення. Юридичний і правосильний акт злуки не означав 
реального злиття двох суб’єктів угоди в єдину державну структуру. Не стала Соборна 
УНР після злуки ані унітарним державним утворенням, ані федеративним. ЗУНР збе-
регла за собою власні органи законодавчої та виконавчої влади. Влада Директорії й 
надалі обмежувалася територією на схід від річки Збруч. Кожне з державних утворень 
продовжувало розпоряджатися власними військами. Остаточне рішення про зазна-
чене державне злиття мали прийняти загальноукраїнські Установчі збори. Отже, ці дві 
українські формації становили радше конфедеративне державне об’єднання, що було 
зумовлено як об’єктивними, так і суб’єктивними причинами. Головна з них – скрутне 
становище, в якому опинилися Директорія УНР та її уряд. Вони змушені були під на-
тиском більшовицьких військ залишити майже всю територію України.

На початку листопада 1918 р. створювані Національні Ради Закарпаття (у Пря-
шеві, Хусті, Любовні, Сваляві, Сиготі, Ясіні та ін.) декларували про прагнення українців-
закарпатців увійти до складу ЗУНР, Наддніпрянської державності. Зокрема, в мемо-
рандумі Свалявської ради, апелюючи до «14 пунктів» Вільсона, висувалося прохання 
до Паризької мирної конференції надіслати війська Антанти, щоб «руський народ міг 
освободитися з 1000-літнього ярма й прилучитися до Великої України»69. У Старій Лю-
бовні 8 листопада відбулося багатотисячне віче представників багатьох українських 
сільських громад, яке перетворилося на могутню маніфестацію з гаслами возз’єднання 
всього Закарпаття з Україною. На вічі було утворено Руську Народну Раду (РНР), яку 
очолив М.Якуб’як, ухвалено Маніфест до русинів Угорщини з основними гаслами від-
риву від Угорщини й об’єднання з Україною. У середині листопада РНР перенесла свій 
центр до Пряшева, де 19 листопада скликала чергове віче. На ньому були схвалені 
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резолюції про вільне самовизначення українського народу на своїх етнічних землях, 
повну національну свободу поряд з іншими народами Угорщини. РНР винесла протест 
проти можливості розриву національної території і прилучення Закарпаття проти 
волі його населення до якоїсь іншої держави, окрім української. Подібно до вимог 
Галицької УНРади РНР домагалася окремого національного представництва на Мир-
ній конференції в Парижі70. Проте невдовзі Буковину захопила Румунія, а Закарпаття 
спочатку відійшло до складу Угорщини, а у січні-квітні 1919 р. – до Чехословаччини. 
Отже, фактично ЗУНР охоплювала тільки територію Східної Галичини.

4 лютого 1919 р. Виділ Української Національної Ради призначив новий уряд 
республіки, який очолив націонал-демократ С.Голубович, що водночас став і секрета-
рем фінансів, торгівлі і промислу. Решта посад було поділено таким чином: державний 
секретар закордонних справ – В.Панейко, якого згодом замінив Л.Цегельський, а потім 
М.Лозинський (усі націонал-демократи), держсекретар внутрішніх справ – І.Макух (ра-
дикал), держсекретар військових справ – Д.Вітовський (радикал), якого після загибелі 
заступив В.Курманович (безпартійний), держсекретар судівництва – О.Бурачинський 
(націонал-демократ), держсекретар земельних справ – М.Мартинець, держсекретар 
освіти і віросповідань – А.Артемович, держсекретар шляхів, пошти і телеграфу – 
І.Мирон, держсекретар громадських робіт – М.Казаневич (усі безпартійні). Як зазначав 
М.Лозинський, «політично сей кабінет [міністрів], треба схарактеризувати як коаліцію 
національних демократів і радикалів при співучасти фахівців»71. Т.Окуневський (рефе-
рент законодатної комісії) характеризував вищу владну структуру ЗУНР таким чином: 
«Законодатна власть в руках [Української Національної] Ради, виконуюча власть в 
руках правительства», а Виділу УНРади були надані «суверенні права», а саме: «іме-
нування та принимання демісії державного секретаріату, амністія і аболіція, прові-
рювання і проголошення законів та репрезентація на вні»72.

Місцевими органами влади були повітові національні ради, що складалися з 
представників авторитетних службовців, селян, священиків. Наприклад, у Бучацькому 
повітовому комітеті (виконавчий орган ради), який налічував 15 осіб, було 9 селян, 4 
священики, 2 адвокати73.

4 січня 1919 р. було ухвалено закон «Про незайманість членів Української Націо-
нальної Ради»74. У ньому сказано: «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 негайно повідомляти про затриман-
ня посла Українську Національну Раду і коли вона не дасть дозволу на затримання, 
то його слід негайно звільнити. Члени Української Національної Ради, говорилось у 
законі, не можуть бути притягнуті до відповідальності за те чи інше голосування у 
Раді і виконують свої обов’язки незалежно від яких-небудь інструкцій виборців.

Для управління повітами на основі тимчасового закону про адміністрацію ЗУНР 
від 16 листопада 1918 р.75 призначалися державним секретарем внутрішніх справ по-
вітові комісари переважно з числа колишніх австрійських державних службовців, учи-
телів, священиків. Так, у Самбірському повіті комісаром став відомий західноукраїн-
ський письменник, адвокат А.Чайковський, у Дрогобицькому – громадський діяч, один 
із засновників української соціал-демократичної партії Галичини С.Вітик, у Кам’янко-
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Струмилівському – суддя Р.Петрушевич (молодший брат Президента ЗУНР), у Долин-
ському – 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 Щирецькому – 
директор школи В.Малицький, у Тернопільському повіті суддя – У.Сальвицький, у Сто-
янові – селянин У.Заремба. Повітові комісари своєю чергою допомагали в організації 
виборів міських, сільських і містечкових комісарів.

Продовжувала регламентуватися компетенція і вдосконалюватися система ор-
ганів місцевої влади і адміністрації. Вся повнота цивільної влади і управління у повітах 
далі належала повітовим комісарам. Вони не мали права втручатися у військові спра-
ви, судочинство, справи залізниць, пошт, телеграфу, які були суворо централізованими 
і підлягали відповідним урядовим органам. У всіх інших питаннях закон Української 
Національної Ради від 16 листопада 1918 р. надавав їм широку, по суті, надзвичайну 
владу. Саме тому зі старого, австрійського апарату повітової влади (старост) – пові-
товими комісарами не був обраний чи затверджений жоден. Коли державні відносини 
на території ЗУНР стали врегульованішими, – почала зменшуватися надзвичайна вла-
да повітових комісарів. Вони стали більш контрольовані і відповідальні перед кон-
кретними секретарствами і урядом в цілому; їх стали регулярно викликати до столиці 
для звітності. Дорадчим органом при повітових комісарах були повітові національні 
ради, які почали вибиратися населенням повітів (як правило, делегатами від сільських 
і міських громад, товариств і різних організацій). Їхнє правове становище спочатку 
не було однаковим і врегульованим під правовим кутом зору. Були повіти, де ці ради 
мали голос суто дорадчий, але були й такі, де їхній голос був вирішальним, де по-
вітові комісари без їхнього схвалення не вирішували жодних важливих справ. Щоб 
у системі місцевих, зокрема повітових, органів влади і управління навести порядок, 
було вирішено взяти за приклад Велику Україну. Державний секретаріат спільно з 
комісіями Української Національної Ради приступили до опрацювання закону про 
повітові трудові ради, які мали б обиратися всім населенням повіту прямим голосу-
ванням76. Однак через зміни у воєнній ситуації цей законопроект, як і багато інших, 
не був винесений на обговорення.

По селах і містах представниками влади продовжували залишатися громадські і 
міські комісари та прибічні ради, яких обирало населення. Для громадських і міських 
комісарів вищою інстанцією були повітові комісари, а для останніх – секретарство 
внутрішніх справ.

Для забезпечення внутрішнього порядку на місці розпущеної колишньої ав-
стрійської жандармерії, в якій в основному служили поляки, частково австрійці й 
у незначній кількості – українці, була утворена українська жандармерія. Оскільки 
жандармерія в Австрії на відміну від Росії не була політичною, замість неї місцеві 
комісари з перших днів існування ЗУНР формували так звану народну міліцію. Часто 
вона обиралася на зборах чи вічах. Але це було місцевою самодіяльністю, а державі 
потрібні були чітко організовані і дисципліновані органи охорони публічного порядку. 
Тому 6 листопада 1918 р. Національна Рада прийняла рішення про створення Кор-
пусу української державної жандармерії77. Її очолювала команда на чолі з головним 
комендантом (спочатку Л.Індишевський, а з лютого 1919 р. – О.Красіцький).
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У повітах створювалися команди жандармерії, які очолювали повітові коман-
дири (коменданти). Останнім підлягали сільські і міські станиці жандармерії. Окремо 
для жандармів зауважувалося: «З населенєм треба поводити ся як найкраще щоби не 
давати причин до негодовань і заворушень. На большевицький рух звертати пильну 
увагу, а про всі прояви його, повідомляти нечайно команду»78.

В основу судово-прокурорської системи була покладена також попередня, ав-
стрійська. Судовими органами ЗУНР були повітові суди, окружні суди та вищий суд. 
У законі «Про тимчасову організацію судів і судової влади» було вказано, що як най-
вища інстанція має бути утворений окремим законом Найвищий суд у Львові. Розпо-
рядженням Державного секретарства юстиції на території 3УHP утворено 12 судових 
округів, які поділялися на 130 судових повітів79.

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 Республіки і є 
зобов’язані виконувати дальше спорове і карне судівництво». Компетенція австрій-
ського міністерства юстиції переходила до секретарства юстиції ЗУНР. «Закони і роз-
порядки, – писалося в законі, – на підставі яких в бувшій австрійській державі ви-
конувано судівництво, оскільки вони не противляться державности українській за-
лишалися поки-що у силі, і на їх підставі мало тимчасово здійснюватись судочинство». 
Так само «всі закони і розпорядки, які мали на ціли охорону прав і інтересів бувшої 
австрійської держави, її армії та її органів… мають відтепер аналогічно примінюва-
тись для охорони прав і інтересів Західноукраїнської Народної Республіки, її армії 
та її органів». З дня оголошення цього закону суди повинні були виносити вироки і 
рішення тільки від імені ЗУНР80. Хоча серед колишніх австрійських суддів у Галичині, 
яких можна було використати новою владою, було немало українців, відчувався брак 
суддівських кадрів. Напередодні Першої світової війни в Галичині з 1150 суддів тільки 
367 були українцями81. Тому Національна Рада 11 лютого 1919 р. прийняла закон «Про 
скорочення підготовляючої судівської служби», який скорочував строк стажування 
кандидатів на посади суддів із трьох до двох років82.

Сільськими суддями присяжних могли стати лише чоловіки віком від 30 до 60 
років, які вміли читати й писати, були уродженцями Галичини або інших країв колиш-
ньої Австро-Угорщини, але при цьому мешкали в даній місцині щонайменше рік і які 
сплачували 20 крон сталого податку чи були «адвокатами, нотарами, професорами і 
учителями в висших і середніх школах, або мають титул доктора»83.

В умовах війни в повітах місцеві комісари часто перевищували свої повнова-
ження щодо роботи суддів, зокрема встановлювали для суддів години праці тощо. 
Державне секретарство внутрішніх справ реагувало на такі випадки різко і швидко. 
Аби упередити подібні владні перегини, секретар внутрішніх справ І.Макух застерігав 
усіх державних комісарів, що вони не лише переступають межі своєї компетенції, а 
й «нарушають в сей спосіб признану в цілім культурнім світі як одну з основ сво-
бідних, правових держав, засаду повної независимости судейської», а отже, попе-
реджав представників адміністративної влади, «що на будуче всякий їх крок, який в 
сім напрямі буде переступленнєм їх компетенції, порушеннєм засади независимости 
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судейської, або що гірше понижуваннєм институції самої, потягне за собою строгу 
відвічальність в дисциплінарній дорозі»84.

Секретарство юстиції 20 лютого 1919 р. видало розпорядження про проведення 
так званих судових іспитів, які повинні були складати кандидати на суддівські посади 
(крім тих суддів, які вже працювали)85. Для прийняття цих іспитів створювалися комі-
сії на чолі з головами окружних судів. Членів цих комісій призначало секретарство 
юстиції на пропозицію голів комісій.

Функції звинувачення мала виконувати державна прокуратура. Оскільки про-
курорами в Галичині за часів австрійського панування працювали майже винятково 
поляки, справа створення державної прокуратури затягнулася. ЇЇ повинен був очолити 
Генеральний державний прокурор, якого так і не було призначено. Не були призна-
чені прокурори в судових округах і повітах.

Не зазнала будь-яких істотних змін організація і діяльність aдвокaтуpи. Адво-
катам було запропоновано організуватися у палату адвокатів у Станіславові, і вони 
повинні були скласти письмову обіцянку, що будуть дотримуватися чинних законів і 
служити зміцненню правопорядку в країні.

Окремим розпорядженням Державного секретарства юстиції (від 1 березня 
1919 р.) було створено нотаріальну службу86. У §1 цього розпорядження вказува-
лося, що «закони і розпорядження, на підставі яких у бувшій австрійській держа-
ві урядували нотарі, остають аж до їх зміни чи відміни у правовій силі» остільки, 
оскільки не суперечать українській державності. «Нотарі повинні скласти присягу 
на вірність Українській державі і надалі урядувати тільки від її імені. Кожен нотар по-
винен добре знати українську мову», – говорилося у §7. Отже, нотаріуси не мусили 
бути обов’язково українцями. Очолювала нотаріальну службу нотаріальна палата, яка 
організаційно підпорядковувалася Державному секретарству юстиції. Усім правоохо-
ронним органам: судам, прокуратурі, нотаріату, адвокатурі, згідно з розпорядженням 
Секретаріату, належало виготовити відповідні вивіски і таблиці українською мовою, 
з гербом (тризубом) посередині.

«Начальною адміністративною владою» над судами, прокуратурою і нотаріатом 
було Державне секретарство юстиції. Воно ділилося на два основні відділи; особово-
управляючий і законодавчий. До першого належало керівництво судами, прокурату-
рою і нотаріатом, призначення суддів, прокурорів нотаріусів та допоміжного, канце-
лярського персоналу цих органів. До другого – розробка законодавчих пропозицій 
для уряду і парламенту, розробка і видання нормативних актів самого Державного 
секретарства юстиції – розпоряджень, нагляд за відповідністю нормативних актів 
адміністративно-розпорядчих органів законам парламенту. Під наглядом цього від-
ділу знаходилось видання «Вістника державних законів і розпорядків» – офіційного 
збірника, де публікувалися всі законодавчі акти парламенту, уряду, окремих секре-
тарств Західноукраїнської Народної Республіки.

Крім органів цивільної юстиції, зокрема, судових і прокурорських, була утворе-
на військова юстиція. 16 листопада було видано розпорядження Державного секре-
таріату про організацію військового судочинства87. Структура військових судів мала 
такий вигляд: 1) найвищий військовий трибунал; 2) військові обласні суди; 3) окружні 
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військові суди. Відповідно до поділу республіки на три військові області (Львів, Станіс-
лавів, Тернопіль) були створені три військові окружні суди як суди першої інстанції. 
Функції звинувачення в окружних судах виконував судовий офіцер, при обласних 
судах – військовий прокурор, а при військовому трибуналі – генеральний військовий 
прокурор або його заступник.

Найвищою інстанцією військової юстиції був Верховний військовий суд. Утворе-
но також інститут військової прокуратури. Вона очолювалася Генеральним військовим 
прокурором, у військових областях були військові прокурори, в округах – військові 
офіцери. Складна внутрішня ситуація, наявність великої кількості ворожих шпигунів 
і диверсантів, саботаж і відверті терористичні акти цивільного польського населення, 
збройні виступи проти української влади змусили керівників держави діяти більш 
твердо. Проте генерального військового прокурора, як і генерального державного 
прокурора, влада ЗУНР призначити так і не встигла.

Розпорядженням Державного секретаріату 30 листопада 1918 р. на території 
ЗУНР було запроваджено при кожній військовій команді польові суди, діяльність яких 
поширювалася на військовослужбовців і цивільних осіб, що скоїли злочини проти 
безпеки, цілісності держави, її обороноздатності, на транспорті, зв’язку тощо. Винесені 
ними смертні вироки вимагали затвердження урядом республіки.

Розпорядженням Державного секретаріату від 3 грудня 1918 р. при кожній 
окружній команді було утворено польові суди. Крім окружних польових судів, роз-
порядженням 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 секретар внутрішніх справ і лише за 
його дозволом допускалися адвокати до участі в розгляді справ. Після реорганізації 
армії було утворено польові суди у І, ІІ, ІІІ корпусах. Під час переходу Української Га-
лицької армії на територію Наддніпрянської України були утворені військово-польові 
суди начальної команди Галицької армії, польові суди І, ІІ, ІІІ корпусів, польовий суд 
вишколу січових стрільців.

Для розв’язання питань економічного будівництва в повітах були утворені 
«тех ніч ні уряди», які підлягали Державному секретарству публічних робіт і безпо-
середньо займалися усіма питаннями економічного будівництва. У своїй роботі вони 
керувалися Тимчасовою інструкцією для урядів технічних Державного секретаріату 
публічних робіт від 12 лютого 1919 р.88 При них діяли так звані будівельні експози-
тури89. Секретарство також взяло у своє управління всі державні ліси. Заготівля лісу 
для будівництв ішла під контролем, за спеціальними дозволами. На колишні державні 
підприємства були направлені для керівництва і організації їх функціонування укра-
їнські державні урядовці. Приватні підприємства перебували під контролем держави. 
У Дрогобичі утворено спеціальний «нафтовий комісаріат», який встановив контроль 
над видобутком нафти.

За вирішення харчової проблеми безпосередньо відповідав харчовий уряд, 
прирівняний у правах до державного секретарства. Очолював його Степан Федак. 
Після реорганізації у січні 1919 р. харчовий уряд увійшов як окремий відділ до скла-
ду секретарства внутрішніх справ. У повітах йому підлягали повітові харчові управи, 
створені за вказівкою УНРади вже у перші дні взяття влади90.
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Продовольчими питаннями безпосередньо займалися дві організації – Харчо-
вий союз у Станіславові як орган Державного секретаріату ЗО УНР та Управління 
головноуповноваженого з харчування Галичини і Буковини як орган міністерства на-
родного господарства УНР. Утім, у зв’язку зі складним становищем харчування в Гали-
чині (особливо в прикарпатських повітах), на спільній харчовій нараді, яка відбулася 
3-4 січня 1919 р., було вирішено, що Державний харчовий союз для спільної праці 
вливається в Управління головноуповноваженого з харчування Галичини і Буковини і 
перестає існувати як такий. При Управлінні періодично скликалася харчова рада, «яка 
розглядає всі питання по харчуванню області (Західної області УНР. – Авт.) і виносить 
постанови, які стають обов’язковими після оголошення їх Головноуповноваженим за 
згодою Державного Секретаріяту»91. Для міської бідноти, дітей, людей похилого віку 
відкривались дешеві або безкоштовні їдальні. Було введено два дієтичні (безм’ясні) 
дні на тиждень, заборонено вивіз продовольства за межі держави. Сільській і міській 
бідноті було виділено грошову допомогу. Значну продовольчу (зерно, цукор тощо) і 
грошову (5 млн гривен для закупівлі картоплі) допомогу надав уряд УНР. З деякими 
державами (Чехословаччиною, Австрією) уряд ЗО УНР уклав торговельні угоди, які, 
однак, не встигли реалізуватись.

Налагодженням залізничного транспорту займалася Залізнична дирекція, у 
повітах і містах – начальні уряди залізничних шляхів. Важлива роль приділялася ор-
ганам охорони правопорядку на транспорті. У березні 1919 р. до структури орга-
нів безпеки на транспорті входили: Державний секретаріат військових справ УНР; 
Залізно-дорожна військова управа; Залізно-дорожна жандармерія і лінійні осередки 
Залізно-дорожної жандармерії92.

Із найбільшими труднощами стикнулися секретаріати фінансів і торгівлі та 
промислу. Першому з них були підпорядковані митні управління, скарбова сторожа, 
уряди мір і ваги. Обом секретаріатам не вистачало спеціалістів. Прибутки державної 
казни залишалися мінімальними. Через повне зубожіння населення надходження від 
податків були незначними. З великими зусиллями уряд вишукав кількасот тисяч крон, 
щоб виплатити «добове» фронтовикам. Державні секретарі отримували зарплатню, і 
то невелику, лише з січня 1919 р. Зарплатня державних службовців була низькою. Але 
ніхто не залишав робочого місця, бо знав, що працює для своєї держави. 20 лютого 
1919 р. в Тернополі було випущено грошові бони по 20 гривень. Ці бони були в обігу 
нарівні з австро-угорськими кронами.

Займалися власті ЗУНР і питаннями охорони здоров’я населення. Ще в грудні 
1918 р. усім повітовим комісарам наказано призначити повітових санітарних ліка-
рів, створити санітарні комісії, вжити заходів до відкриття лікарень, поліклінік, аптек. 
Це мірою можливостей і було зроблено. Керував організацією і діяльністю медичної 
служби санітарний відділ секретарства внутрішніх справ, який очолював доктор Іван 
Куровець. Була збільшена оплата праці всіх медичних працівників, їм видавались про-
довольчі пайки93.

Відновлено, хоча теж з великими труднощами, роботу пошти, телеграфу, теле-
фону. На телеграфі введено українську мову і абетку. В Станіславові утворено ди-
рекцію пошт і телеграфу94. У березні були прийняті закони «Про заборону продажу, 
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здачі в оренду і закладу великих посілостей (табулярних)» та «Про заборону конфіс-
кації майна під час війни»95, у квітні – розпорядження Державного секретаріату «Про 
створення західноукраїнського товарообмінного бюро» (біржі). Був розроблений і 
затверджений статут цього бюро96.

13 лютого 1919 р. УНРада ухвалила закон «Про удержавлення українських шкіл», 
а 14 лютого – закон «Про удержавлення українських приватних гімназій і жіночих се-
мінарій», згідно з якими всі школи – громадські (початкові), середні, гімназії, реальні, 
рільничі й інші оголошувались державними, а вчителі – державними службовцями. 
Мовою викладання і навчання стала українська97. Вчителі народних шкіл українською 
владою також були оголошені державними службовцями і їм почала видаватися за-
робітна платня (до цього часу їх утримувала сама громада). Розпорядженням Держав-
ного секретаріату від 16 лютого всім учителям підвищено заробітну платню98.

15 лютого 1919 р. УНРада ухвалила закон «Про уживання української мови у 
внутрішнім і зовнішнім урядуванні державних властей і урядів, публічних інституцій 
і державних підприємств у Західній області УНР»99. Встановлювалося, що державною 
мовою ЗО УНР є українська. Національним меншинам країни гарантувалося право 
не тільки мати свої школи, бібліотеки, видавати періодичні видання тощо, а й вільно 
користуватися рідними мовами у повсякденному та державному житті, в офіційних 
зносинах з властями.

У березні секретарство внутрішніх справ видало «Розпорядження для урядни-
ків в державній адміністраційній службі»100. У ньому вказувалося, що до служби в дер-
жавних органах можуть бути допущені тільки громадяни Української Народної Респу-
бліки, «бездоганного поведення, що володіють українською мовою в слові і письмі і 
не переступили сорокового року життя»101. Правда, остання вимога не стосувалася 
тих службовців, які вже працювали. Не могли бути службовцями державного апарату 
особи, засуджені за кримінальні злочини, проступки проти публічного порядку, мора-
лі чи користолюбство; особи недієздатні; неоплатні боржники, проти яких порушена 
судова справа; особи, що своєю поведінкою «викликають публічне згіршення».

Поміж начальником і підлеглим на державній службі не могло бути «спорід-
нення, ані посвоячення по лінії прямій, а по лінії бічній до другого степеня»102. Всі 
прийняті на державну службу особи повинні після однорічного стажування скласти 
перед відповідною комісією спеціальний іспит – письмовий і усний: щодо знання зако-
нодавства, вміння ним користуватися, вміння складати відповідні документи, знання 
своїх повноважень і обов’язків тощо. Кандидат, який двічі не здав таких іспитів, «має 
бути зі служби звільнений»103. Навіть канцелярські працівники повинні були задо-
вольняти певним вимогам: «знати признані в державі мови; поправно читати і писати; 
знати канцелярійну маніпуляцію»104.

8 квітня 1919 р. УНРада ухвалила закон «Про право горожаньства [громадян-
ства] на Західній Области Української Народної Республики»105. Згідно з цим законом, 
кожна особа, яка у день його проголошення мала право належності до однієї з громад 
краю, вважалася громадянином Української Народної Республіки. Ті, хто бажав стати 
громадянами ЗУНР, повинні були до 20 травня 1919 р. подати заяву. Якщо вони цього 
на робили, то вважалися чужинцями і за бажанням могли виїхати за кордон. Заява 
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про набуття громадянства, крім недієздатних осіб, подавалася за місцем проживан-
ня на ім’я державного повітового комісара. Письмове звернення батька, чоловіка 
автоматично поширювалося на неповнолітніх дітей і дружину. Іноземці та особи без 
громадянства набували статус громадянина після п’яти років постійного проживання 
на території республіки. Рішення про надання громадянства приймалося державним 
секретарем внутрішніх справ. Оскаржити таке рішення можна було до Виділу УНРади. 
В окремому параграфі закону вказувалось, що громадяни Придніпрянської України – 
УНР – є повноправними громадянами ЗО УНР.

Для вирішення земельної проблеми Українська Національна Рада створила спе-
ціальну комісію на чолі з Л. Бачинським. 14 квітня 1919 р. було прийнято Земельний 
закон для ЗО УНР, що визначав основи земельної реформи і проголошував скасу-
вання великої земельної власності та наділення землею безземельних і малоземель-
них селян на правах власності. Переведення в дію закону мала здійснювати Облас-
на 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 великих табулярних посілостей»106, 
«Про земельну реформу» та низку розпоряджень Державного секретаріату і Держав-
ного секретарства земельних справ. Прийнятий закон «Про земельну реформу» мав 
компромісний характер: конфісковувались 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 вій-
ськовослужбовці української армії та безземельні і малоземельні селяни. Земельний 
закон ЗУНР значно відрізнявся від земельних законів Центральної Ради та Директорії 
УНР, за якими було конфісковано і передано у власність усі поміщицькі та церковні 
землі без викупу. Закон ЗУНР передбачав конфіскацію поміщицьких, монастирських і 
церковних земель і земель інших великих землевласників понад встановлений мак-
симум. Ці землі переходили до земельного 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 розпочала само-
чинно захоплювати поміщицьку землю. Законом передбачалося покарання за по-
рушення процесу проведення земельної реформи. Так, місцевій владі надавалося 
право ув’язнювати на шість місяців, а також додатково штрафувати на суму до 10 тис. 
крон за «самовільне захоплення землі», розподіл націоналізованих законом будинків, 
інвентарю тощо.

15 квітня 1919 р. УНРада прийняла закони «Про скликання Сойму ЗО УНР» і 
«Про вибори (виборчу ординацію) до Сойму ЗО УНР». Законом визначалося загальне, 
без різниці статі, рівне, безпосереднє, таємне і пропорційне виборче право для всіх 
громадян держави, яким виповнилось 20 років. Послом міг бути обраний кожен з 
28-річного віку. Обраний у червні 1919 однопалатний Сойм мав складатися з 226 по-
слів: 160 українців (70,8% загальної кількості), 33 поляків (14,6%), 27 євреїв (11,9%) і 6 
німців (2,7%). Для кожної національної меншини були намічені окремі виборчі округи 
(15 українських, 5 польських, 5 єврейських, 1 німецький).
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Війна з Польщею посилила значення у державному житті ЗУНР–ЗО УНР військо-
во-адміністративної вертикалі. У функції Державного секретарства військових справ 
входило забезпечення армії підготовленими військовослужбовцями та матеріальними 
засобами, озброєнням і боєприпасами. 13 листопада 1918 р. розпорядженням Дер-
жавного секретарства військових справ затверджено організаційно-штатну структуру 
збройних сил ЗУНР. Вона базувалася на загальному військовому обов’язку і територі-
альному принципі комплектування. На основі цього розпорядження територія держа-
ви була поділена на 3 військові області (А – Львів, Б – Тернопіль, В – Станіславів) та 12 
військових округів. Після призначення на посаду командувача Української Галицької 
Армії генерала М.Омеляновича-Павленка та начальника штабу Є.Мишковського було 
розроблено організаційну структуру армії шляхом її поділу на корпуси та бригади. У 
складі УГА були такі роди та види військ: піхота, кіннота, артилерія, авіація, військово-
судові органи, ветеринарна служба, інтендатура та частини технічного забезпечення. 
На місцях Державному секретарству військових справ підпорядковувались окружні та 
повітові військові команди, правове становище яких було визначено розпоряджен-
ням Державного секретарства військових справ 3 грудня 1918 р. начальна команда 
Галицької Армії виконувала функції Генерального штабу, який безпосередньо керував 
військовими операціями та здійснював управління військовими структурами на фрон-
ті й у тилу. Рішенням УНРади від 13 листопада 1918 р. та розпорядженням Державного 
секретарства військових справ від 5 грудня 1918 р. визначено матеріальне забезпе-
чення військовослужбовців Української Галицької Армії та членів їхніх сімей107.

Також було прийнято розпорядження щодо матеріального забезпечення ци-
вільних працівників, які входили до штату військового відомства. У зв’язку з інфля-
ційними процесами до цього розпорядження неодноразово вносилися зміни. На 
правовій основі в ЗУНР здійснювалась і мобілізація до армії. Розпорядженням від 27 
березня 1919 р. було визначено порядок призову на військову службу та відстрочку 
від військової служби, яке було доповнено рядом інших розпоряджень108. Під час 
Чортківської офензиви (наступу) в червні 1919 р., коли армія досягла значних резуль-
татів 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 переходом апарату влади ЗО УНР і УГА за 
р. Збруч, Президія Виділу УНРади і Рада державних секретарів спільною постановою 
передали свої конституційні повноваження уповновласненому диктатору Є.Петру-
шевичу, надавши йому право виконувати всю військову і цивільну владу до моменту 
відкликання. Сам диктатор із цього приводу писав про форму здійснення ним дер-
жавного керівництва так: «З того часу виконував я перейняту згаданим Актом владу 
в своїм імені. А коли за бігом воєнних подій зорганізований первісно державний 
центральний апарат урядовий перестав на ділі бути чинним і існувати в своїм складі, 
полагоджував я справи державні при помочі принагідно і відповідно до потреб хвилі 
складеного урядового апарату, заступаючись у вирішуванні деяких поодиноких діл чи 
то справ цілих поодиноких областей адміністрації повновласниками, заіменованими 
будь-ще виділом Національної Ради чи Державним Секретаріатом будь назначувани-
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ми мною, які, однак, не мали постійного круга компетенції»109. Звісно, пояснювались 
усі відступи від демократичних принципів особливим (воєнним передусім) станом.

За весь період існування УНРади збиралося три її склади. Два – у Львівський 
період (18 жовтня – 21 листопада 1918 р.): 1. Збори Конституанти у Львові 18-19 жов-
тня 1918 р. – присутній 71 діяч. 2. Склад делегацій УНРади у жовтні-листопаді 1918 р: 
а) Віденська делегація – 8 осіб; б) розширена Буковинська делегація («Український 
Краєвий Комітет Буковини») – 45 діячів; в) Галицька (Львівська) делегація, доповне-
на 2 листопада 1918 р. представниками УСДП і 12 листопада 1918 р. делегатами від 
партій і війська – 29 осіб. Третій склад – у Станіславівський період (2 січня – кінець 
травня 1919 р.): склад, доповнений 59 делегатами від повітів і міст Галичини (всього – 
123 депутати)110. Правда, кількість депутатів, які брали участь у засіданнях делегацій 
і скликань УНРади, не відповідала їхній номінальній кількості.

За професією УНРаду (за відомостей про 187 осіб) складали: правники – 55 
діячів, педагоги – 43, селяни – 27, духовенство – 24, урядовці – 9, журналісти – 7, 
залізничники – 6, інженери та студенти – по 4, лікарі – 2, по одному – кадровий 
військовий, землевласник, ремісник, посадник містечка, науковець та письменник. 
Низка даних свідчить, що селянські діячі були принаймні середнього достатку. Абсо-
лютну більшість УНРади становили чоловіки. Жінки (два педагоги) входили до складу 
лише Буковинської делегації. Найбільше депутатів мали вік від 30 до 50 років. У Буко-
винській делегації 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 вихідці зі священицьких родин; 37 – з селян, 
17 – з родин педагогів, 6 – з урядників, по 5 – з міщан-власників і ремісників, 3 – з 
поміщиків, з міщан-рільників, по дві особи – робітників і правників. У складі УНРади 
були близькі й дальші родичі. Більшість депутатів були забезпечені матеріально, ви-
соким був рівень їхньої територіальної мобільності. З відомих 165 діячів партійна 
належність поділялася так: до УНДП – 95 осіб, УРП – 35, УСДП – 24, ХСП – 7, УНП – 4. 
Кількісна перевага УНДП зафіксована в усіх делегаціях і скликаннях. Третина діячів 
УНРади – колишні депутати представницьких органів Австро-Угорської імперії. Склад 
Буковинської делегації (дані про 42 особи) мав такий вигляд: 18 педагогів (із них 10 
учителів народних шкіл), 10 правників, по три – селян і урядників, два священики, 
двоє залізничників, а також: поміщик, посадник, журналіст та інженер. 9 буковинських 
делегатів були вихідцями з Галичини111.

З весни-літа 1919 р. військове становище на польсько-українському фронті кар-
динально змінилося. У квітні до Польщі із Франції прибула добре озброєна армія гене-
рала Ю.Галлера. Вона була призначена Антантою винятково для війни проти більшо-
виків, проте замість того польський уряд вислав її проти Української Галицької Армії. 
15 травня 1919 р. розпочався польський наступ на українському фронті. Цей наступ 
польський уряд пояснив Найвищій Раді Мирової конференції у Парижі як відповідь 
на наступ українських військ, якого в дійсності не було. 25 червня 1919 р. Верховна 
воєнна рада Антанти з метою «забезпечити мирне населення і майно Східної Галичини 
від більшовицьких банд» прийняла рішення уповноважити збройні сили Польської 
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республіки зайняти усю Галичину. Державний секретар США Р.Лансінг мотивував це 
тим, що українське населення краю на 60% неписьменне, тож не здатне до держа-
вотворення, а тому спершу повинне «дозріти до автономії» у складі Польщі. Хвиля 
протестаційних зборів і віч 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 переважаючими і добре озброєними Антан-
тою силами поляків УГА відступила. 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. Спро-
би УГА зупинити наступ агресорів у районі Золотої Липи не мали успіху. Українські 
війська змушені були відступити в трикутник: Збруч – Дністер – залізниця з Гусятина 
до Чорткова і на Заліщики.

8 липня 1919 р. до Борщева, де тоді перебував Є.Петрушевич, прибув С.Петлюра. 
На цій зустрічі, враховуючи складність ситуації, було прийнято рішення про перехід 
УГА та уряду ЗО УНР до району Кам’янця-Подільського. 16-18 липня 1919 р. основ на 
частина УГА, державні органи, установи й організації ЗО УНР і тисячі біженців пере-
йшли через річку Збруч на територію УНР, а менша частина військ УГА перейшла на 
територію Чехословаччини, де була інтернована.

Тим часом поглибилися незгоди між урядами УНР і ЗО УНР: для першого го-
ловною небезпекою були денікінці та більшовики, для другого – поляки і румуни. 
Некомпетентність головного отамана і його прагнення до одноосібного керівництва 
призвели до вибуху кількох антипетлюрівських заколотів в Армії УНР і гнівного обу-
рення західноукраїнських урядовців. 29 квітня 1919 р. відбулася спроба державного 
перевороту в УНР на чолі з отаманом В.Оскілком, якого підтримав член Директорії 
О.Андрієвський. Заколотники вимагали призначити Є.Петрушевича тимчасовим пре-
зидентом України до скликання Установчих зборів, а військову владу передати коман-
дувачу Української Галицької армії М.Омеляновичу-Павленку. При цьому у вимозі було 
й скасування головного штабу українського республіканського (директоріального) 
війська, що означало позбавлення С.Петлюри військової влади. Крім того, повстанці 
вимагали усунення від керівництва військовими справами С.Петлюри та А.Макаренка, 
а також створення коаліційного уряду в складі представників Галичини і Наддніпрян-
щини. Заколот не мав успіху і був придушений. Майже за місяць в УНР знов здійнявся 
протипетлюрівський заколот П.Балбочана, який також прагнув проголосити диктатуру 
Є.Петрушевича і командувача УГА генерала О.Грекова112.

Під таким тиском і початком більшовицького наступу С.Петлюра змушений був 
поступитися і піти на співробітництво з Є.Петрушевичем, а також запросити його 
представників до складу Ради народних міністрів УНР. Проте між керівництвом обох 
державних утворень вже встигла вирости прірва непорозуміння і накопичитися ви-
бухова маса суперечностей. Іскрою ж для вибуху послужили відомі події 30-31 серпня 
1919 р. у Києві, коли місто було захоплене одночасно денікінськими (генерал Бредов) 
і петлюрівськими військами (генерал А.Краве). Супротивники одразу втягнулися в 
конфлікти, після чого підрозділи УНР залишили місто.

Надалі українські війська знову було відкинуто до Кам’янця-Подільського. Нама-



537Р о з д і л  1 4

гаючись урятувати ситуацію і дістати підтримку Польщі в обороні від більшовицького 
наступу, УНР погодилася на її територіальні домагання. 24 травня 1919 р. повноважний 
емісар Директорії (С.Петлюри) і прем’єр Польщі підписали таємну угоду про надання 
УНР «допомоги та підтримки». За нею Україна зрікалася Східної Галичини і визнавала 
Західну Волинь невід’ємною частиною Польщі. Хоча скандальні домовленості після 
розголосу відразу були скасовані, уряд ЗО УНР розпочав переговори з командуван-
ням генерала А.Денікіна і 5 листопада підписав угоду про капітуляцію УГА.

У ці ж дні уряд ЗО УНР оголосив про відмову надалі дотримуватись Акта злуки 
та постанов Трудового конгресу, а Є.Петрушевич з членами уряду емігрував до Відня. 
2 грудня 1919 р. представники УНР і Варшави підписали проект Декларації, згідно з 
яким Польщі відступалися Холмщина, Полісся, Підляшшя, Західна Волинь і Східна Гали-
чина. ЗО УНР подала два протести, але діячі УНР їх не брали до уваги. Тоді 20 грудня 
1919 р. Є.Петрушевич скликав у Відні засідання уряду ЗУНР, на якому було прийнято 
рішення про скасування Акта злуки. Українська державна єдність розвалилася.

Уряд ЗУНР був змушений переїхати до Відня. У листопаді 1920 р. представники 
Є.Петрушевича на сесії Ліги Націй у Женеві передали ноту з обсяжним меморандумом 
про переслідування українського населення, що перебувало під польською окупацією 
в Галичині. Питання про дальшу долю ЗУНР, її території та українського населення 
неод норазово розглядалося на різних міжнародних форумах, зокрема 23 лютого 1921 
р. на засіданні Ради Ліги Націй. Тоді у Парижі було вирішено, що Галичина не належить 
до Польщі, а тому польський уряд не має формального мандату на створення там 
своєї цивільної адміністрації, оскільки Галичина перебуває лише під його тимчасовою 
окупацією, відтак сувереном Галичини були визнані держави Антанти, тож справа була 
передана на вирішення Раді послів.

30 квітня 1921 р. екзильний (еміграційний) уряд запропонував Раді послів Ан-
танти та Раді Ліги Націй проект Конституції Західноукраїнської держави – «Проект 
основ державного устрою Галицької Республіки»113. Проект складався з 42 статей і 12 
розділів. Державна територія Галицької Республіки мала охоплювати українські землі 
Галичини аж по Перемишль включно. Кордон з Польщею мав пролягати по р. Сян. 
Проект закону передбачав, що «державними народностями є українці, поляки, жиди, 
що користуються рівними правами в області публічного життя. Прочі народності тво-
рять національні меншості, що їх права і охорону запоручає конституція». За формою 
правління Галицька Республіка мала бути демократичною парламентською республі-
кою. Законодавча влада у ній належала парламенту – Державній Раді, обраній на 5 ро-
ків громадянами шляхом загального, рівного, прямого, таємного голосування за про-
порційною системою виборів без різниці статі, національності, віросповідання тощо. 
Вибори послів проходили окремо за національностями, тобто кожна з них обирала 
їх пропорційно до своєї кількості. Голова парламенту і президент повинні бути укра-
їнцями за національністю, один віце-президент (усього їх було 4 особи) – поляком, 
1 – євреєм. Передбачався і пост одноособового глави держави – президента, який 
повинен був обиратися на загальних виборах строком на 6 років. Президент форму-
вав уряд – вищий виконавчий орган країни, відповідальний (як і Президент) перед 
парламентом. Усі національні меншини мали в уряді своїх міністрів. Державною мо-
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вою мала стати українська, а «зовнішніми урядовими мовами» – українська, польська 
і єврейська. У проекті закону за національними меншинами закріплювалося право 
звертатися в усі державні органи та інституції рідною мовою й обов’язок цих органів 
давати відповідь цією ж мовою. Місцевим органам, де компактно проживали націо-
нальні меншини, надано право встановлювати для себе внутрішню мову врядування. 
Службовцями державних органів та інституцій могли бути іменовані лише громадяни 
держави, що володіють щонайменше двома мовами національностей держави. Кон-
ституційне законодавство ЗУНР, базуючись на тогочасних загальноприйнятих нормах 
міжнародного права, було глибоко демократичним, гуманним і справедливим.

У вересні 1921 р. Рада Ліги Націй знову звернула увагу на невирішеність справи 
Галичини, відтак під впливом світової спільноти польський сейм ухвалив 26 жовтня 
1922 р. воєводську конституцію для Галичини, що, насправді, було лише декларатив-
ною заявою.

Однак, незважаючи на всі ці заходи українців, 14 березня 1923 р. Рада послів 
Франції, Італії, Англії і Японії прийняла рішення про передачу Польщі Галичини за 
умови надання їй територіальної автономії. Оцінюючи цей акт під правовим кутом 
зору, діячі радикальної партії зазначили таке: «14 березня 1923 р. сталося те, що час-
тина західноукраїнських земель перестала остаточно бути предметом права, а стала 
знову предметом, яким розпоряджають»114. З рішучим протестом проти цього рішення 
виступили президент Є.Петрушевич, Українська парламентська репрезентація та по-
літичні партії, проте українська державність у формі ЗУНР уже втратила свій шанс на 
відродження, а світова спільнота вкотре відмовила українцям у праві на самостійне 
державне існування.

У травні 1923 р. Є.Петрушевич розпустив еміграційні уряд і всі інші органи й 
установи, а також дипломатичні представництва і місії, що остаточно завершило іс-
нування ЗУНР.
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