ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Постанови Верховної Ради України
«Про внесення змін до додатка до Постанови Верховної Ради України "Про
відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2021 році»
1.

Обґрунтування необхідності прийняття Постанови

Відзначення на загальнодержавному рівні річниць важливих подій в
суспільно-політичному житті України та ювілеїв видатних осіб є важливою
складовою державної політики національної пам’яті, що сприяє консолідації
суспільства.
14 березня Україна відзначає День українського добровольця,
встановлений Рішенням Верховної Ради від 17 січня 2017 року. Саме 14
березня 2014 року прямо з Майдану Незалежності у м. Києві перші добровольці
вирушили на тренувальну базу, розташовану у с. Нові Петрівці
Вишгородського р-ну Київської обл.
Внесок першої хвилі добровольців важко переоцінити – саме добровольчі
батальйони дали змогу провести мобілізацію і підготувати їм професійну
заміну. Українські добровольці – це не просто допомога регулярним військам.
У тій ситуації, що склалася у 2014-му, вони стали окремою самодостатньою
народною армією. Сьогодні з усією відповідальністю можна стверджувати:
Україна зберегла свій суверенітет у 2014 році саме завдяки добровольцям.
Василь Сліпак (Міф) – воїн-доброволець ДУК ПС, лицар ордену
«Народний Герой України», кавалер ордену «За мужність», Герой України,
кавалер ордену «Золота Зірка» (посмертно), соліст Паризької опери, який
загинув під час боїв на Світлодарській дузі у червні 2016 року.
З метою висловлення пошани українським героям-добровольцям та
здійсненні важливого кроку для збереження пам’яті про загиблих у російськоукраїнській війні пропоную запровадити Національний день пам’яті Василя
Сліпака у День народження Героя - 20 грудня.
2.

Цілі і завдання прийняття Постанови

Метою даного проєкту Постанови є визначення важливої пам’ятної дати в
суспільно-політичному житті України, яка, починаючи з 2021 року повинна
відзначатися на загальнодержавному рівні, створення належних умов для
організаційної підготовки до її відзначення.
3.
Загальна характеристика та основні положення проєкту
Постанови
Проєкт Постанови визначає важливу пам’ятну дату в суспільнополітичному житті України, яка, починаючи з 2021 року повинна відзначатися
на загальнодержавному рівні.
4. Стан
регулювання

нормативно-правової

бази

у

даній

сфері

правового

У даній сфері правового регулювання основними нормативно-правовими
актами є Конституція України, Закон України “Про культуру”, укази
Президента України та постанови Кабінету Міністрів України.
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Фінансування заходу, передбаченого Постановою, буде здійснюватися в
межах бюджетних асигнувань, виділених відповідному міністерству
Державним бюджетом України.
6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття
Постанови
Прийняття Постанови створить сприятливі умови для реалізації державної
політики національної пам’яті та організаційної підготовки до відзначення
важливої пам’ятної дати в суспільно-політичному житті України.
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