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ВІДНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ 
ЗЕМЛЯХ У ПЕРІОД ВИЗВОЛЕННЯ ЇХ ЧЕРВОНОЮ АРМІЕЮ 
(1944-1945 РР.)

Відновлення радянської влади в Західній Україні відбувалося не лише за складних умов життя місце
вого населення, створених німецькою окупацією, а й жорстокого протистояння українських національ
но - визвольних сил сталінському режиму, ускладнення загалом його стосунків з мешканцями краю.

Для подолання антикомуністичних настроїв, впливу ідеології ОУН і збройного спротиву УПА, керів
ництво СРСР ставило за мету подолати недовіру населення до комуністичної ідеології і представни
ків радянської влади, що дискредитували себе у 1939 -  1941 рр.

Ці завдання покладались на відновлювані партійні, комсомольські, профспілкові організації, вико
навчі органи радянської влади і мережу громадських організацій підпорядкованих правлячій комуніс
тичній партії. Активну участь в цьому процесі приймали органи внутрішніх справ, державної безпеки 
і підрозділи Червоної армії.

ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)У ще до визволення областей УРСР у 1943 р. схвалили склад обкомів партії і 
виконкомів обласних Рад депутатів трудівників регіону, а також створили групи відповідальних пра
цівників які стали ядром районного партійного і радянського активу. Протягом 1944 -  1945 рр. у За
хідну Україну було направлено 108 тис. керівних партійних, радянських, комсомольських працівників, 
спеціалістів господарства і культури з Росії, центральних та західних районів України [6, с. 77].

Партійне і радянське будівництво відбудовувалося за умов недовіри місцевих мешканців сталін
ській владі і відсутності кадрів, з іншого боку комуністичний режим розглядав українське населення, 
як суцільно винне у зв'язках з ворогом. Таку позицію продекпарував один із лідерів українських пись
менників П.Панч 7 лютого 1944 р. на !Х пленумі письменників СРСР у Москві. Він зазначив, що „все 
населення, що мається зараз у визволених районах, по суті не може вільно дивитися в очі нашим 
визволителям, поза як воно якоюсь мірою заплуталось у зв'язках з німцями". [4, с. 357]. Сталінський 
режим визнав підозрілими усіх, хто залишався на окупованій ворогом території. '

В Україні протягом 1943 -  1957 рр. було звинувачено, нерідко безпідставно, й репресовано за 
зв'язки з німецькими окупантами близько 93,7 тис. громадян. Більше половини з них були мешканці 
Західної України, яких покарали за «українсько-німецький буржуазний націоналізми [10, с. 206-224].

Для відновлення органів радянської влади ЦК КПбУ до квітня 1945 р. направив у західні області 
республіки близько 49 тис. партійних, радянських і господарських керівних працівників. До кінця війни 
вони налагодили роботу 7 обласних, 18 міських і 216 районних комітетів партії, що об'єднували 28,3 
тис. комуністів (76 % порівняно з 1941 р.) і 37 тис. комсомольських первинних організацій, що входи
ли до складу 234 міських і сільських райкомів, 22 міськомів і 8 обкомів [18, с.204-206; 20, с.68].

Комсомольські організації приймали активну участь у примусових трудових мобілізаціях і боротьбі 
з УПА. У Західній Україні в 1945 р. ці завдання влади виконували під керівництвом органів НКВС і 
державної безпеки 1925 загонів і груп самозахисту в яких перебувало понад 25,7 тис. комсомольців 
і молоді [20, с 69].

Під посиленим контролем центральних партійних і профспілкових органів здійснювали профспілкове 
будівництво в регіоні. ВЦРПС і центральні комітети спілок направили протягом 1945 р. у Волинську, 
Дрогобицьку, Львівську, Рівненську, Станіславську, Тернопільську, Чернівецьку й ізмаїльську області 
бригади співробітників, а також понад 40 відповідальних працівників на посади голів і головних бухгал
терів обласних комітетів профспілок. До осені в регіоні налічувалося 7142 організації 25 галузевих спі
лок під керівництвом 103 обласних комітетів. Вони об'єднували 223 тис. робітників і службовців із 346,5
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тис. зайнятих у господарстві. До кінця року в радянські профспілки влилися 290 низових організацій, які 
об'єднували ЗО тис. членів профспілок трудівників Закарпаття [17, с. 79 - 80].

Профспілкове будівництво у західних областях здійснювали централізовано і під суворим партій
ним контролем. На профорганізації покладалося завдання впровадження соціалістичних форм гос
подарювання, ідейно-політичного виховання робітників і службовців засобом організації соцзмагання 
й культурно-просвітницької роботи.

Центральні партійні й радянські органи вироби до Рад депутатів трудящих не проводили, а само
стійно призначали на посади голів та секретарів обласних і районних виконавчих комітетів, завід
уючих обласними й районними фінансовими та земельними відділами, керівниками відділів освіти і 
органів споживчої кооперації та інших державних установ, переважно працівників, яких направляли 
з РРСФР, центральних і східних районів України. До роботи приступали депутати обрані ще у 1940 
р. На початку 1945 р. у Дрогобицькій, Львівській, Рівненській, Тернопільській областях розпочали ви
конання своїх обов'язків у облрадах лише 52% довоєнного складу депутатів, у міських Радах -  ЗО, 
районних -  27, сільських -  41,5 і селищних -  42,2% [6, с. 77].

Виконкоми і склад постійно діючих комісій комплектували прихильниками радянської влади пере
важно не депутатами. У Дрогобицькій, Львівській, Рівненській і Тернопільській областях лише 75% 
постійно діючих комісій мали у своєму складі по одному депутату, а інші чотири тисячі комісій не мали 
жодного. У міських Радах Дрогобицької і Львівської областей працювали лише 539 депутатів, що 
становило 20% їх довоєнної чисельності [14, с.7; 6, с.78]. ЦК ВКП(б) у постанові «Про недоліки у полі
тичній роботі серед населення західних областей» від 27 вересня 1944 р. визнав, що великий недолік 
у роботі партійних і радянських органів західних областей України „полягає в тому, що вони кволо 
розгортали політичну роботу навколо заходів Радянської держави щодо відновлення радянських по
рядків і законів на території визволеній від фашистських загарбників..." [15, с.72].

Для здійснення тотального контролю за населенням Військові ради фронтів за рішенням ДКО спеці
альними директивами призначали тимчасових уповноважених радянської влади у визволених селах. 
[4, с. 401]. Інститут уповноважених сталінського режиму з просуванням армії на захід був підпоряд
кований органам НКВС і протримався до смерті тирана у 1953 р. Моя Сквирщина, Київської області, 
не відноситься до західного регіону, але й там у кожному селі був озброєний, забезпечений гужовим 
транспортом і наділений безмежними повноваженнями представник влади. Це питання зовсім не ви
вчене, але думаю, що як у моїх Терешках так і в інших селах ці посади займали виключно росіяни.

Впертий і жорстокий опір чинили українські патріоти ОУН і УПА відновленню радянської влади. На бо
ротьбу з ними режим спрямував значні сили. У 1944 р. лави органів міліції західно - українських областей 
поповнили 18 тис. міліціонерів з Росії, а прокуратури -  185 відповідальних працівників [20, с. 61].

В обласних і районних центрах була створена потужна й чисельна структура органів державної 
безпеки, а також воєнних комісаріатів, що здійснювали мобілізацію населення до лав Червоної армії. 
ДКО постановою «Про мобілізацію радянських громадян у визволених від німецьких окупантів райо
нах Західної України і Західної Білорусії» від 25 січня 1944 р. розпочав масову мобілізацію всіх чоло
віків віком від 18 до 50 років [4; с. 234]. Сталінський режим проводив військову мобілізацію за формою 
і змістом помсти тим, хто залишився на окупованій ворогом території. Заходи влади щодо викорис
тання населення Західної України були спрямовані на поповнення особового складу фронтових під
розділів діючої армії, забезпечення робочою силою відбудови шахт, металургійних і машинобудівних 
підприємств Донбасу й Подніпров'я, розширення виробництва на Уралі, а також позбавлення україн
ського національно -  визвольного руху природної основи для поповнення новими патріотами.

Військова і трудова мобілізація набула переважно примусового, жорстокого і масового характе
ру, що цілком відповідали радянській тоталітарній системі. Облави команд військоматів спільно з 
працівниками міліції та органів держбезпеки у містах і селах стали основними методами мобілізації 
[4; с. 417]. Перші масові мобілізації населення здійснювали створені при підрозділах Червоної армії
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польові військові комітети одразу після звільнення населених пунктів. До квітня 1944 р. війська 1-го 
Українського і 2-го Білоруського фронтів мобілізували в західних областях, відповідно 64269 і 8614, 
а військомати -  лише 2826 осіб. Вікові рамки мобілізованих були розширені від 18 до 52 років [4; с. 
417]. На початку червня 1944 р., тобто через місяць після початку мобілізації населення Чернівецької 
області, на фронт було відправлено 67394 особи, в промисловість -  3022. Серед них українців 54700 
(81,2%), молдован 11066 (16,4%), поляк- 1166 (1,7%), євреїв-457  (0,7%) і чехів 5 [16, с.205].

Боротьба УПА і агітаційно -  пропагандистка робота ОУН, а також несприйняття значної частиною 
населення радянської влади, постійно зривали плани мобілізації. Наприкінці 1944 р. сталінський 
режим розпочав в західних областях достроковий призив 17-річних юнаків. До березня 1945 р. у 
Львівському військовому окрузі було мобілізовано 30799 осіб. Дослідник В.Гриневич стверджує, що 
за роки війни в регіоні було призвано понад 600 тис. людей, натомість автори колективної праці «За 
щастя оновленої землі: Нариси історії колгоспного селянства західних областей УРСР. 1939 -  1979. 
-  К., 1979» наводять цифру в 750 тис. лише протягом 1944 -  1945 рр. [4, с. 426; 5, с. 36]. Абсолютну 
більшість серед них становили українці.

Найважливішим завданням радянської влади у Західній Україні була боротьба з національно -  ви
звольним рухом. Червона армія, що представляла владу в регіоні, вводила особливий військовий стан, 
виконувала радянські закони, чинила суд, здійснювала депортацію і масштабне відселення мешканців 
із прифронтової смуги, все, що сприяло боротьбі з повстанцями. Відселення населення з прифронтової 
смуги набуло широкого розмаху після прийняття 14 жовтня 1942 р. Ставкою Верховного головнокоман
дуючого відповідної директиви, згідно з якою НКВС мав встановити прифронтову смугу на глибину 25 км. 
і відселити з неї цивільне населення [3, с. 282]. У Західній Україні станом на 21 червня 1944 р. військами 
1 і 2-го Білоруських і 3-х Українських фронтів, за участі підрозділів НКВС було відселено з 25 км. при
фронтової смуги 1109 тис. місцевих жителів [4, с. 398].

Сталінський режим вів надзвичайно жорстоку боротьбу з українськими повстанцями і їх прихильни
ками серед населення. Протягом 1944 -  1945 рр. він кинув на боротьбу з УПА близько 35 тис. праців
ників НКВС, підрозділи НКДБ, десятки кавалерійських, артилерійських, танкових і авіаційних частин [1, 
с. 478 -  482,498]. Від 1944 р. і до листопада 1945 р. вони вбили близько 98,7 тис. повстанців, взяли у 
полон 107,5 тис., піддали репресіям понад 92,2 тис. тих, хто з'явився з провиною і тих, хто ухилявся 
від призову до діючої армії [4, с. 426 - 427]. Загалом у 1944 -  1952 рр. радянська влада у боротьбі з 
ОУН і УПА репресувала майже 500 тис. осіб, з яких понад 153 тис. було вбито, 134 тис. заарештовано 
й покарано і понад 203 тис. вислано у північно - східні регіони СРСР [8, с. 47].

Окрім того, за угодою між урядом УРСР і Польським комітетом національно визволення від 9 вересня 
1944 р., протягом 1944 -  1946 р. з України до Польщі переселили 810415 осіб, з 985 302 які мешкали в 
республіці, а з Польщі в Україну 482880 людей [2,с.243; 19, с.225].

Сталінський режим відновлював свою владу на західно -  українських землях жорстокими силовими 
і військовими методами за підтримки привезених з Росії та східних й центральних областей Украї
ни функціонерів і невеликого числа його прихильників з місцевого населення. На початку 1946 р. з 
16129 номенклатурних посад у структурах влади західних областей місцеві прихильники займали 
лише 2097 [11, с. 212]. Для відновлення промисловості й закладів культури в регіон було направлено 
близько 20 тис. кваліфікованих робітників і 2 тис. інженерно -  технічних працівників, а також 9 тис. 
вчителів [18, с.206; 9,с. 548].

Відновлення радянської влади в Західній Україні відбувалося за умов нестачі кадрів і несприйняття на
селенням, особливо нечисленною місцевою інтелегенціею, її ідеалів, форм і змісту політики. Ситуацію 
ускладнила еміграція на Захід у 1944р. понад 100 тис. інженерно-технічних і творчих працівників [7,с.156].

Натомість і без цього сталінській режим виявив відверту зневагу, недовіру і навіть ворожість до міс
цевих українців у своїй кадровій політиці. На керівні посади в органи влади, промисловість, сільське 
господарство і громадські об'єднання направлялися вихідці з центральної та східної України й осо
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бливо багато росіян. Режим переслідував не лише політичні мотиви, а й необхідність демографічної 
нівеляції західних областей з метою подальшого нищення національної та політичної свідомості на
селення. До жовтня 1944 р. у Львівську область прибуло вдвічі більше росіян, ніж їх нараховувалося 
у 1940 р. За соціальним становищем 79,2 % з них припадало на адміністративно-керівний апарат, 
переважна частка в якому належала працівникам органів НКВС-НКДБ, суду, прокуратури [12, с. 85- 
86]. У 1945 р. кількість росіян прибулих до області з Росії збільшилась у 7 разів [13, с.54].

Сталінський режим формував кадрову політику через росіян, які займали провідні посади у пар
тійних, радянських, господарських органах, а також в громадських утвореннях. Впродовж 1940-50-х 
років переважну більшість райвідділів міліції в західних областях очолювали росіяни. Вони переважа
ли серед начальників відділів кадрів великих підприємств і на 1946 р. складали 52% цієї категорії 
працівників. Найбільшим був відсоток росіян у партійних і радянських органах [ 13, с. 95-96].

Центральне і республіканське керівництво прискіпливо стежило за виконанням вище зазначеної ка
дрової політики. У перший післявоєнний рік вихідці із східних областей України, серед яких було багато 
росіян, займали 159 посад голів райвиконкомів з 263, 194 посад заступників голів з 263, 179 посад 
голів райспоживспілок з 230. Серед 259 завідуючих районними відділами народної освіти місцевих 
спеціалістів було лише 49, а з 297 народних суддів - 41. із 63060 номенклатурних працівників облас
них, міських і районних комітетів партії місцеві мешканці становили 49% , або 30443 особи [ 20, с. 62].

Одним із найважливіших завдань влади стало створення на західноукраїнських землях системи 
одержавлених громадських об'єднаннь. Режим спрямував їх діяльність не лише на виконання власти
вих їм функцій, а й на пропаганду комуністичної ідеології, так званих цінностей соціалістичного ладу, 
радянського способу життя, а з іншого боку на подолання „буржуазних пережитків", на викорінення 
із свідомості людей національно-визвольних ідей і прагнень до боротьби за створення самостійної 
української держави.

ідейно - політична доктрина сталінського режиму у Західній Україні, де населення традиційно мало 
високий рівень національної та політичної свідомості, тяжіло до плюралістичних форм господарю
вання й громадського життя, переслідувала мету масової уніфікації суспільної свідомості, повне по
долання опозиційності й інакомислення, екстенсивне входження регіону в так зване радянське со
ціалістичне суспільство.
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