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Арт. 1 *  1 С т .  1

Пастами Всеукраїнського Цент
рального Вмонаиого Комітету 

та Рада Народні* Комісарів.

Ч. 1

1. Про сиасуааияя постолова ВУЦВК 
від 14 вересня 1921 рову .Про Повно 
важного Представляй УСРР в спра
вах господарського будівництва 
при Робітниче - Салянсьиолу Уряді 

Р . С . Ф  Р  Р *

Всеукраїнський Центральний Вико
навчий Комітет і Рада Народшх Ко
місарів постановляють:

1. Постанову свою від 14 вересня 
1921 року «Про Повноважного Пред
ставника УСРР в справах господар
ського будівництва при Робітниче-Се- 
лянськоиу Уряді РСФРР» <36. Уз. 
1‘»21 р, ч. 17. арт. 530) скасувати.

2. Посаду Повноважного Представ
ника УСРР в справах господарського 
будівництва при Робітмиче-Селямсь- 
кому Уряді РСФРР вважати за ска
совану з о-го липня 1 *»23 р.. з дня 
утворення Спілки РСР.

3. Все майно й боргові зобов'язання, 
а також справи й документи, скасо
ваної посади Повноважного Представ
ника УСРР в справах господарського 
будівництва при Робітниче-Се- 
лянському Уряді РСФРР передати 
Постійному Представництву УСРР при 
Уряді СРСР.

Харків дня 2-го січня 1924 р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету Нетрощгнкчй.

Голова Ради Народи і х
Комісарів />. Чу»ір.

Секретар ВУЦВК В. Ермоленко.

* н  - В і с т я х  ВУЦВК і ХГКК-
м. ‘2-го гічня 1624 р . ч. 0.

Постановления Всвуіршкто 
Центрального Исполнительного 

Ноиитета ■ Сооота Народных 
Коияссароа.

чі- Об отмене Постановленая ВУЦМК 
от 14-го сентября 1921 г. .0 Пол 

нояочиоя Предстааятеле УССР по 
делая хозяйственного строительства 

при Рабочо-Мрестьяисяол Правитель
стве Р. С. Ф. С Р."

Всеукраинский Центральный Испол
нительный Комитет и Совет Народ 
иы V Комиссаров постановляют:

1. Постановление свое от 14 сен
тября 1921 г. .С Полномочном Пред
ставителе УССР но делам хозяйствен
ного строительства при Рабоче-Кресть
янском Правительстве РСФСР* (С. У. 
1921 г. № 17. ст. 530) отменить.

2. Должность Полномочного Предста
вителя УССР по делам хозяйственного 
строительства при Рабочс-Креетьян- 
ском Правительстве РСФСР считать 
упраздненной с б го июля 1923 Г.,— 
со дня образования Союза ССР.

3. Все имущество и долговые обя* 
.ятельства. а также дела и документы, 
упраздненной должности Полномочного 
Представителя УССР по делам хо
зяйственного строительства при 
Рабоче-Крестьянском Правительстве 
РСФСР передать Постоянному Пред
ставительству УССР при Правитель
стве СССР.

Харьков, 2 января 1924 г.

І Іредседатель Всеукраииского 
Центрального Исполнительного 

Комитета Пп>ч>пвс%ий.

Председатель Совета 
Народных Комиссаров //. Чубить.

Секретарь ВУЦИК />. Ерутценкп.

Рьснублиеоплно п .Кігтях ЦУЦИК я 
ХГРК- "і 12-.л янп.)| я Гг24 г.. .V «О.
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№ 1 Ст. 2

л) Положение о Постоянном Предста
вительстве УССР при Правительстве 

Союза ССР.

Н. 1 Арт. 2

2. Положення про Постійне Представ
ництво УСРР при Уряді Спілки РСР.

Зсі'украіиськиЙ Центральний Вико
навчий Комітет і Рада Народніх 
Комісарів постановили:

Постійне Представництво УСРР 
при Уряді Спілки РСР засновується 
лля здійснення найтіснішого звязку 
>. ра.нської Соціялістинної Рядянської 
Республіки з Спілкою Радянських 
Соиіялістичних Республік і безпосе
реднього максимального виявлення в 
загально-спілковому будівництві по
літичних. економічних, культурних, 
побутових і подіб. особливостей і 
потреб УСРР, а також для захисту 
ґ: інтересів.

2. Постійне Представництво УСРР 
при Уряді СРСР здійснює так само 
звязок між Українською та Російською 
Соціялістичною Федеративною Радян
ською Республікою.

3. До компетенції Постійного Пред
ставництва УСРР належить:

а і переводити у найвищих органах 
влади СРСР законодавчі пропозиції 
Урчд\ УСРР, а також взагалі брати 
участі, в законодавчій діяльності най
вищих органів СРСР в порядкові й 
межах, встановлених загальноспілковим 
законодавством; V

V захищати інтереси УСРР у най- 
ь:1. цих адміністраційних органах СРСР 
в ночаючи й загальноспілкові нарко
мані. а також погоджувати заходи, 
що належать до обсягу компетенції 
об'єднаних наркоматів спілки РСР, з 
»н ходами однойменних наркоматів 
УСРР.

в/ провадити вимін взаємними ін- 
формаціями у справах компетенції 
необ'єднаних наркоматів УСРР і 
РСФРР для координування і обліку 
загальної роботи, а так само брати 
участь у вироблюванні спільних зако
нодавчих проектів цих наркоматів;

п наглядати в порядкові й межах, 
зазначених у спеціальній інструкції, 
за діяльністю торговельних, промисло
вих І ннши.х господарських організа-

Всеукраинский Центральный Испол
нительный Комитет и Совет Народ
ных Комиссаров постановили:

1. Постоянное Представительство 
УССР при Правительстве Союза ССР 
учреждается для осуществления тес
нейшей связи Украинской Социали
стической Советской Республики с Со
юзом Советских Социалистических 
Республик и непосредственного ма
ксимального выявления в общесоюзном, 
строительстве политических, экономи
ческих, культурных, бытовых и т. п. 
особенностей и нужд УССР, а также 
для защиты ее интересов.

2. Постоянное Представительство 
УССР при Правительстве СССР осу
ществляет также связь между Укра
инской и Российской Социалистиче
ской Федеративной Советской Рес
публикой.

3. К ведению Постоянного Предста
вительства УССР относится:

а) проведение в высших органах 
власти СССР законодательных пред
положений Правительства УССР, равно 
как и, вообще, участие в законода
тельной деятельности высших органов 
СССР в порядке и границах, уста
новленных общесоюзным законода
тельством;

б) защита интересов УССР в выс
ших административных органах СССР, 
включая и общесоюзные наркоматы, 
а также согласование мероприятий, 
входящих в круг ведения об'единен- 
ных наркоматов Союза ССР, с меро
приятиями одноименных наркоматов 
УССР;

в) обмен взаимной информацией 
по вопросам ведения необ'единенных 
наркоматов УССР и РСФСР в целях 
координирования и учета общей ра
боты, а также участие в выработке 
совместных законодательных предпо
ложений этих наркоматов;

г) наблюдение в порядке и преде
лах, указанных в особой инструкции, 
за деятельностью торговых, промыш
ленных и иных хозяйственных орга-
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Арт. 2 Ст. >

цій УСРР, що функціонують у межах 
СРСР відповідно до вказівок УСРР.

Примітка. Інструкцію для По
стійного Представництва шо-до 
нагляду за діяльністю торговельних, 
промислових і инших господарських 
організацій УСРР вироблює По
стійне Представництво й затверджує 
РНК и УСРР,

д) виконувати окремі доручення і 
завдання Уряду УСРР, а також окре
мих наркоматів, за їхньою згодою з 
Постійним Представництвом.

4. Щоб здійснити ці завдання По
стійне Представництво:

а) бере участь на засіданнях Пре- 
зідії ЦВК‘у, Раднаркому й РПО СРСР, 
в засіданнях Комісій, що організову
ються зазначеними органами, й коле
гій наркоматів з дорадчим або 
ухвальним голосом, згідно з чинним 
законодавством Спілки.

б) вносить до Президії ЦВК, РНК і 
РПО СРСР, з доручення найвищих 
органів влади УСРР, проекти законо
давчих актів і декретів, а також ке
руючись директивами Уряду УСРР, 
пропонує при обмірковуванні законо
давчих актів і декретів потрібні по
правки й зміни та подає в їмени УСРР 
проекти постанов і роспоряджень 
адміністраційного характеру;

в) дає самостійні міркування шо-до 
проектів декретів, постанов, роспоряд
жень і инших актів, що їх розгля
дають вищі органи влади СРСР, які 
мають загальноспілкове значіння або 
ж які торкаються інтересів УСРР, 
оскільки негайність їхнього переве
дення в життя шкодить тому, щоб 
вимагати шо-до них міркувань без
посередньо від уряду УСРР;

г) доповідає протести ВУЦВК і його 
Президії, що подаються на декрети й 
постанови РНК і РПО СРСР і на рос- 
порядження народніх комісарів Спілки 
РСР;

д) опротестовує з власної ініціятиви 
у передбачених законом випадках, у 
відповідні вищі органи постанови ад- 
міністраційно фінансової комісії, РПО і

Ч. 1

ннзаций УССР, действующих в преде
лах СССР, соответственно указаний 
УССР.

. При.иьчание. Инструкция для 
Постоянного Представительства по- 
наблюдению за деятельностью тор
говых, промышленных и иных хозяй
ственных организаций УССР выра
батывается Постоянным Представи
тельством и утверждается СНК 
УССР;
д) выполнение отдельных поручений 

и заданий Правительства УССР, а 
также отдельных наркоматов, по 
соглашению их с Постоянным Пред
ставительством.

4. Для осуществления этих задач 
Постоянное Представительство:

а) участвует в заседаниях Прези
диума ЦИК‘а, Совнаркома и СТО 
СССР, в заседаниях комиссий, обра
зуемых означенными органами, и кол
легий наркоматов с совещательным 
или решающим голосом, согласно дей
ствующего законодательства Союза;

б) вносит в Президиум ЦИК, СНК 
и СТО СССР, по поручению высших 
органов власти УССР, проекты законо
дательных актов и декретов, а также 
руководствуясь директивами Прави
тельства УССР, предлагает при обсу
ждении законодательных актов и де
кретов необходимые поправки и изме
нения и представляет от имени УССР 
проекты постановлений и распоря
жений административного характера;

в) дает самостоятельные заключения 
по проектам декретов, постановлений, 
распоряжений и других актов, рас
сматриваемых высшими органами вла
сти СССР, имеющих обще-союзное 
значение или же затрагивающих инте
ресы УССР, поскольку срочность их 
проведения является препятствием для 
истребования по ним. заключения непо
средственно от Правительства УССР:

г) докладывает протесты ВУЦКК 
и его Президиума, вносимые на декреты 
и постановления СНК и СТО СССР 
и на распоряжения народных комис
саров Союза ССР;

д) опротестовывает по собственном 
инициативе, в предусмотренных зако
ном случаях, в соответствующих выс
ших органах постановления админи-

№ 1
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Арт. 2 К? 1 Ст. 2

РНК СРСР і инших органів СРСР, 
негайно повідомляючи Уряд УСРР про 
зроблений протест;

Ч. 1

еі увіходить до найвищих органів 
влади СРСР з ходатунком про роз- 
зязання справ, що виникли у поряд
кові п. «ш» арт. І, підрозділу 1-го, 
розділу ІІ-го основного закону СРСР;

ж) зноситься з наркоматами СРСР 
і наркоматами РСФРР у справах їхньої 
компетенції, що їх роспочинають 
найвищі органи влади УСРР і нагля
дає за проходженням зазначених 
справ у належних інстанціях;

з) систематично інформує найвищі 
органи влади Спілки РСР про всі 
справи шо-до УСРР;

и) регулярно інформує Президію 
ВУЦВК, РНК УСРР, а також і инш. 
заінтересовані органи УСРР про всі 
найважливіші законодавчі проекти й 
вживані заходи, що виникають у центрі 
й взагалі допомогає цим органам одер
жувати потрібні для їхньої діяльности 
матеріяли й довідки з центру;

к) вимінюється з представництвами 
инш. Спілкових Республік інфор- 
маціямн, щоб ПОГОДИТИ ДІЯЛЬНОСТИ 
Урядів Спілкових Республік в галузі 
загально-спілкового й місцевого будів
ництва.

5. В своїй діяльності Постійне Пред
ставництво керується директивами, 
постановами й роспорядженнями Пре
зидії ВУЦВК і РНК УСРР.

о. Найближче кермування діяльністю 
Повноважного Представництва нале
жить Голові РНК УСРР. 7 8

7. На чолі Постійного Представ
ництва стоять: Постійний Представ
ник і його заступник, що їх призна
чає Президія ВУЦВК на подання РНК
УСРР.

8. До складу Постійного Представ
ництва увіходять представники від 
окремих наркоматів УСРР.

Представників від наркоматів при
значають самі наркомати до складу 
Постійного Представництва.

стративно-финансовой комиссии, СТО 
и СНК СССР и друг, органов СССР, 
с немедленным доведением до сведения 
Правительства УССР о сделанном 
протесте;

е) входит в высшие органы власти 
СССР с ходатайством о разрешении 
вопросов, возникающих в порядке п.«ш» 
ст. I, главы I, раздела И-го основного 
закона СССР;

ж) сносится с наркоматами СССР 
и наркоматами РСФСР по вопросам 
их ведения, возбуждаемым высшими 
органами власти УССР, и наблюдает 
за прохождением означенных вопросов 
в подлежащих инстанциях;

з) систематически осведомляет выс
шие органы власти Союза ССР по 
всем вопросам, касающимся УССР;

и) регулярно осведомляет Президиум 
ВУЦИК, СНК УССР, а равно и др. 
заитересованные органы УССР о всех 
важнейших возникающих в центре 
законодательных предположениях и 
проводимых мероприятиях, и вообще 
содействует этим органам в получении 
необходимых для их деятельности 
материалов и справок из центра;

к) обменивается с представитель
ствами других Союзных Республик 
взаимной информацией, в целях согла
сования деятельности Правительств 
Союзных Республик в области обще
союзного и местного строительства.

5. В своей деятельности Постоянное 
Представительство руководствуется 
директивами, постановлениями и рас
поряжениями Президиума ВУЦИК и 
СНК УССР.

6. Ближайшее направление деятель
ности Полномочного Представитель
ства принадлежит Председателю СНК 
УССР.

7. Во главе Постоянного Предста
вительства стоят: Постоянный Пред
ставитель и его заместитель, назна
чаемые Президиумом ВУЦИК по 
представлению СНК УССР.

8. В состав Постоянного Предста
вительства входят представители от
дельных наркоматов УССР.

Представители наркоматов назна
чаются последними в состав Посто
янного Представительства.
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Арт. 2 № 1 Ст. 2

9. Постійний Представник і його 
заступник кермують всією роботою 
Постійного Представництва, об'єднують 
діяльність представників від наркома
тів і керують усіма їхніми виступами. 
Представники від наркоматів у Постій
ному Представництві, керуючися за
гальними дерективами своїх відомчих 
центрів, разом з тим провадять і за
гальну роботу Постійного Представ
ництва й підпорядковуються всім рос- 
порядженням Постійного Представ
ника.

10. Для виконання своїх завдань 
Постійне Представництво має апарат, 
згідно зі штатами, затвердженими 
встановленим порядком.

11. Для постійного й повного інфор
мування Постійного Представництва 
УСРР про законодавчу діяльність ви
щих органів елади УСРР. Секр^тарія- 
ти ВУЦВК, РНК УСРР і УЕН регу
лярно надсилають до Постійного Пред
ставництва УСРР всі протоколи, де
крети й постанови ВУЦВК, РНК і 
УЕН, а також копії ходатунків, про
тестів і відношень, що направляються 
зазначеними органами до органів СРСР, 
прикладаючи всі потрібні матеріяли.

Ч. 1

Наркомати УСРР і центральні уста
нови надсилають Представництву та
кож регулярно всі протоколи засідань 
колегій, найважніші, шо мають за
гальний характер, інструкції, цирку
ляри. офіційні видання і подібні мате
ріяли, що висвітлюють їхню діяльність, 
а також копії всіх відношень, напра
влених до відповідних установ СРСР 
і РСФРР.

12. Утримання Постійного Представ
ництва провадиться за кошторисом 
РНК УСРР, з тим що Постійному 
Представництву надається право рос- 
поряджатися кредитами першого 
ступня.

13. Постійне Представництво УСРР 
перебуває в м. Москві.

9. Постоянный Представитель и его 
заместитель направляют всю работу 
Постоянного Представительства.об'еди- 
няют деятельность представителей 
наркоматов и руководят всеми их 
выступлениями. Представители нар
коматов в Постоянном Представитель
стве, руководясь общими директивами 
своих ведомственных центров, вместе 
с тем ведут и общую работу Постоян
ного Представительства и подчиняются 
всем распоряжениям Постоянного Пред
ставителя.

10. Для выполнения своих заданий 
Постоянное Представительство имеет 
аппарат, согласно штатов, утверждае
мых установленным порядком.

11. Для ПОСТОЯННОГО и полного 
осведомления Постоянного Представи
тельства УССР о законодательной де
ятельности высших органов власти 
УССР, Секретариаты ВУЦИК, СНК 
УССР и УЭС регулярно посылают в 
Постоянное Представительство УССР 
все протоколы, декреты и постановле
ния ВУЦИК, СНК и УЭС, а равно 
копии ходатайств, протестов и отно
шений, направляемых указанными 
органами в органы СССР с приложе
нием всех необходимых материалов.

Наркоматы УССР и центральные 
учреждения посылают Представитель
ству также регулярно все протоколы 
заседаний коллегий, важнейшие, имею
щие общий характер, инструкции, цир
куляры, оффициальныс издания и т. 
материалы, освещающие их деятель
ность, а равно копии всех отношений, 
направляемых ими в соответств>юигнс 
учреждения СССР :і РСФСР.

9

12. Содержание Постоянного Пред
ставительства производится по смете 
СНК УССР, причем Постоянном) Пред
ставительству предоставляется право 
распорядителя кредитов первой сте
пени.

13. Постоянное Представительство 
УССР имеет пребывание в гор. Москве
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14. Постійне* Представництво УСРР 
має свою печатку з гербом УСРР.

Харків, дня 2-го січня 1924 р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету Пстровеькпй.

Голова Ради Народніх Комісарів 
* В. Чубар.

Секретар ВУЦВК В. Єрмощенко.

оголошено н «Вістях ВУЦВК і ХГВК- 
під ИКго січня і:»24 р„ ч. к.

Ч. 1

г3. Про повернення майна сіл-госп. 
кооперації.

Надаючи величезну вагу сільсько
господарській і промисловій коопера
ції в справі відбудови сільського госпо
дарства України й щоб поліпшити її 
стан, Всеукраїнський Центральний 
Виконавчий Комітет і Рада Народніх 
Комісарів постановляють:

1. Повернути сільсько-господарським 
і кустарно - промисловим коопера
тивним організаціям, шо прилучаються 
до своїх кооперативних осередків 
•Сільський Господар і Українкустар- 
спілка), націоналізовані центральними 
Н місцевими органами влади ріжні 
будинки, склепові помешкання і инші 
будівлі, шо знаходяться но містах і 
чкі належали раніш сільсько-госпо
дарським і кредитовим кооперативним 
організаціям, а нині їх експлоатують 
нідкомгоспи на комерційних засадах.

Таке повернення провадять від- 
комгоспи безпосередньо.

Примітка. Ьудівлі. що раніш на
лежали кредитовим кооперативам, 
де за членів були кус гарі й ремісни
ки, повертаються кустарно - про
мисловій кооперації, а будівлі кре
дитових кооперативів, що об'єдну
вали сільських господарів, нале
жить повертати с. г. кооперації.

14. Постоянному Представительству 
УССР присваивается печать, с изоб
ражением герба УССР.

Харков, 2 января 1924 г.

Председатель Всеукраинского Цент
рального Исполнительного Комитета

Петровский.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Чубарі,.

Секретарь ВУЦИК В. Ерм ощеню.

Раснубл. и «Иіетнх ВУЦВК и ХГВК“ от 
Ю-го января 1У24 г.. Лй Ь.

№ 1

3. О возвращении имущества сель
ско-хозяйственной кооперации.

Придавая огромное значение с.-.\. 
и промысловой кооперации в деле 
восстановления сельского хозяйства 
Украины и в целях, улучшения ее по
ложения, Всеукраипский Централь
ный Исполнительный Комитет и Со
вет Народных Комиссаров постано
вляют:

1. Возвратить сельско-хозяйствен
ным и кустарно-промысловым коопе
ративным организациям, входящим в 
свои кооперативные центры (Сі.:ь- 
ский Господарь и Украинкустар- 
спилка), национализирован! :ые цен
тральными и местными органами 
власти различные дома, складочные 
помещения и иные строения, какие 
находятся в городах и принадлежали 
раньше с.-.х. и кредитным коопера
тивным организациям, а ныне экспло- 
атируются откомхозами на коммер
ческих основах.

Возврат этот производится отком
хозами непосредственно.

Примечание. Строения, принад
лежавшие ранее кредитным коопе
ративам, по составу своих членов 
состоявшим из кустарей и ремеслен
ников,—возвращаются кустарно
промысловой кооперации; что ка
сается строений кредитных коопе
ративов, об'единявших сельских 
хозяев, то таковые подлежат воз
врату с.-х. кооперации.
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Арт. З Ст. З

2. Повернення сільсько-господар
ській і кустарно-промисловій коопе
рації решти будинків по містах, шо 
їх не експлоатують відкомгоспи на 
комерційних засадах, провадять в 
кожному окремому випадку губвикон- 
ко.ми після свого розсуду.

3. Повернення сільсько-господар
ській і кустарно-промисловій коопе
рації зазначенних в арт. 1-ому буді
вель, що знаходяться по селах, про
вадять в кожному окремому випадку 
охрвиконкоми після свого розсуду.

4. Усі укладені до видання цєї по
станови договори на здачу в оренду 
будівель, шо передаються сільсько
господарській і кустарно-промисловій 
кооперації, заховують свою чинність.

5. Повернення склепових помешкань, 
то раніш належали сільсько-господар
ським і кредитовим кооперативним 
організаціям та якими нині кори
стується Народній Комісаріят продо
вольства провадиться тільки за зго
дою з останнім.

6. Будинки, склепові помешкання і 
і:нші будівлі, згадані в п. 1—З ЦІЄЇ 
постанови й з яких користуються 
иниіі кооперативні організації, нале
жить повертати сільсько-господар
ським і кустарно-промисловим коопе
ративним організаціям, з тим що по
рядок повернення проводиться за вза
ємною згодою відповідних коопера
тивних організацій, згідно з спеціяль- 
ною інструкцією, шо її затвердив Го- 
ловкооперком.

7. Головкооперкомові в згоді з 
Народнім Комісаріатом Юстиції й 
Народнім Комісаріятом Справ Внутріш- 
них протягом двох тижнів від 
дня оголошення цієї постанови видати 
інструкцію, узгляднивши в ній поря: 
док і речинці повернення, а також 
порядок розвязання суперечок шо-до 
переведення в життя цієі постанови.

3‘окрема належить зазначити по
рядок розвязання справи що-до рос- 
иоділу передаваних будівель поміж

Ч. 1

2. Возвращение сельско-хозяйствен
ной и кустарно-промысловой коопера
ции остальных домостроений в горо
дах. не эксплоатируемых Откомхо- 
зами на коммерческих началах, пре
доставить в каждом отдельном слу
чае на усмотрение губисполкомов.

3. Возвращение сельско-хозяйствен
ной и кустарно-промысловой коопе
рации означенных в ст. 1-й строений, 
находящихся в сельских местностях, 
предоставить 8 каждом отдельном 
случае на усмотрение окрисполкомов.

4. Все заключенные до издания 
настоящего постановления договоры 
на отдачу в наем строений, переда
ваемых сельско-хозяйственной и ку
старно-промысловой кооперации, со
храняют свою силу.

5. Возврат складочных помещений, 
принадлежавших раньше с.-х. и* кре
дитным кооперативным организациям 
и, находящихся ныне в пользовании 
НКПрода, производится только по 
соглашению с последним.

6. Дома, складочные помещения 
и иные строения, перечисленные в 
п. 1 — 3 сего постановления и нахо
дящиеся ныне в пользовании других 
видов кооперативных организаций, 
подлежат возврату с.-х. и кустарно
промысловым кооперативным органи
зациям, при чем порядок возврата 
проводится по взаимному соглашению 
соответствующих кооперативных орга
низаций, согласно особой инструкции, 
утвержденной Главкооперкомом.

7. Главкооперкому по соглашению 
с НКЮ и НКВД в 2-х недельный со 
дня опубликования рего постановле
ния срок издать инструкцию, преду
сматривающую порядок и сроки воз
вращения, а равно л порядок разре
шения возникающих споров по при
менению сего постановления.

В частности, должен быть пред
усмотрен порядок разрешения вопроса 
о распределении передаваемых стро-

Кг 1
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Арт. З—4 Ст. 3—4

відповідними кооперативними органі
заціями, шо їх об'єднують «Сільський 
Господар» і «Украінкустарспілка».

Ч. 1

Харків, дня 2-го січня 1924 р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету ІІетровський.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

Секретар ВУЦВК В. ермощенко.

Оголошено в ‘Вістях ВУЦВК і ХГВК“ 
від 12-го січня 1924 р., ч. 10.

4. Про росподіл стипендій по-між Губ- 
виконкомами.

Всеукраїнський Центральний Вико
навчий Комітет і Рада Народніх Ко
місарів постановили:

650 стипендій Губвиконкомів у 
шкільних закладах професійної освіти 
й комуністичних університетах, шо за
тверджені на підставі постанови РНК від 
16 листопаду 1923 р. (прот. К; 61/271, 
п. 9), росподілити по-між Губвиконко- 
мами так:

Харківському ГВК‘ові 118 стип.
Київському » 117 »
Донецькому » 85 »
Полтавському » . 75 »
Одеському » 95 »
Катсриносл. » 70 »
Чернигівському » ЗО »
Волинському » ЗО »
Подільському » ЗО »

Разом о50 стип.

Харків, дня 2-го січня 1924 р.

Голова Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету

ІІетровський.

Голова Ради Народніх Комісарів
В. Чубар.

Секретар ВУЦВК В. ермощенко.

О голото по я .Вістях ВУЦВК і ХГВК“ 
від 12-го січня 1924 р. ч. 10.

ений между соответствующими ко
оперативными организациями, об'еди- 
няемыми «Сільским Господарем» и 
«Украинкустарспилкой».

Харьков, 2 января 1924 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Чубарь.

Секретарь ВУЦИК В. Ермощенко.

Распубл. в „Вистях. ВУЦВК- і ХГВК- 
от 12-го января 1924 г., № 10.

Ы 1

4. О распределении стипендий между 
губисполкомами.

Всеукраинский Центральный Испол
нительный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров постановили:

650 стипендий Губисполкомов в 
учебных заведениях профессионального 
образования и коммунистических уни
верситетах, утвержденных постано
влением СНК от 16 ноября 1923 г, (Прот. 
№ 61/271, п. 9), распределить между 
губисполкомами следующим образом:

Харьковскому ГИК'у 118 стип.
Киевскому » 117 »
Донецкому » 85 »
Полтавскому » 75 »
Одесскому » 95 »
Екатеринославск.» 70 »
Черниговскому » 30 »
Волынскому » 30 »
Подольскому » 30 »

Всего 650 стип.

Харьков, 2 января 1924 г.

Председатель Всеукраинского Цент 
рального Исполнительного Комитета

Петровский.

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Чубарь.

. Секретарь ВУЦИК В. Ермощенко.

Распубл. в .Вістях ВУЦВК і ХГВК’ 
от 12-го января 1924 г. Л- 10.
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Арт. 5 Ст. 54. 1

5. Про помилування Юрка Тютюнника.

У своїй боротьбі за утворення Ра
дянської Республіки робітники й се
ляни України мали проти себе не 
тільки класу буржуазну й дідичів, 
але також значні широкі кола Україн
ської інтелігенції, що її націоналізм 
чужоземна буржуазія використала в 
інтересах боротьби проти Робітниче- 
Селянської влади.

Але міць і самопожертва Робітниче- 
Селянськоі Червоної армії дала відсіч 
усім спробам скинути Радянську владу 
на Україні. Напруживши свої сили 
українські робітники й селяни подо
лали хвилю бандитизму, що нею про
водили контр-революційні шовіністи 
під керуванням імперіялістичних чу
жоземних держав.

Трудівники України, зміцнивши 
свою державу Рад, заклавши з ин- 
шими вільними Радянськими Республі
ками братню і рівноправну Спілку 
Радянських Соціялістичних Республік, 
намагаються перейти до спокійної гос
подарської праці й твердою рукою 
пролетарської диктатури провадять 
роботу в справі відрождення і розвою 
духовної, господарської та державної 
української культури, пригнобленої 
століттям владою царату й заможніх 
клас.

У лютій і кривавій боротьбі, у без
жальних бандитських нападах на Робіт- 
ниче-Селянську владу в усіх кривавих 
учинках, що протягом шістьох років 
завважали робітникам і селянам Ук
раїни будувати своє життя власними 
руками, брав беспосередню участь 
Юрко Тютюнник на чолі повстан
ських військ та банд і тому він безу
мовно відповідає за нищення ти
сяч і тисяч синів українського народу.

Нині Юрко Тютюнник, усвідомивши 
цілком свою провину перед Україн
ськими робітниками й селянами, визнає, 
що з усієї його боротьби проти Ра
дянської влади скористували вороги 
України й кається перед Урядом Ук
раїнської Соціалістичної Радянської 
Республіки.

5. О помиловании Юрка Тютюннииа.

В своей борьбе за создание Совет
ской Республики рабочие и крестьяне 
Украины встретили против себя не 
только класс буржуазии и помещиков, 
но также довольно широкие круги 
украинской интеллигенции, национа
лизм которой иностранная буржуазия 
использовала в интересах борьбы про
тив Рабоче-Крестьянской власти.

Но мошь и самоотверженность Ра
боче-Крестьянской Красной армии 
дала отпор всем попыткам сбросить 
Советскую власть на Украине. На
пряжением своих сил украинские ра
бочие и крестьяне побороли момент 
бандитизма, проводимого контр-рево- 
люционными шовинистами под руко
водством империалистических ино
странных держав.

Трудящиеся массы Украины стре
мятся перейти к мирной хозяйствен
ной работе, укрепив свое государство 
Советов, основав с другими свобод
ными Советскими Республиками брат
ский и равноправный Союз Социали
стических Советских Республик, твер
дою рукою пролетарской диктатуры 
проводят работу по возрождению и 
развитию духовной, хозяйственной и 
государственной украинской культуры, 
порабощенной столетиями властью 
царей и имущих классов.

В жестокой и кровавой борьбе, в 
беспощадных бандитских налетах на 
Рабоче-Крестьянскую власть, во всех 
кровавых действиях, которые на про
тяжении шести лет мешали рабочим 
и крестьянам Украины строить соб
ственными руками их жизнь, принимал 
непосредственное участие Юрко 
Тютюнник, стоя во главе повстанческих 
войск и банд и потому он несет безого
ворочную ответственность за уничто
жение тысяч и тысяч сынов украин
ского народа.

В настоящее время Юрий Тютюнник 
осознав целиком всю свою вину перед 
украинским рабочим и крестьянином 
признает, что вся его борьба против 
Советской власти служила только в 
пользу врагам Украины, и приносит свое 
раскаяние перед Правительством Ук
раинской Социалистическ. Республики.

№ 1
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Уже під час першого свого звер
тання до Голови ДПК тов. Каліцького 
Юрко Тютюнник зазначував, що він 
фактично був знаряддям чужоземної 
буржуазії, зокрема польських панів і 
віддавав себе на суд українських ро
бітників і селян. Протягом останніх 
трьох місяців він доказав щирість 
свого каяття перед Українським Соція- 
лістичним Радянським Урядом.

ВУЦВК у свій час видав амністію, 
що її було оголошено всім повстанцям 
проти Української Соціялістичної 
Радянської Республіки, та вона не 
поширювалась на отамана Тютюнника, 
якого було вызнано по-за законом.

Нині ж, зважаючи на каяття Юрка 
Тютюнника й бажаючи підкреслити 
перед усім світом, що Радянська влада 
дає спромогу кожному, навіть тому, 
хто так винний перед нашим народом, 
як Юрко Тютюнник, дійсно працювати 
на користь Української Соціялістич
ної Радянської Республіки, ВУЦВК 
постановляє;

1. Свою постанову про визнання 
Юрка Тютюнника по-за законом 
скасувати .

2. Дарувати Юркові Тютюнникові 
його провину перед українськими ро
бітниками й селянами.

3. Визнати Юрка Тютюнника за 
громадянина Української Соціялістич
ної Радянської Республіки, позба
вивши його на один рік права вибі- 
рати й бути вибраним до Рад.

Харків, дня 2-го січня 1924 р.

Голова Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету

ІІетровськи й.

Секретар ВУЦВК В. єрмощспко.

Оголошено и .Вістях ВУЦВК і ХГВК- 
від 10-го січня 11*24 р., ч. 13.

Ч. 1

Уже в период первого своего обра
щения к Пред. ГПУ тов. Балицкому # 
Юрко Тютюнник указывал, что он 
фактически был орудием иностранной 
буржуазии, в частности польских 
панов, и отдавал себя на суд укра
инским рабочим и крестьянам. В те
чение последних трех месяцев ОНІ 

доказал искренность своего раскаяния ’ 
перед Украинским Советским Прави
тельством.

ВУЦИЮом своевременно была дана 
амнистия, которая была об‘явлена всем 
восставшим против Украинской Соци
алистической Республики, но не рас
пространенная на атамана Юрко Тю
тюнника и ставившая его вне закона.

Теперь же, принимая во внимание 
раскаяние Юрко Тютюнника и желая 
подчеркнуть перед всем миром, что 
Советская власть дает возможность 
каждому, даже тому, кто имеет на 
себе такую вину перед нашим наро
дом, как Юрко Тютюнник, действи
тельно работать в пользу Украинской 
Социалистической Советской Респу
блики, ВУЦИК постановляет:

1. Свое постановление о признании 
Юрко Тютюнника вне закона отме
нить.

2. Простить Юрко Тютюннику его 
вину перед украинскими рабочими и 
крестьянами.

3. Признать Юрко Тютюнника гра
жданином Украинской Социалистиче
ской Советской Республики, лишив 
его на один год права выбирать и 
быть выбираемым в Советы.

Харьков, 2 января 1924 г.

Председатель Всеукраинского
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский.

Секретарь ВУЦИК В. Ермощеико.

Распубл .Вістях ВЦВК і ХГВК" от 
16 января 1924 г., № 13.
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Постанови Ради Народніх 
Комісарів.

в. Про порядок розвязування маєтко
вих змагань між держ. підприємст
вами, підпорядкованими безпосе

редньо ВРНГ.

Змінюючи та доповнюючи постано
ву свою від 21 листопаду 1922 року 
«Положення про розвязання маєтко
вих змагань між державними устано
вами й підприємствами» (36. Уз. 
1922 р., ч. 48, арт. 713), Рада Народ
ніх Комісарів постановляє:

1. Для розвязування маєткових зма
гань між держпідприємствами, що 
підпорядковані безпосередньо Вищій 
Раді Народнього Господарства УСРР, 
заснувати при Вищій Раді На
роднього Господарства Арбітражну 
Комісію, що чинить за прави
лами Положення про порядок розвязу
вання маєткових змагань між держав
ними установами та підприємствами з 
такими змінами:

2. Арбітражна Комісія при Вищій Раді 
Народнього Господарства складається 
з Голови, що його призначає Вища 
Рада Народнього Господарства у згоді 
з Народнім Комісаріатом Юстиції, і 
2-х членів—що їх безпосередньо при
значає Вища Рада Народнього Гос
подарства.

3. До компетенції Арбітражної Ко
місії у випадках, зазначених в арт. 
1-му, належить: а) розвязувати зма
гання між українськими центральними 
трестами й б) змагання між трестами 
ріжних губерень.

4. Постанови Арбітражної Комісії 
при Вищій Раді Народнього Госпо
дарства можна оскаржувати до Вищої 
Арбітражної Комісії при Українській 
Економічній Нараді за правилами, вста
новленими для Арбітражної Комісії 
при Українській Економічній Нараді.

Оскаржувати справи, що вартість 
їхнього позову не перевищує 1000 
карб, золотом, забороняється.

5. Кожну постанову, що не набула 
ще чинности, незалежно від вартости

Ч. 1

Постановления Совета Народных 
Комиссаров.

6. 0 порядке разрешения имуществен
ных споров между госпредприятиями, 
подчиненными непосредственно ВСНХ.

Во изменение и дополнение поста
новления своего от 21 ноября 1922 г. 
«Положения о порядке разрешения 
имущественных споров между государ 
ственными учреждениями и предприя
тиями» (С У. 1922 г., №48 ,  ст. 713), 
Совет Народных Комиссаров поста
новляет:

1. Для разрешения имущественных 
споров между госпредприятиями, под
чиненными непосредственно Высшему 
Совету Народного Хозяйства УССР, 
учредить при Высшем Совете Народ
ного Хозяйства Арбитражную Комис
сию, действующую ло правилам Поло
жения о порядке разрешения иму
щественных споров между государ
ственными учреждениями и предприя
тиями со следующими изменениями:

2. Арбитражная Комиссия при Выс
шем Совете Народного Хозяйства 
образуется в составе Председателя, 
назначаемого Высшим Советом Народ
ного Хозяйства, по соглашению с 
Народным Комиссариатом Юстиции, 
и 2-х членов - непосредственно назна
чаемых Высшим Советом Народного 
Хозяйства.

3. К компетенции Арбитражной 
Комиссии, в случаях, указанных в 
ст. 1-й, относятся: а) разрешение спо
ров между украинскими центральными 
трестами и б) споры между трестами 
различных губерний.

4. Решения Арбитражной Комиссии 
при Высшем Совете Народного Хо
зяйства могут быть обжалованы в 
Высшую Арбитражную Комиссию при 
Украинском Экономическом Сове
щании по правилам, установленным 
для Арбитражной Комиссии при Укра
инском Экономическом Совещании.

Обжалование по делам, по коим 
цена иска не превышает 1000 руб. 
золотом, не допускается.

5. Всякое, не вступившее в закон
ную силу решение, независимо от
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позову, Виша Рам Народнього Госпо
дарства може перенести на розгляд 
Вишої Арбітражної Комісії протягом 
3-х днів від дня додання до справи моти
вованої постанови (арт. 15-й Поло
ження). На пропозицію Української 
Економічної Наради Вища Арбітражна 
Комісія розглядає постанови Арбіт
ражної Комісії при Вищій Раді На- 
роднього Гоподарства, навіть коли б 
вони й набули законної сили. Пере
дача постанов Арбітражної Комісії 
на перегляд до Вищої Арбітражної 
Комісії припиняє виконання належних 
до перегляду постанов.

Ч. 1

6. Вища Арбітражна Комісія може 
скасовати чи змінити оскаржену по
станову, або передати її знову на 
розгляд Арбітражної Комісії при Вищій 
Раді Народнього Господарства, коли 
визнає за посутнє встановити такі 
обставини, що їх не може безпосе
редньо встановити Виша Арбітражна 
Комісія.

7. Втручання та притягнення третіх 
особ до справ, що переглядаються в 
Арбітражній Комісії при Вищій Раді 
Народнього Господаргтва, заборо
няється.

Арбітражна Комісія при Вищій Раді 
Народнього Господарства в порядку 
догляду підпорядковується Народньому 
Комісаріатові Юстиції і його органам 
на місцях, згідно з Положенням про 
Судовий Устрій (арт. 94) і Положен
ням про Народній Комісаріат Юстиції.

8. В инших випадках застосо
вується зазначене Положення в арт. 
1-му цієї постанови.

Харків, дня 3-го січня 1924 р.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів Владимирський'.

Керуючий Справами
Раднаркому Ф. Бега.

Секретар РНК І. Сюриков

Оголошено в «Вістях ВУЦВК* ІХГВК 
під 2-го лютого 1024 року. ч. 20.

цены иска, может быть Высшим Со
ветом Народного Хозяйства перене
сено на рассмотрение Высшей Арби
тражной Комиссии в 3-х дневный 
срок со дня приобщения к делу мо
тивированного решения (ст 15-я По
ложения). По предложению Украин
ского Экономического Совещания 
Высшая Арбитражная Комиссия пере
сматривает решения Арбитражной 
Комиссии при Высшем Совете Народ
ного Хозяйства, хотя бы и вступившие 
в законную силу. Передача решений 
Арбитражной Комиссии на пересмотр 
Высшей Арбитражной Комиссии при
останавливает приведение в исполне
ние подлежащих пересмотру решении.

6. Высшая Арбитражная Комиссия 
может отменить или изменить обжа
лованное решение или передать тако
вое на новое рассмотрение Арбитраж
ной Комиссии при Высшем Совете 
Народного Хозяйства, если найдет 
существенным установление таких 
обстоятельств, которые не могут быть 
непосредственно установлены Высшей 
Арбитражной Комиссией.

7. Вступление и привлечение третьих 
лиц в производящееся дело в Арбит
ражной Комиссии при Высшем Совете 
Народного Хозяйства—не допускается.

Арбитражная Комиссия при Высшем 
Совете Народного Хозяйства в по
рядке надзора подчиняется Народному 
Комиссариату Юстиции и его органам 
на местах, согласно Положению о 
Судоустройстве (ст. 94) и Положению 
о Народном Комиссариате Юстиции.

8. В остальном применяется Поло
жение, указанное в ст 1-ой настоя
щего постановления.

Харьков. 3-го января 1924 г.

Зам. Председателя Совета Народных
Комиссаров М. Владимирский.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Бет.

Секретарь СНК И. Стрелков.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВІС” 
и ХГВК от 2-го февраля 1924 г.. Лі 26.

К* 1
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Ст. 7

7. Про міжвідомчі комісії та наради.

Ч. 1 Арт. 7

Щоб врегулювати справу про участь 
центральних відомств на засіданнях 
комісій і нарад, скликуваних для роз
гляду тих чи инших справ, Рада На- 
родніх Комісарів постановляє:

1. Міжвідомчі комісії та наради, 
окрім тих, шо чинять на підставі спе- 
ціяльних узаконень, можна скликати 
для розгляду й погодження тих чи 
инших справ тільки:

а) на підставі спеціяльноГ постанови 
Всеукраїнського Центрального Вико
навчого Комітету. Ради Народніх Ко
місарів, Малої Ради Народніх Коміса
рів чи Української Економічно! Наради 
про погодження чи розгляд ріжних 
справ між окремими відомствами;

б) в разі, коли законопроект, що 
його вносить те чи инше відомство, 
стосується справ компетенції инших 
відомств;

в) в разі, коли с потреба погодити 
між окремими відомствами справи, іцо 
не потріпують санкції законодавчих 
органів, але тичаться інтересів трьох 
чи більшого числа відомств;

г) в разі попереднього розроблення 
значних законодавчих актів, що мають 
важливе значіння, а саме: кодексів, 
положень то-шо.

2. Комісії та Наради, передбачені 
в п. „а“, скликає голова відомства чи 
особа, шо їй дано спеціяльне дору
чення про погодження справи з ин- 
шим відомством; передбачені в п. п. 
«б» і «в»—голова відомства, що з 
його ініціятиви виникла справа, з тим 
що в цьому разі голова відомства 
визначає предмет обміркування, склад 
і компетенцію скликуваної комісії чи 
наради й передбачені в п «г» —голова 
відомства, після попереднього прохання 
в Малої Ради Народніх Комісарів про 
скликання комісії чи наради шо-до 
поданого законопроекту.

Примітка. Голова відомства, за
прошуваного в порядку п .п .  <б» і 
«в» арт. 1-го, може відмовитися від
рядити представників на свою від-

7. О междуведомственных номмис- 
сиях и совещаниях.

В целях урегулирования вопроса об 
участии центральных ведомств в засе
даниях комиссий и совещаний, созы
ваемых для рассмотрения тех или 
иных вопросов, Совет Народных Ко
миссаров постановляет:

1. Междуведомственные комиссии и 
совещания, помимо действующих на 
основании особых узаконений, могут 
созываться для рассмотрения и согла
сования тех или иных вопросов лишь:

а) в силу специального постановле
ния Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета, Совета 
Народных Комиссаров, Высшего Совета 
Народного Хозяйства или Украинского 
Экономического Совета о согласовании 
или рассмотрении всякого рода вопро
сов между отдельными ведомствами;

б) в случае, если вносимый тем или 
иным ведомством законопроект за
трагивает вопросы компетенции дру
гих ведомств;

в) в случае необходимости согласо
вания отдельными ведомствами вопро
сов, не требующих санкции законо
дательных органов, но затрагивающих 
интересы трех или более ведомств;

г) в случае предварительной разра
ботки крупных законодательных актов, 
имеющих важное значение, как-то: 
кодексов, положений и пр.

2. Комиссии и совещания, преду
смотренные п. «а», созываются главою 
ведомства или лицом, которому дано 
специальное поручение о согласовании 
вопроса с другим ведомством; преду
смотренные п.п. «б» и «в»-—главой 
ведомства, по инициативе которого 
возник вопрос, причем в этом случае 
глава ведомства определяет предмет 
обсуждения, состав и компетенцию 
созываемой комиссии или совещания, 
и предусмотренные п. «г»—главой ве
домства, по предварительном испро- 
шении Малого Совета Народных Комис
саров на созыв комиссии или совещания 
по представляемому законопроекту.

Примечание. Глава ведомства,
приглашаемого в порядке п.п. «б» и

«в» ст. 1-й, может отказываться
послать представителей, под свою

* 1
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Арт. 7 Ст. 7

повідальність, коли, на його думку, 
справа не стосується до його ком
петенції чи не потрібує погодження.

3. За відповідальну особу в справі 
скликання комісій чи нарад є голова 
відомства чи особа, що він її для 
цього уповноважив.

4. Відомство, шо скликає комісію чи 
нараду, повідомляє инші відомства, які 
беруть участь на нараді, повісткою 
не пізніш як за 3 дні про час і місце 
засідання, зе викладенням справ, вне
сених на обміркування, з додатком 
матеріялів до них.

Примітки. Посилати оповістки на 
нагальні комісії чи наради, що їх 
ніяк не можна відкласти, можна без 
додержання 3-х денного речинця, 
але тільки за постановою органів, 
зазначених у п. „а* арт. 1-го, або 
за особистою відповідальністю го
лови відповідного відомства.

5. Представники відомств, що бе
руть участь на комісії чи нараді, му
сять мати належні повноваження за 
підписом голови репрезентованого ві
домства.

0. Протокол засідання комісії чи 
наради, окрім ухвалених на них по
станов, мусить містити в собі такі 
в і домости:

а) підставу скликання комісії чи 
наради;

б) яке відомство скликає;
в) із представників яких відомств 

мусить складатися комісія чи нарада;

г) реєстр членів так тих, що яви
лися, як і тих, шо не явилися, а та
кож і тих, що спізнилися, зазначивши 
тривалість запізнення;

д) дату й час початку (о котрій го
дині було скликано засідання і коли 
воно фактично роспочалося) і закін
чення засідання.

Примітки, Протокол засідання 
підписують Голова й Секретар і 
зачитується його на найближчому 
засіданні комісії чи наради, як що 
засідання не було останнє.

Ч. 1

• ответственность, если, по его мне
нию, вопрос не относится к его 
компетенции или не нуждается в 
согласовании.
3. Ответственным лицом по созыву

комиссий или совещаний является 
глава ведомства или лицо, им на та 
уполномоченное. "

4. Ведомство, созывающее комиссию 
или совещание, уведомляет другие 
ведомства, участвующие в совещании, 
повесткой не позже как за 3 дня о 
времени и месте заседания с изложе
нием вопросов, внесенных на рассмо
трение, и приложением материалов 
по ним.

Примечание. Посылка извещений 
на экстренные комиссии или сове
щания, не терпящие никакого отла
гательства, может производиться 
без соблюдения 3-хдневного срока, 
но лишь по постановлению органов, 
указанных в п. «а» ст. 1-й, или за 
личной ответственностью главы со
ответствующего ведомства.
5. Представители ведомств, участву

ющие в комиссии и совещании, должны 
быть снабжены надлежащими полно
мочиями, за подписью главы предста
вляемого ими ведомства.

6. Протокол заседания комиссии 
или совещания, помимо принятых 
в них постановлений, должен заклю
чать в себе следующие сведения:

а) основание созыва комиссии или 
совещания;

б) какое ведомство созывает;
в) из представителей каких ведомств 

должны состоять комиссия или со
вещание;

г) список явившихся и неявившихся 
членов, а также опоздавших, с указа
нием продолжительности опоздания;

д) дата и время начала (на какой 
час было созвано заседание и когда 
оно фактически открылось) и конца 
заседания.

Примечание. Протокол заседания 
подписывается Председателем и Сек
ретарем и зачитывается в ближай
шем заседании комиссии или сове
щания, если заседание не было 
последним.

К* 1
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Арт. 7 № 1 Ст. 7Ч. 1

Протокол протягом двох днів роз^ 
силається всім учасникам, що ма
ють право протягом 48-ох годин 
внести свої поправки.

7. Представники відомств, в разі 
незгоди з тією чи иншою постано
вою комісії чи наради, мусять негайно 
заявити свої особливі думки, виклавши 
їх у писаній формі протягом 48-ох 
годин з моменту закінчення наради.

Особливу думку додається до про
токолу наради.

8. Представник відомства, шо брав 
участь на комісії чи нараді, допові
дає голові свого відомства про ухва
лені постанови. Голова відомства, в 
разі незгоди з ухваленою постановою, 
мусить заявити протест про це в пи
саній формі відомству, шо скликало 
комісію чи нараду, протягом 48 годин 
з моменту одержання у відомстві про
токола засідання; коли нема такої 
заяви, розглядувану на комісії чи на
раді справу вважається за погоджену.

Примітка. Зазначені правила не 
стосуються до екстрених комісій і 
нарад, про які представник відом
ства мусить негайно доповісти го
лові відомства, а голова мусить не
гайно дати остаточну думку.

9. Коли вноситься проект поста
нови в законодавчі органи в справах, 
шо їх перед тим розвязали комісії 
чи наради, до доповідної записки до
дається протокол засідання комісії чи 
наради з особливими думками, коли 
іх подано.

10. Держплан, Головний Коопера
тивний Комітет, Комвнуторг і інші 
центральні комісії, шо чинять на 
иідставі спеціальних постанов, ма
ють право скликати, окрім засідань 
самих комісій, наради з представників 
відомств у порядку, встановленому

Протокол в 2-хдневный срок рас
сылается всем участникам. Послед
ние в праве в 48-часовой срок вне
сти свои поправки.

7. Представители ведомств, в случае 
несогласия с тем или иным постано
влением комиссии или совещания, обя
заны немедленно заявить свои особые 
мнения и изложить их в письменной 
форме в течение 48-часов с момента 
окончания совещания.

Особое мнение приобщается к про
токолу совещания.

8. Представитель ведомства, участ
вовавший в комиссии или совещании, 
докладывает главе своего ведомства о 
принятых постановлениях. Глава ве
домства, в случае несогласия с при
нятым постановлением, должен заявить 
протест об этом в письменной форме 
ведомству, созывавшему комиссию или 
совещание, в течение 48-ми часов 
с момента получения в ведомстве про
токола заседания; при отсутствии та
кого заявления вопрос, рассматрива
емый в комиссии или совещании, 
считается согласованным.

Примечание. Указанные правила 
не относятся к экстренным комис
сиям и совещаниям, по которым 
доклад представителя иедомства 
должен быть сделан главе ведом
ства немедленно, и последним немед
ленно же должен быть дай окон
чательный отзыв.

9. При внесении проекта постано
вления в законодательные органы по 
вопросам, предварительно разрешен
ным в комиссиях или совещаниях, к 
докладной записке прилагается про
токол заседания комиссии или сове
щания с особыми мнениями, если 
таковые заявлены.

10. Госплан, Главкооперком, Ком
внуторг и др. комиссии центрального 
характера, действующие на основании 
особых постановлений, вправе созы
вать, помимо заседаний самих комис
сий, совещания представителей ве
домств в порядке, установленном для
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Арт. 7—8 Ст. 7-8

для инших Наркоматів, згідно з п. п 
щ6и і пв“ і „г* арт. 1-го, 2-го і даль
ших арт. арт. цієї постанови.

Харків, дня 3-го січня 1924 р.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів М. ВлаОимирський.

Керуючий Справами
Раднаркому Ф. Беш.

Секретар РНК І. Стрілков.

Огодоіп. в .Вістях ВУЦВК і ХГВК“ від 
2-го лютого 1Й24 р., ч. 26.

Ч. 1

других Наркоматов, согласно п п. „б“, 
„вми „г“ ст. 1-й, ст. 2-й и последующих 
статей настоящего постановления.

Харьков, 3 января 1924 г.

Председатель Совета Народных
Комиссаров Л/. Владимирских^

Управляющий Делами 
Совнаркома .Ф. Бем.

Секретарь СНК И. Стрелков.

Распубд. в .Вістях ВУЦВК и ХГВК- 
от 2 февраля 1924 г., X* 26.

№ 1

8. Тимчасова інструкция про реорга
нізацію губерніальних і окружних 

відділів управління.

Рада Народніх комісарів постановила:

1. На підставі постанови IV Сесії 
ВУЦВК від 4 листопаду 1923 р. «Про 
Радянське будівництво», губерніальні 
й окружні відділи управлінь реорга
нізовуються згідно з цією інструк
цією й доданою схемою будови відділу 
управління.

2. Із функцій, що згідно з положен
ням про відділи управлінь і положен
ням Про губвиконкоми та губз'їзди й 
окрз'їзди та окрвиконкоми (36. Уз. 
1923 року, ч. 20-21, арт. 317-319), 
досі належали до компетенції відділів 
управлінь, вилучаються і передаються 
президії виконкому:

а) функції у справі організації, ке- 
ровництва й інструктування нижчих 
органів Радянської влади (виконкомів), 
включаючи райвиконкоми й сільради;

б) функції інформаційні й обліково- 
статистичні що-до зазначених органів, 
а також роботу що-до виборчої 
кампанії;

в) функції фінансово-господарські.

Примітка. Президія губвиконкому 
здійснює перелічені функції безпо 
середньо чи через свій секрета
ріат.

8. Временная инструкция о реорга
низации губернских и окружных 

отделов управления.

Совет Народных Комиссаров поста
новил:

1. На основании постановления 
ІУ-й Сессии ВУЦИК от 4 ноября І923 г. 
«О Советском строительстве» гу
бернские и окружные отделы управле
ния реорганизуются согласно насто
ящей инструкции и приложенной 
схемы структуры отдела управления.

2. Из функций, входящих до сих 
пор, согласно положений об отделах 
управления и положений о губиспол- 
комах и губс'ездах и окрс‘ездах и 
окрисполкомах (С. У. 1923 г., № 20— 
21, ст. 317,31)), в круг компетенции 
отделов управления, из'емлются и 
передаются президиуму исполкома:

а) функции по организации, руко
водству и инструктированию ниже 
стоящих органов Советской власти 
(исполкомов), включая райисполкомы 
и сельсоветы;

б) функции и информационные и 
учегно-статистические в отношении 
указанных органов, а также работа 
по выборной кампании;

в) финансово-хозяйственные функ
ции.

Примечание. Президиум губиспол- 
кома осуществляет перечисленные 
функции непосредственно или через 
свой секретариат.
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Арт. 8—9 Ст. 8-9

3. Статистичну частину актів ци
вільного стану передається відповід
ному статистичному бюру.

4. Уважаючи на зазначене в арт. 
арт. 2 і 3 цієї інструкції, орга
нізаційні п/відділи й відділки, а також 
фінансово-кошторисні частини відділів 
управління росформовуєтся, а їхні 
справи передаються секретаріятові 
президії губвиконкому.

Відомственну ж інформаційно-ста
тистичну роботу, що її не належить 
передавати секретаріятові президії, 
передається загальній канцелярії від
ділу управління.

5. Рівночасно з ліквідацією зазна
чених у § 4-ому частин, відділи упра
влінь реорганізується відповідно до 
нового обсягу їхньої компетенції згідно 
з схемою й штатами, зберігаючи давню 
назву «відділ управління» так для 
губерень, як і для округ.

Харків, дня 3-го січня 1924 р.

Заст. Голови. Ради Народи. Ком.
Владимирський.

Керуючий Справами Раднаркому
Ф. Бет.

Секретар РНК 7. Стріл ко в.

Ч. 1

3. Статистическая часть актов 
гражданского состояния передается в 
соответствующие статистические 
бюро.

4. Исходя из указанного в ст. ст. 
2 и 3 настоящей инструкции органи
зационные п/отделы и отделения, а 
также фин-сметные части отделов 
управления расформировываются, а 
их дела передаются в секретариат 
президиума губисполкома.

Ведомственная же информационно
статистическая работа, не подлежа
щая передаче в секретариат прези
диума, переносится в общую канце
лярию отдела управления.

5. Одновременно с ликвидацией 
указанных в § 4-м частей, отделы 
управления реорганизуются примени
тельно к новому об'єму их компе
тенции, согласно схемы и штатов, 
сохраняя прежнее наименование «от
дел управления» как для губерний, 
так и для округов.

Харьков, 3 января 1924 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров Л/. Владимирский.

Управляющий Делами Совнаркома
Ф. Беш.

Секретарь СНК 77. Стрелков.

№ 1

9. Про структуру губерніальних і 
окружних відділів управління.

Рада Народніх Комісарів постано
вила затвердити нижчеподану струк
туру губерніальних і окружних від
ділів управління;

І. Структура губерніяльного 
відділу управління.

Губерніальний відділ управління 
має 4 частини:

1. Секретаріат з загальною канце
лярією, інформаційно-статистичною ча
стиною й юрисконсульством.

9. Структура губернских и окружных 
Отделов управления.

Совет Народных Комиссаров поста
новил утвердить нижеследующую 
структуру губернских и окружных 
отделов управления;

I. Структура губернских и 
окружных отделов управления.

Губернский отдел управления заклю
чает в себе четыре части:

1. Секретариат с общей канцеля
рией, информационно-статистической 
частью и юрисконсультством.
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Арт. 9 Ст. 9

2. Адміністраційний п/відділ.
3. Губерніяльні управління міліції 

та розшуку.
4 Губерніяльна інспектура місць 

позбавлення волі.
Примітка. Самостійних госпо

дарських і фінансових частин відділ 
не має, а обслуговує його в цьому 
відношенні апарат президії губер
ніяльного виконавчого комітету.

2) Адміністраційний пі відділ.

1. Відділок адміністраційного до
гляду.

2. Закордонний.
3. Запису актів громадянського 

стану.
4. Секретаріят ліквідаційного комі

тету й МКС.

Примітка: Губерніяльний запис 
актів громадянського стану відає 
безпосередньо реєстрацією актів у 
губерніяльному місці.

3) Губсрш'/иьне управління міліції 
та розшуку маг:

1. Відділок губерніяльної міліції з
частинами:

а) Служби міліції (міськ. міліція 
та адресове бюро).

б) ОрганізаціЙно-муштровою (з ре
зервом).

2) Відділки губерніяльного розшуку 
інспекції:

Примітка. У Харкові, Київі, 
Одесі, Катеринославі поруч з від
ділком губерніяльного розшуку, 
губерніяльного управління міліції 
й розшуку є самостійні міські 
управління кримінального розшуку 
З’ окремими частинами:
а) Активного розшуку.
б) Реєстраційного бюра.
Зазначені міські управління кримі

нального розшуку підпорядковані 
безпосередньо завідувачам відділів 
управління.

3. Иолітінспекция.
4. Губінспектура місць позбавлення 

волі з інспекторами:
а) Адміністраційним, б) продукційним 

і в) культурно-освітнім.

Ч. 1

2. Административный п/отдел.
3. Губернские управления милиции 

и розыска.
4. Губинспектура мест лишения сво

боды.
Примечание. Самостоятельных хо

зяйственных и финансовых частей 
отдел не имеет и обслуживается 
в этом отношении аппаратом пр^ 
зидиуме губернского исполнитель
ного комитета.

2) Административный п/отдел.

1. Отделение административного 
надзора.

2. Иностранное.
3. Записи актов гражданского со

стояния.
4. Секретариат ликвидационного 

комитета и МЕКОСО.
Примечание. Губернская запись 

актов гражданского состояния ведает 
непосредственно регистрацией актов 
по губернскому городу.

3) Губернское управление милиции и 
розыска имеет:

1. Отделение губмилиции с частями;

а) Службы милиции (гормилиция и 
адресный стол).

б) Организационно-строевой (с ре
зервом).

2. Отделение губрозыска инспекции.

Примечание. В Харькове, Киеве, 
Одессе и Екатеринославе наряду 
с отделением губрозыска губерн
ского управления милиции и ро
зыска существуют самостоятельные 
городские управления уголовного 
розыска с отдельными частями:
а) Активно-розыскным,
б) Регистрационным бюро. 
Означенные городские управления

уголовного розыска подчинены непо
средственно заведующим отделом 
управления.

3. Политинспекция.
4. Губинспектура мест лишения сво

боды с инспекторами:
а) Аминистративным, б) производ

ственным и в) культпросветительным.

№ 1
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Арт. 9—10 № 1 Ст. 9-10

II. Структура окружного від
ділу управління.

Окружний відділ управління скла
дається з:

а) адміністраційного відділку й
б) окружного відділку міліції та 

розшуку та
в) загальної канцелярії (реєстратура, 

машинова частина) з інформаційно-ста
тистичним бюром, а також з діловод
ством будинку примусової праці.

1 .Адміністраційний відділок маєбюра:
а) загальне (загально - адміністра

ціє),
б) запису актів громадянського

стану (ЗАГС).
Примітка. Окружне бюро запису

актів громадянського стану віда-„
так само безпосередньо реєсі рацією
актів у окружному місті.
3. Окружне управління міліції та 

розшуку має:
а) міліційну частину (з адресовим 

бюром і камерою для затриманих) та
б) бюро розшуку.

Харків, дня 3-го січня 1924 р.

Голова Ради Народніх
Комісарів Владимирський.

Керуючий Справами
Раднаркому Веіа.

За Секретаря РНК Петров.

Ч. 1

II. Структура окружного отдела 
управления.

1. Окружной отдел управления со
стоит из:

а) административн. отделения,
б) окружного отделения милиции 

и розыска и
в) общей канцелярии (регистратура, 

машинная часть), со столом при ней 
информационно-статистическим, а так
же с делопроизводством по допру.

2. Административное отделение 
имеет столы:

а) общий (обше-административный),
б) записи актов гражданского со

стояния.
Примечание. Окружной ЗАГС ве

дает также непосредственно регист
рацией актов по окружному городу.

3. Окружное управление милиции 
и розыска имеет:

а) часть милиции (с адресным сто
лом и камерой для задержанных) и

б) розыскной стол.

Харьков, 3 января 1924 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров Владам ирский.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Вот.

За Секретаря С.Н.К. Петров.

10. Про штати губерніальних І окру
жних відділів управління.

Рада Народніх Комісарів постано
вляє затвердити й надати чинности 
нижчеподаним штатам губерніяльних 
і окружних відділів управління.

А.
І. Штати губерніяльних відділів 

управліня.
а, а. £.

Н а з в а  п о с а д и  М . І . І .
« я я

Завідувач відділу управління . 1 1 1  
Заступник завід, відділ, управ

ління (він же нач. губмілі- 
ції й розшуку........................... ................

10. 0 штатах губернских и окруж
ных отделов управления.

Совет Народных Комиссаров поста
новляет утвердить и ввести в дей
ствие нижеследующие штаты губерн
ских и окружных отделов управления.

А.
I. Штаты губернских отделов упра

вления.
тт м.

Наименование должностей « | 1а. — о.
-ям

Зав. отд. управл........................ 111
Зам. зав. отд. управл. (он же

нач. губмилиции и розыска)--------------
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Арт. 10 № 1 Ст. 1і0

/. Секретарі*!» і кпальна канцелярія.

Ч. 1

Секретар (він же начальник
канцелярії)............................. 1 1 1

Діловодів................................... 2 1 1
Реєстратор ............................... 1 1 —
Інформатор-статистик . . . 1 1 1
Машиністка............................... 1 1 1
К\гр‘єрів..................................... 2 2 1

8 7 5

Лом папи раннішій п/відділ.

Завідувач адміністр. п/відділу 1 1 1
» відділу адміністр.

Догляду й контролю . . . 1 1 1
Завідувач бюра стягань . . 1 1 1

» закордон, відділу . 1 1 1
Секрет, ліквідкому й МІКОТОС 1 1 1
Діловодів................................... 2 2 1
Конторист ................................. 1 1 1
Завідувач відділу запису актів

Громадянського стану (ЗАГС) 1 1 1
Діловод запис, актів громад.
стану ..................................... 1 1 1
Районових уповноважених . 3 2 —

Реєстраторів............................. 3 2 2
Архівар......................... 1 1 1
Помічник архівара.................... 1 —

Р а з о м  .  .  .
181512 
27 23 18

\
Примітка. До 1-го розряду віднесено 

Харківщину, Київщину, 
Одещину й Катерино- 
славщину.

» До 2 го розряду віднесено
Донеччину й Полтавщину.

» До 3-го розряду віднесено
Чернигівщину, Волинь і 
Поділля.

1.. Секретариат а общая канцелярия. 

Секретарь (он же иачканц.) . 1 1 1

Делопроизводитель................... 2 1 ‘ 1
Регистратор-.............................. 11 —
Информатор-статистик ... 111
Машинистка................................1 1 1
Курьеров........................ .. . . 2\2 1

8 7 5

.2. АдмннистратиепыН н/отоел.

Зав. админ, п/отделом ... 111
. » Отд. адм. надзора и конт. 1 1 1

» столом взысканий ... 111
» иностранн. отделением . 1 1 1  

Секрет, ликвидк и МЭКОСО 1 1 1 
Делопроизводителей . . . .  2 2 1
Райуполномоченных . . . .  3 2  —
Конторщик...........................................111
Зав. отд. ЗАГС'а................................. 111

Делопроизводителей ЗАГСа . 1 1 1

Регистраторов............................3 2 2
Архивариус.................................111
Пом. архивариуса......................1------------

' 181512
В с е г о .  . . 27 23 18

Примечание. К 1-му разр. отнесены 
Харьковск., Киевская, 
Одесская и Екатери- 
нославская губ.

> К 2-му разр. отнесены
Донецк, и Полтавск. г.

» К 3-му разр. отнесены
Черниговская, Волын
ская и Подольская губ.

II. Губерніальне управління міліції 
та роашуку.

II. Губернвное управление милиции 
и розыска.

II и .» і: и и о г а д м
її І *
"я і
•л « £— = н =« — Л 4.X = -^ і.

Наименование должностей ■! і і
}§ І І

Начальник міліції та роз
шуку ..................................  1 1 1

інспектор...............................  111

Нач. милиции и розыска . 

Инспектор...............................

1 1 1 

1 1 1
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1. Губерніальна Політ. Інспекція.

Ч. 1 Арт. 10 № 1 Ст. ю

/. Губнмитипспекция.

Губерн. Політ. Інспектор . 1 1 1
Політичн. Інспект. роз'їзди. 1 1 1

2. Відділ міліції.

Начальник відділу, він же
по.мічн. кач. міліції . . 1 1 1

1) Канцелярія.

Начальник канцелярії . . . 1 1 1
Ст. діловод загального ли-

стування (він жеархівар). 1 1 1

Ст. діловод служби міліції. 1 1 1

Ст. діловод організац.-облі-
кової частини...................... 1 1 1

Наказист ................................. 1 1 1
Машиністок-переписувач. . 3 3 2

Журналіст-реєстратор . . 1 1 1
Прибиральник ........................ 1 1 1

10 10 9

а) Вюро Лртнлеріимою постачання.

Завідувач бюра, він же за-
відувач зброї . * » . 1 1 1

Діловод.................................... 1 1 1
2 2 2

Разом у канцел. . 12 12 11

2) Міська Міліція.

Начальник Міліції . . . . 1 1 -

Діловодів................................. ЗО 1 1
Завідувач камери сховищ. . — — 1
Ключниів.................................. — — 3

4 2 5

3) Лоресове бюро.

Завідувач бюра....................... 1 1 1
Діловод, він же касир . . 1 1 1

Прибиральник-посильник . 1 1 1
Реєстратор ............................. 101*) —

4 4 3

*) залишено умовно.
*) Реєстраторів тримається з розра

хунку 1 на 5000О людности.

*) Оставлены условно. •
5) Регистраторы содержатся но рассчету 

1 на каждые 50000 населення.

22

Губполитинспектор . . . 1 1 1
Полит, инспектор раз‘ездн. 

2. Отдел .милиции.

1 « 1

Нач. отдела, он же пом.
нач. по милиции . . . 1 1 1

I) Канцелярии.

Начканц..................................
Ст. делопроизвод. обшей 

переписки (он же архи-

1 1 1

вариус)...............................
Ст. делопроизвод. по служ.

1 1 1

милиции ............................
Ст. делопроизвод. по орг.

1 1 1

учет, части.......................... 1 1 1
1
о

Приказист .......................... 1 1
Машинисток-переписчиц . яV 3
Журналист-регистратор . . 1 1 1
Уборщик................................. 1 1 1

•
То" 10 О

(і) ОтОел Артиллерийской 
жения.

'• (\ип 7.

Зав. столом —он же зав.
. оружием . ........................... 1 1 1
Делопроизводитель . . . 1 1 1

Всего по канцелярии . 2 "Т 2

2) Чппш, Гормилнпн

12

о.

12 11

Нач. части.............................. 1 1
Делопроизводителей . . . 3>)і 1 1
Зав. камерой хранилищ . . — — 1
Ключников '............................ — — 3

4 > 5

3) Адресный' стол.

Зав. столом........................1
Делопроизводитель, он же

1 1

кассир ...........................  1 1 1
Уборщиков-посыльных. . 1 1 1
Регистраторов................... 1*) I Г -

4 4 3



Арт. 10 М* 1 Ст. юЧ. 1

4у Нідділ Розшуку ,).

Інспектор............................... 11 —
Діловод...................... ... '. . 1 1 —

2 2 —

Разом у Міліції . . 27 25 24

.'}) ІІШ.І іудврнІяМ.НОЮ .МІСЬКОЮ КрИ-

мінальною розшуку Ч * * * * 9).

На чолі відділу помічн. начальн.
Міліції у справі розшуку. . . 1

/. Частина активною розшуку.

Інспекторів..........................................З *)
Агентів...............................................6
Агентів секретних.............................З
Поводар собак (гончіві нишпорок 1
Діловод............................................. 1
Переписувач ..................................  1

15

?. Негті/нпіідис о про.

Завідувач бюра...............................1
Завідувач бюра розшуку . . . 1 
Фотограф........................................ 1

З

.7. Інспекційна ча/'пінна *)• 

Інспектор ........................................  1
Діловод....................... . . . . 1

2
Разом у відділі розшуку . . 21 ч.

Разом у міліції й розшукові у 
решти губерень..........................45 ч.

4) Ошде.і Розыска *)

Инспектор.........................1 1
Делопроизводитель ... 1 1 _

~2
Всего по милиции. 27 25 24

V

іі) Ошде.і іуд. юр. у і о.і. розьіі-ка -,

Во главе отдела стоит пом. 
нач. милиции по розыски.- 
части..................................  1 чел.

/. Л копнит-розыскная чаете.

Инспекторов...........................  3 *)
Агентов.................................. о
Агентов секретных . . . .  3
Проводников собак и шеек. . 1
Делопроизводитель.............. 1
Переписчик............................ 1

15 чел.

2. Ґеіастрацнонное дю/ю.

Зав. бюро......................... . . 1
Зав. столом розыска. . . . 1
Фотограф.........................

3 чел.

.7. Инспекторская часть х).

Инспектор ....................... . . 1
Делопроизводитель. . . . . 1

2 чел.
Итого по отд. розыска 21 чел.

Всего по милиции и розыску
по остальным губерниям. 45 чел.

Ч Керує праце» органів роошуку на
місцях.

•> Тільки для решті губеремь.
•і Інспекторів тримаються відповідно до 

числа міліцій». район.
Ч Керуя праце» ер гаю в роашуку на

місцях.

Ч Руководит іхчботой органон ]и>ты<-ка 
на местах.

і) Только для оггальн. губернии.
*) Инспектора содержатся по числу 

внлиц. районов.
Ч Рукоіюдит работой органон розыска 

на местах.
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Пі. Міське управління кримінального
розшуку (окремо від міліції).

НАРВА ПОСАДІ!

і

■ 5
2 ~ 
2 2
хьг

• — Є £ і:

її!

Начальник Міськ. Розшуку 1 і
Помічник його.......................... 1 і

2 2

7. Ліоні.і окшпничк>-\ннчіуку.

інспекторів........................... 0 6
Агентів ................................ 32 18

» секретних . . . 12 6
Поводарів собак (гончів) ни

шпорок . . . . 2 1
Уповноважених . . . . 3 —
Тригер (парикмахер) голяр 1 —■

59 31

і. І'>чспі/>.-()аі;пііиоскопічнс от/ю.

Завідувач Вюра....................... 1 1
Реєстраторів-дактилоскопів 2 1
Завідув Бюра Розшуку . . 1 1
Фотограф................................. 1 1

5 4

.;. /іанке.ія/іія.

Начальник канцелярії (він
же скарбник)........................ 1 1 «)

Скарбник ............................. 2 1
Лі доводі в............................... 1 1
Переписувач .......................... 1 1
Машиністка............................. 1 1
Журналіст................................ 1 1
Завідувач сховища . . . 1 —
Ключників . ............................. 3 3
К\*р*єрів................................... 1 —
Убнральників........................... 2 1

13 9
Разом у міськ. розшуку 79 46

__  і
1 • Шдловілно до рнион. міста.

Ріп же завідувач сховища.

III. Городской управ млив угол. ро-
зысиа (отдельно от милиции).

>• X ~ X
Наименование должностей - X 5

кЬ
- г: Г *
Р і• гг 2 2X с

Начальник горрозыска . . 1 1
Пом. его................................. 1 1

->4т 2

/. . \ктняін>-[іі>.гьи:кной ошОе.і

Инспекторов ........................ ч 6 »)
Агентов ....... ......................... 32 18

.. секретных . . . 12 о
Проводников собак ищеек ? 1

Уполномоченных . . . . 3 _

Гример-парикмахер . . . 1 —

59 31

?. Решті р. ііакиш.іосиоїшчеек. оюро.

Зав бюро............................... 1 1
Регистраторов-дактилоскоп. 2 1
Зав. столом розыска . . 1 1
Фотограф.............................. 1 1

5 4 ^

.7. Ііішце.іяріїя.

Начальник канцелярии (он
же казначей) ................... 1 1 *)

Делопроизводителей . . . 2 1
Переписчик ......................... 1 1
Машинисток . ... • 1 1
Журналист............................ 1 1
Зав. хранилищем . . . . 1 —
Ключников ........................... 3 3
Курьеров .............................. 1 —
Уборщиков............................ 2 1

13 9
Итого по горрозыску . 79 4б

Ч По числу (ккйонон города. 
5) Он же ;іав. хранилищем
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Арт. 10 .N1 1 Ст. 10Ч. 1

IV. Губзрніялмю Інспекція місць 
позбавлення волі

(при відділі управління).

Губерніальний Інспектор . . . .  1 
Помічн. Інспектора (він же інспек

тор продукційної частини) . . I і  * )  
Культурно-лолітичн. інспектор. . . 1
Діловод.............................................. 1
Конторист ......................................... 1і)
Інспектор-Агроном............................1 *)

Примітка. Діловод і конторист 
при об'єднанні губерніяльн. інспекції 
місць позбавлення волі з відділом 
управління увіходять до канцелярії 
відділу управління, що й обслуговує 
губерніальну інспекцію місць пода
вленна волі.

Б.

IV. Губккспекции ш с т  лишения сво- 
боды

(при отделе управления).

Губинспектор .....................................  1
Пом. инспектора (он же инспек

тор по произвол, масти . . - . 1  1 у 
Культполитинспектор . . . ,\ 1
Делопроизводитель........................... 1
Конторщик...........................................1 і I
Инспектор-Агроном................................ Iі)

Примечание. Делопроизводитель 
и конторщик, при об'единении губ- 
инспекции мест лишения свободи 
с отделом управления входят в кан
целярию отдела управления, кото
рая и обслуживает губинспекцию 
мест лишения свободы.

Б.

І. Штати окружних відділів Упра
вління.

І. Штаты окружных отделов упра
вления.

Плана нога дм Число
особ Пам мономан не дол жности Числе*

•ищ

Завідувач відділу управління . . —
Заступник голови окр. викон

кому ........................................... 1
Заступи, завідує, відділу — на- 

чальн. міліції й розшуку . . —
Секретар (він же завідувач кан

целярії) .................................. 1
2

/) Запільна канцелярія.

Діловод.......................................  1
Реєстратор-журналіст . . . .  1
Машимістка................................  1
Інфоматор-статнстик ... .1
Кур'єрів..................................... ...  1—2*)

5—ь

і) За винятком Волині.
*> Посада агронома-інепектооа *• фа

культативна П вводиться, в ралі потреби, 
в тих губерніяльн. інспекціях, що ьііають 
«ільсько-госиодарськпми колоніями.

Ч В губериіжльттх містах і місті Ми
колаїв!—?.

Зав. отд. управлення—зам. пред, 
окр. исполкома............................. 1

Зам. зав. отделом—нач. милиции
и розыска ......................................  -

Секретарь, он же завканц . . . 1

>

7) Общая Канцелярия.

Делопроизводитель ........................  1
Регистратор-журналист ... 1
Машинистка 1
Информатор-статистик ... 1
Курьеров...................... .... 1 — 2 3>

5—о

') За исключением Волынской губернии.
*» Должность агроном - инспектора 

является факультативной к вводится в 
случае надобности в тех губернских инспек
циях. в велении которых имеются сель
ско-хозяйственные колонии.

Ч В губ. городах и гор. Николаев*—
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•ч. 1 Арт. 10 Ст. 10№ 1 .

■ >; ЛОмінісшринійн/ш вітіл.

Завід. Адміністрацій*!. Відділку . 1
Зав. бюра адмін. догляду й стягань 1 
Зав. бюра запису актів гром, стану 1

Реєстраторів бюра запису актів
громад, стану................................2

Секретар Ліквідац. Комісії ... 1
6

Разом . . . 13—14 чел.

:і) Лвлпт. ошйелєн**.

Зав. админ, отделением . . . .  1  
Зав. столом админ, кадз. и взыск. 1 
Зав. столом записи актов и гра-

жданск. состояния..........................1
Регистраторов записи актов гра-

жданск. состояния ........................  2
Секретарь ликвид. комис. ... 1

6
Итого . . . . 13—14 чел.

7 У Окружне упр/ІОЛІііиЯ МІ.І/ції 
розшук/; 1).

.7) Окр. упр. милиции и розыска. *)

Начальник Міліції і розшуку . 1
Помічник його..................................2 *)
Політнчн. інспектор.........................1

4

Нач. милиции и розыска ... 1
Помощник его 2 *)
Политинслектор . . . .  1

* ---------- Г"
а; Канцелярія і ніоділ. міліції. а; Канцелярия и отдел милиции.

Нач. Канцелярії (він же скарбник) 1
Діловодів............................................. 3
Реєстратор-журналіст....................... 1
Машиністок......................................... 2
Завід, арештак. камери . . . .  1
Завідувач адресового бюра 3) . 1
Реєстратор адресового бюра 3) . 1 ‘)

10
о) Июро розшуку *).

інс лекторів кримінального розшуку 1
Агентів................................... • . . З
Реєстратор-дактилоскоп . . . . 1

З
Разом у Міліції і Розшукові . 19 ч.
Разом нормальний штат у Ок

ружному Відділі Управління 32—31 ч.

’) При Окрузі к кінний резерв з 15-ох 
особ.

Дли обслугованая округових міот трнма- 
ті.ся міліціонерів ! на 1.000 людности и 

рпііміовіїх доглядачів 1 на 1.0000 людности.

•_'! Один для міліції і один для розшуку.

яі У губерніяльинх містах адресовнх 
бк-р окрутових управлінь нема: їхні функ
ції передаютьс я Бюртші Губерніяльн. Упра
влінь.

4) Число реєстраторів по над 1 збіль- 
шустся залежно від кількості! люд иск дн, 
з розрахунку 1 на 50 тне. людности.

3) У містах: Миколаїв!, Таганрозі, Лу
ганську. Маріуполі, Херсоні. Крсмінчуці, 
Лвсаііегграді й Запорожжі Бюра Розшуку 
утримуються за спеціяльинмн штатами.

Нач. канцелярии —он же казначей 1
Делопроизводителей .....................  З
Регистратор-журналист . . . .  1
Машинисток . .........................2
Завед. арестной камерой ... 1

„ адресным столом3) . . . 1 
Регистратор адресного стола 3) . 1 ‘)

10
о) Розыскной стол *).

Инспекторов уголовн. розыска . 1
Агентов ...........................................  3
Регистратор-дактилоскоп ... 1

3
Итого по милиции и розыску . 19 ч.
Всего нормальный штат по 

окр. отделу управления . . 32-31 ч.

•) При Округе содержится К01ШЫЙ резерв 
в составе 13-ти человек.

Для обслуживания окргородов содер
жится милиционеров но расечету 1 на ка
ждую 1000 населения и райнядзиратедей 
по рассчету 1 на каждые 10.000 чассления.

2) Один по милиции н один по ро
зыску.

-) В губго|юдах ал)к:сныс столы окр. 
управлений исключаются с возложением 
их функций на стол губуправленнй.

•) Свыше одного число регистраторов 
увеличивается в зависимости от коднч. 
населения, из рассчтгаї на каждые 50 тыс. 
человек.

5) Ь і-ородах: Николаеве, Таганроге, 
Луганске, Мариуполе. Херсоне,Кременчуге, 
Клнсавстграде и Запорожья. Розыскные 
СТОЛЫ содержатся но особым штатам.
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Арт. 10 Ст. 10

II. Штати бюра кримінального розшуку 
окружних управлінь міліції та роз

шуку.

(У 8 містах: ДОиколаїві, Кремінчуці. 
Запорожжі, Лисаветграді, Херсоні, 
Таганрозі, Маріуполі й Луганську).

Завідувач бюра-Пом. Началь
ника Округового Управління,

Міліції й Розшуку......................  —

]. Чаг тиші активною розшуку.

Інспектор ........................................  1
Агентів............................ ...  . . 4
Діловодів......................................   . 1

6

/. Реєстраційно-Дактплоек. Гноро.

Реестратор-дактилоскоп ... 1
Фотограф......................................... 1
Завідувач Вюра Розшуку ... 1

З
Разом . . 9 ч. 

Разом у 36-ти округов, мі
стах по 32 ч................................ 1.152 ч.

Разом у 7-ми округов, містах 
по Зб ч. . . . . . .  252 ч.
• Разом в 1-му (Миколаєві) 37 ч. 37 ч. 

Разом Ц-тн (губ, містах) 31 ч. 279 ч. 
Разом у 53-х окружн. містах 1.720 ч.

Число реєстраторів у адресових 
бюрах збільшується по-над 1 чел. з 
розрахунку—на 50.000 міської людное - 
лч додасться 1 реестра :ор.

Харків, дня 3-го січня 1924 р.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів В киЫмирський.

Керуючий Справами Раднарко.му Бет.

За Секретаря РНК А. Петров.

Ч 1

II. Штат уголовно-розыскных столов 
окружных управлений милиции и 

розыска.

(В 8 городах: Николаеве, Кременчуге, 
Запорожье, Елисаветграде,' Херсоне, 

Таганроге, Мариуполе и Луганске).

Зав. столом—пом. н-ка окр. 
Управления милиции и ро
зыска ............................................—

1. Лктивно-розысыная чисто.

№ 1

Инспектор ........................................  1
Агентов ............................................  4
Делопроизводитель . . . .  .  .  1

6

2. Решетр.-дакш плоек, бюро.

Регистр, дактилоскоп........................1
Фотограф............................................1
Зав. стол, розыска...................... 1

3
Итого . . . .  9  ч .

в 36 окргородах по 32 ч. . .1152 ч.

в 7 * „ 36 „ . . 252 ,

. 1 (Николаеве) „ 37 „ . . 37 „
и 9 губгородах , 31 „ . . 279 „ ■

Всего в 53 окргородах . . 1.720 ч.

Количество регистраторов адресных 
столов увеличивается свыше 1-го чел. 
из рассчета—на каждые 50,000 чел. 
городского населения добавляется 1 
регистратор.

Харьков, 3 января 1924 г.

Зам. Председателя 
Совета Народных Комиссаров

Владимирский.

Управляющий Делами Совнаркома
, Пені.

За Секретаря СНК Петров.

Вщиинх Наро-нюю Комісаріату Юстиції.
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З М І С Т

Постанови РНК

(9—10 січня 1921 року)

. Про порядок внесення законопроектів 
фінансового характеру до Раднаркому.

!. Про ногуберніяльні грошові еквіва
ленти заміни пуда жита по податку.

і. Інструкція про реорганізацію губерні
альних відділів народньої освіти.

І. Про штати губерніальних відділів 
народньої освіти.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Постановления СНК.

(9—10 января 1921 г.).

И. О порядке внесения законопроектов 
финансового характера в Совнарком.

12. О погубернских денежных эквивален
тах замены пуда ржи по налогу.

13. Инструкция о реорганизации губерн
ских отделов народного образования.

14. О штатах губернских отделов народ
ного образования.

останови Ради Народній Комі
сарів.

1. Про порядок внесення законо- 
роектів фінансового характеру до 

Раднаркому.

Доповнючи декрет РНК від 25 січня 
921 р. «Про порядок розгляду й 
голошування законодавчих і урядових 
ктів» (36. Уз. 1921 р., ч. 1, арт. 22), 
ада Народніх Комісарів постановила: 1

1. Окремі відомства перед внесенням 
•інансових законопроектів до Ради 
ародніх Комісарів, мусять їх надси- 
ати для погоджування до Держплану 

Народнього Комісаріяту Фінансів.

Постановления Совета Народных 
Комиссаров.

11. О порядке внесения законопроек
тов финансового характера в Совнар

ком.

В дополнение декрета своего от 
25 января 1921 г. „О порядке рас
смотрения и опубликования законода
тельных и правительственных актов“ 
(Собр. Узак. 1921 г., № 1, ст. 22), 
Совет Народных Комиссаров поста
новил:

1. Отдельные ведомства, до внесения 
законопроектов финансового харак
тера в Совет Народных Комиссаров, 
обязаны таковые препроводить на 
согласование в Госплан и Народный 
Комиссариат Финансов.
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І. Держплаи і НародшЯ Комісжріят 
'Фінансів мусять дати на законопроект 
свій, висновок не фізніш двох тижнів 
з дня одержання.-В окремих випадках 
Голова Раднаркому може скоротити 
речинець своїм рос пораженням.

. •. і V • - > г
Харків, дня 9-го січня 1924 р.О•  ®  • • ' V I

Заст. Голову Ради Народ щх
". с- Комісарів ВіюАкми/юікий.

Керуючий (Справами Раднаркому
Ф. Веха.

За Секретаря РНК А. Петров.

2. Гоаплан и Народный Комиссариат 
Финансов обязаны дать по законо
проект^ свое заключение не позднее 
двух недель со дня получения законо
проекта. В отдельных случаях срок 
может быть сокращен распоряжением 
Лредсовнаркома.

Харьков, 9-го января 1924 г.

Зам. Председателя Совета Народ
ных Комиссаров 1/. Влодилтрск

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Лет.

• ' С • Г
За Секретаря СНК А. Петров.

12. Про погуберюяльні грошові екві
валенти заміни пуда жита по податну.

. . . .  і**.' .
12. О* губернских денежных экви
валентах замены пуда ржи во налогу.

Рада Народніх Комісарів постановила:

Встановити з 7-го січня 1924 року 
надалі до зміни такі погуберніяльні

Совет Народных Комиссаров пост - 
новил:

Установить с 7-го января 1924 года 
впредь до изменения следующие по
губернские денежные эквиваленты 
замены пуда ржи по налогу: 
по Волынской губ. ... 55 черв. коп. 
» Донецкой » . . . 65 » »
» Екатерин. »................. 55 » »

Киевской » . 5(Т »
«'Одесской » .55 » *
» Подольской » ... 60 » »
* Полтавской * . . .. 55 » »
■» Харьковск. » ... 52 » »
»• Черниговск. » ... 50 » »

грошові еквіваленти заміни пуда жита
по податку: 

по Волині . . . - .55 черв. коп.
» Донеччині. . . >» »
» Катеринослав^цині. 55- * > *
» Київщині . . . . 50 » »• и»
> Одещині. . . » »
» Подділі . . . > »
» Полтавщині . і . 55 * .
» Харківщині *. . . 52 » ;» ».'
> Чернигівщині. . . 50 » »

Харків, дня 10-го січня 1924 р, Харьков, 10-го января 1924 года.

Зам. Председателя Совета Народні 
Комиссаров Владимире*г

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів Владимирський.

Керуючий Справами Раднаркому
Ф. Лет.

Секретар РНК И. Стріл ко в.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Леш

Секретарь СНК И. Стрелков.
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13. Іяструїіція про реор* анізаїЖо гу- 
берніяльиіх відділів народньої Освіти.

Рада Цародніх Комісарів постано
вила:

1. Постанова IV Сесії ВУЦВК «Про 
Радянське будівництво» (36. Уз. за 
1923 р., ч. 46, арт. 571), зберігаючи* 
губерніальні відділи народньої освіти, 
як самостійні відділи губерніяльних 
виконавчих комітетів, поглиблює зав
дання губерніяльного відділу народньої 
освіти, як ілспекційного органу, відпо
відно до засад, викладених у Кодексі 
Законів про Народню Освіту УСРР 
(кн. 1-а, розд. 3-й, арт. арт. 66—72); 
на підставі цих засад на інспектуру 
покладено провадити плановий нагляд 
за діяльність культурно-освітніх і 
ші^ільро-виховальних установ, інструк
тувати їх і контролювати так-з боку 
методологічного, як і адміністрацій но* 
у^сподарськбго.
V г * П «г • • *
§ ..

і
. 2. У звязку з виділом, згідно з 
вишевикладеиою постановою Сесії 
ВУЦИК, усіх шкільних закладів і куль
турно-освітніх установ у самостійні 
бюджетово-господарські одиниці й 
ліквідацією спеціяЛьних постачальних 
органів, у відділах губерніяльних. ви
конавчих комітетів, зокрема, ,в губер
ніяльних відділах народньої осціти, 
одну з найголовніших змїн'.в діяль* 
ності губерніяльних відділів народньої 
освіти становить зміна його завдань 
у газузі постачанням відповідно до 
цього зміна штатів фінансово-поста
чального аппарату.

3. Віднині усі шкільні заклади й 
культурно-освітні установи з госпо
дарського боку є самостійні в межах 
затвердженого кошторису, з тим що 
жадних централізованих органів по
стачання при відділах народньої освіти 
і відділах коммунального господарства 
не організується.

13. Инструкция о реорганизации гу
бернских отделов народного образо- 

ванты

Совет Народных Комиссаров поста
новил:/; : і

1. Постановление I У-й Сессии 
ВУЦИК «О советском строительстве» 
(Собр. Уз. за І9Щ., Л| 46, . ст. 571), 
сохраняя губернские отделы народно
го образования, как самостоятельные 
отделы губернских исполнительных 
комитетов, углубляет задачи губерн
ского отдела народного образования, 
как органа инспектирующего, в со
ответствии с положениями, изложен
ными в Кодексе Законов о Народном 
Просвещении УССР (кн. 1-я, разд. 
3-й, ст.ст. 66-Т-72), согласно коим на 
инспектуру возложено плановое на
блюдение за деятельностью культурно- 
просветительных! и учебно-воспита
тельных учреждений, инструктирова
ние их и контроль,. как В МЄТОДОЛОт 

гическом, так и в административно- 
хозяйственном отношениях.

2. В связи .с выделением, согласно
вышеизложенного постановления Сес
сии ВУЦИК, всех учебных заведений 
и культурно-просветительных учре
ждений в самостоятельные бюджетно
хозяйственные единицы и упраздне
нием особых снабженческих органов 
в отделах губернских исполнительных 
комитетов, в частности, губернских 
отделах народного образования,—од
ним из главных изменений в деятель
ности губернских отделов народного 
образования является изменение
задач его в области снабжения
и соответствующее изменение шта
тов финансово-снабженческого аппа
рата,

3. Отныне все учебные заведения и 
культурно-просветительные учрежде
ния ведут свою хозяйственную жизнь 
самостоятельно в пределах утвержден
ной сметы, при чем никаких централи
зованных органов снабжения при от
делах народного образования и отде
лах коммунального хозяйства не 
организуется.

^2 * Ст. 13
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Масову закупівлю або заготовку 
інвентаря, палива, городини то-шо 
дозволяється в кожному окремому 
випадку за згодою губерніяльного 
відділу народньої освіти з належними 
органами, залежно від матеріальної 
корисности.

4. Кошториси установ, що знахо
дяться на місцевому бюджеті, складають 
відділи народньої освіти на підставі 
кошторисів, поданих окремими уста
новами й затверджують їх відповідні 
виконавчі комітети,

5. Завідувачі губерніяльних відділів 
народньої освіти зараджують кре
дитами, видаваними губерніальними 
виконавчими комітетами, розасигно- 
вують зазначені кредити без
посередньо підпорядкованим їм уста
новам і контролюють правильність і 
доцільність витрати установами вида
них їм коштів так із місцевого бюджету, 
як і з державного бюджету, а також 
з фонду спеціальних коштів.

У губерніяльних відділах народньої 
освіти провадиться загальний мате
ріальний облік і зосереджується гро
шова звітність по всіх установах 
відділу народньої освіти в губерні.

6. При губерніяльних відділах на 
родньої освіти лишаються тільки 
комори спеціального технічного поста
чання (книгами й шкільними прила
дами). Жадних инших комор бути не 
може.

7 Для керування та інструктування 
підпорядкованими установами, а також 
контроля їхньої фінансово-госпо
дарської роботи, так само й для тех
нічного виконання звітности губер- 
ніяьних відділів народньої освіти перед 
Народнім Комісаріатом Освіти відпо
відно до встановлених для цього правил 
губерніальний відділ народньоі освіти 
має в свойому складі спеціальний

Массовые же закупки или заготов
ки инвентаря, топлива, овошей и т. п. 
разрешаются в каждом отдельном 
случае соглашением губернского отде
ла народного образования с подлежа
щими органами, в зависимости от 
материальной выгоды.

5. Сметы учреждений, находящихся 
на местном бюджете, составляются 
отделами народного образования на 
основании смет, представленных от
дельными учреждениями и утвержда
ются соответствующими исполнитель
ными комитетами.

5. Заведующие губернскими отдела
ми народного образования являются 
распорядителями отпускаемых губерн
скими исполнительными комитетами 
кредитов, разассигновывают указанные 
кредиты непосредственно подведом
ственным им учреждениям и осуще
ствляют контроль над правильным ц 
целесообразным рас ходова 'Мем учре
ждениями отпущенных И М  средств, 
как по местному бюджету, так 
и по государственному бюджету, 
а равно и по фонду специальных 
средств.

В губернских отделах народного 
образования производится обший ма
териальный учет и сосредоточивается 
денежная отчетность по всем учре 
ждениям отдела народного образова
ния в губернии.

6. При губернских отделах народ
ного образования остаются только 
склады специального технического 
снабжения (книгами и учебными по
собиями). Никаких других складов и< 
должно быть.

7. Для руководства и инструктиро
вания подведомственных учреждений, 
а равно контроля их в области хо
зяйственной их работы, а также для 
технического выполнения отчетности 
губернских отделов народного обрело* 
вания перед Народным Комиссариатом 
Просвещения по установленным на то 
правилам, губернский отдел народного 
образования имеет в своем составе
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штат співробітників згідно з штатами, 
затвердженими постановою РНК від 
10-го січня 1924 р.

Харків, дня 10-го січня 1924 р.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів Владимирський.

Керуючий Справами Раднаркому
Ф. Бега .

Секретар РНК І. Стрілкав.

Оголошено в «Вістях ВУЦВК і ХГВК» 
■ід 5 лютого 1924 р., ч. 28.

Ч. 2

специальный штат сотрудников, со
гласно штатам, утвержденным поста
новлением СНК от 10 января 1924 г.

г. Харьков, 10 января 1924 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров .1/. Владимирский.

Управляющий Делами Совнаркома
Ф. Бега.

Секретарь СНК И. Стрелков.

Распубликовано в  «Вістях ВУЦВК к 
ХВГК» от 5-го февраля 1924 г.. Л» 28.

;№ 2

V/
14. Про штати губерніяльних відділів 

народньоі освіти.
І рГ'(А';№ Ї./'.Г 

Рада НародніхПСомісарів постано
вила затвердити та. надати чинности 
нижчеподаними штатам губерніяльних 
відділів народньоі освіти.

І. Штати Волинської Губ- 
наросвіти.

1. Завідувач Губнаросвіти ... 1
1

А. Канцелярія.

1. Секретар Губнаросвіти . . 1
2. Статистик....................................  1
3. Реєстратор.................................  1
4. Маиіиністок.................................. 2
5. Діловод .  1
6. Кур’єр..........................................  1
7. Сторож........................................  1

8

Б Фінансово-матеріяльна й поста
чальна частина.

1. Бухгалтер................................... 1
2. Рахівників..................................  2

З

К о м о  /> в.

1. Комірник..................................... 1
2. Робітник..................................... ......1_

14. 0 штатах губернских отделов 
. народного образования.

Совет Народных Комиссаров по
становил утвердить и ввести в дей
ствие нижеследующие штаты губерн
ских отделов народного образования.

I. Штаты Волынского Губнар- 
образа.

1. Заведующий Губнаробразом . 1
Т

А. Канцелярия.

1. Секретарь Губнаробраза ... 1
2. Статистик........................................ 1
3. Регистратор.................................... 1
4. Машинисток....................................  2
5. Делопроизводителей .................... 1
6. Курьеров..................... • . . . 1
7. Сторож.........................................  1

8

Б. Финансово-материальн. снабжен, 
часть

1. Бухгалтер......................................  1
2. Счетовод.......................................  2

^ 3

С к .« а 0.

1. Кладовщик...................................... 1
2. Рабочий..........................................  1

--------  2



В. Інспектура.

а) Соцвих.

1. Старший інспектор . . . .  1
2. Інспектор дитячих будинків

і дошкільних установ ... 1
3. Інспектор трудових шкіл . . 1
4. Інспектор охорони дитин

ства ..............................................  1
5. Інспектор позашкільних за

ходів і дитячого руху ... 1
5

Ч. 2 Арт. 14

В. Инспектура. • і

а) Со це ос,

1. Старший инспектор...............  1
2. Инспектор детских домов и

дошк. учреждений.................  1
3. Инспектор трудшкол . . . .  1
4. Инспектор охраны детства . . 1

№ 2 Ст. 14

5. Инспектор внешкольных меро
приятий и по детдвижению ._____ 1_

5

б) Профос віта.

1. Старший інспектор з покла
денням на нього одної вер
тикалі ...........................................  1

2. Інспектор Індустріяльно-тех-
НІЧНОІ освіти...............................  1

3. Інспектор сільско - господар
ської освіти .................................  1

4. Інспектор мистецької й
педагогічної освіти . . . .  1

5. Інспектор відділу професій
ної освіти робітників і від
ділу проф. освіт. робіт, 
молоді..........................................  1

5

б) ІІрофобр.

1. Старший инспектор с возложе*
ниєм на него одной вертикали . 1

2. Инспектор инстр. техническ.
образования ................................ 1

3. Инспектор сел. хоз. образо
вания .............................................1

4. Инспектор худ. и педагогич.
образования ...............................  1

5. Инспектор опора и опормела. 1

5

в) Політосвіта. в) Политпросвет.

1. Старший Інспектор . . . . 1
2 .Інспектор клубної і біблі

отечної справи ......................... 1
3. Інспектор ліквідації непись- 

менности .................................. 1
4. Інспектор екскурсійної ви

став. музейної справи й ми
стецтва ..................................... 1

4

*) Раднац.иен.

1. Інспектор єврейських уста
нов ............................................ 1

2. Інспектор польських уста
нов ............................................. 1

3. Інспектор німецьких уста
нов . . •....................................... 1

4. Інспектор чесько - словаць
ких установ . . .-. . -. . . 1

4

34

1. Старший инспектор................... 1
2. Инспектор по клуби, и библ. 

делу............................................ 1
3. Инспектор ликбеза ................... 1

4. Инспектор экскур. выставоч. 
музейн. дела и искусств . . .

1
г

Совнацмен. •

4'"

1. Инспектор по евр. учрежд. . 1

2. Инспектор » польск. » . . 1

3. Инспектор » немецк. » . . 1

4. Инспектор » чех.словацк.учр. 1

4
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г

Г. Управління в справах друну.

1. Політінспектор . . . . 1
2. Політредактор............................. 1

2”

Р а з о м ...................... 34

II. • Штати Донецької Губнар- 
• освіти.

1. Завідувач Губнаросвіти . . . 1
1

А. Канцелярія,

1. Секретар Губнарсовіти . . . 1
2. Діловод......................................... 1
3. Іиформатор-статистик., . . • 1
4. Машиністок.................................. 2
5. Реєстратор ................................. 1
6. Кур'єр.................................................. 1
7. Сторож. • ..................................... 1
8. Конторист.................................... 1

9

В. ФІнансово-матеріяльна й поста-
чальна частина.

1. Бухгалтер.................................... 1
2. Ст. рахівник................................. 1
3. Рахівників.................................... 2

4

К о м о р а .

1. Комірник....................................... 1
2. Робітник....................................... 1

2

В. Інспектура.

а )  Соцвих.

1. Старший Інспектор..................... 1
2. Інспектор дитячих будинків і 

дошкільних установ . . . . . 1
3. Інспектор трудових шкіл. . . 1
4. Інспектор охорони дитинства. 1
5. Інспектор позашкільних за

ходів і дитячого руху . . . . 1

5

35

1. Политинспектор ............................. 1
2. Политредактор .............................. 1

2

В с е г о ........................... 3 4

II. Штаты Донецкого Губнар- 
образа.

1. Заведующий Губнаробразом . 1
1

А .  Канцелярия.

1. Секретарь Губнаробраза . . . 1
2. Делопроизводитель ...................... 1
3. Информатор—статистик . . . 1
4. Машинисток . . . . . . . . 2
5 .Регистратор ................................... 1
6. Курьер............................................. 1
7. Сторож . . . .‘.................................... 1
8. Конторщик...................................... 1

9

Б. Фин. и материальн. снабжен.
часть.

1. Бухгалтер ....................................... 1
2. Ст. счетовод .................................. 1
3. Счетоводов .................................... 2

4

С к л а  д .

1. Кладовщик...................................... 1
2. Рабочий ......................................... 1

2

В .  Инспектура:

а) Соцвос.

1. Старший инспектор........................ 1
2. Инспект. детдомов и дошк. учр. 1

3. Инспектор трудшколы . . . . 1
4 .Инспектор охраны детства. . 1
5. Инспектор внешкольн. меро- 

прият. и по детдвижению . . 1
5

№ 2 Ст. 14

Г. Управление по делая печати.



Арт. 14 Ст. 14Ч. 2

б) П}мфос9Ітп.

1. Інспектор старший . • . . . 1
2. Інспектор, індустріяльно-тех-

нічної освіти................................ 1
3. Інспектор сільсько-господарь-

ської освіти.................................. 1
4. Інспектор педагогічної, со-

ціяльно - економічної і ми-
стецької освіти............................ 1

5. Інспектор відділу профес.
освіти робітників......................... 1

6. Інспектор відділу проф. освіти
робітн. молоді............................. 1

6

в) Політосвіти.

1. Старший інспектор . . . . 1
2 . Інспектор екскурсійної, вистав.

і музейної справи ...................... 1
3. Інспектор клубної й бібліо-

течної справи ............................. 1
4. Інспектор ліквідації непись-

менности .................................... 1
5. Інструктор ліквідації непись-

менности .................................... 1
6. Завідувач кабінету політосвіт-

мьої Праці (методолог) . . . 1
7. Інспектор мистецтва . . . . 1

7

І’їнНиіцмгн.

1 . Інспектор єврейських установ. 1
2. Інспектор німецьких » 1
3. Інспектор татарьских » 1

3

Г. Управління в справах друку.

1. Політінспектор........................... 1
2. Політредактор............................ 1

2

Р а з о м .  .  .  .  . 3 9

I I I Штати Катеринославської
Губнаросвіти.

1. Завідувач Губнаросвіти . . . 1
1

б) ІІрсфоор.

№ 2

1. Инспектор старший....................  1
2. Инспектор индуст. техн. образ. 1

3. Инспектор сел. хоз. образов. . 1

4. Инспектор Пед. соц. экон. и худ.
браз............................................. 1

5. Инспектор опора......................... 1

6. Инспектор опормола.................. 1

~6~

в) ііолши иросвст

1. Старший инспектор.................... 1
2. Инспектор ЭВМ части . . . . 1

3. Инспектор клуби, и библиот. . 1

4. Инспектор ликбеза .................... 1

5. Инструктор ликбеза . . . . 1

6. Зав. кабинет. П.И. работ (ме-
тодолог)...................................... 1

7. Инспектор по искусству . . , 1
7

\) Сотшцмен.

1. Инспектор евр. учрежден. . . 1
2. Инспектор нем. учрежден. . . 1
3. Инспектор тат. учрежден. . . 1

З

Г. Управление по делам печати.

1. Политинспектор...........................  1
2. Гіолитредактор............................. 1

2

В с е г о . . . .  3 9

III. Штаты Екатеринославского 
Губнаробраза.

1. Заведующий Губнаробразом. . 1
~ 1

36



А. Канцелярія.

1. Секретар Губнаросвіти . . . 1
2. Діловодів (один завідувач бюра

особистою складу) . . . . 2
3 . Статистик ................................. 1
4. Машиністок .............................. 2
5. Реєстратор ............................... 1
6. Кур'єрів....................................... 2
7. Сторож ......................% . І . 1

10

Б. ФІнансово-матеріяльна й поста-
пальна частина.

1. бухгалтер................................... 1
2. Ст. рахівник................................ 1
3. Бухгалтер-інструктор . . . 1
4. Рахівників...................................• 2

с
К о м и р ч.

5

1. Комірник..................................... 1
2. Робітник..................................... 1

А

В. Інспектура.
2

ІІ ) І 'очнії і .

1 Старший інспектор.................... 1
2. Інспектор дитячих будинків і

дошкільних установ . 1
3. Інспектор трудових шкіл . 1
4. Інспектор охорони дитинства . 1
*>. Інспектор позашкільних зауо-

дів і дитячого руху . . 1
і>. Інспектор дитячих установ ту-

берніяльного міста . . . . 1
/

б) Нрофосв/нш.
п

1 .Старший інспектор . . . . 1
2 .Інспектор індустріяльно-тех-

нічно» освіти............................... 1
3. Інспектор сільсько-господар-

СЬКОТ освіти .............................. 1
4 Інспектор педагогічної й ми-

стсцької освіти ........................... 1
«і Інспектор медичної освіти 1

6. Інспектор відділу професійної
освіти робітників ....................... 1

7. Інспектор відділу проф осві
ти робітн. молоді........................ 1

7

A .  К а н ц е л я р и я .

1. Секретарь Губнаробраза. . . 1
2. Делопроизводитель (один, эа- 

вед. столом личн. состава) . . 2
3. Статистик..................................  1
4. Машинисток . щ. . . . 2
5. Регистраторов..........................  1
6. Курьеров.................................... 2
7. Сторож....................................... 1

10

Б .  Ф и н . - м а т е р и а л ь н .  с н а б ж .  
ч а с т ь .

1. Бухгалтер .................................... 1
2. Ст. счетовод............................ 1
3 Бухгалтер-инструктор . . .1
4. Счетоводов................................. 2

5
С к л а о.

1 .  К л а д о в щ и к ..................................................  і
2. Рабочий . ............................• . 1

2
B .  И н с п е к т у р а .

I I )  ( ' < Щ в О С .

1. Старший инспектор.................. 1
2. Инспектор дет. до.м. и дош.

кольн. учреждений...................  1
3. Инспектор трудшкол . . . .  1
4. Инспектор охраны детства. . 1
Ъ. Инспектор внешкольн. меро-

прият. и по дет. движению. . 1
0. Инспектор детских учрежден,

губернского города ........................ 1
6

'• / Профоб

1. Старший инспектор.....................  1
2. Инспектор и нет.-технического

образования ..................................  1
3. Инспектор сельско-хозяй

ствен. образования . . . .  1
4. Инспектор медиц. образования. 1

5. Инспектор педагог, и худож
образов...........................................   і

6. Инспектор опора ........................... 1

7. Инспектор опормо.іа....................... і

. N

7

Э7

Ч. 2 Л р г .  1 4 Ст. 14К? 2



в) Пол і тшв іта.

1. Старший інспектор....................... 1
2. Інспектор клубної і бібліотеч

ної справи .................................... 1
3. Інспектор екскурсійної, вистав.

й музейної спрфи......................... 1
4. Інспектор ліквідації неписьмен- 

ности ............................................ 1
5. Інструктор ліквідації непись-

менности ...................................... 1
6. Інспектор мистецтва . . . . 1
7 .Завідувач кабінету політ-

освітньої праці (методолог) , . 1
7

і) Рлднаи.им-

1. Інспектор єврейських установ . 1
2. Інспектор німецьких установ 1

2

Г. Управління в справах друку.

1. ІІолітінспектор............................... 1
2. ГІолітредактор.............................. 1
3. Секретар ...................................... 1

3

Р а з о м .  .  .  . 4 3

IV. Штати Київсько! Губнар-
ОСВІТИ.

1 .Завідувач Губнаросвіти . . . 1
1

А. Канцелярія.

1. Секретар Губнаросвіти . . . 1
2. Статистик .................................... 1 •
3. Діловодів...................................... 2
4. Машиністок................................... 2
5. Реєстратор .................................. 1
6. Зав. бюро особистого складу . 1
7. Кур'єрів ....................................... 2
8. Сторож ..................................... 1

11

В. Фінансово-матеріяльна й поста-
чальна частина.

1. бухгалтер ..................................... 1
2. Старших рахівників . . . . 2

*) Политпросвет.

1. Старший инспектор. .  .  . ’ . 1
2. Инспектор клуби, и библ. .  . 1

3 .  Инструктор экскурс, выстав.
муз. дела..................................... 1

4. Инспектор ликбеза ...................... 1

5. Инструктор ликбеза . . . . 1

6 .  Инструктор по искусству 1
7. Зав. кабинет, политпросвет.

работы и методолог................... 1
7

г) Спинпц.иеи.

•
1. Инспектор по евр. учрежден.. 1
2. Инспектор по нем. учрежден. 1

- 2

Г. Управление по делам печати.

1. Иолитинспектор........................... 1
2. Иолитредактор............................. 1
3 .  Секретарь................................ 1

3

В с е г о ............... 4!

IV*. Штаты Киевского Губнар-
образа.

1. Зав. Губнаробразом . . . . 1
4

А. Канцелярия.
1

1. Секретарь Губнаробраза. .  . 1
2. Статистик...................................... 1
3 .  Делопроизводителей .............. 2
4. Машинисток.................................. 2
5. Регистратор................................. 1
6 .  Зав. стол. личн. состава .  . 1
7. Курьеров...................................... 2
8 .  Сторож.......................... 1

11

Б. Финан. матер, снабжен, часть.

1. Бухгалтер ................................... 1
2. Ст. счетовод ............................... 2

Ч. 2 Арт. 14 № 2 Ст 14



Арт. 14 К? 2 Ст. 14

3. Бухгалтер-інструктор . . . .  1
4. Рахівників.................................... 2

6
А‘ о .и о р п.

Ч. 2

1. Завідувач комори......................... 1
2. Комірник......................................... 1
3. Робітник.........................................  1

З
В. Інспектура.

а) Соцвиг.

1. Старший інспектор . . . .  1
2. Інспектор дитячих будинків і

дошкільних установ (один по 
місту, другий по губ.). ... 2

3. Інспектор трудових шкіл (один
по місту, другий по губерні) . 2

4. Інспектор охорони дитинства 1
5. Інспектор...позашкільних захо

дів і дитячого руху...................... 1
“ 7

о. Профосе і ти.

1. Старший інспектор . . . . . .  1
2. Інспектор індустріально-тех

нічної освіти .................................  1
3. Інспектор сільско-господар-

ськоі освіти . . . . . . .  1
4. Інспектор медичної освіти . 1
*> Інспектор педагогічної освіти 1
0. Інспектор соціально'ЭКОНоміч

ної освіти....................................... 1
7. Інспектор відділу професійної

освіти робітників .......................... 1
N. Інспектор відділу проф. осві

ти робітн. молоді..........................  1
9. Інспектор мистецької освіти . 1

9
в і По. і ііпм віши. 1

1. Старший інспектор . . . .  1
2. Інспектор клубної й бібіліотеч-

мої справи.............................  1
3. Інспектор екскурсійної, вистав

і музейної справи й охорони 
пам'ятників............................. 1

4. Інспектор ліквідації непись-
менности .............................................  1

5. Інструктор ліквідації неписьмен
ності» ........................................  1

З -Бухгалтер-инструктор. ... 1
4. Счетоводов..................................  2

6
С и л а ().

1. Заведующий складом . . . .  1
2. Кладовщик.....................................  1
3. Рабочий ......................................... 1

3

В. Инспентура.

я) Соцвос.

1. Старший инспектор . . . .  1
2. Инспектор детдомов и детшкол 

учрежд. (один по городу, 2-й
по губернии)................................. 2

3. Инспектор трудшколы (1 по
городу, 2-й по губернии) . . 2

4. Инспектор охраны детства . 1
5. Инспектор внешкольн. меро

приятий и по детдвижению 1
т

о) Проф00р.

1. Старший инспектор . . . .  1
2. Инспектор индуст. техн.образ. 1

3. Инспектор сел. хоз. образов. 1

4. Инспектор медицин, образов 1
5. Инспектор педагогия, образов. 1
6. Инспектор соц. экон. образ. 1

7. Инспектор опормола . . . .  1

8. Инспектор опора . . . . . .  1

9. Инспектор худож. образован. 1
9

и ) Полиш просвет.

1. Старший инспектор . . . .  1
2. Клубный и библиот. инспект. 1

3. Инспектор ЭВМ и охраны
палаты ........................................  1

4. Инспектор ликвидации без
грамотности ...............................  1

5. Инструктор ликвидации без
грамотности ................................ 1

39



Арт. 14 № 2 Ст. 14

о. Інспектор мистецької освіти і
7. Завід>вач кабінету політо- 

світньої праці (методолог) . . 1
~7

і ) Раднацмем,

Ч. 2

1. Інспектор єврейських установ 1
2. Інспектор польских установ . 1

~ 2

Г. Управління в справах друку.

1. Політичний інспектор . . . .  1
2. Діловод........................................ 1
3. Політичних редакторів ... З

5

Р а з о м ...........................  5 1

V*. Штати Одеської губнар- 
освіти.

1. Завідувач губнаросвіти ... 1
1

А. Канцелярія.

1. Секретар Губнаросвіти ... 1
2. Діловодів........................................  2
3. Статистик......................................  1
4. Реєстратор....................................  1
5. Машиністок....................................  2
6. Кур*єрів..........................................  2
7. Сторож...........................................  1
8. Завідувач бюра особистого

складу ............................................ 1
11

Б. Фінансово-матеріяльна й поста
чальна частина. 1

1. Бухгалтер........................................1
2. Ст. рахівник.в................................. 2
3. Бухгалтер-інструктор . . . .  1
4. Рахівників......................................  2

6
А' п .V о /і л

1. Завідувач комори..........................  1
2. Комірник..........................• . . 1
3. Робітник..........................................1

З

6. Инспектор худ. образования . 1
7. Зав. кабин, п. п. работы (ме

тодолог) ..................................... 1
7

»/ Сотшцмем.

1. Инспектор еврейск. учрежд. . 1
2. Инспектор по.ъск. учрежд. . 1

>

Г. Управление по делая печати.

1. Иолитинспектор . . . . 1
2. Делопроизводитель . . . . . 1
3. Политредактор . . . . 3

5

В с е г о .......................  .  5 1

V.Штаты Одесск. губнаробраза.

1. Заведуюший губнаробразом . 1
1

А. Канцелярия

1. Секретарь губиарообраза . . 1
2. Делопроизводителей . . . .  2
3. Статистик................................. 1
4. Регистратор............................. 1
5. Машинисток............................. 2
6. Курьеров . . . .  Г . . .  . 2
7. Сторож . :................................. 1
8. Завод, стол. личн. состава . 1

11

Б. Финансово-материальн. снабжения 
часть.

1. Бухгалтер..................................... 1
2. Ст. счетовод..................................2
3. Бухгалтер-инструктор ... 1
4. Счетовод.......................................  2

6

(' * .і и її.

1. Зав. складом................................ 1
2. Кладовщик.................................... 1
3. Рабочий..................................... 1

3

40



В. Інспектура.

а) Соцвит.

1. Старший інспектор....................... 1
2. Інспекторів дитячих будинків

і дошкільніх установ (один по 
губмістру, другій по губерн). 2

3. Інспекторів трудових шкіл
(один по місту, другий погуберні. 2

4. Інспектор охорони дитинства . 1
5. Інспектор позашкільних за

ходів і дитячого руху ... 1
7

б) Профосвіта.

1. Старший інспектор....................... 1
2. Інспектор індустріяльно-тех-

нічноі освіти..................................  1
3. Інспектор сільско-господар-

ської освіти....................................1
4. Інспектор медичної освіти . 1
5. Інспектор педагогічної освіти 1
6. Інспектор соціяльно-економіч-

НОІ освіти.....................................  1
7. Інспектор відділу професій

ної освіти робітн...........................  1
8. Інспектор відділу проф. освіти

робітн. молоді............................... 1
9. Інспектор мистецької освіти . 1

<Г

в) Політосвіта.

Ч. 2 Арт. 14

1. Старший інспектор..................  1
2. Інспектор зкскурсійної, вистав.

і музейної справі . . . . 1
3. Інспектор клубної й бібліотеч

ної справи................................. 1
4. Інспектор ліквідації неписьмен-

ности.........................................  1
5. Інструктор ліквідації непись-

менности ...................................... 1
6. Завідувач кабінету політо-

світньої праці (методолог) . . 1
7. Інспектор мистецької праці . 1

7

і) Раднацмен.

1. Інспектор еврейских установ . 1
2. Інспектор німецьких установ . 1
3. Інспектор польских установ 1

З

В. Инспектура.

а) Соцвос.

1. Ст. инспектор...............................  1
2. Инспектор дет. дом. и до-

школьн. учр. (один по губ- 
городу, другой по губернии) 2

3. Инспектор трудшкол (один
по городу, другой по губернии) 2

4. Инспектор охраны детства . 1
5. Инспектор внешкольн. меропр.

и по дет. движению . . . .  1
7

б) Профобр.

1. Старший инспектор ... 1
2. Инспектор ИТО............................... 1

3. Инспектор сельско-хоз. образ. 1

4. Инспектор медицин, образов. 1
5. Инспектор педагог, образов. . 1
6. Инспектор социально-эконом.

№ 2 Ст. 14

образования ..................................  1
7. Инспектор опормол........................ 1

8. Инспектор опор..............................  1

9. Инспектор худож. образован. 1
9

в) Политпросвет.

1. Старший инспектор . . . .  1
2. Инспектор ЭВМ части ... 1

3. Клубн. и библ. инспектор . . 1

4. Инспектор ликбеза ........................ 1

5. Инструктор ликбеза . . . .  1

6. Зав. кабин, п. п. работы (ме
тодолог) .........................................  1

7. Инспектор по худож. работе . 1
7

г) Совнацмен.

1. Инспектор для евр. учрежд. . 1
2. Инспектор для нем. учрежд. . 1
3. Инспектор для польск. учр. . 1

3
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1. Політінспекторіа.......................... 1
2. Політредакторів.......................... 2
3. Діловод.................................... ._ 1

4

Разом ........................... 1Г

VI. Штати Подільській Губ-
наросвіти.

1. Завідувач Губнаросвіти. . . . 1
1

А. Канцелярія.

1. Секретар Губнаросвіти . . . 1
2. Діловод........................................ 1
3. Статистик .................................... 1
4. Машиністок.................................. 2
5. Реєстратор ................................. 1
6. Конторист ................................... 1
7. Кур'єр........................................... 1
8. Сторож.......................................... 1

9

Б. Фінансово-матеріяльна й поста-
чальна частина.

1. Бухгалтер...................................... 1
2. Ст. рахівник............................. 1
3. Рахівників..................................... 2

4
К о м о р а .

1. Комірник...................................... 1
2. Робітник....................................... 1

2
* В. Інспектура.

а) Соцвих.

1. Старший інспектор...................... 1
2. Інспектор дитячих будинків і

дошкільних закладів . . . . 1
3 .Інспектор трудових шкіл . . 1
4. Інспектор охорони дитинства . 1
5. Інспектор позашкільних захо-

дів і дитячого руху . . . . 1
5

б) ІІрофосвіта.

1 .Старший інспектор (він же й
інспектор Індустріяльно-Тех- 
нічної Освіти).............................. 1

1. Политинспектор ........................ 1
2. Политредактор .......................... 2
3. Делопроизводитель .................. 1

4

Всего ........................... 51

VI. Штаты Подольского Губ-
наробраза.

1. Заведующий Губнаробразом . 1
1

А. Канцелярия.

1. Секретарь Губнаробраза . . 1
2. Делопроизводитель .................. 1
3. Статистик ................................... 1
4. Машинисток............................... 2
5. Регистратор ............................... 1
6. Конторщик.................................. 1
7. Курьер......................................... * 1
8. Сторож.......................................... 1

9

Б. Финанс.-материальн. снабж. часть.

1. Бухгалтер .................................. 1
2. Ст. счетовод............................... 1
3. Счетоводов ........................... 2

4
С к л а д .

1. Кладовщик . . у . ....................... 1
2. Рабочий ..................................... 1

2
В. Инспектура.

а) Соцвос.

1. Старший инспектор . г . . 1
2. Инспектор дет. дом. и дошкольн.

учреждений............................ 1
3. Инспектор трудшкол . . . . 1
4. Инспектор охраны детства . . 1
5. Инспектор внешкольн. меропр.

и по детдвиж.......................... 1
5

б) Профобр.

1. Старший инспектор (он же ин-
спектор ИТО).......................... 1

Г. Управління в справах друку.

Ст. 14

Г. Управление по делая печати.

№ 2



Арт. 14 Ст. 14

2. Інспектор сільско-господарсь-
коі освіти....................................1

3. Інспектор педагогічної і со-
ціяльно-економічної освіти . 1

4. Інспектор відділу професійної
освіти робітників і відділу 
профес. освіти робітнич. 
молоді........................................ ......1

4

в) Політосвіта.

Ч. 2

1. Старший інспектор......................  1
2. Інспектор клубної й бібліотеч

ної справи...................................   1
3. Інспектор ліквідації неписьмен-

ности............................................  1
4. Інструктор ліквідації неписьмен-

ности............................................  1
5. Інспектор екскурсійної, вистав.

І музейної справи ................... 1
5

%) Раднацмеп.

1. Інспектор єврейських установ. 1
2. Інспектор польских установ . 1

2

Г. Управління в справах друку.

1. Політінспектор...............................  1
2. Політредактор................................  1

2

Р а з о м .................... 3 4

VII. Штати Полтавської Губнар- 
освіти.

1. Завідувач губнаросвіти . . .______1
1

А. Канцелярія.

1. Секретар Губнаросвіти ... 1
2. Діловод.........................................  1
3. Статистик...................................... 1
4. Реєстратор...................................  1
5. Машиністок...................................  2
о. Курєр.............................................. 1
7. Сторож........................................... 1

8

2. Инспектор селлхоз. обр. *. . 1

3. Инспектор педагог, и соц.-эк.
образов. . . . . . . . .  1

4. Инспектор опорам опормола.. 1

N2 2

4

в) Политпросвет.

1. Старший инспектор . . . .  1
2. Клубн. и библ. инспектор . . 1

3. Инспектор ликбеза....................  1

4. Инструктор ликбеза . . . .  1

5. Инспектор - экскурс, выстав.
муз. части............................  1

5

г) Совнацмсн.

1. Инспектор по евр. учрежд. . 1
2. Инспектор по польск. учр. . . 1

2

Г. Управление по делам печати.

1. Полит, инспектор . . . .
2. Полит, редактор . . . . .  1

2

В с е г о  . .  .  .  . .  3 4

VII. Штаты Полтавского Губ-
наробраза.

1. Заведующий губнаробразом . 1 
1

А. Канцелярия.

1. Секретарь ГубОНО . . . . 1
2. Делопроизводитель . . 1
3. Статистик.............................. . 1
4. Регистратор ..................... 1
5. Машинисток.......................... . 2
6. Курьер.......................................
7. Сторож....................... . 1

8
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Ч. 2 Арт. 14

Б. Фінансово-матеріяльна й поста-
чальна частина.

1. Бухгалтер ........................................ 1
2. Ст. рахівник...................................... 1
3. Рахівників.......................................... 2

4

К о м о  р  а .

1. Комірник........................................... 1
2. Робітник............................................ 1

2

В. Інспектура.

а) Соцвих.

1. Старший інспектор.......................... 1
2. Інспектор дитячих будинків і

дошкільних закладів . . . . 1
3. Інспектор трудових шкіл . .. 1
4. Інспектор охорони дитинства. 1
5. Інспектор позашкільних захо-

дів і дитяч. руху............................. 1
5

б) ІІрофосвіта.

1. Старший інспектор.......................... 1
2. Інспектор індустріально-тех-

НІЧНОЇ ОСВІТИ.................... . 1
3. Інспектор сільсько - господар-

СЬКОІ ОСВІТИ ............................. 1
4. Інспектор педагогічної й соці- •

яльно-економічної освіти . . 1
5. Інспектор відділу професійної

освіти робітник, і відділу
профес. освіти робітнич. мо-
лоді................................... • . . 1

5

в) Політосвіти.

1. Ст. інспектор.................................... 1
2. Інспектор клубної й бібліотеч-

ної справи 1
3. Інспектор ліквідації неписьмен-

ности ............................................. 1
4. Інструктор ліквідації непись-

менности ....................................... 1
5. Інспектор екскурсійної, вистав,

і музейної справи й мистецства 1
6. Завідувач кабінету політосві-

тньої праці (методолог) . . . 1
6

44

^ 2 Ст. 14

Б. Финанс, и материально-снабж.
часть. •

1. Бухгалтер .................................... 1
2. Старший счетовод...................... 1
3. Счетоводов ................................. 2

• . • 4

С к л а д . -

1. Кладовщик................................... 1
2. Рабочий ...................................... 1

2

В. Инспектура.

а) Соцвос.

1. Старший инспектор . . . . 1
2. Инспектор дет. дом. и дошк.

учреждений................................ 1
3. Инспектор трудшкол . . . . 1
4. » охраны детства . . 1
5. » внешк. меропр. и гто

детдвижению............................. 1
5

б) Црофобр.

1. Старший инспектор . . . . 1
2. Инспектор ИТО........................... 1

3. » с.-хоз. образ. . . 1

4. » • педагог, и социальн.
эконом, образ............................. 1

5. Инспектор охраны детства . 1
5

в) Политпросвет.

1. Старший инспектор . 1
2. Клубн, и библ. инспектор . . 1

3. Инспектор ликбеза..................... 1

4. Инструктор ликбеза . . . . 1

5. Инспектор ЭВМ части
и искусств .................................. 1

6. Зав. кабинет, п.-п. работы
(методолог) ............................... 1

6



Арт. Т4 N5 2 Ст. Ц

і) Раднацлсен.

Н. 2

1. Інспектор радмен.......................  1^
1

Г. Управління в справах друку.

1. Політінспектор.............................. 1
2. Політредактор............................... 1

2

Р а з о м ................................. 3 4

VIII. Штати ХарькІвської Губ- 
наросвіти.

1. Завідувач губнаросвіти . . .______ 1_
1 '

А. Канцелярія.

1. Секретар....................................... 1
2. Статистик......................................  1
3. проводів........................................  2
4. Реєстратор...................................  1
5. Машиністок...................................  2
о. Завідувач бюра особистого

складу..........................................   1
7. Кур'єрів..........................................  2
8. Сторож..........................................  1

11

Б Фінансово-матеріяльна и поста
чальна частина.

1. Бухгалтерів ..................................  2
2. Бухгалтер-контрольор . . . .  1
3. Рахівників.....................................  2

5
К о м о р а .

1. Комірник.......................................  1
2. Робітник.......................................  1

2

В. Інспектура.

а )  С  о  ц  в  и  х .

1. Старший інспектор....................  1
2. Інспектор дитячих будинків

і дошкільних установ (один по 
губмісту, другий по губерні) . 2

3. Інспектор трудових шкіл (один
по губмісту, другий по губерні) 2

і) Совнацмен.

1. Инспектор нацмен......................  і
т

Г. Управление по делам печати.

1. Полит, инспектор ........................... 1
2. Полит, редактор.............................  1

В с е г о .......................3 4

VIII. Штаты Харьковского Губ* 
наробраза.

1. Заведующий губнаробразом . і
• • ■. Г

А. Канцелярия.

1. Секретарь........................ : . . 1
2. Статистик . . . . . . . .  і
3. Делопроизводитель ....................... 2
4. -Регистратор 1
5. Машинистки...............................  2

6. Завед. стол. личн. состава . 1
7. Курьеров.............................. .... . 2
8. Сторож . . . . . . . . . .  1

Г Г

Б. Фин. материальн. снабж. часть.

1. Бухгалтер .......................................  2
2. Бухгалтер........................................ 1
3. Счетоводов . . . . ; . . . 2

5
С к л а д .  _

1. Кладовщик......................................  1
2. Рабочий..........................................  1

2

В. Инспектура.

а )  С  о  ц  .  в  о  с

1. Старший инспектор . . . .  1
2. Инспектор дет. ДОМ. И ДОШКОЛЬН;

учр. (один по губгороду, дру
гой по губернии) . .'. . 2

3. Инспектор трудшкол. (один 
по губгороду, другой'* по гу
бернии)’ .......................................  2
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Арт. 14 № З Ст, 55Ч. 2

4. Інспектор Охорони Д*угинства 1.
5. Інспектор позашкільних захо

дів і дитячого руху . . . .  1
. 7

/
б) ПрофосНта.

1. Старший Інспектор......................  1
2. Інспектор Індустріяльно-Тех

нічної Освіти.................................... 1
3. Інспектор Сільско-Господар

ської Освіти ....................................  1
4. Інспектор Педагогічної Освіти 1
5. Інспектор Соціяльно - Еконо

мічної Освіти.-л / . . . 1
6. Інспектор Відділу Професійної

Освіти Робітників............................ 1
7. Інспектор Відділу Проф. Освіти

Робіт. Молоді.................................. 1
* 7

в) Політосвіта.

1. Старший інспектор......................  1
2. Інспектор клубної Й бібліо

течної справи ................................. 1
3. Інспектор екскурсійної, вистав.

і музейної справи ........................ 1
4. Інспектор ліквідації непись-

менности .......................................  1
5. Інструктор ліквідації непись-

меиности..................., . . . . 1
6. Завідувач кабінету політос-

вітної праці (методолог) ... 1
7. Інспектор мистецької праці . 1

• 7

Разом . . : . Г............................40

IX. Штати Чернигівскої 
Губнаросвіти.

1. Завідувач Губнаросвіти ... 1
1

А. Канцелярія.

1. Секретар Губнаросвіти ... 1
2. Статистик........................................ 1
3. Машиністок . ,.............................  2
4. Реєстратор.....................................  1
5. Діловод . . •.............................. 1
6. Кур'єр..............................................  1
7. Сторож............................................ 1
8. Конторист.......................................  1

9

4. Инспектор рхракл .детства. 1
5. Инспектор .внешкольн,. меро-

прият. и по детдвижению . . 1
.7

б) Профобр.

1. Старший инспектор . . . .  1

2. Инспектор ИТО.............................  1

3. Инспектор сельско-хоз. образ. 1
4. Инспектор педагог, образов. . 1
5. Инспектор социальн. экон. и

-; . худ, образ. . . 1

6. Инспектор опор...................................................1

7; Инспектор опораол . . . . 1
7

в) Полит просоет.• . » А
• • • .

1. Старший инспектор 1
. . . .  я- *

2. Клубн. и библ. инспектор . . 1
3. Инспектор ЭВМ........................1

4. Инспектор ликбеза............ 1

5. Инструктор ликбеза . . . .  1

6. Зав. кабин, п. п. работ (мето
долог) ..... ...................................... 1

7. Инспектор по худож. работе . 1
7• • • /■'*. '-----------------------------------------

* В с е г о  . . . . .  4 0

IX. Штаты Черниговского 
Губнаробраза.

1. Заведующий Губнаробраза . . 1
‘ ’ ' 1 

А. Канцелярия.
• • . • • • •

1. Секретарь Губнаробраза . . 1
2. Статистик.................................... 1
3. Машинисток . . ...... .................... 2 ,
4. Регистратор . ................................ V
5. Делопроизводитель ......................  1
6. Курьеров ... ............................ • 1
7. Сторож........................ • . . . . 1
8. Конторщик....................................... 1

9

46



Арт. 14 Ст. 14

Б. фииаисов»-«мтвріяльн& й паста 
чальна частина.

Н. 2

1. Бухгалтер......................................  1
2. Ст. рахівник...................................  1
3. Рахівників .................................... .2

4
К о м о р а .

1. Комірник  ....................................  1
2. Робітник............................... 1

2

В. Інспектура.

а) Спцвих.

1. Старший інспектор....................  1
2. Інспектор дитячих будинків

і дошкільних установ . . . .  1
3. Інспектор трудових шкіл . . 1
4. Інспектор охорони дитинства . 1
5. Інспектор позашкільних захо

дів і дитячого руху......................  1
6. Інспектор здоров'я......................  1'• ь

6
(і) Профілеві та. 1

1. Старший нспектор......................  1
2. Інспектор індустріально-тех

нічної освіти...................................1
3. Інспектор сільско-господар

ської освіти ................................... 1
4. Інспектор педагогічної й ми

стецько» освіти та соціально- 
економічної освіти........................  1

5. Інспектор відділу професійної
освіти робітн. і відділу проф. 
освіти робітним, молоді ... 1

5

ш) По.ішоґвітп.

1. СтаршиІГ Інспектор.....................  1
2. Інспектор клубної й бібліотеч

ної справи.....................................  1
3. Інспектор ліквідації непись-

менности....................................... 1
4. Інструктор ліквідації непись-

менности ...................................... 1
5. Інспектор екскурсійної, ви

став., музейної справи й ми
стецтва ......................................... 1

5

В. фин. и мтериадьн. сиабж. часть.
а

№ 2

1'. Бухгалтер......................................  1
2. Старший счетовод* . . . . .  1
3. Счетоводов.................................2

4
€ к .і а д.

1. Кладовщик.....................................
2» Рабочий ............................... . 1

4 ’ ~2

В. Инспектура.

а) Соцвос.

1. Старший инспектор . . . .  1
2. Инспектор детск. дом. и дош.

учрежден. . ..................................  1
3. Инспектор трудов, школ. . . 1
4. Инспектор охрани детства . . 1
5. Инспектор внешк. мероприят.

и по детдвижению. 1
6. Инспектор охраны здоровья . 1

"ь
о) Профоор.

1. Старший инспектор ... . 1
2. Инспектор ИТО . . . . . .  1

3. Инспектор сел.-хоз. образов. . 1

4. Инспектор педагог, и худож.
образ, и социальн. 
экономии. ... 1

5. Инспектор опора и опормола . 1

5

я) Политпросвет.

1. Старший инспектор . . . .  1
2. Инспектор клубн. и библиот.

части...............................................  1
3. Инспектор ликбеза.........................  1

4. Инструктор ликбеза . . . .  1

5. Инспектор эк. выси», муз. 
части и искусства . . . . .  1

5
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е) Радіш цмен.

1. Інспектор нацмен........................ 1
1

Г. Управління в справах друку. '

1. Політінспектор................................  1
2. Політредактор................................. 1

27

Р а з о м ........................ 3 5

Харків, дня 10-го січня 1924 р.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів М. Владимирський.

Керуючий Справами
Раднаркому Ф. Веш.

Секретар РНК 1. Стрілкое.

%) Совнацмеи.

1. Инспектор нацмен . * . . . . _  1
1

Г. Управление по делам печати.

1. Полит, инспектор.........................  1
2. Полит, редактор........................... 1

2

• В* С е Г *0 І ; . . . . . 35

Харьков, 10-го января 1924 г.

Зам. Председателя Совета Народ
ных Комиссаров М. Владимирский.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Вею.

Секретарь СНК И. Стрелков.

Видання Народяього Комісаріату Юстиції. 

Замовлення ч. 1323. Тнр. 5500 пр.

Ведение Народного Комиссариата Юстиции. 

Завав >6 1323. Тнраж 5500 вк.

4-я тип. «Транспечать» Н.К.П.С., имени В. И. Межлаука. Гончаровский бульв., 6—2.
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16. Про штати губерніальних відділів 
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Арт. 15 № З Ст. 15

Постанови Ради Народніх Комі
сарів.

15. Інструкція яро реорганізацію гу
берніальних ВІДДІЛІВ здоров'я.

Згідно з постановою 4-ої Сесії 
ВУЦВК, «Про радянське будівництво» 
36. Уз. 1923 р., ч. 46; арт. 576) 
губерніальні відділ нездоров* я належить 
реорганізувати, з тим що губерніальні 
відділи здоров'я залишається, як само
стійні відділи губерніальних викон
комів.

1. Завідувача губерніального відділу 
здоров'я обірається згідно з § 48, 
«Положення про губерніальні з'їзди 
рад і губерніальні виконавчі комітети» 
(36. Уз. 1923 р., ч 20-21. арт. 317). 
За завідувачем губздоров'я залиша
ються всі права й обов'язки передба
чені Положенням про губерніальні 
з'їзди рад і губерніальні виконавчі 
комітети й відповідними законополо
женнями.

2. Заступник завідувача губздоров'я 
одночасово є завідувач п/відділу робіт
ничої медицини. В останньому разі 
його кандидатуру належить погодити 
з Губпрофрадою.

3. Усі п відділи губздоров'я за ви
нятком п/відділу робітничої медицини 
реорганізується в інспекції (лікарна, 
санітарно-епідеміологічна, охорони ма
теринства та дитинства й судово- 
медична).

Примітка. Про вселяке перемі
щення чи усунення з посади губер
ніальних інспекторів негайно пові
домляється Наркомздоров'я.
4. До обсягу діяльности губерніаль

них інспекторів належить.
а) Інспектура лікарної частини: 
розробляє план лікарної й амбула

торної допомоги людности, план бо
ротьби з соціальними хворобами, план 
лікарної допомоги в місцях позбав
лення волі й наглядає за виконуван
ням наміченого плану;

контролює лікарні й лікарно-про- 
філактичні установи, хтоб ними не 
відав і їх не експлоатував;

розробляє план аптечної мережі 
так платної, як і безплатної;

Ч. З

Постановления Совета Народных 
Комиссаров.

15. Инструкций о реорганизации гу
бернских отделок здравоохранения.

Согласно постановления 4-й Сессии 
ВУЦИК «О советском строительстве» 
(Собр. Уз. 1923 г., 4о, ст. 57б)
губернские отделы здравоохранения 
подлежат реорганизации, при чем гу
бернские отделы здравоохранения со
храняются как самостоятельные оі- 
делы губернских исполкомов.

1. Заведующий губернским отделом 
здравоохранения избирается согласно 
§ 48 «Положения о губернских с'ездах 
советов и губернских исполнитель
ных комитетах» (С. У. 1923 г. К* 20-21, 
ст. 317). За заведующим губздравом 
сохраняется все права и обязанности, 
предусмотренные Положением о гу
бернских с'ездах советов и губернских 
исполнительных комитетах и соответ
ствующими законоположениями.

2. Заместитель заведующего губ- 
здрава одновременно является заве
дующим п/отделом рабочей медицины 
В последнем случае его кандидатура 
должна быть согласована с губпроф- 
советом.

3. Все п/отделы губэдрава, за 
исключением п/отдела рабочей меди
цины, реорганизуются в инспекции 
(лечебная, санитарно-эпидемиологиче
ская, по охране материнства и детства 
и судебно-медицинская).

Примечание. О всяком переме
щении или снятии с должности гу
бернских инспекторов немедленно до
водится до сведения Наркомздрава.

4. Деятельность губернских инспек
торов сводится к следующему.

а) Инспектура по лечебной части:
разрабатывает план больничной 

и амбулаторной помощи населению, 
план борьбы с социальными болезнями, 
план лечебной помощи в местах ли
шения свободы и следит за выполне
нием намеченного плана;

осуществляет контроль над лечеб
ными и лечебно-профилактическими 
учреждениями, в чьем бы ведении и 
эксплоатации они ни находились;

разрабатывает план аптечной сети, 
как платной, так и бесплатной;
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контролює аптеки, магазини сані
тарії й гігієни в губерні так державні, 
як і орендовані та приватні;

дає висновки у справах про здачу 
в оренду й відкриття приватніх лікар- 
них закладів і аптек;

укладає акти про потребу реорга
нізації чи ліквідації лікарних закладів, 
аптечних установ і магазинів саніта
рії й гігієни, хто б ними не відав і їх 
не експлоатував;

контролює приватніх практикантів 
лікарів і инших приватніх практикан
тів медперсоналу.

б) Інспектура охорони материнства 
й дитинства:

розробляє план мережі й заходів у 
справі охорони материнства, немовля
ток і дитинства в межах губерні й 
наглядає за виконанням його;

розробляє план фізичного виховання 
покоління, шо підростає, в межах 
губерні й стежить за виконанням 
його;

контролює чи додержано загальних 
норм, встановлених Центром що-до 
утримання і праці дитячих установ, 
шо-до охорони материнства й дитин
ства, хто б ними не відав (норми куба
тури, харчування штатів, числа дітей 
внутрішнього роспорядку й инше);

дає висновки в-справах відкриття 
иншими органами дитячих установ 
охорони материнства й дитинства;

дає висновки в справах придатности 
помешкань для дитячих установ соці- 
яльного виховання;

керує діяльністю шкільно-санітар
них лікарів і доглядає за санітарним 
станом дитячих установ соціального 
виховання і постановкою лікарно- 
педагогічної праці в них (фізична 
культура, санітарна освіта й инше);

Ч. З

здійснює лікарський контроль над 
переведенням фізичної культури;

осуществляет контроль над апте
ками, магазинами санитарии и гигиены 
в губернии, как государственными, 
так и арендованными и частными;

дает заключение по вопросам о 
сдаче в аренду и открытию частных 
лечебных заведений и аптек;

составляет акты о необходимости 
реорганизации или закрытия лечебных 
заведений, аптечных учреждений 
магазинов санитарии и гигиены, в 
чьем бы ведении и эксплоатации они 
ни находились;

осуществляет контроль над частно
практикующими врачами и прочим 
частно-практикующим медперсоналом.

б) Инспектура по охране мате
ринства и детства:

разрабатывает план сети и меро
приятий по охране материнства, мла
денчества и детства в пределах губер
нии и наблюдает за выполнением его;

разрабатывает план физического 
воспитания возрастающего поколения 
в пределах губернии и следит за его 
выполнением;

осуществляет контроль за соблю
дением общих норм, установленных 
Центром по содержанию и по работе 
детских учреждений по охране мате
ринства и детства, в чьем бы веде
нии они ни находились (нормы куба
туры, питания, штатов, количества 
детей, внутреннего распоряжения и 
проч.);

дает заключения по вопросам об 
открытии другими органами детских 
учреждений охраны материнства и 
детства;

дает заключения по вопросам о 
пригодности помещений для детских 
учреждений социального воспитания;

руководит деятельностью школьно
санитарных врачей и осуществляет 
надзор за санитарным состоянием 
детских учреждений социального вос
питания и постановкой врачебно-пе
дагогической работы в них (физиче
ская культура, санитарное просвещение 
и проч.);

осуществляет врачебный контроль 
над проведением физической культуры;
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укладає акти про потребу реорга
нізації чи закриття дитячих установ, 
хто б ними не відав, в тому разі, 
коли вони не задовольняють мінімаль
них санітарних норм;

провадить облік занедужування і 
фізичного стану організованого ди
тинства.

в) Інспектура санітарно-епідеміоло
гічної частини:

розробляє губерніяльний план сані
тарно-епідеміологічних заходів і нагля
дає за переведенням в життя так 
цього плану, як і загально-державного;

провадить догляд загально-санітар
ний, санітарно-технічний, санітарно- 
житловий і за харчами;

розробляє обов'язкові санітарні по
станови;

бере участь у житловому будівництві 
й упорядкуванні разом з відділом 
комунального господарства;

контролює й інспектує всі санітарні 
установи губерні й керує санітарно- 
освітньою працею в губерні;

керує боротьбою з епідемічними за- 
недужуваннями губерні;

разом з земельними органами бере 
участь у обслідуванні й роботі шо-до 
меліорації, водопостачання, а так само 
в справах заходів земельних органів, 
скерованих на оздоровлення даної 
місцевости;

разом з органами Наркомпраці бере 
участь у санітарних заходах і оздо
ровленні на підприємствах;

наглядає за виконанням обов'язко
вих санітарних постанов;

вивчає санітарний стан губерні й 
складає опис його.

г) Інспектура судової медиціни:

керує й контролює судово-медичну 
працю в губерні;

провадить безпосередню роботу су
дово-медичної експертизи V найважли
віших судових справах;

відає судово-медичною трупарнею і 
губерніяльною судово-хемічною лабо
раторією.

составляет акты о необходимости 
реорганизации или закрытия детских 
учреждений, в чьем бы ведении они 
ни находились, в том случае, если 
они не удовлетворяют минимальным 
санитарным нормам;

ведет учет заболеваемости и физи
ческого состоянии организованного 
детства.

в) Инспектура по санитарно-эпиде
миологической ча.ти:

разрабатывает губернский план са
нитарно-эпидемиологических меропри
ятий и следит за проведением в жизнь, 
как этого плана, так и обще-государ
ственного;

ведет надзор обще-санитарный, са
нитарно-технический, санитарно-жи
лищный и за пищевыми продуктами;

разрабатывает обязательные сани
тарные постановления;

принимает участие в жилищном 
строительстве и благоустройстве со
вместно с отделом коммунального 
хозяйства;

контролирует и инспектирует все 
санитарные учреждения губернии и 
руководит санитарно-просветитель
ной работой губернии;

руководит борьбой с эпидемическими 
заболеваниями в губернии;

совместно с земельными органами 
принимает участие в обследованиях 
и работах по вопросам мелиорации, 
водоснабжения, а также по меропри
ятиям земельных органов, направлен
ных к оздоровлению данной местности;

совместно с органами Наркомтруда 
принимает участие в санитарно-оздо
ровительных мероприятиях на пред
приятиях;

наблюдает за исполнением обяза
тельных санитарных постановлений;

изучает санитарное состояние гу
бернии и составляет ее описание.

г) Инспектура по судебной меди- 
дицине:

руководит и контролирует судебно- 
медицинскую работу губернии;

ведет непосредственную работу по 
судебно-медицинской экспертизе по 
наиболее важным судебным делам;

ведает судебно-медицинским труп
ным покоем и губернской судебно
химической лабораторией.

№ З
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5. П/відділ робітничої медицини: 
організує й керує мережою лікар-

них і лікарно-профілактичних установ 
у губерні, призначених для обслугову
вання застрахованих;

керує й контролює діяльністю ко
місії в справі працездатности (медико- 
контроль), бюра експертизи Й добір
них комісій;

обслідує стан здоров'я робітничої 
людности й робітників підлітків;

доглядає шкільну санітарію фабрич
но-заводських шкіл;

вивчає захворування робітничої люд
ности, травматизм і професійні хвороби.

6. Губерніяльнасанітарнастатистика: 
інструктує й інспектує підпорядко

вані установи та органи в справі сані
тарної статистики й медичної звіт
носте

розробляє медично-санітарні стати
стичні відомості й медичну звітність 
губерні;

провадить облік захворювання і 
смертности людности;

провадить облік медичного персо
налу й руху персонального складу в 
губерні (іцо-до здоров'я).

7. Булгалтерія:
технічно провадить облік і розаси- 

гновує кредити, що їх відкривається 
кошторисами окремих установ; 

наглядає за законним їх витра
чанням;

складає губерніяльний кошторис; 
провадить матеріяльний облік; 
провадить окремий облік і розасиг

нування фондів робітничої медиціни;
складає губерніяльний фінансовий 

звіт.
8. Всі лікарно-санітарні установи 

вилучає в самостійні бюджетово-госпо- 
дарські одиниці, що одержують вселяке 
держпостачання грошима за своїми 
кошторисами.

Вони витрачають безпосередньо 
відкриті їм кредити, з тим що витра
чати кошти можуть тільки на пряме 
призначення без права переписування 
кредитів з артикула до артикула, з 
параграфа до параграфа.

Ч. З

5. П/отдел рабочей медицины: 
организует и руководит сетью ле

чебных и лечебно-профилактических 
учреждений губернии, предназначен
ных для обслуживания застрахо
ванных;

руководит и контролирует деятель
ность комиссии по трудоспособности 
(медико-контроль), бюро экспертизы 
и отборочных комиссий;

производит обследование состоят^ 
здоровья рабочего населения и рабо
чих подростков;

осуществляет школьно-санитарный 
надзор в школах фабрично-заводского 
ученичества;

ведет изучение заболеваемости ра
бочего населения, травматизма и про
фессиональных болезней.

6. Губернская санитарная статистика: 
инструктирует и инспектирует под

ведомственные учреждения и органы 
в деле санитарной статистики и меди
цинской отчетности;

разрабатывает медико - санитарные 
статистические сведения и медицин
скую отчетность по губернии;

ведет учет заболеваемости и смерт
ности населения;

ведет учет медицинского персонала 
и движения личного состава по губер
нии (по здравоохранению).

7. Бухгалтерия:
технически проводит учет и разас- 

сигнования кредитов, открываемых по 
сметам отдельных учреждений;

наблюдает за законным их расходо
ванием;

составляет губернскую смету; 
ведет материальный учет; 
ведет отдельный учет и разассигно 

нование фондов рабочей медицины;
составляет губернский финансовый 

отчет.
8. Все лечебно-санитарные учре

ждения выделяются в самостоятельные 
бюджетно-хозяйственные единицы, по
лучающие все виды госснабжения 
в денежной форме по своим сметам.

Они расходуют непосредственно 
переводимые им кредиты, при чем рас
ходовать средства могут только по 
прямому назначению, без права пере
вода кредитов из статьи в статью 
и из параграфа в параграф.

№ З
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9. Кошториси окремих лікарних 
установ, що перебувають на місце
вому бюджету, складають відділи 
здоров'я з участю особ, шо стоять на 
чолі установи (головні лікарі, завіду
вачі установ і инш) і затверджують 
відповідні виконкоми.

Кошториси лікарних установ, що 
є на державному бюджеті, складає 
Наркомздоров'я і затверджуються в 
установленому порядку.

10. Масову заготівлю чи закупівлю 
інвентарю, палива, городини то-шо 
дозволяє, в кожному окремому випад
кові, залежно від матеріяльної користи, 
губвиконком.

11. Постачання медикаментів можна 
провадити так: або всі видані кредити 
для медичного постачання централі
зуються в губздороп'ї й передаються 
губмедторгам, які за вказівками 
губздоров‘я відкривають кредит у себе 
в червінцевому вирахуванні для окре
мих установ і на цей кредит установи 
мають право забирати потрібне їм 
медичне майно, або всі кредити роза- 
сигновується окремим установам, які 
й закупають потрібне їм медичне 
майно в місцевих медторгах, укрмед- 
торгові, або в инших державних 
органах.

Примітка. Ніяких органів поста
чання чи складів планового медичного 
постачання при губздоровЧ і кому
нальних рідділах не організується.
12. Завідувачі губздоров‘я є друго

рядні роспорядчики кредитів, що їх 
видають губвиконком і Наркомздоров'я, 
й контролюють правильність і доціль
ність витрачання установами вида
них коштів. Завідувачі окремих установ 
є третьорядні роспорядчики кредитів. 13 14

13. За завідувачем губздоров'я 
зберігається право контролювати 
правильність і доцільність витрачання 
коштів у всіх лікарно-санітарних уста
новах губерні, незалежно від того, на 
рахунок якого бюджету їх утримується.

14. Військово - санітарні п/відділи 
залишаються при губерніальних від
ділах здоров'я, але утримуються за 
штатами й на рахунок кошторису

9. Сметы отдельных лечебных учре
ждений, существующих по местному 
бюджету составляются здравоотделами 
при участии лиц, возглавляющих учре
ждения (главврачи, зав. учреждениями 
и проч.) и утверждаются соответству
ющими исполкомами.

Сметы лечучреждений, состоящих 
на государственном бюджете соста
вляются Наркомздравом и утвержда
ются в установленном порядке.

10. Массовая заготовка или закупка 
инвентаря, топлива, овощей и т. п. 
может разрешаться, в каждом отдель
ном случае, в зависимости от мате
риальной выгоды, губисполкомом.

11. Снабжение медикаментами мо
жет производиться следующим обра
зом: либо все отпущенные кредиты 
на медснабжение централизуются 
в губздраве и передаются губмедторгам, 
которые по указанию губздрава от
крывают кредит у себя в червонном 
исчислении для отдельных учреждений, 
на каковой кредит учреждения имеют 
право забирать необходимое им меди
цинское имущество, либо все кредиты 
разассигновываются по отдельным 
учреждениям, которые и закупают не
обходимое им медицинское имущество 
в местных медторгах, Укрмедторге 
либо в других государственных органах

Примечание. Никаких органов
снабжения или складов планового

медснабжения при губздраве и ком
мунальных отделах не организуется.
12. Заведующие губздравами явля

ются второстепенными распорядите
лями кредитов, отпускаемых губиспол
комом и Наркомздравом и ведут кон
троль за правильным и целесообразным 
расходованием учреждениями отпуска
емых средств. Заведующие отдельными 
учреждениями являются третье-степен- 
ными распорядителями кредитов.

13. За зав. губздравом сохраняется 
право контроля за правильным и целе
сообразным расходованием средств во 
всех лечебно-санитарных учреждениях 
губернии, независимо от того, за счет 
какого бюджета они содержатся.

14. Военно-санитарные п/отделы со
храняются при губернских отделах 
здравоохранения, но содержатся по 
штатам и за счет смет военно-сани-

№ З
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військово-санітарного відомства, на 
підставі спеціяльних положень.

15. На розвиток цієї інструкції 
Народньому Комісаріятові Здоров'я 
надається право видавати обіжники й 
пояснення губерніяльним відділам здо
ров'я що-до ріжних галузів постановки 
й провадження справ здоров'я.

Харків, дня 10-го січня 1924 р.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів Владимирський.

Керуючий Справами Раднаркому
Ф. Бею.

Секретар РНК І Стрілков.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК і ХГВК- 
від 3 лютого 1824. ч 27.

тарного ведомства, на основе специ
альных положений.

15. В развитие настоящей инструк
ции Народному Комиссариату Здраво
охранения предоставляется право изда
вать циркулярные раз'яснения губ- 
здравам по разным отраслям поста
новки и ведения дела здравоохранения.

Харьков, 10 января 1924 года.

Зам. Председателя Совета 
Народи. Комиссар. М. Владимирский.

Управляющий Делами Совнаркома
Ф. Бет.

Секретарь СНК И. Стрелков.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК к 
ХГВК’ от 3 февраля 1924 г., Ле 27.

16. Про штати губерніальних відділів 
здоров'я.

Рада Народніх Комісарів постано
вила затвердити й надати чинности 
таким штатам губерніальних відділів 
здоров'я.

16. 0 штатах губернских отделов 
здравоохранения.

Совет Народных Комиссаров постано
вил утвердить и ввести в действие 
нижеследующие штаты губернских 

отделов здравоохранения.

І. Будова й штати губерніяль- 
них відділів здоров'я

І. Структура и штаты отделов 
здравоохранения

(промислових губернь). (промышленных губерний).

Назва посади

О
де

щ
ин

а
Ки

їв
щ

ин
а

Ха
рк

ів
щ

.
Ка

те
ри

но
сл

.
До

не
чч

ин
а

Завідувач губздоров'я . . 1 1 1 1 1
Заст. завід. губздоров‘я, 

він же зав. п/відділу 
робітн. медиціни . . . 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

Наименование
должности

О
де

сс
ки

й
Ки

ев
ск

ий
Ха

рь
ко

вс
к.

Ек
ат

ер
ин

.
До

не
цк

ий

Зав. губздравом . . 1 1 1 1 1
Зам. зав. губздравом; он- 

же зав. п/отделом ра
бочей медицины . . . 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

1. Інспектури лікерної частини.

Старш. губ. інспектор лі- 
карної частини . . . . 1 1 1 1 1  

Молодший інспектор ... 1 1 1 1 1 
Інспектор-фармацевт ... 2 2 2 2 2

4Т4 4 4

7. Инспектура по лечебной части.

Старший губ. инспектор
по лечебной части . . 1 1 1 1 1 

Младший инспектор . . . 1 1 1 1 1  
Инспектор фармацевт . . 2 2 2 2 2

4 4 4 4 4
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2. Інспектура О.ія охорони материн
ства її дитинства.

Губ. інспектор охорони
материнства й дитин. . 1 1 1 1 1  

Губ. лікар для охорони
здоров'я дітей.................... 1 1 1 1 1

Лікар-інструктор охорон.
материнствайдитинства 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3

3. Інспектура сан ітарно-епідем, ча
стини.

Губ. інспектор санітар,
епідемічн. частини ... 1 1 1 1 1

Губ. епідеміолог....................1 1 1 1 1
Губ. санітар, лікар. . . . 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3

4. ПІ відділ робітничої медицінн.

Завід, відділу (він же заст.
завід губздоров'я). . ------- -----------------

Інспектор лікарн. мережі 
робітничої медиціни . . 1 1 1 1 1  

Інспектор експертизи й ме
дичного контролю . , . 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

5. Судово-медицінська інспектура. 

Державний судовий лікар . 1 1 1 1 1

в. Губернйиьна санітарійна стати
стика.

Губ. санітар статистик-
лікар..................................1 1 1 1 1

Статистиків...........................  3 3 3 3 3
4 4 4Т7

7. Бухгалтерія.

Старш. бухгалтер . . . .  1 1 1 1 1 
Бухгалтер—робітн. меди

ціни ................................... 1 1 1 1 1
Рахівник.................................1 1 1 1 1
Бухгалтер-інструктор. . . 1 1 1 1 1

4  4  4  4  4

2. Инспектура по охране материнства
и детства.

Губ. инспектор по охране
материнства и детства . 1 1 1 1 1

Губ. врач по охране здо
ровья детей......................1 1 1 1 1

Врач-инструктор охраны 
материнства и детства . 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3

3. Инспектура по санита/то-энидс-
мической части.

Губ. инспектор по сани-
тарно-эпидем. части .. 1 1 1 1 1

Губ. эпидемиолог . . . .  1 1 1 1 1
Губ. санитарн. врач ... 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3

4. П/отдел рабочей медицины.

Зав. отделом (он же зам. 
зав. губздравом) . . . .----------------------

Инспектор по лечебной 
сети рабоч. медицины . 1 1 1 1 1

Инспектор по экспертизе 
и медицинск. контролю . 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

5. Судебно-медицинская инспектура.

Гос. судебный врач ... 1 1 1 1 1

0. Губ. санитарн. статистика.

№ З

Губ. санитарн. статистик
врач.................................. 1 1 1 1 1

Статистиков......................... _3_3_3^3 _?
• 4 4 4 4 4

7. Бухгалтерия.

Старший бухгалтер ... 1 1 1 1 1 
Бухгалтер по раб. медиц.. 1 1 1 1 1

Счетовод . . . .  . . .  1 1 1 1 1
Бухгалтер-инструктор . . 1 1 1 1 1

4  4  4  4  4
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*. Лмойгпти.

Секретар ........................................1 1 1 1 1
Діловод................................. 1 1 1 1 1
Машиністом.........................  3 3 3 3 3
Посильних............................ 1 1 1 1 1
Прибиральниця....................1 1 1 1 1

7 7 7 7 7

Разом . ю М МММ

N. ,іелоііуоазао<)гиіб<>.

Секретарь..............................1 1 1 1 1
Делопроизводитель . . . 1 1 1 1 1  
Машинисток . . . .3 3 3 3 3
РассіЛьмьій........................... 1 1 1 1 1
Уборшица '............................ 1 1 1 1 1

7 7 7 7 7 

Всего" . . М $0 М~Й її

II. Вудом* й штати губерні
альних в і д д і л і в  здоров4*

її. Структура и штаты губерн
ских отделов здравоохранения.

(хліборобських губерень). (земледельческих губерний).

Назва посади.

По
лт

ин
 щ

м 
НА

 
П

од
іл

ля
 

Че
рн

и 
г І

 н
щ

. 

Во
ла

нь
Наименование
должностей

П
ол

тя
нс

кн
в 

П
од

ол
ьс

ки
Л 

Чс
ри

иг
ов

ек
. 

Вп
.ім

нс
кя

Я

1а «ид губэдороа'я ... 1 1 1 1
Мет. зав. губздороа'я (вій 

же ні и віддіїу ро-
бітвич. М Є Д И Ц І И И І . .  .  .  1 1 1 1

2 2 2 2

Зав. губздравом . . . .  1 1 1 1 
Зам. зав. губздравом (он 

же зав. п./отд. рабочей 
медицины).........................1 1 1 1

2  2  2~I

/. Іигнек*ічімі »<«"/*•. чпгтннн. I. Нт пемну/х/ пи .іечеіїиой читт.

Старш губ. інспектор, лі
кар. частими ...................

Моловший інспектор. 
Інспектор-фармацевт. . .

1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1

"3 3 3 3

Старший губ. инспектор 
по лечебной части . . 1 1 1 1

Младший инспектор . 1 1 1 1  
Инспектор-фармацевт . . 1 1 1 1

з~з з" з

• ІЧ'-тектщ/*і Лгиуочч иіітерингтії» 
її іінтнш-твп.

І уб інспектор для охорони 
здоров'я материнства й
дитинства..........................1 1 1 1

І уб. лікар для охорони
здоров'я дітей . 1 1 1 1

Лікар-імструктор охорони 
матер, і дитинства 1 1 1 1

3 3 3 3

Іт пгкт^ і̂ тнітарто • ені<*ліо.н>- 
»І*иоТ чистым*.

Губ. інспектор санітарної
частини..............................1 1 1 1

Губерніальний епідеміолог 1 1 1 1
Губ самітар. л і к а р  . . .  1  1  1  і

~Т*з з з

2. Ит-псктщм! по т/піис мите/ічн- 
піхва м Оспіспииі.

Губ инспектор по охране
материн, и детства . . 1 1 1 1

Губ. врач по охране здо
ровья детей...................... 1 1 1 1

Врач - инструктор ох раны
материнства и детства . 1 1 1 1

3 3 3*3

•У. Инспектура но < антпиуно-мнОс- 
.чип тш четой части.

Г уб. инспектор по санит.-
эпидем ча:ти.....................1 1 1 1

Губернский эпидемиолог . 1 1 1 1
Губ санитарный врач . . 1 1 1 1

3 з з"з
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4. II еідді.і /ЮОШИІІЧОЇ чедичіин.

Зав. відділу (він же заст.
зав. губздоров’я). . . .------------------------- ----------

Інспектор лікарної мережі 
робітничої медиціни . . 1 1 1 1

Інспектор для експертизи 
й медичного контролю . 1 1 1 1

2 2 2 2 •
.5. (і/(Юно-.неОпчна інп$етнрро. 

Держ. судовий лікар. . . 1. 1  1  1

6. І'уое/м. юніторно с тоні нони по.

Губ. санітари, статистик
(лікар)......................................... 1 1 1 1

Статистиків.....................................  2 2 2 2

3 3 3 3

7. 1>;і і ш.ипгрія.

Старш. бухгалтер. ... 1 1 1 1
Бухгалтер робітничої ме

диціни ......................................... 1 1 1 1
Рахівник ..........................................1 1 1 1
Бухгалтер-інструктор . . 1 1 1 1

4 4 4 4

X. ,ІІ.ІОЧіН)сі)івО.

Секретар......................................... 1 1 1 1
Діловод ............ ..............................1 1 1 1
Машиністок..................................... 2 2 2 2
Посильних.................................' . 1 1 1 1
Прибиральниця ............................  1 1 1 1

6 6 о о

Разом . 27 27 27 27 

Харків, дня 10-го січня 1924 р.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів 3/. В.іпдчммреьтпі.

Керуючий Справами Раднар-
кому Ф. Нею.

Секретар РНК І. Стрі.ікон.

4. П/опід, робоча) медицины.

Заг. отд. (он же зам. зав.
губздравом ............................... ........................

Инспектор по лечебн. сети
рабочей медицины . . 1 1 1 1

Инспектор по экспертизе 
и медиц. контролю . . 1 1 1 1

2 2 2 2

Сі/Огіїно- чеОІіцнніноя ннспектрро.

Гос. судебный врач ... 1 1 1 1

Ч. / 'убернскоя санитару. гиіаміиснінко.

Губ. санитарн. статистик 
(врач)......................................... 1 1 1 1

Статистиков...................................  2 2 2 2

з '  3  3  3

7. Пцхю. інігрня.

Старший бухгалтер . . . 1 1 1 1
Бухгалтер по рабочей ме-

дицине ...................................... 1 1 1 1
Счетовод ....................................... 1 1 1 1
Бухгалтер-инструктор . . 1 1 1 1

4 4 4 4

.4. Де.іипроизвініппнп.

Секретарь ..................................... 1 1 1 1
Делопроизводитель . . . 1 1 1 1
Машинисток................................... 2 2 2 2
Рассыльный.................................. 1 1 1 1
Уборщица...................................... 1 1 1 1

6 6 6 о

Всего . . 27 27 27 27

Харьков,
10 января 1924 г.

Зам. Председателя Совета Народ
ных Комиссаров .1/. Вміди.имрскмії.

Управляющий Делами Совнар
кома Ф. Нею.

Секретарь СНК //. Стрелкон.
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17. Інструкція про порядок реоргані
зації губерніальних відділів соціаль

ного забезпечення.

Згідно з постановою IV Сесії 
ВУЦВК «Про радянське будівництво» 
(36. Уз. 1923 р., ч. 46, арт. 576) 
губерніальні відділи соціального за
безпечення надалі функціонують яко 
самостійні відділи губвиконкому, але 
реорганізується їх на таких підвалинах.

1. Усі п/відділи губерніяльного со- 
ціяльного забезпечення касується і 
увесь його апарат організується у 
відділі, який згідно зі штатами має 
одну канцелярію з діловодством, шо 
поділяється відповідно до своїх функцій 
на бюра; останнім і передается справи 
колишніх підвідділів.

Адміністраційно-господарською ро
ботою відділу відає секретар, шо в 
його віданні є загальна канцеля
рія. Організаційною, контрольною і 
статистичною роботою в губерніаль
ному маштабі провадить відділ під ке- 
ровництвом губерніяльного інспектора.

Фінансову роботу провадить фінан
совий відділ.

Операційну роботу проводять 
бюра: а) запомоги й пенсій (справи 
шо-до призначення пенсій інвалідам, 
запомоги родинам червоноармійців);
6) установ соціального забезпечення 
(призначення інвалідів до інвалідних 
будинків, господарський контроль 
установ, відання безгосп'ами); в) со
ціальної допомоги (допомога подо
рожнім інвалідам, демобілізованим 
і нужденним) і г) опіки.

Керує інвалідною кооперацією і 
організацією інвалідних об'єднань бю
ро інвалідної кооперації.

Селянськими комітетами громад
ської допомоги керують селянські 
секції при губсоцзабезі. 2

2. Функції постачання і відповідні 
апарати губсоцзабезів ліквідується і 
установи соціального забезпечення, 
а саме: будинки опіки, будинки для 
інвалідів, школи, колонії, шкільнї май
стерні й т. и., лишаючися під кон
тролем і під порядкуванням соцзабе-

17. Инструкция о порядне реоргани
зации губернских отделов социаль

ного обеспечения.

Согласно постановления 4-й Сессии 
ВУЦИК „О советском строитель
стве* (Собр. Уз. 1923 г., К* 46, 
ст. 576) губернские отделы социального 
обеспечения продолжают существо
вать в качестве самостоятельных от
делов губисполкома, но реорганизу
ются на следующих основаниях.

1. Все п/отделы губернского со
циального обеспечения упраздняются, 
весь аппарат его организуется в от
деле, имеющем одну канцелярию по 
штатам с делопроизводством, разделя
ющимся по функциональным призна
кам на столы, которым и передаются 
дела бывших п/отделов.

Административно-хозяйственной ра
ботой отдела ведает секретарь, в ве
дении которого находится общая кан
целярия. Организационная, контроль
ная и статистическая работа в губерн
ском масштабе проводится отделом под 
руководством губернского инспектора.

Финансовая работа проводится фи
нансовым отделом.

Операционная работа ведется сто
лами: а) пособий и пенсий (дела по 
назначению пенсий инвалидам, посо
бий семьям красноармейцев); б) учре
ждений социального обеспечения 
(определение в инвалидные дома ин
валидов, хозяйственный контроль уч
реждений, ведение безхозом); в) со
циальной помощи (помощь проезжаю
щим инвалидам, демобилизованным и 
павшим в нужду), и г) опеки.

Руководство инвалидной коопера
цией и организация инвалидчых об‘- 
единений лежит на столе инвалидной 
кооперации.

Руководство селянскими комите
тами общественной взаимопомощи 
проводится селянскими секциями, при 
Губсобесе.

2. Снабженческие функции и соот
ветствующие аппараты губсобесов 
упраздняются и учреждения социаль
ного обеспечения, как-то: дома при
зрения, дома для инвалидов, школы 
колонии, учебные мастерские и т. п., 
оставаясь подконтрольными и подве-
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зу, перетворюються в самостійні бюд- 
жетово-господарські одиниці. Жодних 
органів постачання при губерніальних 
відділах соціального забезпечення і 
відділах комунального господарства 
не організується і установі: з госпо
дарського боку є самостійні в межах 
затвержденого кошторису.

3. Усі грошові й матеріальні кошти, 
шо їх дається губсоцзабезові за кош
торисами Наркомсоцзабезу й Губвикон- 
кому для підпорядкованих йому уста
нов і підприємств, находяться в віданні 
Завгубсоцзабезу, який, як роспорядчик 
кредитів і инших коштів, розасигновує 
їх між підпорядкованими установами, 
як третьорядними роспорядчиками 
кредитів.

Ч. 5

Харків, дня 10-го січня 1424 р.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів Владимирський.

Керуючий Справами
Раднаркому Ф. Лет.

Секретар РНК Стрілков.

Оголошено в -Вістях ВУЦВК і ХГВК- 
ВІД б лютого 1024 р., ч. 20.

домственными собесу, превращаются 
в самостоятельные бюджетно-хозяй
ственные единицы. Никаких органов 
снабжения при губернских отделах 
социального обеспечения и отделах 
коммунального хозяйства не органи
зуется и учреждения ведут свою хо
зяйственную жизнь сомостоятельно в 
пределах утвержденной сметы.

3. Все денежные и материальные 
средства, отпускаемые губсобесу по 
сметам НКСО и Губислолкома для 
подведомственных ему учреждений, 
предприятий, находятся в ведении 
завгубсобеса, который, являясь распо
рядителем кредитов и пр. средств, 
разассигновывает их между подведом
ственными учреждениями, как треть
естепенными распорядителями кре
дитов.

Харьков, 10 января 1924 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров М. Владимирский.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Лет.

Секретарь СНК И. Стрелков.

Раси, в .Вістях ВУЦВК и ХГВК- от 
б февраля 1324 г., 76 23.

18. Про штати губернія/іьних від
ділів соціяльного забезпечення.

Рада Народніх Комісарів постано
вила затвердити й надати чинности 
нижчеподаним штатам губерніяльних 
відділів соціяльного забезпечення.

І. Штати губерніяльних відділів 
соціяльного забезпечення.

І І
? п
с* П о с а д о  °
= 5г о

г З5

1. Завідувач відділу—він же го
лова секціі взаємодопомоги 
й губерніяльн. прав, інвалід
ної кооперації.............................. 1

2. Заступник завідувача відділу . І

18. 0 штатах губернских отделов 
социального обеспечения.

Совет Народных Комиссаров поста
новил утвердить и ввести в действие 
нижеследующие штаты губернских 
отделов социального обеспечения:

I. Штаты губернских отделов 
социального обеспечения.

>%
п К
ее Ла. ^
= д о л ж н о е  т ь
о £
° г
я А
я
1. Зав. отделом он же председ. 

секции взаимопомощи и губ.
прав, инвалиды, кооперации . 1

2. Заместитель заведующего от
делом . . .... .................................. 1
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3. Секретар—він же відає адмі-
ністраційною частиною ро
боти ............................................

4. Діловод загальної канцелярії .

5. Діловод у справах пенс, чер- 
воноарм. пайку й установ, 
соціяльного забезпечення.

6. Діловод у справі допомог

1
1

1

проїждж. інвалідам демобі
лізованим .. ................................. 1

7. Діловод.......................................... 1
8. Бухгалтер ..................................... 1
9. Рахівник—він же касир . . . 1

10. Статистик...................................... 1
11. Машиністок................................... 2
12. Контористів................................... 2
13. Інспектор....................................... 1
14. Інструкторів................................... 2
15. Завідувач опіки й піклування . 1

16. Обслідувач.................................... 1
17. Кур'єр............................................. 1
18. Сторож-прибиральник.................. 1
19. Візник-стайничий.......................... 1

Разом . . . 22
Помітка. Вважати, що в разі, 

коли військове відомство дасть свого 
представника до губерніяпьних від
ділів соціального забезпечення, то 
він мусить займати одну з штатних 
посад.

Примечание. Считать, что в слу
чаях, когда военное ведомство даст 
своего представителя в губернские 
отделы социального обеспечения, 
то он должен занимать одну из 
штатных должностей.

II. Штаты окружной инспек
туры социального обеспечения.

IV. Штати окружної Інспек
тури соиіяльного забезпечення.
аок <6

м
<в >»

р

с.о
—

П О С А Д А  6
О

р 5з:
р г

1 .  Інспектор........................................................................................................................................................................1
2 .Заступник інспектора . . . .  1
3 .Діловод........................................1
4. Статистик ...................................  1

Разом ... 4
Харків, дня 10-го січня 1924 р.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів Владимирський.

Керуючий Справами
Раднаркому Беха.

Секретар РНК Стрілков.

01

3. Секретарь—он же ведающий 
административной частью ра
боты ............................................. 1

4. Делопроизводитель обшей кан
целярии ....................................... 1

5. Делопроизвод. по пенс., красн. 
арм. пайку и по учрежд. соц. 

обесп................ •........................ 1
6. Делопроизвод. по оказан, пом. 

проезж. инвал. демобил. . . . 1

7. Делопроизводитель ...................... 1
8. Бухгалтер........................................ 1
9. Счетовод, он же кассир . . . 1

10. Статистик........................................ 1
11. Машинисток.................................... 2
12. Конторщиков................................... 2
13. Инспектор........................................ 1
14. Инструкторов................................... 2
15. Заеедующ. опекой и попечи

тельством .................................. 1
16. Обследователь............................... 1

1
18. Сторож-уб.орщик............................. 1
19. Кучер-конюх..................................... 1

Итого . . . 22

>»***в: й>»
Д О Л Ж Н О С Т Ь

чи
о ок г
£ ая
* Г 4

1. Инспектор ..................................
2. Зам. инспектора........................ . 1
3. Делопроизводитель . . . .
4. Статистик................................... . 1

Итого . . . 4
г. Харьков, 10-го января 1924 г.
Зам. Председателя Совета Народных 

Комиссаров Владимирский.
Управляющий Делами

• Совнаркома Бега. 
Секретарь СНК Стрелков.
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19. Інструкція про реорганізацію 
губерніальних відділів праці.

Згідно з постановою ІУ-о! Сесії 
ВУЦВК «Про радянське будівництво» 
(36. Уз. 1923 р., ч. 46, арт. 576) 
Рада Народніх Комісарів постановляє:

1. Структуру губерніяльних відділів 
праці змінити так:

а) У всіх губернях України п/від- 
діли охорони праці переформувати в 
інспектуру охорони праці, на чолі з 
старшим інспектором праці. Вся робота 
інспекції провадиться під загальним 
керуванням завідувача губерніяльного 
відділу праці.

б) П/відділ конфліктно-нормуваль
ний ліквідувати: проваження роботи 
цього п/відділу покласти: в непроми- 
слових губернях на завідувача гу
берніяльного відділу праці, а в про
мислових губернях на заступи, заві
дувача губерніяльного відділу праці.

в) Організаційно - адміністраційний 
п/відділ переформувати в секретаріят. 
Обслуговування всіх частин губер
ніяльного відділу праці, а так само 
проваждення всього діловодства, рахі
вництва й звітности покласти на 
технперсонал секретаріяту.

г) Статистичний п/відділ ліквідува
ти; виконування роботи цього п/від
ділу злучити з роботою секретаріяту.

Примітка. Біржі праці функціо
нують на старих підставах.
2. Ніяких органів постачання при 

губвідділах праці й відділах комуналь
ного господарства не організується.

3. Компетенцію губерніяльних від
ділів праці визначає чинне законо
давство.

4. Згідно з постановою ІУ-ої Сесії 
ВУЦВК губерніяльні управління соці- 
яльного страхування не реорганізу
ється.

Харків, дня 10-го січня 1924 р. 
Заст. Голови Ради Народніх Комісарів

Владимирський.
Керуючий Справами Раднаркому

Ф. Баа.
Секретар РНК І. Стрілков.

Оголошено в „Вістях ВУЦВК і ХГВК» 
від 5 лютого 1924 р., ч. 28.

19. Инструкция о реорганйзации 
губернских отделов труда.

Согласно постановления ІУ-Й Сессии 
ВУЦИК «О советском строительстве» 
(Собр. Уз. 1923 г., № 46, ст. 576). 
Совет Народных Комиссаров поста
новляет:

1. Структуру губернских отделов 
труда изменить следующим образом:

а) во всех губерниях Украины 
п/отделы охраны труда переформиро
вать в инспектуру по охране труда, 
возглавляемую старшим инспектором 
труда. Вся работа инспекции прово
дится под общим руководством заве
дующего губернским отделом труда.

б) П/отдел конфликтно-нормировоч
ный упразднить; проведение работы 
этого п/отдела возложить в губер
ниях, непромышленного характера — 
на заведующего губернским отделом 
труда, а в губерниях промышленных— 
—на зам. зав. губернским отделом 
труда.

в) Организацион но-административ- 
ный п/отдел переформировать в секре
тариат. Обслуживание всех частей 
губернского отдела труда, а также 
ведение всего делопроизводства, сче
товодства и отчетности возложить на 
техперсонал секретариата.

г) Стат. п/отдел упразднить; выпол
нение работы этого п/отдела слить с 
работой секретариата.

Примечание. Биржи труда дей
ствуют на прежних основаниях.
2. Никаких органов снабжения при 

губотделах труда- и отделах комму
нального хозяйства не образуется.

3. Компетенция губернских отделов 
труда определяется действующим за
конодательством.

4. Согласно постановления ІУ-ой 
Сессии ВУЦИК, губернские упра
вления социального страхования реор
ганизации не подлежат.

Харьков, 10 января 1924 г.
Зам. Председателя Совета Народных 

Комиссаров М. Владимирский.
Управляющий Делами Совнаркома

Ф. Бею.
Секретарь СНК И. Стрелков.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК и ХГВК* 
от 5 февраля 1924 г.. Н 28.
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ч. з Арт. 20 № 3 Ст. 20

20. Про штати губерніальних відділів 
праці.

Рада Народніх Комісарів постановила 
затвердити й надати чинности таким 
штатам губерніяльних відділів праці.

І. Штати губерніяльних віллі- 
лів праи.1

(промислових губерень).

20. 0 штатах губернских отделов 
труда.

Совет Народных Комиссаров поста
новил утвердить и ввести в действие 
нижеследующие штаты губернских 
отделов труда.

I. Штаты губернских отделов 
труда

(промышленных губерний).

<е
Назва посади "5 я

я
.5

вс—о О

1 с.а £а яо
о й * и

Завід, губ. відпраці. . 1 1 1 1 1

1. Секретаріат.

С е к р е т а р . . . . .  1 1 1 1 1
— 1

Відповід. робіт», в
справах конфлікт. 1 1 1 1 1

Юрисконсульт ... 1 .1 1 1 1
Діловод >).................. 3 3 3 3 2
Статистик-інструктор 1 1 1 1 1
Статистиків . . . .  4 4 4 3 3
Бухгалтер .................. 1 1 1 1 1
Машиністок . . . .  3 3 3 3 3
Конторист.................. 1 1 1 1 1
Кур'єрів.......................1 1 1 1 1
Прибиральниця *) . . 1 1 1 1 1

19 19 19 18 18

2. Інспектура охорони прані.

Ст. інспектор, він же
заст. завід, відділ, 
праці....................... 1 1 1 1 1

Помічн. ст. інспекто-
ра праці..................— 1

Інспекторів праці . . 6 4 7 4
Техн. інспекторів . . 5 5 6 7 1
Санітарних інспект. . 4 4 6 4 1
Позарайон. інспект.

робземлісу . . . .  1 1 1 1 1
Позарайон. інспек-

тор. будівним. . . — 
Район, інспектор пра-

1 1 1

ці по губерні... — — —27
») Один 3 них у справах конфлікту. 
*) Вона ж сторож.

») Один из них по конфликт»!, делан. 
*) Она же сторож.
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с <= £ к **
Наименование

о
я « 
8 | Е.о

БВ

должностей §
о яО Счя а

н«3и
с.вс

о ^ X И Е*
Зав. губ. оттруда. . 1 1 1 1 £

7. Секретариат.

Секретарь ..................  1 1 1 1 1
Инструктор. . . . — 
Ответствен, раб. по

1

кофликтн. делам. . 1 1 1 1 1
Юрисконсульт. ... 1 1 1 1 1
Делопроизводителей *) 3 3 3 3 2
Статистик инструкт . 1 1 1 1 1
Статистиков . . . .  4 4  4 3 3
Бухгалтер ................... 1 1 1 1 1
Машинисток . . . .  3 3  3 3 3
Конторщик...................1 1 1 1 1
Курьеров..................... 1 1 1 1 1
Уборщиц. * ) . . . .  1 1  1 1 1

1 9  1 9  1 9  1 8 1 8

2. Инспектура охраны труда.

Ст. инспектор—он же 
зам. зав. отд. труда. 1 1 1 1 1

Пом. ст. инспектора
труда........................— — — — 1

Инспекторов труда . 6 4 7 4 —
Тех. инспекторов. , 5 5 6 7 1
Санитарных инспект. 4 
Внеуч. инспекторов

4 6 4 1

рабземлес............... 1 1 1 1 1
Внеуч. инсп. строит. — 1 1 — 1

Участ. инспект. труда
по губернии ... — — — 27



Арт. 20 № З Ст. 20Ч. З

Техн. І Н С П .  п о  губерн. 
Санітари, інспектор

“ ■ 21

10
17 16 22 17 64

3. Біржа праці.

Завід, біржі праці . 1 1 1 1 1
Помічн. завідувача . 1 1 1 1 1
Секретар . . . . 1 1 1 1 —
Завідувачі секцій *) . 7 7 7 5 —
Зав. бюра попиту. . 1 1 1 - —
Зав. бюра техсил. . 1 1 1 1 —
Комендант будинку . 1 1 1 —
Реєстраторів . . . • 9 10 9 5 2
Діловодів *).................. 4 4 4 2 —
Машиністок . . . . 1 1 1 1 —

.'.онтористів . . . . 3 3 3 1 —
Прибиральниць . . . 3 3 3 •- —
Палівник...................... 1 1 1 _ —

Сторож ........................ 1 1 1 —
Кур'єр.......................... 1 1 —

35 37 35 19 4
Разом у губ. від. 

праці......................... 71 72 76 54 86

Техн. инсп. по губ.---------------- ---------21
Санитарн. инспектор.

по губ.......................—----------------- ю
ЇТ~16~22Т7~~64

3. Биржа труда.

Зав. Биржей труда . 1 1 1 1 1
Пом. зав. бирж, труда 1 1 1 1 1
Секретарь .................. 1 1 1 1 __
Зав. секциями *) . . 7 7 7 5 _
Зав. столом спроса . 1 1 1 — —

Зав. стол. техсил.. . 1 1 1 1 _
Комендант здания. . 1 1 1 -

Регистраторов. . . 9 10 9 5 2
Делопроизводителей *) 4 4 4 2 —

Машинистка . . . . 1 1 1 1
Конторщиков. . . . 3 3 3 1 -

Уборщиц..................... 3 3 3 _ _
Истопник..................... 1 1 1 - __

Сторож ....................... 1 1 1 ■
Курьер......................... — 1 — 1 —

35 37 35 19 4
Всего по губернскому 

отделу труда. . . 71 72 76 54 86

Всего по 5 губотделам труда—359 ч.Разом у 5-ти губ. від. праці—359 ч.

II. Штати губерніяльних від
ділів праи.1

(хліборобських губерень).

3 к £
Назва посади

алн
чч с-= =а«то £ф §

С с у »

Завгубвідділпраці . . 1 1 і 1

Секрета ріят.

Секретар .....................
Відповід. робітн. у

1 1 і 1

справах конфлікту. 1 1 і 1
Діловод........................ 1 1 і 1
Юрисконсульт* 3) . . 1 1 і 1
Діловод 4)..................... 1 1 і —

Конторист . . • . . — — — 1
Рахівник....................... 1 1 і 1

*) Крім того 1 зав. юнсекції—твмчасов. 
*) 1 для бюра попиту.
3) У конфлікт, ча тині.
4) В справі охорони праці.

II. Штаты губернских] отделов 
труда

(земледельческих губерний).
- в2 х =

Наименование » 2 с.* *
3 К а х

должностей К § 2. Г£.2^0 = 2  =  ~  с а

Зав. Губотд. труда . 1 - 1 1 1

Секретариат.

Секретарь.......  1 1 1 1
Отв. работ, для конфл.

раб..............  1 1 1 1
Делопроизводитель. . 1 1 1 1
Юрисконсульт *) . . 1 1 1 1
Делопроизводитель *) 1 1 1 —
Конторщик................... ...................1
Счетовод. . . . . .  1 1 1 1

') Кроме того 1 зав. юнсекцней временно. 
*) 1 для стола спроса.
3) По конфл. части.
4) По охране труда.
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Арт. 20—21 № З Ст. 20—21Ч. З

Маш и щеток . . . . 2 1 1 1
Статист. 1-го розряд. 1 1 1 1

» 2-го » 1 1 1 1
Кур’єр.......................... 1 1 1 1
Прибиральницястор. . 1 1 1 1

13 12 12 12

Інспектура праці.

Ст. інсп.—він же за-
ступ, завід, від. 
праці....................... 1 1 1 1

Район, інспектор. . . 1 1 1 1
Саніт. інспекторів . . 3 2 2 1
Техн інспекторів . . 
Позарайон. інспект.

4 3 3 2

робземлісу . . . . 1 1 1 1
1 0 8 8 6

Біржа праці.

Завід, біржі праці . 1 1 1 1
Секретар ................... 1 — —

Завід, секцій . . . . 2 — —
Реєстраторів . . . . 3 3 3 3
Прибиральниць . . . 1 — —

8 4 4 4
Разом у ГВП-і . . . 31 24 24 22

Разом у 4-х Г.В.-П 101 челов.

Харків, дня 10-го січня 1924 р.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів Владимирський,

Керуючий Справами
Раднаркому Ф. Беха.

Секретар РНК І. Стрілков.

Машинисток . . . . 2 1 1 1
Статистик 1-го разр. 1 1 1 1

» * 2-го разр. 1 1 1 1
Курьер......................... 1 1 1 1

Уборщица—сторож. . 1 1 1 1
13 12

Инспекция труда.

12 12

Ст. инспектор—он же
зам. зав. отд. труда 1 1 1 1

Участк. инспектор. . 1 1 1 1 ч
Санитарн. инспектор. 3 2 2 1

Технич. инспекторов . 
Внеуч. инсп. раб.

4 3 3 2

землеса .................. 1 1 1 1^
10

Биржа труда.

8 8 6

Зав. биржей труда . 1 1 1 1
Секретарь .................. 1 — — —
Зав. секциями . . . 2 — — —
Регистраторов. . . . 3 3 3 3
Уборщиц...................... 1 — — —

Итого по угбернскому
8 4 4 4

отделу труда . . . 31 24 24 22
Всего по 4-м губотделам труда 101 ч.

Харьков, 10 января 1924 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров М. Владимирский.

Управляющий Делами Совнаркома
Ф. Бега.

Секретарь СНК Я. Стрелков.

21. Про штати Постійного Представ
ництва УСРР при Уряді Спілки РСР.

Рада Народніх Комісарів постано
вила затвердити нижчеподані штати 
Постійного Представництва УСРР при 
Уряді Спілки РСР.

Представник.................................... 1
Заст. Представника . . * . . 1

Разом . * „ . . 2~

21. 0 штатах Постоянного Предста
вительства УССР при Правительстве 

Союза ССР.

Совет Народных Комиссаров поста
новил утвердить нижеследующие шта
ты Постоянного Представительства 
УССР при Правительстве Союза ССР.

Представитель ...................................  1
Зам. Представителя . '........................ 1

Итого.......................  2
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‘I- з лрт. г\

Юридичне бюро.

Юрисконсульт................................... 1
Консультант у економічн. і инш.

справах ......................................... 1
Співробітник для звязку з Держ-

планом і инш органами. . . . 1
Разом .................. 3

Секретаріат.

Секретар .......................................... 1
Помічн. секретаря........................ .... 1
Чергових вечірніх секретарів . . 2
Діловодів....................................... .... 2
Бухгалтер ......................................... 1
Завідувач господарства . . 1
Касир................................................. 1
Журналіст..................................... .... 1
Агент д/доручень.............................. 1
Машиніст-стенографіст . . . . 1
Машиністок........................................ 4

Разом .................. 16

Імформа к і им и й віООи.

Завідувач........................................... 1
Секретар-бібліотекар....................... 1

Разом .................. 2

Г а р а ж .

Ст. шофер ........................................ 1
Шоферів............................................ 2

Разом ..................
%

3

К  у  р { є  р  и .

Ст. кур'єр........................................... 1
Кур'єрів.............................................. 3

Разом ... 4

І>у()инки ч. 5 і 7.

Завідувач інтернату—він же ко-
мендант будинку ч. 5 . ... 1

Монтьор водостягу........................... 1
Швейцарі в будинку.ч. 7 . . . 2

» • » ч. 5 . . . 2
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* 3 Ст. 21

Юридическое бюро.

Юрисконсульт 1
Консульт. по экономии, и проч.

вопросам ..................................... 1
Сотрудник для связи с Госпла-

ном и др. органами..................... 1
Итого................... Г

Секретариат.

Секретарь ....................................... 1
Пом. секретаря ............................... 1 *
Дежурн. вечерн. секретар. 2
Делопроизводитель ....................... 2
Бухгалтер ............................ 1
Завхоз ......................................... 1
Кассир.............................................. 1
Журналист....................................... 1
Агент для поручений 1
Машинист-стенографист . . . . 1
Машинисток................................. ... 4

Итого................... 16

Информац. отдел.

Заведуюший ................................... 1
Секретарь-библиотекарь . . . . 1

Итого...................
✓

2

Г а р а ж.

Ст. шоффер..................................... 1
Шофферов . . . . ь............................ 2

Итого................... 3

К у р ь е р ы .

Ст. курьер , . ....... ............................ 1
Курьеров.................................. ' . . 3

Итого................... 4

Дома .V 5 и 7.

Зав. общежитием, он же комен-
дант дома № 6 ............................ 1

Монтер-водопровод........................ 1
Швейцар дома I* 7 . . . . 2

»  *  № 5 ......................... 2



Арт. 21 Ст. 21

Палівник (постійний) . . . .  1

Ч. З

» сезонних..................................  2
Двірників.............................................. 2
Прибіральниц..................................... 5

Разом . : . . . 16
В с ь о г о .  .  4 6  ч .

Харків, дня 10-го січня 1924 р.

Заст. Голови Ради Народніх Комі
сарів Владимирський.

Керуючий Справами Раднаркому
Ф. Беш.

Секретар РНК І. Стрілков.

К? З

Истопник (постоянный) . . . .  1
» сезонных...............................  2

Дворников*......................................  2
Уборщиц............................................ • 5

Итого.................16
В с е г о .  .  Г~ 4 6

Харьков, 10 января 1924 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров М. Владимирский.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Беш.

Секретарь СНК И. Стрелков.

В и д а н а я  Н а р о д и к о г о  Комісаріату Юстиції.

Замовлення ч. 1324. Тир. 65000 пр.

Издание Народного Комиссариата Юстиции. 

Заказ * 1324. Тираж 5500 эк

4-< тип. «Траисиечдти» НІСИС, имени В. И. Межжаука. Гончаровский бульв., № в—2.

67





[345 (47.71) 3]
Пролетарии $с*х етрол, соедикійтес»!

і-» тш (іффпішиі)

З Б І Р Н И К
= УЗАКОНЕНЬ ТА 
РОСПОРЙДЖЕНЬ =

Гііішія-Сіяяіськіго Уряду України
1924 р.

С О Б Р А Н И Е
= ПІИІВНЕНИЙ И 
РІШРШШ =

Рабочв-Крест. Правительств! Украины
1924 г.

15 марта 1924 г. | ДО) 4*5 0тДв« ПЕРВЫЙ15 березні 1924 р. <]. 4-5 Віддії ПЕРШИІ

З М І С Т

Постанова 1-ої Сесії ВУЦВК 8-го 
скликання.

22. Затверджений персонального окладу 
ВУЦВК та Радяаркому.

Постанови ВУЦВК і РНК

(21 січня 1924 р.).

23. Про оргаьи, шо відають написом актів 
ці вільного стану та контролем вал ними.

24. Про надання оргавам міліції права 
накладати адмівістрвційиі кара.

25. Про поряд' к догляду за організацією 
та діяльністю комісій в сиренах про 
ведодітвіх.

26. Про ісобнсіу незайманість прокурорів, 
суддів та слідчих.

27. Про право уставов, шо відаюіь пюсо- 
■вмв 8 бвінмв шляхамв на 8* млі, де 
е прокладені шляхи та побудови на нвд

28. Про здтв-рджевия складу Найввщсго
Суду.

29. Полохання про проведення «Тижня
Д О П О М О І В  Д І Т Я М » .

\ Постанови та резолюції 8-го Все
українського 3‘їзду Рад.

30. Про ратвфікапію Конституції СРСР і 
про спілкове будівництво.

22. Утверждение персонального состава 
БУЦИК ц Совваркома.

Постановления ВУЦИК и СНК.

(21 января 1924 г.).

23. Об органах, ведающих проиввоїством 
записи актов гражданского состояния 
м контролем за ним.

24. О предоставлен и н органам мнлацня 
права наложения административных 
взыскав, й.

25. О порядке надзора за организацией и 
деят льностью комиссий по дедам не- 
совершеннолетних.

26. О личной неприкосновенности проку
роров, судей н следователей.

27. О праве учреждений, ведающих шос
сейными и грунтовыми дорогами на 
земли, занятые дорогами и дорожными 
сооружениями.

28. Об утверждения членов Верхсуда.

29. Положение по проведению «Недели по
мощи детям».

Постановления и резолюции 8-го 
Всеукраинского С‘езда Совета.

О ратификации Конституции СССР и 
о союзном строительстве.
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ЯролтшрІ $с1х кос 1*. чікаОтко!

и ЮДИН Щт\

СОДЕРЖАНИЕ

Постановление 1-ой Сессии ВУЦИК 
8-го созыва.



Ч. 4-5 Арт. 22 № 4—5 Ст. 22

ЗІ Про аемлеурядження.

32. Що до доповіді уряду.

33. Про фінансову поліпну.

34. Про стан і перспективи промісловоотш 
Україна.

33. Про військове будівнвцтво.

З'». Про особистий склад ВУЦВК VIII 
скликання.

31. 0 8вмде;стройсие.

32. По докладу Праві тел ьствд.

33. О финансовой оолитяке.

34 О состояния ■ перспективах промы
шленности Украины

35. О военном строитепьотве.

36. О личном составе ВУЦИК УШ-го 
созыва.

Постанова 1-ої Сессії Всеукраїнсь
кого Центрального Виконавчого 

Комітету УІІІ-го скликання.

22. Затвердження персонального 
складу ВУЦВК та Раднаркому.

Перша Сесія Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету УІІІ-го 
скликання постановляє-

1. Президію Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету за
твердити в такому складі:

ІІетровськигХ Г. І., Скрипник М. О., 
Буценко А. І., Квіріні Е. І., Влади
мирський М. Ф., Ейдеман Р. Я., 
Лобанов М. І., Угарои Ф. Я., 
Поляков В. Я., Лобанов І, С., 
Шумський О. С., Затонський В. II., 
Буздалін С. Ф.. Мсдвсдів А. В., 
Федотов К. Я., Голова—ІІетровський 
/’. І., Секретар—Буценко А. І.

2. Раду Народніх Комісарів за
твердити в такому складі:

1) Голова Ради Народніх Коміса
рів Чубар В. Я.

2) Заст. Голови Ради Народніх 
Комісарів Владимирський М. Ф.

3) Заст. Голови Ради Народніх 
Комісарів Фрунзе М. В.

4) Т. в. о. Народ чього Комісара 
Внутрішніх Справ Буздалін С. Ф.

5) Народній Комісар Юстиції — 
Скрипник М. О.

6) Народній Комісар РСІ Мед- 
ведів А. В.

7) Народній Комісар Продовольчих 
Справ Лобанов І С.

8) Нарком Земельних Справ Кли
менко І. Е.

9) Народній Комісар Здоровоохо- 
рони Буревій М. Г.

Постановление 1-й Сессии Всеук- 
раинского Центрального Испол
нительного Комитета УІІІ-го со

зыва.

22. Утверждение персонального со
става ВУЦИК и Совнаркома.

Первая Сессия Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета 
УІІІ-го созыва постановляет: .

1. Президиум Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета 
утвердить в следующем' составе:

Петровский Г. И., Скрынник И. А.. 
Буценко А. И., Квирит Э. II., Вла
димирский М. Ф., Эндемии Р. П., Ло
банов М. И., Угаров Ф. Я., Поляков 
В. В., Лобачев И. С., Шумскчй 0. С., 
Затонский В. П., Буздалин С. Ф., 
Медведев А. II.. Федотов К. Я., Пред
седатель— Петровский Г. И., Секре
тарь—Буценко А. II.

2. Совет Народных Комиссаров 
утвердить в следующем составе:

1) Председатель Совета Народных 
Комиссаров Чубарь В. Я.

2) Зам. Председателя Совета На
родных Комиссар. Владимирский М. Ф.

3) Зам. председателя Народных Ко
миссаров Фрунзе М. В.

4) Врид. Народи. Комиссара Внут
ренних Дел Буздалин С. Ф.

5) Народный Комиссар Юстиции 
Скрынник II. А.

6) Народный Комиссар РКИ Мед
ведев А. В.

7) Народный Комиссар Продоволь-,
ствия Лобачев II. С. /

8) Народный Комиссар Земледелия 
Клименко И. Е.

9) Народный Комиссар Зравоохра- 
нения Гуревич М. Г.
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10) Народній Комісар Освіти За-
томський В. П

11) Народній Комісар Соціяльного 
Забезпечення Познанський Я. М.

12) Народній Комісар Фінансів Куз
нецов С. М.

13) Народній Комісар Праці Добро
хотов //. Ф.

14) Голова Найвищої Ради. Народ- 
нього Господарства Максімов /•*. Г.

15) Командуючий Військом України 
й Криму Фрунзе М. В.

16) Уповноважений Народнього Ко
місаріату Зовнішньої Торговлі 
Крон С. Г.

17) Уповноважений Народнього Ко- 
місаріяту Шляхів Рудий Ю. В.

18) Уповноважений Народнього Ко
місаріату Почт і Телеграфу Сснь- 
ков К. М.

19) Уповноважений Нар. Ком. За
кордонних Справ ІІІліхтер А. Г.

20) Уповноважений Державного По
літичного Керування Іні.гіцькнн В. А.

3. Взявши за основу, іцо члени 
Всеукраїнського Центрального Вико
навчого Комітету не одержують осо
бливої заплати як члени ВУЦВК'у, 
доручити Президії ВУЦВК'у розробити 
це питання.

4. Доручити Президії Всеукраїн
ського Центрального Виконавчого Ко
мітету, беручи за основу нове Поло
ження про права й обов'язки ЦВК'у 
Спілки, виробити Положення про 
Всеукраїнський Це ітральний Виконав
чий Комітет.

Харків, дня 20-го січня 1924 р.

Голова Всеукраїнського
Центрального Виконавчого Комітету 

Пстровеький.

Секретар ВУЦВК А. Луценко.

Оголошено н «Вістях ВУЦВК і ХГВК»
від 23 лютоїт) 1024 р., ч. 44.

К» 4—5 Ст. 22
і

10) Народный Комиссар Просвеще
ния Затоне кий В. П.

11) Народный Комиссар Социального 
Обеспечения Позначений Я. М.

12) Народный Комиссар Финансов 
Кузнецов С. М.

13) Народи. Комиссар Труда Добро
хотов И. Ф.

1 4) Председатель Высш. Совета На
родного Хозяйства Максимов К. /’.

15) Командующий Войсками Украины 
и Крыма Фрунзе М. В.

16) Уполномоченный Наради. Комис. 
Внешней Торговли Прон С. Г.

17) Уполномоченный Народн. Комис. 
Путей Сообщ. Рудый 10. В.

18) Уполномоченный Народи. Комис. 
Почт и Телеграфов Сеньков К. И.

19) Уполномоченный Народн. Комис. 
Иностран. Дел Шлихтер А. Г.

20) Уполномоченный Государствен. 
Полит. Управления Валнцкий В. А.

3. Приняв за основу, что члены 
Всеукраинского Центрального Испол
нительного Комитета не получают осо
бого вознаграждения в качестве чле
нов ВУЦ«4К*а, поручить Президиуму 
ВУЦИЮа разработать этот вопрос.

4. Поручить Президиуму Всеукраин
ского Центрального Исполнительного 
Комитета, приняв за основу новое по
ложение о правах и обязанностях 
ЦИК'а Союза, выработать Положение 
о Всеукоаинском Центральном Испол
нительном Комитете.

Харьков, 20 января 1924 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного

Комитета Петровский.

Секретарь ВУЦИК А. Луценко.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК і ХГВК * 
от 23 февраля 1024 шла, Л* 41.
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Постанови Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету 

та Ради Народніх Комісарів.

23. Про органи, що відають записом 
актів цивільного стану та контролем 

над ними.

На розвиток постанови 4-ї Сесії 
Всеукраїнського Центрального Вико
навчого Комітету 7-го скликання від 4 
листопаду 1923 року «Про радянське 
будівництво» (36. Уз. за 1923 р.,
ч. 46, арт. 577), шоб поліпшити справу 
записування актів цивільного стану 
та статистичного досліджування над 
природніми змінами населення, Все
український Центральний Виконавчий 
Комітет і Рада Народніх Комісарів 
постановили:

1. Ведення запису актів цивільного 
стану покладається на місцеві ор
гани запису актів цивільного стану 
(ЗАЦС). У сільських місцевостях за
писування актів цивільного стану про
вадять секретарі сільрад та особи на 
те уповноважені сільрадами.

2. Відповідальність за правильність 
запису в сільських місцевостях по
кладається на голов сільських рад і 
на районові виконкоми, у містах— 
на завідувачів установ запису актів 
цивільного стану.

3. Контроль за правильним записом 
відомостей в реєстраційні книжки 
та за записуванням статистичних 
карток покладається на органи дер
жавної статистики в особі районових 
статистиків, окружних статистичних 
бюр, та губерніяльних статистичних 
бюр.

4. Постачає книжки для запису 
актів цивільного стану централізо
ваним порядком Центральне Стати
стичне Управління України через 
губерніяльні статистичні бюра, відки 
ці книжки одержуються губерніяль- 
ними органами запису актів цивіль
ного стану з виплатою їхньої заго- 
товчої вартости коштом місцевого 
бюджету.

5. Всі реєстраційні книжки актів 
цивільного стану ведеться в двох

Постановления Всеунраинского 
Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных 

Комиссаров.

23. Об органах, ведающих производ
ством записи актов гражданского со

стояния и контролем за ними.

В развитие постановления 4-й Сес
сии Всеукраинского Центрального Ис
полнительного Комитета 7-го созыва 
от 4-го ноября 1923 года «О советском 
строительстве» (Собр. Уз. за 1923 г. 
.N6 46, ст. 577), в целях улучшения 
постановки дела записи актов граж
данского состояния и статистического 
наблюдения над естественным движе
нием населения, Всеукраинский Центр. 
Исполнительный Комитет и Совет На
родных Комиссаров постановляют:

1. Ведение записи актов граждан
ского состояния возлагается на мест
ные органы записи актов гражданского 
состояния (ЗАГС). В сельских местно
стях ведение актов гражданского со
стояния производится секретарями 
сельсоветов или лицами, особо уполно
моченными сельсоветами.

2. Ответственность за правильное 
ведение записи в сельских местностях 
возлагается на председателей сельских 
советов и районных .исполкомов, в го
родах—на заведующих учреждениями 
записи актов гражданского состояния.

3. Контроль за правильным внесе
нием сведений в регистрационные книги 
и заполнением статистических карто
чек возлагается на органы государ
ственной статистики, в лице районных 
статистиков, окружных статистиче
ских бюро и губернских статистиче
ских бюро.

4. Снабжение книгами для записи 
актов гражданского состояния произ
водится централизованным порядком 
Центральным Статистическим Упра
влением Украины через губернские 
статистические бюро, от которых эти 
книги получаются губернскими орга
нами записи актов гражданского со
стояния с оплатой их заготовительной 
стоимости за счет местного бюджета.

5. Все регистрационные книги актов 
гражданского состояния ведутся в двух
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примірниках, що з них перші (ори
гінали) не пізніш, як через три місяці 
після заповнення, пересилається для 
зберігання до губерніяльних органів 
запису актів цивільного стану, другі-ж 
примірники (копії) залишається в 
органах запису актів цивільного стану, 
що ведуть запис, за винятком сіль
ських рад, які й другі примірники 
(копії) передають після зазначеного 
вище трьохмісячного терміну до рай- 
онових виконкомів на зберігання.

6. На губерніяльні, окружній райо
нові виконкоми покладається обов'я
зок дати для зберігання книжок за
писів актів цивільного стану відповідні 
архівні помешкання.

7. На розвиток цієї постанови На
родній Комісаріят Справ Внутрішніх, 
у згоді з Центральним Статистичним 
Управлінням України буде видавати, 
о разі потреби, відповідні інструкції.

Харків, дня 21-го січня 1924 р.

Голова Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету 

Пет/песький.

Голова Ради
НлроднІх Комісаірів В. Чубар.

Секретар 6УЦВК А. Б у цепко.

Оголошено в «Вістах ВУЦВК і ХГВК* 
віл 2-го лютого 1924 р., ч. 28.

экземплярах, из которых первые (под
линники) не позже, как через 3 ме
сяца после заполнения, пересылаются 
для хранения в губернские органы за
писи актов гражданского состояния, 
вторые же экземпляры (копии) оста
ются в органах записи актов граж
данского состояния, производящих за
писи, за исключением сельских сове
тов, которые и вторые экземпляры 
(копии) передают на хранение по ис
течении указанного выше 3-хмесяч- 
ного срока в районные исполкомы.

6. На губернские, окруж ше и рай
онные исполкомы возлагается обязан
ность отвести для хранения книг за
писей актов гражданского состояния 
соответствующие архивные помещения.

7. В развитие настоящего постано
вления Народный Комиссариат Внутрен
них Дел, по соглашению с Централь
ным Статистическим Управлением 
Украины, издает, по мере надобности, 
соответствующие инструкции.

Харьков, 21 января 1924 г.

Председатель Всеукрай некого 
Центрального Исполнительного

Комитета Петровский.

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Чубарь.

Секретарь ВУЦИК А. Буценко.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК і ХГВК- 
от 2 февраля 1924 г., .XV 20.

24. Про надання органам міліції права 
накладати адміністраційн і Яари.

В додаток та розвиток постанови 
<воєі від ЗО серпня 1922 р. «Про 
видавання обов'язкових постанов і 
накладання за порушення їх кар в 
адмі «істраційному порядкові» (36. Уз. 
1922 р., ч. 38, арт. 577), Всеукраїн
ський Центральний Виконавчий Ко
мітет та Рада Народніх Комісарів 
постановили:

1. Губерніяльні й окружні вико
навчі комітети, та їхні президії на 
піде гаві уповноважень, установлених 
декретами й постановами центральної

24. О предоставлении органам ми
лиции права наложения администра

тивных взысканий.

В дополнение и развитие постано
вления своего от 30 августа 1922 г.— 
«Об издании обязательных постано
влений и наложении за их нарушения 
взысканий в административном по
рядке» (С. У. 1922 года, № 38, 
ст. 577), Всеукраинский Центральный 
Исполнительный Комитет и Совет 
Народных Комиссаров постановляют:

1. Губернские и окружные испол
нительные комитеты и президиумы их 
имеют право в обязательных поста
новлениях, издаваемых на основании
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влади, у виданих обов'язкових поста
новах можуть надавати органам мі
ліції право в містах та містечках нак
ладати в адміністраційному порядкові 
штрафи в розмірі ке більш 5 карбо
ванців золотом на винних а пору
шенні постанов шо-до охорони ладу, 
усунення порушень громадської мо
ральности та впорядкування в місцях 
громадського користування—на вули
цях, у театрах, парках і т. и.

2. Порушення, шо за них органам 
міліції надається право накладати 
адмімістраційні кари, у кожному окре
мому випадкові повинні бути точно 
визначені в обов'язкових постановах 
з зазначенням порядку та розміру 
кари й терміну оскарження їх в Від
ділі Управління Окружного Виконав
чого Комітету.

Стягнені штрафні гроші йдуть на 
прибуток Виконавчого Комітету для 
збільшення місцевих бюджетових 
коштів.

3. Запропонувати Народньому Ко
місаріатові Справ Внутрішніх разом 
з Народнім Комісаріатом Юстиції, на 
протязі двох тижнів, видати інструкцію 
що-до вжитку цієї постанови.

Харків, дня 21-го січня 1924 р.

Голова Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету

Петрове ьк и й.

Голова Ради Народніх Комісарів
В. Чубар.

Секретар ВУЦВК А. Куценко.

Оголошено в «Вістях ВУЦВК і ХГВК» 
під 2 лютого Ю24 р., ч. 20.

предоставляемых декретами и поста
новлениями центральной власти пол
номочий, предоставлять органам мили
ции в городах и поселениях город
ского типа право наложения в адми
нистративном порядке штрафов в раз
мере не свыше пяти рублей золотом 
на виновных в нарушении постано
влений о мерах охраны порядка, 
устранения нарушений общественной 
нравственности и благоустройства в 
местах обшественного пользования- 
улицах. театрах, парках и проч.

2. Нарушения, за кои органам ми
лиции предоставляется право наложе
ния административных взысканий, п 
каждом отдельном случае подлежат 
точному определению в обязательных 
постановлениях с указанием порядка 
и размера взыскания и сроков их 
обжалования в Отдел Управления 
Окружного ИсполнительногоКомитета.

Взысканные штрафные суммы посту
пают в доход Исполнительного Коми
тета на усиление местных бюджетных, 
средств.

3. Предложить Народному Комис
сариату Внутренних Дел, совместно 
с Народным Комиссариатом Юстиции, 
в 2-хнедельный срок, издать инструк
цию по применению настоящего поста
новления.

Харьков, 21 января 1924 г.

Председатель Всеукраинского Цен
трального Исполнительного

Комитета Петровский.

Председатель Совета Народных 
в Комиссаров В. ЧуОарь.

Секретарь ВУПИК'а Л. Буценко.

Распубликовано в «Вістях ВУЦВК і 
ХГВК» от 2 февраля 1024 г., .V 20.

25. Про порядок догляду за органі
зацією та діяльністю комісій в спра

вах про недолітніх.
Доповнюючи розділ 6-ий, частини

2-ої, книги 2-ої Кодексу Законів «Про 
Народню Освіту» (36. Уз. 1922 р., ч. 
49, арт. 729) і відповідно до арт. 4-го 
Положення про НКЮ (36. Уз. 1923 р.,

25. О порядке надзора за организа
цией и деятельностью комиссий по 

делам о несовершеннолетних.
В дополнение раздела 6-го, части 

2-й, книги 2-й Кодекса Законов «О 
Народном Просвещении» (С. У. 1922 г., 
№ 49, ст. 729) и в соответствии со 
ст. 4-й Положения о НКЮ (С. У.
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ч. 29, арт. 433), Всеукраїнський Цен
тральний Виконавчий Комітет і Рада 
Народніх Комісарів постановили:

1. Внести в зазначений розділ 6-й, 
частини 2-ої, книги 2-ої Кодексу За
конів «Про Пародию Освіту» додатко
вий артикул 279і такого змісту:

«Арт. 279і. Догляд за організацією 
і діяльністю Комісій в справах про 
недолітніх покласти на НКЮ та 
його органи».

2. До арт. 275-го, розділу 6-го, 
част. 2-ої, книги 2-ої Кодексу Зако
нів «Про Народню Освіту» додати 
примітку 2-гу такого Змісту:

Примітка 2. «Юрист чинить за 
директивами Губсуду, а лікар—Губ- 
здоров'я».
3. До арт. 278-го, розд. 6-го, част.

2-ої, книги 2-ої Кодексу Законів 
«Про Народню Освіту» додати при
мітку:

Примітка. «Юрист чинить за ди
рективами НКЮ, а лікар—Нарком- 
здоров’я».

Харків, дня 21-го січня 1924 р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету Петровський.

Голова Ради Народніх Комісарів
В. Чубар.

Секретар ВУЦВК А. Луценко.

Оголошено н'.Вістях ВУЦВК і ХГВК“ 
від. 1 лютого 1024 р.,ч. 25.

1923 г., № 29., ст. 433), Всеукраин- 
ский Центральный Исполнительный 
Комитет и Срвет Народных Комиссаров 
постановили:

1. Ввести в указанный раздел 6-й, 
часть 2, кн. 2 Кодекса Законов «О 
Народном Просвещении» дополнитель
ную статью 279* следующего содер
жания:

«Ст. 2791. Надзор за организацией 
и деятельностью Комиссий по делам 
о несовершеннолетних возлагается на 
НКЮ и его органы».

2. Ст. 275, раздел 6, ч. 2, кн. 2 
Код. Законов «О Народном Просвеще
нии» дополнить 2-м примечанием 
следующего содержания:

Примечание 2. «Юрист действует
по директивам ГуОсуда, а врач—

Губздрава».
3. Ст. 278, разд. 6, ч. 2, кн. 2 

Кодекса Законов «О Народном Просве
щении» дополнить примечанием:

Примечание. «Юрист действует
по директивам НКЮ, а врач—

Наркомздрава».

Харьков, 21 января 1924 г.

Председатель Всеукраинского Цент
рального Исполнительного Комитета 
Петровский.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Чубарь.

Секретарь ВУЦИК А. Луценко.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК і ХГВК" 
от 1 февраля 1924 г., Лз 25.

Постанова всеунраїнсьного Цен
трального Виконавчого Комітету.

26. Про особисту незайманість про
курорів, слідчих та суддів.

В звязку з наданням чинности По
ложенню „Про Судовий Устрій** від 
1(>-го грудня 1922 року (36. Уз. 
1922 р., ч. 54, арт. 779,) і організа
цією Найвищого Суду і Губсуду, змі
нюючи постанову свою «Про особисту

Постановление Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета.

26. О личной неприкосновенности 
прокуроров, следователей и судей.

В связи с введением в действие 
Положения «ОСудоустройстве» от 16-го 
декабря 1922 года (Собран. Узак. 
1922 г., № 54, ст. 779) и организацией 
Верхсуда и Губсуда, в изменение 
постановления своего от 3-го января
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незайманнисть прокурорів, суддів та 
слідчих» від 3 січня 1923 р. (Зб. Уз. 
1923 р. ч. 1, арт. 11) Всеукраїнській 
Центральний Виконавчий Комітет 
постановляє:

1. Жадні органи влади не можуть 
заарештовувати:

а) Голову, його заступника й члена 
Найвищого Суду, а також помічника 
Прокурора Республіки,—без поперед
нього дозволу Голови Президії ВУЦВК;

б) Голов і заступників Голов Губсу- 
дів, Губпрокурорів, Прокурорів при 
НКЮ і Слідчих найважливіших справ,— 
без попереднього дозволу Прокурора 
Республіки;

в) Членів Губсудів, Помічників Гу- 
берніяльних Прокурорів, Народніх Суд
дів, Старших і Народніх Слідчих—без 
попереднього дозволу Губерніяльного 
Прокурора.

2. В особливо-виїмкових випад
ках заарештовувати зазначених 
вище особ, за виїмком Голови, заступ
ника Голови й членів Най вищого Су
ду, а також помічників Прокурора 
Республіки та Губпрокурорів, можна 
без попереднього дсзволу, але одно
часно з арештом треба обов'язково по
відомити про те:

У випадкові, передбаченому п. «б»— 
Прокурора Республіки, а у випадку, 
передбаченому п. «в»—Губпрокурора.

3. Винні в невиконанні цього під
лягають відповідальности згідно арт. 
112 Кримінального Кодексу.

Харків, дня 21-го січня 1924 р.

Голова Всеукраїнського Центрального
Виконавчого Комітету ІІетровський.

Секретар ВУЦВК А. Буцепко.

Оголошено в «Вістях ВУЦВК і ХГВК» 
від 2 лютого 1924 р., ч. 26.

1923 года о личной неприкосновен
ности прокуроров, судей и следова
телей (С. У. 1923 г. № 1, ст. 11) 
Всеукраинский Центральный Испол
нительный Комитет постановляет:

1. Никакие органы власти не могут 
производить ареста:

а) Председателя, его заместителя 
и члена Верхсуда.а также помощника 
Прокурора Республики,—без предва
рительного разрешения Председателя 
Президиума ВУЦИК'а;

б) Председателей и заместителей 
Председателей Губсудов, Губпрокуро- 
ров, Прокуроров при НКЮ и Следова
телей по важнейшим делам—без пред
варительного разрешения Прокурора 
Республики;

в) Членов Губсудов, помощников 
Губернских Прокуроров, Народных 
Судей, Старших и Народных Следо
вателей—без предварительного разре
шения Губернского Прокурора.

2. В особо исключительных случаях 
арест указанных выше лиц, за исклю
чением Председателя, заместителей 
Председателя и членов Верхсуда, а 
также помощников Прокурора Ре
спублики и Губпрокуроров, может быть 
произведен без предварительного 
разрешения, но с обязательным, одно
временно с арестом, извещением о том:

В случае, предусмотренном п. «б»— 
Прокурора Республики, а в случае, 
предусмо гренном п.«в»—Г убпрокурора.

3. Виновные в неисполнении сего 
подвергаются ответственности по ст. 
112 Уголовного Кодекса.

Харьков, 21 января 1924 г.

Председатель Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета 
Петровский.

Секретарь ВУЦИК А, Буценко,

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК і ХГВК 
от 2 февраля 1924 г., >6 20.
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Постанова Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету 

та Ради Народніх Комісарів.

27. Про право установ, їда відають 
шосовими й битими шляхами, на 
землі, де е прокладені шляхи та по

будови на них.

В розвиток арт. арт. 21, 158, 169 
і 173 Земельного Кодексу УСРР Все
український Центральний Виконавчий 
Комітет і Рада Народніх Комісарів 
постановляють:

1. Землі, що по них прокладено 
шосові й биті шляхи (за винятком 
чисто сільсько-господарських), зі сму
гами їхнього вивласнення є землі 
спеціяльного призначення і знахо
дяться, в їхніх сучасних фактичних 
межах, під управлінням установ, що 
відають дорожною справою.

2. Тимчасову часткову сільсько-го
сподарську експлоатацію органами, 
що відають дорожною справою, зе
мель, які находяться під одрізами до
ріг, дозволяється з відома органів 
Наркомзему і з умовою користування 
дорогами без перешкод.

(‘уми від такої експлоатації надхо
дять у розпорядження установ, що 
відають дорожною справою, на поліп
шення доріг і провадяться в кошто
рисах цих органів установленим по
рядком.

3. Справи про відмежування (виз
начення меж) доріг місцевого значіння 
розпочинають дорожнє відомство чи 
землекористувачі прилеглих до доріг 
земельних дільниць і розвязуються в 
порядку землеурядження. Так саме й 
справи про розширювання, звужування, 
знесення, переміщування і прокладу- 
вання нових доріг місцевого значіння 
розвязується в загальному порядку 
землеуряджувальних правил на заявки 
відповідних установ, організацій і 
земельних товариств.

Примітка. Справи відмежування,
а також розширювання, звужування,
знесення і прокладування нових

Постановление Всвунраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета и Совета Народных 
Комиссаров.

27. О праве учреждений, ведающих 
шоссейными и грунтовыми дорогами, 
на земли, занятые дорогами и дорож

ными сооружениями.

В развитие ст. ст. 21, 158, 169 и 
173 Зем. Кодекса УССР Всеукраинский 
Центральный Исполнительный Комитет 
и Совет Народных Комиссаров поста
новляют:

1. Земли, занятые существующими 
шоссейными и грунтовыми дорогами 
(за исключением чисто сельско-хозяй
ственных), с полосами их отчуждения 
являются землями специального назна
чения и состоят в их современных 
фактических границах в управлении 
учреждений, ведающих дорожным 
делом

2. Временная частичная сельско
хозяйственная эксплоатация органами, 
ведающими дорожным делом, земель, 
находящихся под отрезами дорог, до
пускается с ведома органов Нарком- 
зема и при условии беспрепятственного 
пользования дорогами.

Суммы, поступившие от такой эк- 
сплоатации, поступают в распоря
жение учреждений, ведающих дорож
ным делом, на улучшение дорог и 
проводятся по сметам этих органов в 
установленном порядке.

3. Вопросы об отграничении (опре
делении границ) дорог местного значе
ния возбуждаются дорожным ведом
ством или землепользователями 
прилегающих к дорогам земельных 
участков и разрешаются в порядке 
землеустройства. Равным образом и 
вопросы о расширении, сужении, уп
разднении, перемещении и проложенин 
заново дорог местного значения 
разрешаются в общем порядке земле
устроительных правил по заявкам 
соответствующих учреждений, органи
заций и земельных обществ.

Примечание. Вопросы об отграни
чении, а также расширении, су
жении, упразднении и проложении
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доріг державного й стратегічного 
значіння порушуються перед цен
тральними землеуряджувальними 
установами.

Супереки розвязуються встанов
леним порядком.

4. Усіма шляхами—шосовими й би
тими, крім тих, що мають спеціяльне 
призначення,—можуть користуватися 
що додержуючися обов'язково правил, 
усі, регулюють це користування.

5. Плани будівництва шосових і би
тих шляхів місцевого значіння, екла- 
дувані відповідними органами, шо ві
дають дорожною справою, належить 
погоджувати з Наркомземом з боку 
доцільности роботи що-до землеуряд- 
ження, висушки й зросіння, а також 
шо до боротьби з байраками.

6. Народньому Комісаріятові Справ 
Земельних пропонується, у згоді з 
Українським Управлінням Місцевого 
Транспорту й Народнім Комісаріятом 
Справ Внутрішніх, видати інструкцію 
в спраі переведення в життя цієї по
станови.

Харків, дня 21-го січня 1924 р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету Петровеький.

Голова Ради Народніх Комісарів
В. Чубар.

Секретар ВУЦВК А. Буценко.

Оголошенно в «Вістях ВУЦВК і ХГВК* 
від 1 лютого 1924 р,. ч. 25.

заново дорог государственного и 
стратегического значения возбуж
даются перед центральными землеу
строительными учреждениями.

Разногласия разрешаются в установ
ленном порядке.

4. Все дороги—шоссейные и грунто
вые, кроме имеющих специальное на
значение, — открыты для общего 
пользования при обязательном соблю
дении правил, регулирующих тако
вое пользование.

5. Планы строительства шоссейных 
и грунтовых дорог местного значения, 
составляемые соответствующими ор
ганами, ведающими дорожным делом, 
должны согласоваться с Паркомземом 
в отношении целесообразного произ
водства работ по землеустройству, 
осушению и орошению, а также по 
борьбе с оврагами.

6. Народному Комиссариату Земле
делия предлагается, по соглашению с 
Украинским Управлением Местного 
Транспорта и Народным Комиссариатом 
Внутренних Дел, издать инструкцию 
по применению настоящего постано
вления.

Харьков, 21 января 1924 г.

Председатель Всеукраинского Цент
рального Исполнительного Комитета 

Петровский.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Чубаръ.

Секретарь ВУЦИК А. Буценко.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК і ХГВК** 
от 1 февраля 1924 г., 25.
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Постанови Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету.

28. Про затвердження складу Най
вищого Суду.

Всеукраїнський Центральний Вико
навчий Комітет постановив:

Головою Найвищого Суду затвер
дити тов. Леоеоинця.

Членами Найвищого Суду затвер
дити т.т. Кириченко та Бондаренка.

Харків, дня 21-го січня 1924 р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету Петровський.

Секретар ЬУЦВК Куценко^

Піч..і«.ііичі<і и «Ііь-піх ВУЦНК і ХПЖ» 
ні і Л лк Т' Г' Ве.Ч |-. ч. -її•

Постановления Всеунраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета.

28. Об утверждении состава Верхсуда.

Всеукраинский Центральный Испол
нительный Комитет постановил: 

Председателем Верхсуда утвердить 
тов. Лебсдинца.

Членами Верхсуда утвердить 
т. т. Кириченко и Кгтда/іенко.

Харьков, 21 января 1924 года.

Председатель Всеукраинского Цент
рального Исполнительного Комитета 
Петров* кии.

Секретарь ВУЦИК Куценко

Ра< публиковано в .Вістях ВУЦВК і ХГВК- 
от 20 ф»‘ві>аля 1024 г. Зі 40.

29. Положення про проведення ..Тиж
ня допомоги ДІТЯМ".

29. Положение по проведению .Не
дели помощи детям".

I. Ландами я та мета „Тижня 
допомоги дітям**.

I. Задачи и цели „Недели по
мощи детям4*.

- Тиждень допомоги дітям» мас на 
меті не тільки збільшити кошти Цен
тральної та місцевих комісій допомоги 
дітям, але Притягти та об‘єднати—го
ловна мета «Тижня*—все населення 
Республіки длч допомоги дітям.

•ТДЛ» повинен разом з тим стати 
початком енергійної роботи всього 
державного апарату та всіх трудящих 
V справі боротьби з дитячою безпри
тульністю та в справі поліпшення 
стану дітей закритих дитячих установ.

«Неделя помощи детям» имеет своей 
целью не только увеличить средства^ 
Центральной и местных комиссий по
мощи детям, но и втянуть и соорга- 
низовать—главная цель «Недели»—все 
население Республики для помощи 
детям.

«НПД» должна одновременно поло
жить начало усиленной работе всего 
государственного аппарата и всех 
трудящихся по борьбе с детской бес
призорностью и по улучшению поло
жения детей в закрытых детских уч
реждениях.
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II. Органи, що провадитимуть 
„Тиждень допомоги дітям*4.

Для організації підготовчої праці 
«ТЛД» та для проведення самого 
«Тижня» постановою Президії ВУЦВК'у 
утворюється Центральна Комісія про
ведення «ТДД» з представників: ЦК 
Допомдітям при ВУЦВК‘у, НКО, НКЗдо- 
ров'я, Укр. Червон. Хреста, ЦККНС, 
НКРСІ, Жінвідділу ЦККШб)У, Укрбюра 
ВЦРПС та ЦККСМУ під головуванням 
члена Президії ВУЦВК'у.

На місцях утворюються відповідні 
губерніяльні та окружні КОМІСІЇ, ЩО 
їх затверджують губерніяльні та 
окружні ВИКОНКОМИ.

В разі потреби, згідно з постано
вою Окружної Комісії по проведенню 
«ТДД», в районі виділяється трійка з 
представників Райвиконкому, Райком- 
незаму та ком'ичейки під головуван
ням Голови Райвиконкому

Уотч. Зазначені Комісії прове
дення «ТДД» свого апарату не 
.мають, а користуються апаратом 
вищезазначених відомств, представ
ники яких входять у склад Комісії. 
Відповідні вказівки, справоздання 
та технічне керування концентру
ються при апараті Комдопомдпям.

IIІ. Зміст та характер роботи
„Тижня допомоги дітям**.

.1. Ліітпцііїио-інформаційна /юбота 
-ТДД*.

Агітація і інформація провадяться 
серед широких кол населення всіма 
звичайними засобами (через друк, сло
вом, через загальну пресу, через ви
пуск спеціяльних видань). Треба ви- 
користувати:

1) Всі з'їзди, конференції, партійні, 
професійні, комнезамів, комвзаємодо- 
помоги, які будуть відбуватися в той 
час; треба також улаштовувати допо
віді на позапартійних конференціях 
робітників і селян, організовувати по
казові суди над тими, що одмовляються 
допомогти дітям.

II. Органы но проведению „Не
дели помощи детям*.

Для организации подготовительной 
работы «НПД» и для проведения самой 
«НПД» создается утверждаемая поста
новлением Президиума ВУЦИК'а Цен
тральная Комиссия по проведению 
«НПД» из представителей: ЦКПомдета 
при ВУЦИК'е. НКПроса. НКЗдрава. 
Украинчервочкреста, ЦККНС, НКРКИ, 
Женотдела ЦККП(6)У, Укрбюро ВЦСПС 
и ЦККСМ под председательством Члена 
Президиума ВУЦИК'а.

На местах организуются соответ
ствующие губернские и окружные 
комиссии, утверждаемые губ и окр 
исполкомами.

В случае необходимости по поста
новлению Окружной Комиссии по про
ведению «НМД» в районе выделяется 
тройка из представителей Райиспол
кома, Райкомнезама и ком'ячейки под 
председательством Пред. Райисполкома.

^IрамечIIнис. Указанные Комиссии 
по проведению «НПД» своего аппа
рата не образуют, пользуясь аппа
ратом вышеуказанных ведомств, пред
ставители которых входят в Комис
сии. Руководящие указания, от
четные данные и техническое руко
водство концентрируется в аппарате 
Компомдетов.

III. Содержание и характер ра
боты „Недели помощи детям".

А. ~Лтптцноиио-ннформпіпіпниая гто- 
рпна _ Н ПДЛ .

Агитация и информация ведется 
среди широких слоев населения всеми 
обычными методами (печатная, устная, 
использование общей прессы и выпуск 
специальных изданий). В особенности 
обязательны:

1) Использование всех происходящих 
С'ездов, конференций, партийных, про
фессиональных, комнезамов. комвза- 
имопомощи, постановка докладов на 
беспартийных конференциях рабочих 
и крестьян, устройство показательных 
судов над отказывающимися от по
мощи ребенку.
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2) Перед «ТДД» слід провести під
готовчу агіт-кампанию. Агитація і ін
формація повинні висвітлювати справу 
бездоглядности та безпритульности, 
подавати до загального відома про 
тяжкі умови життя дітей так в за
критих дитячих установах, як і по-за 
ними; з'ясувати та популяризувати 
думку, що тільки при активній і без
посередній допомозі всього населення 
можна досягти значних наслідків у 
справі допомоги дітям (тези до цього 
додают и я).

її. Збільшення кошюіе.

Для збільшення коштів Комісії До
помоги Дітям на протязі «Тижня» 
слід у л а ш і ову в а т и :

1) продаж марок і листовних кар
ток допомоги дітям,

2) продаж значків та емблем <ТДД»,
3) карнявочний збір,
4) збірання річей серед мешканців 

для дитбудинків та для притулків без
притульних дітей,

5) збірання грошей, обходячи по
мешкання з підписними листами «ТДД».

Утни і)п //. 5-ю. У підписні листи 
(індивідуальні й колективні) та в 
спеціальні бланки короткотерміно
вих зобов'язань жертводавці впи
сують сами ту суму, яку вони 
дають та підписують власноручно 
зобов'язання.

Реалізувати * ідписну суму дору
чається Комісії проведення «ТДД» 
або Допомдітям.
(>) Самооподаткування громадян для 

потреб Допомдітям на основі добро- 
хітноі участи самих громадян у са
мооподаткуванні, протокольно зафік
сованому,

7) улаштування спеціяльніх вечірок, 
вистав, концертів, театральних вечі
рок з відрахуванням частини або 
всього прибутку на користь Допом
дітям.

81 у вилучення з існуючого законо
положення що-до театрів, у «Тиждень 
допомоги дітям» встановлюється до
датковий збір з театральних квитків,

9) улаштування недільників для по
ліпшення санітарного та матеріяльного 
стану дитячих будинків.

2) «НГІД» должна предшествовать 
подготовительная агиткампания; аги
тация и информация имеют своим 
содержанием: освещение вопроса о бес
приютности и беспризорности, о тя
жести условий быта детей, как в за
крытых детских учреждениях, так 
и вне их, раз'яснение и популяризация 
идей, что только активной и непо
средственной помощью всего населения 
можно достигнуть сколько нибудь зна
чительных результатов в деле помощи 
детям (тезисы при сем прилагаются).

/У. Усиление ереопнп.

Для усиления средств Комиссий по
мощи детям в течение «Недели» над
лежит п р о в е с т и :

1) продажу марок и открыток Номдет,

1) продажу значков и эмблем «НГ1Д»,
3) устройство кружечного сбора.
4) устройство подомового сбора ве

щей для детдома и убежищ,

5) сбор квартирный по подписным 
листам.

Примечание к § 5. Подписные 
листы (индивидуальные и коллек
тивные), специальные бланки кратко
срочных обязательств должны за
полняться жертвователями с обозна
чением суммы пожертвования, а 
также подписью жертвователя.

Реализация подписной суммы по
ручается Комиссии по проведению 
«НПД» или Помдету.
6» Проведение самообложения на 

нужды Пойдет на основах доброволь
ного участия самих граждан в само
обложении, протокольно фиксируемом,

7) устройство специальных вечеров, 
спектаклей, концертов, специальных 
театральных вечеров с отчислением 
части или всей выручки в пользу 
Номдет,

8) в из'ятие из существующего 
законоположения в отношении теа
тров, в «Неделю помощи детям» уста
навливается дополнительный сбор с 
театральных билетов,

9) устройство воскресников для 
улучшения санитарного и материаль
ного состояния детских домов,
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10) улаштування лотерей-алегрі, 
авкціонів і т. п.,

11) улаштування ярмароч них зборів. 
У ваш 1. Всі вищезазначені засоби

збільшення матеріяльних ресурсів 
органів Допомдітям повинні мати 
характер, в якому на перший план 
треба висунути моменти заінтере- 
сованности в справі допомоги дітям, 
тому збори та зобов'язання повинні 
бути добровільні, видовища повинні 
бути пристойні, а оргвитрати на них 
слід доводити до мінімуму.

Утіш. 2 Всі особи, що провадять 
будь-які збори на користь Допом
дітям, на протязі «ТДД» повинні 
мати при собі мандати відповідної 
Комісії переведення «ТДД». Так само 
й підписні листи повинні бути виз
наченої форми (додається до цього) 
та мати на собі відтиск печатки 
місцевої Комісії Допомдітям і від
повідні підписи. Підрахунок сум та 
предметів робиться шо-дня Комісією 
при обов'язковій участи партійних 
і професійних представників та деле
гаток Жінвідділу під головуванням 
члена Комісії по переведенню «ТДД».

В. Активна аопомош.

1) Під час «Тижня» в кожному губ- 
місті та великих округах слід негайно 
відчинити установи для безпритульних.

2) Під час «Тижня» слід поставити 
собі за мету взяти всіх дітей з ву
лиці й забезпечити їх помешканням 
та харчами.

3) Під час «Тижня» слід разом з 
Інспекцією та за допомогою делегаток 
З Заводів та підприємств перевести 
обслід дитбудинків, головним чином, 
сільських з тим, шоб негайно дати 
дитбудинкам допомогу. У.

У. Органітцігїна праця під нас „Тиж
ня допомоги дітям*.

На протязі «Тижня» провадиться:
1) Організація на фабриках, заво-

10) устройство лоттерей - аллегри, 
аукционов и т. п.,

11) устройство ярмарочных сборов.
Примечание 7. Все вышеперечи

сленные способы увеличения мате
риальных рессурсов органов Помдет 
должны носить такой характер, в 
котором на первый план были вы
двигаемы моменты заинтересован
ности в деле помощи детям, - по
этому сборы должны производиться 
только путем добровольного обяза
тельства, зрелища должны вполне 
соответствовать степени благопри
личия, а орграсходы по ним должны 
быть сведены до минимума.

Примечание 2. Все лица, произво
дящие какие бы то ни было сборы 
в пользу Помдет, в течение «НГ1Д» 
должны быть снабжены мандатами 
соответствующей Комиссии по про
ведению «НПД». Равным образом 
все подписные листы должны иметь 
установленную (прилагаемую при 
сем) форму и быть заверены печатью 
местной Комиссии Помдет и под
писью ответственного лица. Подсчет 
сумм и предметов производится 
ежедневно Комиссией с обязательным 
участием партийных, профессио
нальных представителей, делегаток 
Женотдела под председательством 
члена Комиссии по проведению 
«НПД».

И. Действенная помощь.

1) Во время «Недели» в каждом 
губгороде и крупных округах должны 
быть непременно открыты учреждения 
для беспризорных.

2) Во время «Недели» нужно поста
вить себе задачей из'ять всех детей 
с улицы и обеспечить им кров и пищу.

3) Во время «Недели* должно быть 
произведено, совместно с Инспекцией, 
с привлечением делегаток с заводов 
и предприятий,обследование детдомов, 
в особенности сельских с тем, чтобы 
детдомам оказывалась немедленная 
помощь.

Г. Органплщноюшя сторона „Недели 
помощи детям*.

В течение «НПД» проводится:
1) Организация на фабриках, заво-
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дах, установах та підприємствах осе
редків «Друзів-дітей»; вступ в осередки 
повинен бути індивідуальний.

2) Утворення в згоді з Червоним 
Хрестом, будинкових, помешкальних, 
районових та базарних Комітетів До
помоги Дітям.

3) Збільшення праці селянських Ко
мітетів Взаємодопомоги та Комнеза
мів шо-до допомоги дітям на селі.

IV*. Час, коли відбудеться „Тиж
день допомоги дітям".

«ТДД» починається рівночасно на 
всій території України й триває з 
15-го по 23 лютого 1924 р.

В окремих випадках відповідно до 
місцевих умов можна пізніш починати, 
а значить, і пізніш закінчити «ТДД».

V. Справоздання іио-до прове
дення „Тижня допомоги дітям".

На зазначені в частині II цієї по
станови комісії для проведення «ТДД» 
покладається відповідальність за впо
рядкування звідомлень по проведенню 
«ТДД*.

На протязі кампанії «ТДД» про 
наслідки її оголошується в часописах 
та на загальних зборах, присвяче
них «ТДД».

Після закінчення «ТДД» упорядко
вується реалізація зборів та відра
хувань, після чого в місцевих часо
писах та на загальних зборах Ко
місія «ТДД» подає повний звіт про 
хід кампанії.

Після одержання справоздань з 
місць, Центральна Комісія по прове
денню «ТДД» не пізніш місяця допо
відає Президії ВУЦВК'у про наслідки 
Всеукраїнської Кампанії.

Харків, дня 21-го січня 1924 р.

Голова Всеукраїнськ. Центр.
Викон. Комітету Петровський.

Секретар ВУЦВК А. Луценко.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК і ГХВК" 
від 1 ■«“резня 1924 р., ч. 50.

дах, в учреждениях и предприятиях 
ячеек «Друзей-детей», причем всту
пление в эти ячейки должно быть ин
дивидуальным.

2) Создание домовых, квартирных, 
районных и базарных Комитетов Со
действия Детям в согласии с Красным 
Крестом.

3) Усиление работы крестьянских 
Комитетов Взаимопомощи и Комнеза- 
мов по линии помощи детям на селе.

IV*. Время проведения „Недели 
помощи детям*.

«НПД» начинается в один и тот же 
день на территории всей Украины и 
продолжается с 15-го февраля по 23-е 
февраля 1924 года.

В отдельных случаях по местным 
условиям возможно более позднее 
начало и соответственно этому более 
позднее окончание «НПД».

V*. Отчетность по проведению 
„Недели помощи детям*.

На упомянутые в главе II настоя
щего постановления Комиссии по про
ведению «НПД» возлагается ответ
ственность за достаточно правильную 
постановку отчетности по «НПД».

В течение кампании «НПД» достиг
нутая успешность ее отмечается в 
периодической прессе и на общих 
собраниях, посвященных «НПД».

По окончании «НПД» производится 
работа по реализации сборов и от
числений. После чего в местной прессе 
и на общих собраниях Комиссия «НПД« 
обязывается дать полный отчет о ре
зультатах кампании.

По получении отчета с мест в срок 
не более месяца Центральная Комиссия 
по проведению «НПД» делает доклад 
о результатах всеукрайнской кампании 
Президиуму ВУЦИК'а.

Харьков, 21 января 1924 г.

Председатель Всеукр. Центрального 
Исполнительн. Комитета Петровский

Секретарь ВУЦИК А. Луценко.

Распубли ковано в . Вістях ВУЦВК і ХГВК“ 
от 1 марта 1924 г., X* 50.
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Тези агітаторам до „Тижня Допо
моги Дітям., та притягнення „Друзів- 

дітей".

В 1921—22 році на окремі райони 
нашої Республіки впало жахливе лихо 
—неврожай, шо його наслідком став 
голод, більший своїм жахом від го
лоду 1891-го року.

Зусиллями робітництва та селян
ства в основному голод було пере
можено.

Та все ж таки, такого стихійного 
лиха, як голод, не можна остаточно 
позбутися на протязі 2-х років; його 
сліди зникають тільки на протязі 
років.

Один з найтяжчих наслідків голоду 
становить велика кількість безпри
тульних і безхатніх дітей. Голод випу
стив на вулицю сотки тисяч дітей/ 
Безробіття ше збільшує та поширює 
цей кадр безпритульних.

Держава віддає цьому питанню ба
гато уваги і в улаштованих нею ди
тячих будинках забезпечує більш 
100.000 дітей. Та це не покриває ту 
величезну потребу, шо її маємо на 
Україні.

Багато дітей, шо не потрапили за 
браком .місць до дитячих будинків, 
загинуло, не витримавши важких 
умов безпритульности. Найсильніші 
представники цієї групи пристосува
лися ло суворих умов бродяжництва 
з усіма його моральними наслідками.

Таких дітей на Україні, за при
близним підрахунком, є біля 40.000 
душ, шо їх треба забезпечити, шоб 
вирятувати від остаточного фізичного 
та морального загину.

Організовані при ВУЦВК Центральна 
Комісія Допомоги Дітям, а при Губ- 
виконкомах—Губерніяльні Комісії До
помоги Дітям, мають своїм завданням 
притягти ло цієї справи—справи до
помоги дітям—широкі громадські кола 
працюючих.

Для боротьби з цим злом—дитячою 
безпритульністю — Комісії Допомоги 
Дітям розвинули таку роботу:

а) Влаштовано будинки для без
притульних на 4.000 дітей,

б) немовлятам безробітних та про-

В 1921—22 г. отдельные районы 
нашей Республики постигло ужасное 
бедствие—неурожай, результатом чего 
явился голод, превышаюший своими 
ужасами голод 1891 года

Усилиями рабочих и крестьян голод 
в основном был побежден.

Но все же такое стихийное бедствие, 
как голод, не может быть окончательно 
изжито в течение 2-х лет и его следы 
зарубцовываются годами.

Одним из самых тяжелых послед
ствий голода является большое количе
ство беспризорных и бездомных детей. 
Голод выпустил на улицу сотни тысяч 
детей. Безработица еше более усили
вает и пополняет этот кадр беспри
зорных.

Государство уделяет этому вопросу 
большое внимание и в открытых им 
детских домах призревает более 
100.000 тысяч детей. Но эю не удо
влетворяет ту большую нужду, кото
рая имеется на Украине.

Большое количество детей, не по
павших, за недостатком мест, в дет
ские дома, погибли, не выдержав тяже
лых условий беспризорности. Более 
сильные представители этой группы, 
приспособились к суровым условиям 
бродяжничества со всеми его мораль
ными последствиями.

Таких же детей на Украине, по 
приблизительному подсчету, имеется 
до 40.000 душ, которых необходимо 
призреть, чтобы спасти от окончатель
ной физической и моральной гибели.

Организованные при ВУЦИК'е 
Центральная Комиссия Помощи Детям 
и при Губисполкомах—Губернские Ко
миссии Помощи Детям имеют своей 
задачей привлечь к этому делу—по
мощи детям—широкие общественные 
круги трудящихся.

Для борьбы с этим злом—детской 
беспризорностью—Комиссии ІІ О М О Ш И  

Детям развернули следующую работу:
а) Открыты детские дома. для бес

призорных на 4.000 детей,
б) грудным детям безработных и
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лстарських матерів і дітям до 4-х 
років та вагітним жінкам видається 
біля 5000 пайків на місяць,

в) щоби взяти дітей з базарів 
та залізничного двірця, влаштовано 
ночівлі, харчпункти для безпритуль
них дітей на 3.000 людей,

г) відкрити данні захистки для не
мовлят безробітних на 300 особ,

д) щоби запобігти безпритульно- 
сти на Україні влаштовано цілу низку 
відкритих денних дитячих будинків, 
де діти безробітних у кількости 4.000 
люд. дістають їжу.

Крім того, Комдопомдіти періодично 
підпомагають дитячим будинкам, що 
існують, мануфактурою, зодягом, про
довольством та посудом.

Для зміцнення роботи в боротьбі з 
безпритульністю Комісія Допомоги 
Дітям гадає (вважає потрібним) за
безпечити й численні кадри дітей, що 
перебувають ще на вулицях та ба
зарах, а для того треба поширити 
мережу дитячих будинків, влашту
вати в них майстерні та відкрити 
на весну сільсько-господарчі колонії, 
куди можна було-б перевести дітей, 
розбещених на вулиці, щоби вони 
навчилися корисної роботи й могли 
бути корисними громадянами Радян
ської Республіки.

Для того всього потрібні кошти. 
Кошти Комісії Допомоги Дітям, одер
жані від Наслідголу, вичерпу
ються.

Треба, щоби широкі кола працю
ючих та всі приватні громадяни Ра
дянської Республіки допомогли Допом- 
дітям в цій роботі.

За останній час на заводах, під
приємствах та в пресі все частіш 
виявляється інтерес робітничих та се
лянських мас до справи допомоги 
дітям.

Допомдіти ставлять собі завданням 
під час цього «Тижня допомоги дітям» 
сформувати та організувати прагнення 
працюючих до подання цієї допомоги.

Для притягнення працюючих до 
дійсної та реальної допомоги безпри
тульним, Допомдіти закликають усіх 
працюючих України записуватися 
«друзями-дітей».

пролетарских матерей и детям до 4-х 
лет и беременным женщинам выдается 
до 5000 пайков в месяц,

в) для вылавливания детей с база
ров и вокзалов открыты ночлежки, 
питпункты для беспризорных детей 
на 3.000 чел.,

г) открыты дневные ясли для груд
ных детей безработных на 300 чел.,

д) для предупреждения беспризор
ности на Украине открыта целая сеть 
открытых дневных детдомов, где дети 
безработных в количестве 4.000 полу
чают пищу.

Кроме этого Компомдет оказывает 
периодически помощь существующим 
детдомам мануфактурой, одеждой, 
продовольствием и посудой.

Для усиления работы по борьбе с 
беспризорностью Комиссия Помощи 
Детям предполагает (считает необхо
димым) призреть и многочисленные 
кадры детей, находящихся еще на 
улицах и базарах, для чего необходимо 
расширить сеть детдомов, устроить 
при них мастерские и открыть к весне 
сельско-хозяйственные колонии, куда 
дети, развращенные улицей, могли бы 
быть переведены, чтобы научиться 
полезной работе и быть полезными 
гражданами Советской Республики.

Для всего этого нужны средства. 
Средства Комиссии Помощи Детям, 
полученные от Последгола, приходят 
к концу.

Необходимо, чтобы широкие круги 
трудящихся и все частные граждане 
Советской Республики пришли на по
мощь Помдетам в этой работе.

В последнее время на заводах, пред
приятиях и в прессе все чаще и чаще 
проявляется интерес рабочих и кресть
янских масс к деіу помощи детям.

Помдеты ставят себе целью в эту 
«Неделю Помощи Детям» оформить 
и соорганизовать стремление трудя
щихся к этой помощи.

Для привлечения трудящихся к дей
ствительной и реальной помощи бес
призорным Помдеты призывают всех 
трудящихся Украины записываться 
«другом-детей».
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«Другом-дітей» має право бути кожний 
працюючий, шо платить членський 
внесок, встановлюваний для кожного 
підприємства, заводу або фабрики, де 
дана особа працює

«Друг-дітей» скрізь пам'ятає про 
потреби дітей, збірає кошти на до
помогу дітям, використовуючи до того 
кожний сприятливий випадок.

«Друг-дітей» бере активну участь 
в роботі на допомогу дітям за керов- 
ництвом Допомдіта.

«Друг-дітей» активно вербує нових 
друзів.

«Друг-дітей» має, на засвідчення того, 
картку та право носити відзнаку на 
грудях.

«Друзі-дітей» в числі 15 людей на 
одному підприємстві складають гурток, 
що обірає Бюро для постійних зносин 
з Допомдітом.

Зусиллями робітництва та селянства 
ми перемогли голод, зусиллями ро
бітництва та селянства ми так само 
знишемо його ганебні наслідки—ди
тячу безпритульність.

Всі, кому дорогі діти, хто хоче 
боротися проти найбільшої соціяльноі 
небезпеки, шо її становить собою 
безпритульність, повинні стати в лави 
друзів.

В Радянській Республіці немає во
рогів дітей.

Примітка. Виступаючи в губер- 
нях та містах, Допомдіти повинні 
дати матеріял цифровий, що харак
теризує стан даної місцевости, ста
новище дітей та роботу Допомдіту.

..............................Комісія переведення
«Тижня допомоги дітям».

М А Н Д А Т .

Дано це тов...................................................в тому,
що він має право збірати пожертви
на підписний лист Ч...........................   що
підписами та відтиском печатки свід
чимо.

м....................дня..........................  1924 р.

(печатка) (підпис)

«Другом-детей» может быть каждый 
трудящийся, платящий членский взнос, 
устанавливаемый для того или другого 
предприятия, завода или фабрики,где 
данный трудящийся работает.

«Друг-детей» всюду помнит нужды 
детей, собирает средства на помощь 
детям, пользуясь для этого всяким под
ходящим случаем.

«Друг-детей» принимает активное 
участие в работе помощи детям под 
руководством Помдет.

«Друг-детей» активно вербует но
вых друзей.

«Друг-детей» имеет удостоверяющую 
это звание карточку и право ношения 
нагрудного значка.

«Друзья-детей» в количестве 15 чел. 
на одном предприятии составляют 
ячейку, которая избирает Бюро для 
постоянных сношений с Помдетом.

Усилиями рабочих и крестьян мы 
добили голод, усилиями же .рабочих 
и крестьян мы добьем его позорные 
охвости—детскую беспризорность.

Все, кому дороги дети, кто хочет 
бороться против величайшей социаль
ной опасности, которую представляет 
собой беспризорность, должны стать 
в ряды друзей.

В Советской Республике нет врагов 
детей.

Примечание. Мри выступлениях 
в губерниях и городах, Помдеты 
должны дать материал цифровой, 
характеризующий положение дан
ной местности, положение детей и 
работу Помдета.

. . . . . .  Комиссия по проведению
«Недели помощи детям».

М А Н Д А Т .

Лан сей тов.................................................... в том,
что ему разрешено собирать пожертво
вания по подписному листу К*. . . ., 
что подписями и приложением печати 
удостоверяется.

г. . . . • . дня................................. 1924 г.

(печать) (подпись)
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.................... Комісія Допомоги Дітям.

Тиждень допомоги дітям.

Підписний лист Ч...............

Кожний, хто дав пожертву на ко
ристь дітей, мусить написати своє 
прізвище та записати в графі суму, 
ним пожертвовану.

Збирач мусить мати мандат на право 
збору грошей за підписом Комісії 
переведення «ТИЖНЯ».

Прізвище
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ум
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м
• С

ум
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на
м

и 
1 Підипо

Разом . . •Золо
том

Рад
ила к.

Комісія переведення «ТИЖНЯ»

(печатка)

................... Комиссия Помощи Детям.

Неделя помощи детям.

Подписной лист №. . . .

Каждый, жертвующий в пользу де
тей, должен написать свою фамилию 
и заполнить графу суммы, им пожер
твованной.

Сборщик должен иметь мандат на 
право сбора денег за подписью Комис
сии по проведению „НЕДЕЛИ".

Фамилия
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Итого. . .
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Комиссия по проведению «НЕДЕЛИ»

(печать)

Постанови 8-го Всеукраїнського 
З'їзду Рад.

30. Про ратифікацію Конституції СРСР 
та про спілкове будівництво.

Заслухавши та обміркувавши допо
відь т. Скрипника що-до договору про 
засновання Спілки Радянських Соція- 
лістнчних Республік і на підставі по
станови У’ІІ-го Всеукраїнського З'їзду 
Рад Роб., Сел. та Червоноармійських 
Депутатів, УН.’-й Всеукраїнський З'їзд 
Рад постановив:

1 Ухвалений Першим З'їздом Рад 
Спілки РСР договір і затверджену 
Другою Сесією Центрального Виконав
чого Комітету Спілки РСР Консти
туцію Спілки Радянських Соціялістич-

Постановления 8-го Всеукраин- 
ского С‘езда Советов.

ЗО. 0 ратификации Конституции СССР 
и о союзном строительстве.

Заслушав и обсудив доклад тов. 
Скрынника относительно договора об 
основании Союза Советских Социали
стических Республик и на основании 
постановления \П1-го Всеукраинскаго 
Съезда Советов Раб. Кр. и Красноарм. 
Депутатов, У1!1-й Всеукраинский С'езд 
Советов постановил:

1. Одобренный Первым Съездом Со
ветов Союза ССР договор об осно
вании Союза Советских Социалисти
ческих Республик и утвержденную 
Второю Сессиею Центрального Испол-
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них Республик ратифікувати дору
чивши Президії Всеукраїнського Цент
рального Виконавчого Комітету цю 
ратифікацію підписати.

2. Визнати за відповідну роботу 
Всеукраїнського Центрального Вико
навчого Комітету та Ради Народніх 
Комісарів що-до участи УСРР у ви
робленні положень центральних уста
нов СРСР і їхніх взаємовідносин з 
центральними установами УСРР, на 
підставі вищезазначеного договору 
про засновання Спілки РСР.

3. Доручити Всеукраїнському Цент
ральному Виконавчому Комітетові, 
згідно з договором про засновання 
Спілки РСР і Конституцією Спілки 
РСР, переглянути Конституцію УСРР 
і подати її на затвердження майбут
нього 9-го З‘їзду Рад Робітничих, Се
лянських і Червоноармійських Депу
татів УСРР.

Харків, дня 21-го січня 1924 р.

Голова Всеукраїнського Центрального
Виконавчого Комітету Петрооськчй.

нительного Комитета Союза ССР Кон
ституцию Союза Советских Социали
стических Республик ратифицировать, 
поручив подписать эту ратификацию 
Президиуму Всеукраинского Централь
ного Исполнительного Комитета.

2. Одобрить работу Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Коми
тета и Совета Народных Комиссаров 
относительно участия УССР в выра
ботке положений центральных учре
ждений СССР и их взаимоотношениях 
с центральными учреждениями УССР, 
на основании вышеозначенного дого
вора об основании Союза ССР.

3. Поручить Всеукраинскому Цент
ральному Исполнительному Комитету, 
согласно договора об основании Союза 
ССР и Конституции Союза ССР, пере
смотреть Конституцию УССР и пред
ставить ее на утверждение будущего
9-го С'езда Советов Рабочих, Кресть
янских и Красноармейских Депутатов 
УССР.

Харьков, 21 января 1924 г.

Председатель Всеукраинского Цент
рального Исполнительного

Комитета Петровский.

Секретарь ВУЦИК Луценко.Секретар ВУЦВК Ліщенко.

31. Про землеурядження.

Малі ціни на жито, ячмінь, овес та 
великі ціни на пшеницю, буряк, кар
топлю, тютюн, хміль і инші інтен
сивні культури та так само великі 
ціни на скотарські продукти (м‘ясо, 
масло й т. и.) завдають селянству та 
в першу чергу малоземельний неза
можній його частині думку як мога 
швидче розпочати засівати цінні 
експортові хліби, обробляти інтен
сивні культури, більше плекати ху
добу та правильно її годувати.

Тільки така перебудова свого го
сподарства дасть селянинові кошти, 
щоб купувати речі міської промисло- 
вости та виплатити податки, які в 
цьому році стягатимуться виключно

31. О землеустройстве.

^Низкие цены на рожь, ячмень, овес 
и высокие цены на пшеницу, свеклу, 
картофель, табак, хмель и другие 
интенсивные культуры и столь же 
высокие цены на продукты животно
водства (мясо, масла и т. д.) ставят 
перед крестьянством и *в первую оче
редь перед малоземельной незаможной 
его частью задачу скорее перейти к 
посевам ценных экспортных хлебов, 
к возделыванию интенсивных культур, 
к усиленному разведению животных 
и правильному их кормлению.

Только такое переустройство своего 
хозяйства даст крестьянству средства 
для покупки предметов городской 
промышленности и для уплаты нало
гов, которые в этом году будут взи-
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грішми. Та така перебудова селян
ського господарства можлива лише 
після знищення старих способів зем
лекористування—строкатости ланів,
трьохпілля, далекоземелля, через
смужжя та переходу до правильного 
громадського плодозміну з заведенням 
переоранки, засівів трав і т. и. Така 
перебудова можлива тільки тоді, коли 
селянин буде впевнений, що він стало 
та твердо користатиме з землі;
це спонукало-б його проводити пот
рібні меліорації, старанно обробляти 
свою земельну смугу, очищати її від 
сміття та добре її гноїти.

Передача трудовому селянству всього 
нетрудового земельного фонду, ЩО 
закінчилася до цього часу і його роз
поділ, переведені відмежований дер
жавного земельного фонду від трудо
вих селянських земель і переведена 
восени минулого року на підставі де
крету від 11 вересня 1923 року (36. 
Уз. 1923 р., ч. 33, арт. 486) пере
вірка шо-до виявлення зайвин, що 
їх беззаконно утаїли куркулі та пе
редача цих зайвин незаможньому се
лянству, повинні з'ясувати селянству, 
що зрівняльні переділи землі В жад
ному разі не можуть збільшити зем
лекористування селянства та тільки 
гальмують перехід до кращих форм 
землекористування і правильного об
роблювання землі.

Тому 8-ий Всеукраїнський З'їзд 
Рад визнає за потрібне покласти 
край дальшим зрівняльним переділам 
та закріпити за громадами й госпо
дарствами нинішнє фактичне безсу
перечне землекористування та поста
новляє:

1. Закріпити нинішнє фактичне без
суперечне землекористування за окре
мими господарствами й надалі розв'я
зувати всілякі змагання про без
законність землекористування тільки 
в судовому порядку через земельні 
судові комісії.

2. Визнати, що з моментом закріп
лення практичного безсуперечного 
землекористування за окремими го
сподарствами не можна далі присто-

маться исключительно деньгами. Но 
такое переустройство крестьянского 
хозяйства возможно лишь после уни
чтожения старых порядков землеполь
зования: пестрополья,трехполья, даль
ноземелья, чересполосицы и перехода 
к правильным общественным северо- 
оборотам с введением пропашного 
клина, посевов трав и т. д. Такое 
переустройство хозяйства возможно 
лишь при уверенности каждого селя
нина в твердости его землепользова
ния, которое побуждало бы произво
дить необходимые мелиорации, хорошо 
обрабатывать свою полосу земли, 
очищать ее от сора и усиленно ее 
удобрять.

Закончившаяся к настоящему вре
мени передача трудовому селянству 
всего нетрудового земельного фонда 
и его распределение, происшедшее 
отграничение государственного земель
ного фонда от трудовых крестьянских 
земель и произведенная осенью 1923 г. 
на основании декрета от 11 сентября 
1923 года (Собр. Уз. 1923 г. К? 33, 
ст. 486) проверка в отношении вы
явления излишков, незаконно скрытых 
кулаками, и передачи этих излишков 
незаможному селянству должны уяс
нить всему селянству, что дальнейшие 
переделы и поравнение земель ни в 
коем случае не могут увеличить зем
лепользования незаможного селянства 
и лишь мешают переходу к улучшен
ным формам землепользования и пра
вильной обработке земли.

Поэтому УШ-й Всеукраинский С'езд 
Советов признает необходимым поло
жить конец дальнейшим уравнитель
ным переделам и закрепить за обще
ствами и дворами существующее фак
тическое бесспорное землепользование 
и постановляет:

1. Закрепить существующее факти
ческое бесспорное землепользование 
за отдельными дворами и в дальней
шем всякие споры о незаконности 
землепользования разрешать только 
в судебном порядке через земельные 
судебные комиссии.

2. Признать, что с закреплением 
фактического бесспорного землеполь
зования за отдельными дворами даль
нейшее применение разверсточных
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совувати роскладкові одиници при 
переділах і виділах в товариства з 
пайовими формами землекористування, 
і запропонувати Урядові дати відпо
відні пояснення земорганам про по
рядок пристосовування роскладкових 
одиниць згідно з Земельним Кодексом.

3. Встановити, шо роскладкові оди
ниці при переділах і виділах можна 
віднині пристосовувати тільки при 
громадській формі землекористування, 
а в товариствах з пайовими формами 
землекористування переділи та ви
діли переводиться по безсуперечному 
фактичному землекористуванню го
сподарства.

4. Поставити за головне завдання 
Наркомзему на майбутній період пере
вести внутріселишне землеурядження, 
зокрема, звернути увагу Н. К. 3. на 
потребу здешевити землеуряджувальні 
роботи, щоб полегшити можливість 
землеурядження незаможніх селян.

5. Щоб досягти в найкоротший тер
мін як мога більших наслідків у 
справі землеурядження та здешевити 
землеуряджувальні роботи, всі земле
уряджувальні роботи мусять мати 
суворо плановий характер і в першу 
чергу слід їх скерувати на усунення 
головних грунтовних хиб селянського 
землекористування (трьохпілля, через
смужжя, далекопілля, їхньої строка- 
тости та ин.) через переведення гру
пових одводів, розділяючи на ланах 
плодозміни та на утворення умов пе
реходу до кращих форм землекористу
вання і до розвитку інтенсивних куль
тур. 6 7

6. Переведення внутріселишного зе- 
млеврядження треба рівночасно вико- 
ристувати для широкої пропаганди 
колективізації та правильного земель
ного урядження колективів незаможніх, 
а також і для організації земельних 
товариств.

7. Визнати за потрібне в першу 
чергу переводити планове землеуряд
ження селян в районах, де розташо
вані цукроварні та лісовї фонди, так 
тому, бо тут внутріселииіні земельні 
стосункі є найзаплутаніші, як і тому,

единиц при переделах и выделах в 
общества с участковыми формами 
землепользования не может иметь 
места, и предложить правительству 
дать соответствующие раз'яснения 
земорганам о порядке применения 
разверсточных единиц по Земельному 
Кодексу.

3. Установить, что разверсточные 
единицы при переделах и выделах 
могут отныне применяться только при 
общинной форме землепользования, 
а в обществах с участковыми формами 
землепользования переделы и выдели 
производятся по бесспорному факти
ческому землепользованию двора.

4. Поставить главной задачей Нар- 
комзема на предстоящий период про
ведение внутриселекного землеустрой
ства, в частности, обратить внимание 
НКЗ, в целях облегчения возможности 
землеустройства незаможных селян, 
на необходимость удешевления земле
устроительных работ.

5. Для достижения в наиболее ко
роткий срок возможно больших ре
зультатов в деле землеустройства и 
удешевления землеустроительных ра
бот, все землеустроительные работы 
должны носить строго плановый ха
рактер и в первую очередь должны 
быть направлены на устранение основ
ных коренных недостатков крестьян-' 
ского землепользования (пестрополье, 
трехполье, чересполосица, дальнозе- 
мелие и проч.) путем проведения 
групповых отводов, с разбивкой # на 
полях севооборота, и создание условий 
перехода к улучшенным формам зем
лепользования и развитию интенсив
ных культур.

0. Проведение внутриселенного зем
леустройства должно быть одновре
менно использовано для широкой 
пропаганды коллективизации и пра
вильного земельного устройства кол
лективов незаможных, а равно и для 
организации земельных обществ.

7. Признать необходимым в первую 
очередь проводить плановое земле
устройство крестьян в районах рас
положения сахарных заводов и лесных 
фондов, как потому, что здесь име
ются наиболее запутанные внутри-
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бо правильне землеурядження дасть 
змогу селянству швидче перейти до 
управи інтенсивних культур і до ВИ- 
користування зиску, звязаного з 
фабричною переробкою їхньої продук
ції, рівночасно забезпечить промисло
вість сировиною, звязуючи, таким чи
ном, міцно державну с.-г. промисло
вість з селянським господарством свого 
району.

8. Зважаючи на заінтересованість 
державної с.-г. і лісової промпсловости 
в правильному селянському землеуряд- 
женні в її районах, зобов'язати всі 
підприємства цієї промпсловости ре
ально виділити до першого березня 
1924 року зі своїх бюджетів кошти 
на утворення спеціальних капіталів с.-г. 
банку, шоб кредитувати селянське 
землеурядження.

9. Тому, що масові безладні розділи 
господарств, що лучалося до цього 
часу, руйнують все народне господар
ство, бо створюють чимало незамож- 
ніх господарств,які не можуть перейти 
до кращого провадження сільського 
господарства, зобов'язати всі Г. В. К. 
установити в порядку, зазначеному 
Зем. Кодексом, межу дроблення госпо
дарства.

10. Визнаючи, що правильного земле
урядження не можна здійснити без 
рівночасної організації розселення з 
аграрно-гіеренаселених район ів, зобов'
язати Наркомзем в терміновому по
рядку закінчити обслідування та влаш
тований колонізаційного фонду, згідно 
з планом 1924 р. на півдні України, 
за для чого забезпечити Н.К.З. коштами 
в потрібних розмірах.

11. Маючи на увазі, що держава в 
сучасний мент не може видавати 
великих коштів на допомогу пересе
ленцям на влаштовання їх на нових 
місцях, визнати, шо переселятися з 
густо заселених районів слід міцним 
господарствам, які можуть влаштува
тися на місцях оселення власним 
коштом, з тим що переселенців на
ділити землею в максимальних роз
мірах наділу трудового господарства 
району оселення, а їхні земельні на
ді, ш на старих місцях використати на

селенные земельные отношения, так 
и потому, что правильное земле
устройство даст возможность кресть
янству скорее перейти к возделыванию 
интенсивных культур и к использова
нию выгод, связанных с заводской 
переработкой их продукции, одновре
менно обеспечить промышленность 
сырьем, связав таким образом крепко 
государственную с.-х. промышленность 
с крестьянским хозяйством своего 
района.

8. Учитывая заинтересованность го
сударственной с.-х. и лесной промыш
ленности в правильном крестьянском 
землеустройстве в ее районах, обя
зать все предприятия этой промыш
ленности реально выделить к первому 
марта 1924 года из своих бюджетов 
средства для создания целевых капи
талов с.-х. банка на кредитование 
крестьянского землеустройства.

9. В виду того, что наблюдающиеся 
до сего времени массовые беспо
рядочные разделы дворов ведут к 
подрыву всего народного хозяйства, 
создавая большое число маломощных 
дворов, не могущих переходить к улуч
шенному ведению сельского хозяйства, 
обязать все ГИК‘и установить в по
рядке, указанном Зем. Кодексом, предел 
дробимости двора.

10. Признавая, что правильное 
землеустройство невозможно осуще
ствить без одновременной организации 
расселения из аграрно-перенаселенных 
районов, обязать Наркомзем в срочном 
порядке закончить обследование и 
устройство колонизационного фонда, 
согласно плану 1924 г. на юге Украины, 
для чего обеспечить НКЗ средствами в 
необходимых размерах.

11. Имея в виду, что государство 
в настоящее время не в состоянии 
выдавать крупных средств на помощь 
переселенцам для устройства их на 
новых местах, признать, что пере
селяться из густо-населенных районов 
следует хозяйственно-устойчивым дво
рам, могущим устроиться на местах 
водворения за свой счет, при чем пере
селяющихся наделять землею в макси
мальных размерах надела трудового 
хозяйства района водворения. Земель
ные же их наделы на старых местах
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додатковий н а д і л  незаможнього 
селянства.

12. Щоб як найшвидче передати в 
селянське користування ліси та врегу
лювати справи, звязані з існуванням 
лісових сервітутів, зобов'язати НК'Зем 
протягом 1924 р., не чекаючи цілкови
того обмеження лісів державного зна
чіння, виділити й передати в порядку 
землеврядження ліси, що належить пе
редати в трудове користування селян
ським товариствам.

13. Надаючи велику вагу * меліора
тивним роботам при землеурядженні, з 
одного боку, і маючи на увазі неста
ток державних асигнувань—з другого, 
уважати за потрібне, у перших—пере- 
водити меліоративні роботи держав
ного порядку, в першу чергу в районі 
колонізаційного фонду й в других,— 
широко втягти кооперативні організації 
в справу створення мережі меліора
тивних селянських товариств і органі
зувати за-для цього спеціяльний меліо
ративний кредит.

14. Визнаючи за невідкладно по
трібне, шоб у свідомість селянських 
мас глибоко вкорінилися основи рево
люційного земельного права, визнати 
за зовсім обов'язкове збільшити при
кмети робітників земельних судових 
комісій, широко втягаючи на роботу 
в них представників незаможнього се
лянства. Прискорити закінчення судо
вих справ і в терміновому порядку 
видати Процесуальний Земельний Ко
декс, шоб точно визначити роботи 
земельних судових комісій.

15. Правильна організація селянсь
кого землекористування з забезпечен
ням при цьому інтересів незаможнього 
селянства, вимагає найактивнійшої його 
участи в переведенні землеурядження. 
Рівночасно визнати за потрібне для 
забезпечення агрономічної доцільности 
землеурядження широко притягти до 
землеуряджувальних робот агрономію.

16. Вважаючи програм і план земле
уряджувальних робот НКЗ за пра
вильний та відповідний економічним 
і політичним інтересам широких мас 
незаможнього та середнього селянства,

использовать для дополнительного на
деления незаможного селянства.

12. В целях скорейшего предоста
вления в пользование крестьянству 
лесных угодьев и урегулирования во
просов, связанных с существованием 
лесных сервитутов, обязать НКЗем 
в течение 1924 г., не ожидая полного 
ограничения лесов государственного 
значения, выделить и передать в по
рядке землеустройства лесные площади, 
подлежащие передаче в трудовое поль
зование крестьянским обществам.

13. Придавая крупное значение 
мелиоративным работам при земле
устройстве с одной стороны, и учи
тывая недостаток государственных 
ассигнований—с другой, считать не
обходимым, во-первых, производить 
мелиоративные работы государствен
ного порядка в первую очередь в районе 
колонизационного фонда и, во-вторых, 
широко вовлечь кооперативные орга
низации в дело создания сети мели
оративных крестьянских товариществ 
и организовать для этой цели спе
циальный мелиоративный кредит.

14. Признавая неотложно необхо
димым глубокое внедрение в сознание 
крестьянских масс основ революцион
ного земельного права, признать 
совершенно обязательным усиление 
качественного состава работников зе
мельных судебных комиссий, путем 
широкого вовлечения для работы в них 
представителей незаможного селянства. 
Ускорить прохождение судебных дел 
и в срочном порядке издать процес
суальный земельный кодекс в целях 
уточнения работ земельных судебных 
комиссий.

15. Правильная организация кресть
янского землепользования, с обеспе
чением при этом интересов незамож
ного селянства, требует самого дея
тельного участия последнего в проведе
нии землеустройства. Одновременно 
признать необходимым для обеспечения 
агрономической целесообразности зем
леустройства широко привлечь к зем
леустроительным работам агрономию.

16. Считая программу и план работ 
Наркомзема по землеустройству пра
вильным и соответствующим эконо
мически и политически интересам ши
роких масс незаможного и среднего

92



Ч. 4-5 Арт. 31—32 № 4—5 Ст. 31-32

3‘ізд Рад закликає все трудове селян
ство й радянські установи широко 
підтримувати земельні органи, здій
снюючи проектований план робот.

Раді Народніх Комісарів неухильно 
стежити за вчасним відпуском креди
тів на землеуряджувальні роботи.

17. З'їзд доручає НКЗемові розро
бити відповідні інструкції, що мають 
регулювати переведення в життя по
станов З'їзду.

Харків, дня 21-го січня 1924 р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету Петровський.

Секретар ВУЦВК Буценко.

крестьянства, призывать все трудовое 
крестьянство и все советские учре
ждения оказывать широкую поддержку 
земельным органам при осуществлении 
намеченного плана работ.

Совету Народных Комиссаров не
уклонно наблюдать за своевременным 
отпуском кредитов на землеустро
ительные работы.

17. Поручить НКЗему разработать 
соответствующие инструкции, регули
рующие проведение в жизнь поста
новлений С'езда.

Харьков, 21 января 1924 г.

Председатель Всеукраинского Цент
рального Исполнительного Комитета

Петровский.

Секретарь ВУЦИК Буценк-.

Резолюції 8-го Всвунраїнсьного 
З'їзду Рад.

32. Що до доповіли Уряду.

Восьмий Всеукраїнський З'їзд Рад 
Робітничих, Селянських та Червоно- 
армійських Депутатів постановляє:

Беручи па увагу: 1) наслідки рай
онування України, розмежовання бюд
жету, зріст свідомости населення,
2) зміцнення сільського господарства 
та процес росшаровання села, шо 
рівночасно відбувається, 3) конста
туючи наявний культурний зріст ни
зових радянських робітників і уамого 
робітниче - селянського населення та 
широку вияву ініціативи місць, яка 
з цього випливає і вимагає грунтовного 
зміцнення та організованого його здій
снення, 8-ий З'їзд Рад постановляє: 1

1. Доручити Урядові виготовити до 
найближчої Сесії ВУЦВК проект даль
шою спрощення та здешевління ра
дянського апарату, виходячи з потреби 
наблизити керуючий апарат до насе
лення. шо він його обслуговує; тому 
З’їзд підкреслює потребу збільшити об
сяг господарсько-адміністраційних прав 
райвиконкомів і сільрад.

Резолюции 8-го Всеунраинсиого 
Съезда Советов.

32. По докладу Правительства.

Восьмой Всеукраннский-С‘езд Сове
тов Рабочих, крестьянских и Красно
армейских Депутатов постановляет:

Принимая в соображение: 1) ре
зультаты районирования Украины, 
разграничение бюджета, рост созна
тельности населения. 2) укрепление 
сельского хозяйства и происходящий 
одновременно процесс расслоения се
ла, І) констатируя наличие куль
турного роста низовых советских ра
ботников и самого рабоче-крестьян
ского населения и вытекающее отсюда 
широкое проявление инициативы мест, 
требующей увязки и организованного 
ее осуществления, 8 ІІ Сезд Советов 
постановляет:

1) Поручить Правительству подго
товить к ближайшей Сессии ВУЦИК-а 
проект дальнейшего упрощения и 
удешевления советского аппарата 
исходя из необходимости приближе
ния управленческого^ аппарата к 
обслуживаемому населению, для чею 
С'езд подчеркивает необходимость 
увеличения об'ема хозяйственно адми-
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Доручити Урядові яко мога швидче 
вирішити справу про кордони респуб
ліки та межі окремих губернь.

2. Доручити Урядові розробити низку 
практичних заходів, скерованих на 
реальну допомогу незаможньому се
лянству в справі відбудови його госпо
дарства, в першу чергу колективам 
незаможніх.

За один з практичних заходів З'їзд 
уважає організацію приступного (до
вготермінового) широкого кредиту ко
лективам, комунам і окремим госпо
дарствам незаможніх, в тому числі 
сільсько-господарським реманентом че
рез с.-х. кооперацію.

Зокрема 3‘їзд вважає за потрібне 
яко мога більше спростити систему 
сільсько-господар. кредиту та негайно 
проводити кредитову операцію через 
сільско - господарські кредитові това
риства, що вже існують і через Сіль- 
сько-Госп. Банк України.

3. Щоб зміцнити робітничий радян
ський апарат на місцях та поліпшити 
його матеріальний стан, З'їзд уважає 
за потрібне’встановити суворий кон
троль Уряду за вчасною виплатою 
зарплати низовому апаратові в уста
новлених Урядом розмірах і порядку.

4. Доручити Урядові на свою волю 
перевести в життя намічені програми 
культурного будівництва та розвиток 
української культури, звернути рів
ночасно увагу на розвиток культури 
нац. меншостей, як на засіб, що 
втягає всі працюючі маси меншостей 
до радянського будівництва. 5 6

5. Уважати за невідкладне дати 
селові книжку, підручник і газету та 
здешевити їх до розмірів, які б дійсно 
відповідали купівельній здатности 
села.

З'їзд уважає за потрібне мати на 
оці в місцевому бюджеті відпуск коштів 
на збереження низової мережі на- 
родньої освіти. .

6. Доручити Урядові поставити спра
ву про шлюзования та злектрифікацію 
Дніпра, як найважливішого практич-

нистративных прав Райисполкомов и 
Сельсоветов.

Поручить Правительству ускорить 
разрешение вопроса о прохождении 
внешних границ республики и отдель
ных губерний.

2. Поручить Правительству разра
ботать ряд практических мер, на
правленных к реальному содействию 
незаможному крестьянству в деле 
восстановления хозяйства последнего, 
в первую очередь коллективам неза
можных.

Одной из практических мер С'езд 
считает организацию доступного 
(долгосрочного) широкого кредита 
коллективам, коммунам и отдельным 
хозяйствам незаможных, в том числе 
сельско-хозяйственным инвентарем 
через с.-х. кооперацию.

В частности С'езд считает необхо
димым максимальное упрощение си
стемы сельск.-хоз. кредита и. нахо
дит неотложным проводить кредитную 
операцию через существующие уже 
общества с.-х. кредита и Сельско- 
Хоз. Банк Украины.

3. В целях укрепления рабочего 
сов. аппарата на местах и улучшения 
его материального положения, устано
вить строгий контроль Правительства 
за своевременной выплатой зарплаты 
низовому аппарату в установленных 
Правительством размерах и порядке. *

4. Поручить Правительству властно 
провести в жизнь намеченные про
граммы культурного строительства и 
развитие украинской культуры, обра
тить одновременно внимание на разви
тие культуры нац. меньшинств, как 
средства вовлечения всех трудов, масс 
меньшинств страны в советское стро
ительство.

5. Считать неотложным продвиже
ние до села книги, учебника и газеты 
и удешевление их до размеров, дей
ствительно отвечающих покупатель
ной способности села.

С'езд считает необходимым уделе
ние внимания в местном бюджете 
отпуску средств на сохранение низо
вой сети народного образования.

6. Поручить Правительству поста
вить вопрос о шлюзовании и электро
фикации Днепра, как важнейшей пра-
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ного засобу на найближчі роки, в по
рядок денний своїх робот, допомога- 
ючи всіма засобами її практичному
здійсненню.

7. Визначаючи за відповідну тверду 
фінансово-бюджетову дисціпліну та 
практичні заходи Уряду що-до цього, 
доручити Урядові переглянути страхову 
практику Держстраху, а також пере
глянути систему кредитования через 
кредитові установи, аби дати коопе
рації найбільшу змогу користуватися 
з кредиту; переглянути особистий 
склад кредитових установ і Держстраху 
на периферії, щоб доповнити його 
відповідним пролетарським елементом.

8. Зважаючи на недосить розвинену 
кооперацію, головним чином, селянську, 
в наслідок чого торгівля на селі опи
нилась в руках приватніх особ:

а) Доручити Урядові вжити всіх 
заходів, що-б міцніше регулювати 
торгівлю, закликаючи рівночасно люд
ність Республіки від імени З'їзду буду
вати кооперацію на доброхітних за
садах, і допомогаючи кооперації всіма 
засобами в її зміцненні.

б) Уважати за потрібне, щоб місцеві 
виконкоми брали участь в регулюванні 
торгівлі, і тому запропонувати утво
рити при виконкомах комісії вну
трішньої торговли

в) Визнати за потрібне переглянути 
нинішні державні торговельні устано
ви, що-б яко могла більше їх скон
центрувати та скоротити їхнї видатки.

г) Звернути особливу увагу Уряду 
на потребу надалі зменшувати ціни 
на промислову продукцію, так в про
цесі виробництва, як і в процесі тор- 
говлі, і продовжувати боротьбу за 
зменшення організаційних і накладних 
витрат торговельних і заготовчих 
органів, що підвозять сільсько-госпо
дарські продукти, та к для внутрішнього 
спожитку, як і для експорту.

°. Визнати за потрібне, щоб поруч з 
регулярним скликуванням Сесій ВУЦВК 
члени Уряду часто виїзджали на місця 
для особистого інструктування. Разом 
з тим, З'їзд уважає за потрібне

ктической мере на ближайшие годы, 
поставить в порядок дня для своих 
работ, оказывая всемерное содействие 
практическому его осуществлению.

7. Одобряя твердую финансово
бюджетную дисциплину и практические 
мероприятия Правительства в этом 
направлении, поручить Правительству 
пересмотреть страховую практику 
Госстраха, а также пересмотреть си
стему кредитования через кредитные 
учреждения в сторону предоставления 
большей возможности пользовать 
кредитом кооперацию; пересмотреть 
личный состав кредитных учреждений 
и Госстраха на периферии, в целях 
пополнения его соответствующим 
пролетарским элементом.

8. Учитывая недостаточное разви
тие кооперации, главным образом 
селянской, вследствие чего торговля 
на селе попала в руки частных лиц:

а) Поручить Правительству принять 
все меры к усилению регулирования 
торговли, призвав одновременно насе
ление Республики от имени С'езда 
строить кооперацию на началах доб
ровольческих, и оказывая кооперации 
всемерное содействие в ее укреплении.

б) Считать необходимым участие 
местных исполкомов в регулировании 
торговли, для чего предложить со
здать при исполкомах комиссии 
внутренней торговли.
• в) Признать необходимым произве

сти пересмотр существующих госу
дарственных торговых учреждений в 
целях максимальной их концентрации 
и сокращения их расходов.

г) Обратить особое внимание Пра
вительства на необходимость дальней
шего снижения цен на промышленную 
продукцию, как в процессе производ
ства, так и в процессе торговли, и 
продолжение борьбы за снижение 
организационных и накладных расхо
дов торговых и заготовительных орга
нов, продвигающих сельско-хозяйствен
ные продукты, как к внутреннему 
потреблению, так и для экспорта.

9. Считать необходимым, чтобы на 
ряду с регулярным созывом Сессий 
ВУЦИК‘а, члены Правительства уси
лили выезды на места для личного 
инструктирования. Вместе с тем,
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систематично викликати місцевих ро
бітників для доповідів Урядові та 
взаємної інформації.

10. Доручити Урядові що-найшвидче 
розробити Житловий Кодекс, а також 
продовжувати й надалі активну полі
тику що-до розвитку робітничого 
будівництва в містях та огнетревалого 
по селах.

11. Відзначаючи зріст зарплати за 
минулий рік, доручити Урядові й надалі 
продовжувати роботу на збільшення 
зарплати відповідно до зросту проду
ктивности праці.

12 Звернути увагу Уряду на по
требу більшої допомоги безробітним, 
особливо демобілізованим червоно- 
армійцям, так через виділ спеціяльних 
Фондів, як, через притягнення ра
дянської суспільности.

1 3. Рівночасно звернути увагу Уряду 
та місцевих органів влади на потребу 
більшої допомоги безпритульним дітям.

14. Доручити Урядові та місцевим 
виконкомам припинити скорочувати 
медичну мережу на селі й забезпечити 
нинішню мережу потрібними коштами.

Харків, дня 21-го січня 1924 р.

Голова Всеукраїнського Центрального
Виконавчого Комітету Непі рове ькю'і.

Секретар ВУЦВК Г>уценка.

С'езд считает необходимым система
тический вызов работников мест для 
докладов Правительству и взаимной 
информации.

10. Поручить Правительству уско
рить разработку Жилищного Кодекса, 
а также продолжать в дальнейшем 
активную политику по развитию рабо
чего строительства в городах и огне
стойкого в селах.

11. Отмечая ро-ст зарплаты за 
истекший год, поручить Правитель
ству и в дальнейшем продолжать 
работу по увеличению зарплаты в 
соответствии с ростом производитель
ности труда.

12. Обратить внимание Правитель
ства на необходимость усиления по
мощи безработным, в особенности 
демобилизованным красноармейцам, 
как за счет выделения специальных 
фондов, так и за счет привлечения 
советской общественности.

13. Одновременно обратить внима
ние Правительства и местных органов 
власти на необходимость усиления 
помощи беспризорному детству.

14. Поручить Правительству и 
местным исполкомам приостановить 
сокращение медицинской сети на селе 
и обеспечить существующую сеть 
необходимыми средствами.

Харьков. 21 января 1924 г.

Председатель Всеукраинского Централь
ного Исполнительного Комитета

ПешровекнА.

Секретарь ВУЦИК Пуцпча.

33. Про фінансову політику.

1. Констатуючи значне досягнення 
в галузі бюджетової політики та прак
тики Спілки й вважаючи за потрібне 
дальший розвиток і поглиблення 
досягнених наслідків. З'їзд відзначає 
потребу звести в біжучому бюджето- 
вому році емісію до розмірів, не біль
ших за потреби обігу, які зростають.

33. О финансовой политике.

1. Констатируя значительное дости
жение в области бюджетной политики 
и практики Союза и считая необхо
димым дальнейшее развитие и углу- 
бление достигнутых результатов. С‘езд 
отмечает необходимость свести в те
кущем бюджетном году эмиссию к 
размерам, не превышающим растущих 
потребностей оборота.
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Разом з тим, З'їзд звертає увагу 
всіх радянських органів, установ і 
підприємств на потребу дальшої бо
ротьби за досягнення найбільшої еко
номії та ощадности.

2. Затвердити бюджет УСРР З'їзд 
доручає найближчій Сесії ВУЦВК. Так 
само їй З'їзд доручає розглянути й 
подати на затвердження спілкових 
інстанцій «Положення про республі
канський бюджет».

5. В галузі прибутків і податків 
З‘їзд вважає за потрібне вжити таких 
заходів:

а) збільшити прибутки від неподатко
вих надходжень так по державному 
бюджету, як і по місцевому;

б) надалі уніфікувати податки та 
перейти до трьох основних податків: 
на прибуток і майно, єдиного сільсько
господарського та промислового;

в і всіма засобами розвивати пода
ток на прибуток і майно, поглиблюючи 
його класове значіння, як регулятора 
процесу нагромадження і поруч з цим 
забезпечення цілковитого виявлення 
платників цього податку;

г) диференціювати акцизне оподат- 
кования чи переглянути розміри 
акцизного оподатковання що-до їхнього 
зменшення на речі широкого робітни
чого та селянського споживання;

Д) збільшити податки на продукцію 
та торгівлю речами роскоші.

4. З'їзд покладає на ВРНГ, 
НКЗем і инші державні установи, що 
заряджують державним майном і 
підприємствами, обов'язок зробити 
повний його облік, визначити його 
вартість і досягти найбільшого при
бутку від майна.

5. З'їзд доручає ВУЦВК притягти 
до активної участи в розроблюванні 
нового законодавства шо-до єдиного 
сільсько-господарського податку губер- 
ніяльні та окружні виконкоми.

о. З'їзд доручає ВУЦВК у новому 
законі про єдиний с.-х. податок 
узгляднити такі терміни виплати селян
ською людністю податку, що цілковито 
* айбільшеї відповідали-б розвиткові

Вместе с тем, С‘езд обращает вни
мание всех советских органов, учре
ждений и предприятий на необходимость 
дальнейшей борьбы за достижение 
наибольшей экономии и бережливости,

2. Утверждение бюджета УССР С‘езд 
поручает ближайшей Сессии ВУЦИК'а.
Ей же С‘езд поручает рассмотреть и 
представить на утверждение союзных 
инстанций «Положение о республи
канском бюджете».

3. В области доходов и налогов 
С'езд считает необходимым проведение 
следующих мер:

а) увеличение доходов от неналого
вых поступлений, как по государ
ственному бюджету, так и по местному;

б) дальнейшее унифицирование на
логов и переход к трем основным 
налогам: подоходно-поимущественному, 
единому сельско-хозяйственному и 
промысловому;

в) всемерное развитие подоходно
поимущественного налога, углубляя 
его классовое значение, как регулятора 
процесса накопления, и на ряду с этим 
обеспечение полного выявления пла
тельщиков этого налога;

г) дифференциация акцизного обло
жения (или пересмотр ставок акциз
ного обложения в направлении сниже
ния таковых на предметы широкого 
рабочего и крестьянского потребления;

д) усиление обложения производства 
и торговли предметами роскоши.

4. С'езд возлагает на ВСНХ, НКЗем 
и другие государственные учреждения, 
имеющие в своем распоряжении госу
дарственное имущество и предприятия, 
обязанность произвести полный учет 
такового, определить его стоимость 
и добиться максимального дохода от 
имущества.

5. С'езд поручает ВУЦИК'у привлечь 
к активному участию в разработке 
нового законодательства по единому 
сельско-хозяйственному налогу губерн
ские и окружные исполкомы.

6. С'езд поручает ВУЦИК'у в новом 
законе о едином с.-х. налоге преду
смотреть такие сроки взноса кресть
янским населением налога, которые 
полностью (наиболее) соответствовали 
бы развитию (интересам) сельского 
хозяйства и общего товарооборота.
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(інтересам) сільського господарства та 
загального товарообігу.

7. В галузі будови та виконання 
місцевих бюджетів:

а) 3‘ізд доручає всім губвиконкомам 
збудувати місцевий бюджет, розме
жувавши його на такі бюджети: 
губерніяльні, губерніяльні міста,окруж
ні, окружні міста та районові. Разом 
з тим, Зізд відзначає доконечну 
потребу відокремити серед цих бюд
жетів кошториси окремих установ і 
підприємств;

б) З'їзд звертає увагу ВУЦВК на 
потребу наглядати за роботою, яку 
провадять Губвиконкоми в галузі 
місцевих фінансів і доручає губвикон
комам звертати особливу увагу на 
встановлення правильних взаємовідно
син основних частин бюджету в справі 
задоволення міських і сільських потреб;

в) З'їзд доручає ВУЦВК розглянути 
справу про збільшення прибуткових 
джерел райвиконкомів, а також 
переглянути положення про місцеві 
фінанси в частині бюджетових прав 
райвиконкомів, обсягу та змісту райо- 
нового бюджету відповідно до особли
востей українських умов;

г) З'їзд доручає губвиконкомам 
вжити всіх заходів до того, шоб не
податкові прибутки в кошторисах всіх 
бюджетових одиниць мали більшу 
вагу, аби було можливо зменшити 
відрахований та додатки до державних 
податків на користь місцевого бюд
жету. Разом з тим, З'їзд доручає 
ВУЦВК протягом найближчого квар
талу оформити в законодавчому по
рядку розмежований республіка .ського 
та губерніяльного майна, а губвикон
комам протягом 3-го кварталу роспо- 
ділити закріплене за губернями 
майно по-між бюджетовими губерніяль- 
ними одиницями;

д) відзначаючи конечність збільшити 
обслуговування потреб селянської люд
ности в галузі освіти, здоров'я та 
агрономії, З'їзд доручає губвиконкомам, 
будуючи місцеві бюджети, мати цю по
требу на увазі.

7. В области построения и испол
нения местных бюджетов:

а) С'езд поручает всем губисполко- 
мам построить местный бюджет, раз
граничив таковой на следующие 
бюджеты: губернские, губернского го
рода, окружные, окружного города и 
районные. Вместе с тем С'езд отмечает 
назревшую необходимость выделения 
внутри этих бюджетов смет отдельных 
учреждений и предприятий;

б) С'езд обращает внимание ВУЦИК'а 
на необходимость наблюдения за про
водимой губисполкомамн работой в 
области местных финансов и поручает 
губисполкомам уделять особое внима
ние на установление правильных вза
имоотношений основных частей бюд
жета по удовлетворению городских и 
сельских потребностей;

в) С'езд поручает ВУЦИК'у рас
смотреть вопрос об увеличении доход
ных источников райисполкомов, а 
равно пересмотреть положение о 
местных финансах в части бюджетных 
прав райисполкомов, об'ема и содер
жания районного бюджета примени
тельно к особенностям украинских 
условий;

г) С'езд поручает губисполкомам 
принять все меры к тому, чтобы не 
налоговые доходы в сметах всех бюд
жетных единиц играли более значи
тельную роль, дабы представилось 
возможным уменьшение отчислений и 
надбавок к государственным налогам 
в пользу местного бюджета. Вместе 
с тем, С'езд поручает ВУЦИК'у в тече
ние ближайшего квартала оформить 
в законодательном порядке разграни
чение республиканского и губернского 
имущества, а губисполкомам в течение
3-го квартала произвести распределе
ние закрепленного за губерниями иму
щества между бюджетными единицами 
губерний;

д) отмечая необходимость усиления 
обслуживания нужд крестьянского на
селения в области просвещения, здраво
охранения и агрономии, С'езд пору
чает губисполкомам учесть эту нужду 
при построении местных бюджетов.
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8. В галузі розвитку сільсько-госпо
дарського кредиту.

Констатуючи надто незначну части
ну участи селянських коштів в утво
ренні капіталів сільсько-господарського 
кредиту, З'їзд доручає ВУЦВК вжити 
заходів, шоб збільшити кошти на 
сільсько-господарське кредитування на 
рахунок загально-державних коштів, 
та поруч з цим розробити низку за
ходів, щоб втягти селянські кошти до 
сільсько-господарського кредиту й, зо
крема, наблизити кредитування безпо
середньо до людности, усуваючи зайве 
посредництво, через яке дорожчає 
кредит.

9. В галузі розвитку ощадних кас.

Відзначаючи потребу як найбільше 
втягти ошадности людности в дер
жавні ощадні каси, З'їзд доручає 
Урядові й губвиконкомам розробити 
практичні заходи, щоб більше напли
вали ошааности міських трудівників 
і селянської людности в зазначені 
каси.

10. В галузі державного страху
вання.

Справу державного страхування 
треба більше пристосувати до потреб 
сільського господарства; вона має об
хоплювати всі роди страхування, аби 
приготовити грунт до переходу в 
найближчих роках на доброхітне стра
хування.

11. В галузі кредитової політики.
Зважаючи на досвід минулого опе

раційного року в кредитовій політиці, 
З'їзд доручає ВУЦВК стежити за тим, 
шоб кредитова політика цілком відпо
відала загальноплановим завданням 
нашого господарчого Уряду. З'їзд 
звертає увагу Уряду на потребу 
розширити та здешевити операційний 
кредит. 12

12. В галузі зміцнення фінансового 
апарату.

Визначити за потрібне далі вдоско
налювати нашу податкову й бюдже- 
тову систему, а також удосконалю
вати справу, щоб державна та місцева 
промисловість і господарство дали 
прибутки що має забезпечити успішне

8. В области развития сельско-хо
зяйственного кредита.

Констатируя крайне незначитель
ную долю участия крестьянских средств 
в образовании капиталов сельско-хо
зяйственного кредита, С'езд поручает 
ВУЦИК'у, на ряду с принятием мер к 
усилению капиталов на сельско-хозяй
ственное кредитование за счет обще
государственных средств, разработать 
ряд мероприятий по вовлечению кресть
янских средств в сельско-хозяйствен
ный кредит и, в частности, при
близить кредитование непосредственно 
к населению, устраняя излишнее 
посредничество, которое удорожает 
кредит.

9. В области развития сберегатель
ных касс.

Отмечая необходимость широкого 
вовлечения сбережений населения в 
государственные сберегательные кассы, 
С'езд поручает Правительству и губ- 
исполкомам разработать практические 
мероприятия по увеличению притока 
поступлений сбережений трудящихся 
города и крестьянского населения в 
названные кассы.

10. В области государственного 
страхования.

Дело государственного страхования 
должно быть более приспособлено к 
нуждам сельского хозяйства, охваты
вая все виды страхования, дабы подго
товить почву к переходу в ближайшие 
годы на добровольное страхование.

11. В области кредитной политики.
Учитывая опыт истекшего операци

онного года в кредитной политике, 
С'езд поручает ВУЦИК'у наблюсти за 
тем, чтобы кредитная политика и прак
тика находились в полном соответ
ствии с общеплановыми задачами на
шего хозяйственного Правительства. 
С'езд обращает внимание Правитель
ства на необходимость расширения и 
удешевления кредита операции.

12. В области укрепления финан
сового аппарата.

Признавая необходимым дальнейшее 
усовершенствование нашей налоговой 
и бюджетной системы, а равно усовер
шенствование дела извлечения доходов 
от государственной и местной про
мышленности и хозяйства, что должно

99



Ч. 4—5 Арт. 33—34 Кї 4—5 Ст. 33-34

переведення наміченої грошової ре
форми та перехід на сталу валюту, 
З'їзд доручає всім радорганам всіма 
способами допомогати фінансовому 
апаратові Республіки й звертати на 
кього увагу.

Харків, дня 21-го січня 1924 р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету ІІетровський.

Секретар ВУЦВК Пцпсико.

обеспечить успешное проведение наме
ченной денежной реформы и переход 
на твердую валюту, С‘езд поручает 
всем Соворганам оказывать всемерное 
содействие и внимание финансовому 
аппарату Республики.

Харьков. 21 января 1924 г.

Председатель Всеукраинского Цент
рального Исполнительного Комитета

Петровский.

Секретарь ВУЦИК Пцценк».

34. Про стан та перспективи проми- 
словости України.

Заслухавши доповідь ВРНГ УСРР 
про стан та перспективи української 
иромисловости, УІІІ-й Всеукраїнський 
3‘і'зд Рад констатує, що завдяки но
вій економічній політиці, промисло
вість, як і все народне господарство, 
неухильно зростає, і в їхньому роз
виткові можна відзначити значні до
сягнення.

Так, загальна вартість продукції 
важкої державної української про- 
мисловости становила в минулому 
звітному році 177.394 т. довійськових 
зол. карб, або 96,1 відсот. від завдань 
продукційного програму.

Продукція минулого звітного року, 
є більша за продукцію 1921—22 ро
ку (113.538 тис. зол. карб.) на 
о*3.856 тис. зол. карб, або на 52°/о-

Для окремих найважливіших галузів 
української промисловости маємо такі 
цифри:

Гуртова здобич земляного вугля 
збільшилася на 12,5°/0 (з 439 міл. пуд, 
до 494 міл. пуд.), а чиста на 18% (3 
312 міл. пуд. до 367 міл. пуд.).

Чавуну витоплено 6.881 тис. пуд. 
супроти 4.779 тис. пуд. попереднього 
року, с. т. збільшення на 41%. Мар- 
теновськоїсталі отримано 1 1.654 тис.п.

34. О состоянии и перспективах про
мышленности Украины.

Заслушав доклад ВСНХ УССР о со
стоянии и перспективах украинской 
промышленности, УШ-й Всеукраинский 
С'езд Советов констатируеі, что в 
результате применения новой эконо
мической политики, промышленность, 
как и все народное хозяйство, не
уклонно возрастает, и в ее развитии 
можно отметить значительные дости
жения.

Так, обшая стоимость продукции 
крупной государственной промышлен
ности Украины составляла в истекшем 
отчетном году 177.394 т. довоенных 
зол. руб. или 96,1 проц. от заданий 
производственной программы.

Продукция истекшего отчетного го
да превышает продукцию 1921—22 г. 
(113.538 тыс. зол. руб.) на 63.856 тыс. 
зол. руб. или на 52%. .

Для отдельных наиболее значитель
ных отраслей украинской промышлен
ности имеем нижеследующие цифры:

Валовая добыча каменного угля по
высилась на 12,5° о (с 439 мил. пуд. 
до 494 мил. пуд.), а чистая на 18",, 
(с 312 мил. пуд. до 367 мил. пуд.).

Чугуна выплавлено 6.881 тыс. пуд. 
против 4.779 тыс. пуд. предыдущего 
года, т. е. увеличение на 41°.,. Мар
теновской стали получено 11.654 тыс

100



Ч. 4-5 Арт. 34 Я; 4—5 Ст. 34

замісць 7.680 тис. пуд., збільшення 
на 57%; прокатного металю 10.390 п. 
замісць 5.954 тис. пуд., збільшення 
на 75%; здобич руди з 5,8 міл. пуд. 
попереднього року збільшилася до 
103 міл. пуд., а марганцю з 1,8 
міл. пуд. до 5,8 міл. пуд. і збагаченої 
з 1,3 міл. пуд. до 4 міл. пуд.. Нових 
паровиків збудовано 66 супроти 
49 шт. минулого року (довійськова 
цифра—74 паровики); капітально від
ремонтовано 110 замісць 22; плугів 
випушено 62 тис.; сівалок 10 тис.; ко
сарок 5 тис; кінських молотілок 
5 тис.; відповідні цифри минулого 
року такі: плугів 24 тис., сівалок 
5 тис., косарок 2 тис., молотілок 
З тис.

Цукрового піску вироблено 10 міл. 
пуд. замісць тогорічних 21/* міл. пуд. 
Мішків 5.705 тис. в 1921 р.—22 р.— 
2.312 тис. штук. Соди—3.696 тис. 
проти 1.337 пуд.

Українська промисловість віднов
люється і шо-до поліпшення свого 
технічного стану.

Так, з загального числа 926 під
приємств, що належать до трестів і 
ВРНГ, на 1 жовтня 1923 р. підпри
ємств, які функціонують, збережено 
всього 327, з тим що протягом
1922—23 р. навіть шо-до числа під
приємств, шо функціонували, переве
дено скорочення на 93 підприємств. 
Рівночасно з цим протягом року число 
робітників, що мали працю збільши
лося з 132.594 чол. до 162.605 чол. 
В наслідок переведеної концентрації 
нагрузка підприємств збільшилася в 
пересічному на 43%. Загалом завдяки 
роботам, проведеним в минулому році 
удалося привести підприємства в робіт
ничий стан від 3*/о До 50*/* капіталу 
трестів, який вони отримали в пасиві, 
коли затверждувано статути.

Завдяки продуктивним роботам, які 
переведено в минулому році для від
новлення підприємств, відсоток можли
вої нагрузки на 1923-24 рік збільшився 
проти нагрузки на початку 1922— 
23 року й проти довійськової проду
ктивности становить: по Бахсоли 60%; 
а в 1922—23 р.—45%; Хемвуглю— 
70%; і в 1922—23 р.—50%; фарфоро-

пуд. вместо 7.680 тыс. пуд., увеличе
ние на 57%; прокатного металла 
10.390 пуд. вместо 5.954 тыс. пуд., 
увеличение на 75%; добыча железной 
руды с 5,8 мил. пуд. предшествовав
шего года поднялась до 103 мил. пуд., 
а марганцевой сырой с 1,8 мил. пуд. 
до 5,8 мил. пуд. и обогащенной с 
1,3 мил. пуд. до 4 мил. пуд. Парово
зов новых построено 66 против 49 шт. 
прошлого года (довоенная цифра 74 
паровоза); капитально отремонтиро
вано 110 вместо 22; плугов выпущено 
62 тыс., сеялок 10 тыс., жаток лобо
греек 5 тыс., молотилок конных 5 тыс., 
соответствующие цифры прошлого го
да таковы: плугов 24 тыс., сеялок 5 тыс. 
жаток 2 тыс., молотилок 3 тыс.

Сахарного песку произведено 10 мил. 
пуд. вместо прошлогодних 2% мил. 
пуд. Мешков 5,705 тыс., в 1921—22 г. 
2.312 тыс. штук. Соды—3.696 тыс. 
против 1.337 пуд.

Восстановление украинской про
мышленности шло и в направлении 
улучшения своего технического со
стояния.

Так, из общего числа 926 пред
приятий, входящих в тресты и ГСНХ, 
на 1 октября 1923 г. сохранено дей
ствующими всего 327 предприятий, при 
чем в течение 1922—23 г. даже в от
ношении числа действующих пред
приятий произошло сокращение на 
93 предприятия. Одновременно с этим 
в течение года чигпо заиптих-рабочи» 
увеличилось с Ц2.594 чел, до 162.605 
человек. В результате проведенной 
концентрации нагрузка предприятий 
увеличилась в среднем на 43%. В об
щем благодаря работам, предпринятым 
в истекшем году, удалось привести в 
рабочее состояние от 3% до 50% ка
питала трестов, полученного ими при 
утверждении уставов в пассивном со
стоянии.

Благодаря производственным в от
четном году восстановительным рабо
там процент возможной нагрузки на
1923—24 год увеличился по сравне
нию с нагрузкой к началу 22—23 г. 
и по отношению к довоенной произво
дительности составляет: по Бахсоли— 
60%, а в 22—23 г. 45%; Химуглю— 
70%, и в 22—23 г.—50%; фарфоро-
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фаянс-скло—90%. і в 1922—23 р.— 
50%; Текстильтрест—60%, і в 1922— 
23 р. 40%; Укршкуртрест—85%, і 
в 1922—23 р.—75%; Українліс—75%; 
а в 1922—23 р.—60%; Укрліспал— 
75°|0; а в 1922—23 р.-60%, Олій- 
трест—83%; а в 1922—23 р.—75%; 
Коксобензол — 60% — 40%; Юрт— 
25%,—13%; Укртрестсільмаш—53%, 
а в 1922—23 р.—45%; Пів;денсталь— 
30%; а в 1922—23 р.—10%; Цукро- 
трест 52%, а в 1922—23 р.—32%. 
Мала нагрузка обумовлена переважно 
нестатком обігових коштів.

Зазначені досягнення в повній мірі 
доказують, оскількі правильно взято 
курс нової економічної політики, та 
наскільки вона виправдала себе.

Чергова та найголовніша робота, та
ким чином, мусить полягати в тому, 
щоб точно й дійсно перевести в життя 
засади нової господарської системи.

За найголовніші та загальні завдан
ня ВРНГ УСРР в біжучому році слід 
визнати дальший розвиток нашої про
мисловості на базі нормальних взає
мин з розвитком сільського господар
ства, звернувши всю увагу на обслу
говування потреб села.

Змагаючися всіма засобами до роз
витку продукційних сил, через пере
ведення планових засад, маючи на оці 
єдність індустрії та сільського госпо
дарства, слід:

а) в організаційній галузі:
1) закінчити роботи про оформлення 

взаємовідносин з ВРНГ СРСР і її ор
ганами та яко мога швидче офор
мити передачу спілковим ВРНГ ман
дату на де-які загально-спілкові трести;

2) перевести реконструкцію ВРНГ 
УСРР на підставах розділу на два най
головніші управління- економічне та 
управління промисловістю в згоді з ос
новним завданням ВРНГ в справі упра
вління та регулювання промисловістю;

3) надалі вдосконалювати керуючий 
апарат об'єднань та підприємств;

4) спрощувати апарати місцевої про
мисловосте

Фаянс-Стекло—90°/,, и в 22—23 г.— 
50%; Текстильтрест—60%, и в 22—23 
году—40%; по Укркожтресту—85%„ 
и в 22—23 г. 75%; Украинлес —75%г 
а в 22—23 г.—60%і по Укрлестопу — 
75°.0, а в 22—23 г.—60%; Маслотрест— 
83°,0, а в 22-23 г.—75%; Коксобен- 
золу-60%,—10%; Юрт—25%,—13% 
Укртрестсельмаш—53%, а 22—23 г.— 
45%; по Югостали—3%, а в 22—23 г.—
10%; по Сахаротресту—52%. а 8

22—23 г.—32%. Недостающая на
грузка обусловлена преимущественно 
скудностью оборотных средств.

Указанные достижения в полной 
мере показывают, насколько правиль
но был взят курс новой экономической 
политики и насколько она оправдала 
себя.

Очередная и главнейшая работа, та
ким образом, должна сводиться к точ
ному и действительному проведению в 
жизнь начал новой хозяйственной 
системы.

Главнейшими и общими задачами 
ВСНХ УССР в текущем году надо 
признать дальнейшее развитие нашей 
промышленности на базе нормальных 
соотношений с развитием сельского 
хозяйства, устремив все внимание к 
обслуживанию нужд деревни.

Всемерно стремясь к развитию про
изводственных сил, путем проведения 
планового начала, имея в виду орга
ническое единство индустрии и сель
ского хозяйства, следует—

а) в области организационной:
1) завершить работу по оформле

нию взаимоотношений с ВСНХ СССР 
и его органами и возможно скорее 
оформить передачу союзным ВСНХ 
мандата на некоторые общесоюзные 
тресты;

2) провести реконструкцию ВСНХ 
УССР на основах разделения на два 
главнейших управления— экономиче
ское и управление промышленностью 
в согласии с основными задачами ВСНХ 
по управлению и регулированию про
мышленностью;

3) дальнейшее совершенствование 
аппарата управления об'единений и , 
предприятий;

4) упрощение аппарата местной 
промышленности;
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5) надалі переглядати трести й губ- 
об'єднання на принціпі їхньої еконо
мічно-комерційної доцільности, як най- 
швидче перевести трести на новий 
статут і виявити їхні статутові та обі
гові капітали з точною інвентаризацією, 
вилучити пасивні частими капіталів 
об'єднань, завести атестаційну систему 
лромисловости губоб'єднань та під
приємств.

6) В продукційній галузі:
1) привести в потрібну згідність ос

новний капітал промисловости (тех
нічне обладновання), відповідно до об
слуговування сільського господарства;

2) постійно стежити за виконанням 
програмів, особливо поквартальних, 
що мають на увазі в першу чергу фі
нансово-комерційні моменти розвитку 
промисловости;

3) технічно відновляти промисло
вість, шо не повинно відбиватися -від 
загального темпу розвитку, а відпо
відати загальному планові відновлення 
промисловости;

4) треба поглибити концентраційну 
роботу на підставі добору та спеціялі- 
зації підприємств на певних фабрика
тах і речах масового спожитку зі за
грузкою підприємств до повної тех
нічної можливосте

5) виробити правильні облікові спо
соби калькуляцій та звітности й пере
вести їх в життя, шоб осягти най
більшу собівартість і правильно на
лагодити зносини з ринком;

6) констатувати, що за звітний рік 
промисловість дійшла до порівнююче, 
нормальної зарплати й збільшила проти 
минулого 1921-22 року число робітни
ків і, таким чином, сприяла зменшенню 
безробіття. В міру розвитку промисло
вики й надалі мають збільшуватися 
робітничі лави; разом з тим, треба 
дбати про те, щоб продуктивність праці 
збільшувалася, бо ще в багатьох галу
зях вона є менша за нормальну;

71 застосовання методів наукової 
організації мусить стати черговим зав-

5) дальнейший пересмотр трестов 
и губоб'единений на принципе их 
экономическо-коммерческой целесооб
разности, скорейший переход трестов 
на новый устав и выявление их устав
ных и оборотных капиталов при точ
ной инвентаризации, из'ятие пассив
ных частей капиталов об'единеннй, 
введение системы аттестации про
мышленности губоб'единений и пред
приятий.

6) В области производственной:
1) приведение в необходимое соот

ветствие основного капитала про
мышленности (технического оборудо
вания), применительно к обслуживанию 
сельского хозяйства;

2) постоянное наблюдение за вы
полнением программ.—особенно по
квартальных, учитывающих в первую 
очередь финансово-коммерческие мо
менты развития промышленности;

3) техническое восстановление про
мышленности не должно отставать от 
общего темпа развития и соответ
ствовать общему плану восстановления 
промышленности.

4) необходимо углубить работу по 
концентрации на основе отбора и 
специализации предприятий на опре
деленных фабрикатах и предметах 
массового производства с загрузкой 
предприятий до полной технической 
возможности;

5) выработка правильных приемов 
учета калькуляций и отчетности и 
проведение их в жизнь в целях до
стижения нормальной себестоимости 
и правильного построения отношений 
с рынком;

6) констатировать, что за отчетный 
год промышленность подошла к от
носительно нормальной зарплате и 
увеличила против прошлого 1921—22 
года количество рабочих, и, таким 
образом, способствовала уменьшению 
безработицы. По мере развития про
мышленности и в дальнейшем должны 
увеличиваться рабочие кадры; вместе 
с тем необходимо стремиться к уве
личению производительности труда,, 
которая еще во многих отраслях от
стает от нормальной;

7) применение методов научной 
организации должно стать очередной
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данням промисловості!; в першу чергу 
треба поліпшити способи продукції 
шляхом максимальної механізації, ін
тенсифікації та поліпшення якости 
виробів продукції.

в) В галузі фінансових справ:

1) здійснити планові засади фінан
сування та кредитування, шляхом уча
сти ВРНГ УСРР у всіх органах, шо 
визначають фінансово-комерційне жит
тя промисловости, в тому числі в ра
дах та дисконтових комітетах Пром
банку й Держбанку, і в проектова
ному комітеті банків. Треба як 
мога найбільше спеціялізувати та де
централізувати фінансування і креди
тування. В галузі справ оподаткування 
промисловости слід вести лінію на ди- 
ференціяцію оподаткування, відповідно 
до економічного стану та ваги даної 
промислової галузі, а також макси
мально наблизити оподаткування до 
принціпу прибутковости.

г) В торговельній галузі:

1) основним принціпом держторговлі 
мас бути не надмірна рентабіельність

нагромадження капіталу, а опано- 
вання ринку та його регулювання за 
для того, шоб закріпити за собою ста- 
новише господаря і сприяти макси
мальному розвиткові продукційних сил 
та спільці індустрії з селом;

2) ВРНГ мусить старанно регулю
вати торговельну діяльність промоб'єд- 
нань і вжити всіх заходів до зменшен
ня накладних витрат і спрощення апа
рату;

3) відносини до кооперативного та 
синдикального апарату повинні вста
новитися під кутом зору економічної 
доцільности при умові доброхітного 
синдикального об'єднання;

4) монополія зовнішньої торговлі має 
стати органом регулювання, надаючи 
держпромисловості максимальні права 
виходу на ринок в межах експортово-

задачей промышленности, в первую 
очередь необходимо улучшить спосо
бы производства путем максимальной 
механизации, интенсификации и улуч
шения качества продуктов производ
ства.

в) В области финансовых вопросов:

1) действительное осуществление 
планового начала в вопросах финан
сирования и кредитования, путем 
участия ВСНХ УССР во всех органах, 
определяющих финансово-коммерче
скую жизнь промышленности, в том 
числе в советах и учетных комитетах 
Промбанка и Госбанка, и в проекти
руемом комитете бачков. Необходима 
максимальная специализация и де
централизация финансирования и кре
дитования. В области вопросов обло
жения промышленности необходимо 
вести линию на дифференциацию об
ложения, сообразно экономическому 
положению и значению данной отра
сли промышленности, а также макси
мальное приближение налогового обло
жения к принципу ПОДОХОДНОСТИ.

г. В области торговли:

1) о сновной принцип госторговли 
должен быть не чрезмерная рента
бельность и накопление капитала, а 
овладение рынком и его регулирование 
для того, чтобы закрепить -за собою 
господствующее положение и способ
ствовать максимальному развитию 
производительных сил и союзу инду
стрии с селом;

2) ВСНХ должен тщательно регу
лировать торговую деятельность пром 
об'единений и принять все меры к 
снижению накладных расходов и упро
щению аппарата;

3) отношение к кооперативному и 
синдикатскому аппарату должно уста
навливаться под углом зрения эконо
мической целесообразности при усло
вии добровольности* синдикатного 
об'единения;

4) монополия внешней торговли 
должна стать органом регулирования 
с предоставлением госпромышленности 
максимального права выхода на ры-
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імпортового плану й загального 
керовництва та контрольного впливу 
центру.

Харків, дня 21-го січня 1924 р.

Голова Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету

Петровський.

Секретар ВУЦВК Куценко.

нок в пределах экспортно-импортного 
плана и общего руководства и конт
ролирующего влияния центра.

Харьков, 21 января 1924 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного

Комитета Петровский*

Секретарь ВУЦИК Буцепко.

35. Про військове будівництво.

1. Заслухавши доповідь гро війсь
кове будівництво, 8-й Всеукраїнський 
3*їзд Рад щиро вітає Робітниче-Селян- 
ську Армію і Флоту й звертає увагу 
всіх працюючих мас України на по
требу дальшого зміцнення їхньої могут- 
ности як найголовнішої умови вільного 
мирного будівництва Спілки РСР.

З'їзд вітає частковий перехід Черво
ної Армії на міліційну систему, бо ця 
форма будівництва дає змогу робіт
никові та селянинові як найлегше 
відбувати військову службу й дозволяє 
економити народні сили та багатства. 
З'їзд пропонує поновленообраному ЦВК 
вжити всіх заходів, щоб успішно 
перевести збори так перемінного 
складу територіяльних частин, як і 
допризивників, і щоб ці збори при
пали на час найсприятливіший для 
селянського господарства.

2. Відзначаючи, що територіяльна 
система, коли її правильно поставити, 
може стати не тільки могутнім за
собом військової оборони Робітниче- 
Селянської Держави, але й однією з 
найміцніших форм її звязку зі селян
ством, З'їзд ставить за обов'язок всім 
радянським органам розглядати роботу 
створення та муштри терчастин яко 
їхню власну справу й вжити всіх, 
заходів до забезпечення зборів так 
що-до матеріяльного забезпечення, як 
і в справі політичного та культурно- 
просвітнього обслуговування їх.

35. О военном строительстве.

1. Заслушав доклад о военном стро
ительстве, УіІІ-й Всеукраинский С'езд 
Советов шлет горячий привет Рабоче- 
Крестьянской Армии и Флоту и обра
щает внимание всех трудящихся масс 
Украины на необходимость дальней
шего укрепления их мощи, как главней
шие условия беспрепятственного мир
ного строительства Союза ССР.

С'езд приветствует частичный пе
реход Красной Армии на милиционные 
основы, как форму строительства, 
наиболее облегчающую несение воен
ной службы для рабочего и кресть
янина и позволяюшую экономить 
народные силы и средства. С'езд 
предлагает вновь избранному ЦИК 
принять все меры к успешному про
ведению сборов, как переменного 
состава территориальных частей, так 
и допризывников, приурочив эти 
сборы ко времени, наиболее благо
приятному для крестьянского хо
зяйства.

2. Отмечая, что территориальная 
система при правильной постановке 
ее может стать не только мощным 
средством военной защиты Рабоче- 
Крестьянского Государства, но и одной 
из крепчайших форм смычки его 
с крестьянством, С'езд вменяет в обя
занность всем советским органам 
рассматривать работу по созданию 
и подготовке терчастей как их 
собственное дело и принимать все 
меры к обеспечению сборов, как 
в отношении материального обеспе
чения, так и политического и куль
турно-просветительного обслуживания.
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Тому, що основою міліційної системи 
з короткими службовими -речинцями 
є поавильне постановления навчання 
допризивних контингентів, 3‘1зд ста
вить за спеціяльне завдання Уряду 
позитивно вирішити це завдання. Зо
крема, З'їзд ставить за обов'язок 
Наркомосвіті в переведенні програму 
ліквідації неписьменности поставити 
завдання її ліквідацію серед допризов
ників, починаючи зі старших років.

Щоб зміцнити постійний органічний 
звязок між кадром і перемінним скла
дом терчастин, з одного боку та 
радянськими, професійними й иншими 
організаціями—з другого,З‘їзд звертає 
особливу увагу на потребу: а) розви
вати й зміцнювати шефство територі- 
яльного принціпу й б) втягати в міс
цеве радянське життя кадри тер
частин.

З'їзд уважає за потрібне притягти 
відбувати військову повинність і не
трудовий елемент, утворюючи під час 
терзборів спеціяльні робітничі сотні.

3. Справу соціяльного забезпечення 
червоноармійців військових інвалідів, 
що становить одну з найважливіших 
умов успішного будівництва Червоної 
Армії, до сього часу не поставлено 
належним чином. З'їзд доручає прий
дешньому ЦВК виробити та перевести 
в життя додаткові заходи, що мають 
забезпечити поліпшення цієї справи 
й взагалі поставлення роботи Нарком- 
соцзабезу на належну височінь. Зо
крема, З'їзд звертає особливу увагу 
Уряду на потребу вжити найрішучі- 
ших засобів боротьби з нарушениям 
законів, шо забезпечують інтереси 
червоноармійців шо-до продподаткових, 
земельних і инших пільг.

4 З'їзд констатує, шо справа поста
чання Червоної Армії кіньми знаходить
ся в незадовольняючому стані й пропо
нує ЦВК розробити заходи, шо гаран
тували б плановий ремонт Червоної 
Армії потребними їй типами коней, в 
потрібних розмірах.

Так как основой милиционной си
стемы при кратких сроках службы 
является правильная постановка дела 
обучения допризывных контингентов, 
С'езд ставит специальной задачей 
Правительства положительное разре
шение настоящей задачи. В частности 
С'езд вменяет в обязанность Нар- 
компросу в проведении программы 
ликвидации безграмотности поставить 
задачу ликвидации ее среди допри
зывников. начиная со старших воз
растов.

В целях укрепления постоянной 
органической связи между кадром 
и переменным составом терчастей, 
с одной стороны, и советскими и про
фессиональными и другими организа
циями—с другой, С'езд обращает 
особенное внимание на необходимость:
а) развития и укрепления шефства по 
территориальному принципу и б) во
влечения в местную советскую жизнь 
кадра терчастей.

С'езд считает необходимым при
влечь к отбыванию воинской повин
ности и нетрудовой элемент путем 
создания во время терсборов специ
альных рабочих команд.

3. Дело социального обеспечения 
красноармейцев инвалидов войны, яв
ляющееся одним из важнейших усло
вий успешного строительства Красной 
Армии, до сих пор не поставлено 
надлежащим образом. С'езл поручает 
будущему ЦИК выработать и провести 
в жизнь дополнительные мероприятия, 
обеспечивающие улучшение этого дела 
и вообще постановку работы Нарком- 
собеза на должную высоту. В частно
сти С'езд обращает особое внимание 
Правительства на необходимость при
нятия самых решительны* мер борьбы 
против нарушения законов, обеспечи
вающих интересы красноармейцев 
в отношении продналоговых. земель
ных и других льгот.
• 4. С'езд констатирует, что дело 

ремонта Красной Армии конским 
составом находится в неудовлетвори
тельном состоянии, и предлагает ЦИК 
разработать мероприятия, гарантиру
ющие планомерное ремонтирование 
Красной Армии потребными для нее ти
пами лошадей, в необходимых размерах.
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5. Маючи на оці, що одним з голов
них елементів червоноармійського по
буту є впорядкована касарня, З'їзд 
пропонує Урядові звернути особливу 
увагу на ремонт і обладновання касар- 
няних помешканнь та відповідне ви
користання шефських засобів.

6. Надаючи велику вагу повітровій 
флоті що-до оборони Радянських 
Республік, а також маючи на увазі 
її майбутню економічну ролю, З'їзд 
закликає всі органи влади всіма спо
собами допомогати організаціям добро- 
хітноі повітрової флоти в центрі та на 
місцях, дбати про зміцнення осередків 
повітрофлоти, про розвиток їхньої 
діяльности й збільшити роботу, щоб 
втягти широкі робітничі та селянські 
кола в члени Товариства Авіяції і 
Повітроплавства.

7. З'їзд вітає намічені командуван
ням України засоби до українізації 
апарату й частин Червоної Армії та 
ставить за обов'язок ЦВК вжити 
всіх заходів до забезпечення яко мога 
найшвидчого переведення цих засобів 
так в політичному, як і матеріяль- 
ному відношенні.

Харків, дня 21-го січня 1924 р.

Голова Всеукраїнського Центрального
Виконавчого Комітету Петровський.

Секретар ВУЦВК Куценко.

5. Учитывая, что одним из главных 
элементов красноармейского быта 
является благоустроенная казарма, 
С'езд предлагает правительству обра
тить особое внимание на ремонт 
и оборудование казарменных помеще
ний и соответствующее использование 
шефских средств.

6. Придавая огромное значение 
воздушному флоту в деле обороны 
Советских Республик, а также учи
тывая его будущую экономическую 
роль, С'езд призывает все органы 
власти оказывать всемерное содей
ствие организациям добровольного 
воздушного флота в центре и на 
местах, заботиться об укреплении 
ячеек воздухофлота, о развитии их 
деятельности и усилить работу по 
вовлечению широких кругов рабочих 
и крестьян в члены Общества Авиа
ции и Воздухоплавания.

7. С'езд приветствует намеченные 
командованием Украины меры по 
украинизации аппарата и частей 
Красной Армии на Украине и вменяет 
и обязанность ЦИК принять все меры 
к обеспечению скорейшего проведения 
этих мер, как в политическом, так 
нематериальном отношениях.

Харьков, 21 января 1924 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного

Комитета Петровский.

Секретарь ВУЦИК Буценко.

36. Про особистий склад ВУЦВК 
УІІІ-ГО скликання.

8-й Всеукраїнський З'їзд Рад 
Робітничих, Селянських і Червоно- 
армійських Делегатів постановив:

Затвердити Всеукраїнський Цен
тральний Виконавчий Комітет УІІІ-го 
Скликання в такім складі:

Члени ВУЦВК.
1) Аусем, 2) Александров, 3) Ба- 

лицький, 4) Акулов, 5) Блакитний,
6) Буздалін, 7) Булат, 8) Буценко, 
9) Вєтошкін, 10) Власенко, 11) Гуревіч

36. О личном составе ВУЦИК УІІІ-го 
созыва.

VIII Всеукраинский С'езд Советов 
Рабочих, Крестьянских и Красноар
мейских Делегатов постановляет:

. Всеукраинский Центральный Испол
нительный Комитет \Г|И-го созыва 
утвердить в следующем составе:

Члены ВУЦИК.
1) Аусем, 2) Александров, 3) Ба

лицкий, 4) Акулов, 5) Блакитный,
6) Буздалин, 7) Булат, 8) Буценко, 
9) Ветошкин, 10) Власенко, 11) Гуре-
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М. ІГ., 12) Доброхотов, 13) Дудник,
14) Єрмошенко, 15) Затонський, 
16) Квірінг, 17) Клименко, 18) Кор- 
нюшін, 19) Кузнецове. М., 20) Лебедь,
21) Левицький, 22) Лобанов, 23) Лоба
чев, 24) Любченко, 25) Макар, 
26) Мануїльський, 27) Мусульбас,
28) Новіков, 29) Петровський, 
ЗО) Познанський, 31) Поко, 32) Полоз,
33) Поляков, 34) Порайко, 35) Рейхель,
36) Рудий, 37) Ряппо, 38) Скрипник, 
39) Уваров, 40) Фрунзе, 41) Чубар, 
42) Шумський, 43) Ейдеман, 44) Влади
мирський, 45) Максимів (ВРНГ), 40) За
тон, 47) Ляк, 48)Медведів, 49) Шишко, 
50) Грязєв, 51) Шліхтер, 5?) Сіньков, 
53) Іванов (Південсталь), 54) Заріцький,
55) Гуревіч, 56) Адамов, 57) Приходько, 
58) Дуганов, 59) Сухомлин, 60) Совцев, 
61) Будаев, 62) Тараненко, 63) Геде, 
04) Ошлей, 65) Левандовський,
оо) Примаков, 67) Котовський, 08) Ле- 
бединець, 69) Маслов (ВРНГ), 70) Ло- 
гінов, 71) Киркіж, 72) Рухімовіч, 
73) Іванов А., 74) Раковський,
75) Гарькавий, 76) Дубовий, 77) Мико- 
лаєвський, 78) Кривошеев, 79) Криво
ручко, 80) Радченко, 81) Ляпін,
82) Сербиченко, 83) Магідов Б. У., 
84) Дєніс, 85) Смірнов М. I..
8о) Василєвіч, 87) Авксентьевський, 
88) Легкий, 89) Луценко, 90) Покров- 
ський, 91) Кока К. А., 92) Касьян, 
93) Чувірін, 94) Смірнов (25 див.), 
95) Омельченко, 96) Козуля, 97) Ма- 
рухно, 98) Голуб, 99) Гринько,
100) Варейкіс, 101) Якір, 102) Смо- 
лянський, 103) Кузьменко, 104) Г’айцан, 
105) Попов, 106) Чухманенко, 107) Го
лубенко, 108) Реут, 109) Павнін, 
110) Свідзінський, 111) Мациненко, 
112) Іванов, 113) Єфремов, 114) Арте- 
мів, 115) Налімів, 116) Колісниченко, 
117) Озерянський, 118) Шайкевіч, 
119) Царський. 120) Собеський, 
121). Котельніков, 122) Чернов, 
123) Криницький, 124) Олексійова,. 
125) Гснкін, 126) Карлсон, 127) Власів, 
128) Михненко, 129) Головченко, 
130) Цюпак, 131) Кадінов, 132) Мойсі- 
єнко, 133) Збежнев, 134) Поляков, 
135) Лісовик, 136) Корнєв, 137) Меш
ков, 138) Шмирьов, 139) Іванов, 
140) Мальцев, 141, Розкіна, 142) Іван- 
ченко, 143) Кононенко, 144) Зеєвський,

вич М. Г., 12) Доброхотов, 13) Дуд
ник, 14) Ермошенко, 15) Затонский, 
16) Квиринг, 17) Клименко, 18) Кор- 
нюшин, 19) Кузнецов С. М., 20) Лебедь, 
21) Левицкий, 22) Лобанов, 23) Лоба
чев, 24) Любченко, 25) Макар, 26) Ма- 
нуильский,27) Муссульбас,28) Новиков,
29) Петровский, 30) Познанский, 
31) Покко, 32) Полоз, 33) Поляков,
34) Порайко, 35) Рейхель, 36) Рудый,.
37) Ряппо, 38) Скрипник, 39) Угаров, 
40) Фрунзе, 41) Чубарь, 42) Шуйский, 
43) Эйдеман, 44) Владимирский, 
45) Максимов (ВСНХ), 46) Затон,. 
47) Лякк, 48) Медведев, 49) Шишко, 
50) Грязев, 51) Шлихтер, 52) Синьков, 
53) Иванов (Югосталь), 54) ЗарицкиП, 
55) Гуревич, 56) Адамов, 57) Приходько, 
58) Дуганов, 59) Сухомлин, 60) Совцев, 
61) Будаев, 62) Тараненко, 63) Геде, 
64) Ошлей, 65) Левандовский, 66) При
маков, 67) Котовский, 68) Лебединец, 
69) Маслов (ВСНХ), 70) Логинов, 
71) Киркиж, 72) Рухимович, 73) Ива
нов А., 74) Ваковский, 75) Гаркявый,
76) Дубовой, 77)Николаевский, 78) Кри
вошеев, 79) Криворучко, 80) Радченко,
81) Ляпин, 82) Сербиченко, 83) Маги- 
дов Б. И., 84) Денис, 85) Смирнов М. И., 
86) Василевич, 87) Авксентьевский, 
88) Легкий, 89) Луценко, 90) Покров
ский, 91) Кока К. А., 92) Касьян, 
93) Чувирин, 94) Смирнов (25 див.), 
95) Омельченко, 96) Козуля, 97) Ма- 
рухно, 98) Голуб, 99) Гринько, 
100) Варейкис, 101) Якир, 102) Смо- 
лянский, 103) Кузьменко, 104) Гайцан,. 
105) Попов, 106) Чухманенко, 107) Го
лубенко, 108) Реут, 109) Павнин, 
110) Свидзинский, 111) Мациненко, 
112) Иванов, 113) Ефремов, 114) Арте
мов, 115) Налимов, 116) Колисниченко, 
117) Озерянский, 118) Шайкевич, 
119) Царский, 120) Собесский, 121) Ко
тельников, 122) Чернов, 123) Кри- 
ницкий, 124) Алексеева, 125) Генкин, 
126) Карлсон, 127) Власов, 128) Мих
ненко, 129) Головченко, 130) Цюпак, 
131) Кадинов, 132) Моисеенко, 
133) Збежнев, 134) Поляков, 135) Ле
совик, 136) Корнеев, 137) Мешков, 
138) Шмырев, 139) Иванов, 140) Маль
цев, 141) Розкина, 142) Иванченко,
143) Кононенко, 144) Зеевский, 145) Ер
молаев, 146) Бондарь, 147) Гандзей,
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145) Єрмолаєв, 14<>)#Бондар, 147)Ганд- 
зей, 148) Гумннський, 149) Гуцеляк,
150) Літвінов, 151) Літке, 152)Леплєв- 
ський, 153) Лирьов, 154) Петровський, 
155) Плис, 156) Пономарьов, 157) Ре- 
мейко, 158) Рутер, 159) Туровський, 
160) Фесенко, 161) Шмід, 162)Крим- 
ницький, 163) Попов Іван, 164) Васи
ленко М. С., 165) Зуєв, 166) Осадчій, 
167) Остапенко, 168) Воронцов, 
169) Василенко, 170) Санжаревський, 
171) Огієнко, 172) Приходько, 173) Фе
дотів, 174) Гулий, 175) Гаврілін, 
176) Конотоп, 177) Самойлов, 
178)| Кухтін, 179) Закондирін, 
180) Махно, 181) Сабашніков;, 182)3е- 
ленський, 183) Гвоздьов, 184) Кустелян, 
185) Романов, 186) Солов‘йов, 187) Бу
шев, 188) Попов, 189) Ерьомін, 
190) Кравченко, 191) Солдатенко, 
192) Діденко, 193) Терентьев, 
194) Іванов В. І., 195) Гаврилів,
196) Курутов, 197) Муценек, 198) Само
хвалов, 199) Колос, 200) Грязнов, 
201) Стуцько, 202) Літовка, 203) Крош
ка, 204) Созанов, 205) Тітов, 
206) Капранов, 207) Добродієв,
208) Козлов, 209) Жуков, 210) Лакшін, 
211) Барабанов, 212) Мурав'ьов,
213) Фокін, 214) Керенський, 215) Су- 
щенко, 218) Щербина, 217) Анський, 
218) Хотаєвич, 219) Рекіс, 220) Мар‘- 
янов, 221) Шварцман,' 222) Свистун, 
223) Радченко, 224) Камбаров
225) Лешко, 226) Михайлов, 227) Паш- 
ковський, 228) Кристаловськпй, 
229) Соколов, 230) Васканов, 231) Ра- 
дін, 232) Гебель, 233) Холявський, 
234) Блау, 235) Чукітова, 236) Шевчен
ко, 237) Желдок, 238) Шелєваха, 
239) Яновський, 240) Кін, 241) Дубовий, 
242) Грінберн, 243) Пахомов, 244) То- 
масевич, 245) Коваленко, 246) Усач, 
247) Коротун, 249) Єрмолов, 249) Гуль, 
250) Лиса, 251) Гоппер.

Кандидати ВУЦВК.

1) Равіч-Черкаський, 2) Каменський,
3) Кельмансон, 4) Глаголев, 5) Слинько,
6) Герасімов, /) Калюжний, 8) Кулик, 
9)Золотарьов, 10) Баранов, 11) Горбачов,
12) Одинець, 13) Бесєдовський, 
14) Зомберг, 15) Каттель, 16) Ястребов, 
17) Жигалко, 18) Осадчий, 19) Княгниць-

148) Гуминский, 149) Гуцеляк, 150) Лит
винов, 151) Литке, 152) Леплевскиіі,
153) Лырев, 154) Петровский, 155) Плис, 
156) Пономарев, 157) Ремейко, 
158) Руттер, 159) Туровский, 160) Фе
сенко, 161) Шмид, 162) Кримницкий, 
163) Попов Иван, 164) Василенко М. С., 
165) Зуев, 166) Осадчий, 167) Оста
пенко, 168) Воронцев, 169) Василенко, 
170) Санжаревский, 171) Огиенко, 
172) Приходько, 173) Федотов, 
174) Гулый, 175) Гаврилин, 176) Коно
топ, 177) Самойлов, 178) Кухтин, 
179) Закондырин, 180) Махно, 181) Са
башников, 182) Зеленский, 183) Гво
здев, 184) Кустелян, 185) Романов, 
186) Соловьев, 187) Бушев, 188) Попов,
189) Еремин, 190) Кра вченко, 191) Сол
датенко, 192) Диденко, 193) Терентьев, 
194) Иванов В. И., 195) Гаврилов, 
196) Курутов, 197) Муценек, 198) Само
хвалов, 199) Колос, 200) Грязнов, 
201) Стуцко, 202) Литовка, 203) Кро
шка, 204) Созанов, 205) Титов, 
20ь) Капранов, 207) Добродеев, 
208) Козлов, 209) Жуков, 210) Лак
шин, 211) Барабанов, 212) Муравьев, 
213) Фокин, 214) Керенский, 215) Су- 
щенко, 216) Щербина, 217) Анский, 
218) Хотаевич, 219) Рекис, 220) Марь
янов, 221) Шварцман, 222) Свистун, 
223) Радченко, 224) Камбаров, 225) Ле
шко, 226) Михайлов, 227) Иашковский, 
228) Кристаловский, 229) Соколов, 
230) Васканов, 231) Радин, 232) Ге
бель, 233) Холявский, 234) Блау, 
235) Чукитова, 236) Шевченко, 
237) Желдок, 238) Шелеваха,239) Янов
ский, 240) Кин, 241) Дубовый, 
242) Гринберн, 243) Пахомов, 244) То- 
масевич, 245) Коваленко, 246) Усач, 
247) Коротун, 248) Ермолов, 249) Гуль, 
250) Лыса, 251) Гоппер.

Кандидаты ВУЦИК.

1) Равич-Чсркасский, 2) Каменский,
3) Кельмансон, 4) Глаголев, 5)Слинько,
6) Герасимов, 7) Калюжный, 8) Кулик, 
9) Золотарев, 10) Баранов, 11) Гор
бачев, 12) Одынец, 13) Беседовский, 
14) Зомберг, 15) Каттель, 16) Ястре
бов, 17) Жигалко, 18) Осадчий,
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кий, 20) Криворуко, 21) Гвиля,
22) Перекатов, 23) Ракітов, 24) Лели- 
пенко, 25) Адамовім, 26) Руденко, 
27) Мезіс, 28) СемковськиЙ, 29) Позов,
ЗО) Ашугі-Ільзен, 31) КІсельов, 32) До- 
лінка, 33) Бутков, 34) Юшкевіч,
35) Матвіїв, 36) Онищенко, 37) Блінов,
38) Золотухін, 39) Дерев'яний, 
40) Кюстнер, 41) Лазаренко, 42) Коло
мийський, 43) Кубасов, 44) Анісімов, 
45) Ізаков, 46) Федоров, 47) Вакулєв, 
48) Пиріг, 49) Шіхватов, 50) Кокарєв, 
51) Красноленський, 52) Биструков, 
53) Калита, 54) Григор'єв, 55) Нейбох,
56) Іонаф, 57) Сидоренко, 58) Ткачен
ко, 59) Смарагдова, 60) Ткаченко,- 
61) Івонін, 62) Гребенюк, 63) Дубовий, 
(Раб. безпарт.), 64) Онищенко, 
65) Христич, 66) Франко, 67) Квяток, 
68) Панасюк, 69) Іванов, 70) Котенко, 
71) Равіч, 72) Глушко, 73) Білик, 
74) Урайчик, 75) Васільєв, 76) Ховяков,
77) Касименко, 78) Волковой, 79) Огій, 
80) Кріх, 81) Савельева, 82) Величко.

Харків, дня 21 січня 1924 р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету Петровський.

Секретар ВУЦЬК Ьуценко.

19) Княгницкий, 20) Криворуко, 
21) Гвиля, 22) Перекатор, 23) Раки- 
тов, 24) Пелипенко, 25) Адамович, 
26) Руденко, 27) Мезис, 28) Семков- 
ский, 39) Позов, ЗО) Ашуип Ильзен,
31) Киселев, 32) Долинка, 33) Бутков, 
34) Юшкевич, 35) Матвеев, 36) Они
щенко, 37) Блинов, 38) Золотухин,
39) Деревянный, 40; Кюстнер, 41) Ла
заренко, 42) Коломинский, 43) Куба
сов, 44) Анисимов, 45) Изаков, 
46)вФедоров, 47) Вакулев, 48) Пирог, 
49;*Шихватов, 50) Кокарев, 51) Кра- 
сноленский,52) Бысгруков, 53) Калита, 
54) Григорьев, 55) Нейбох, 56) Ионаф,
57) Сидоренко, 58) Ткаченко, 59) Сма
рагдова, 60) Ткаченко, 61) Ивонин, 
62) Гребенюк, 63) Дубовой (раб. бес
партийный), 64) Онищенко, 65) Хри
стич, 66) Франко, 67) Квяток, 68) По- 
насюк, 69) Иванов, 70) Котенко, 
71) Равич, 72) Глушко, 73) Билик, 
74) Урайчик, 75) Васильев, 7о) Ховя
ков, 77) Касименко, 78) Колковой, 
79) Огий, 80) Крих, 81) Савельева,
82) Величко.

Харьков, 21 января 1924 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного

Комитета йетроёский.

Секретарь ВУЦИК Буценко.

Друкарська помилка в укр. текст! 36. Уз. за 1924 р., ч. 1.

Стор.

4

Р«*ок 

9 агоре

Надрумоваио:

РНК ■ УСРР,

Мае бутя:

РНК УСРР;

Вндмня Народнього Комісаріату Юстиції.

Замовлення ч. 1512. Тар. 6000 пр.

4-я тип. «Трансоечат*» Н.К.П С., амвян В. И. Межлаука. Гончароаекмй бульв., Л4 в—2.
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Дкліторі беіх кроїм. евжойткі!

й ІЩІИ І»щЦ

З Б І Р Н И К
= Ш і і і і і і  і »  
Г 0 С Ю Р 1 Д Ж Е Н Ь  =

(315 (47.71) 8].
Лролгтории &сгх стром, соідимііт*<ь!

й ИЗ ДІЙМЕ Штнт\

С О Б Р А Н И Е
=  У 3 1 Н 1 Н Е І И И  I I
н с ш ш н і  —

З М І С Т

Постанови ВУЦВК і РНК.

(22 і /’чни 27 лютою 1924 р.).

37. Про подання декларацій у справі рен- 
Тином» оподаткування земель міських 
і даних транспортові.

84 Про порядок дачі висновків на проекти 
Спілкового ііаконоданстна.

89. Про аміну арг. ІЗ Положення про На
родній Комісаріат Робітнпче-ї'елянсь- 
мої Інспекції УСРР.

40. Про аміну арт. 62 Положення про 
Губ«*пвім;.ьні З'ївдя Рад і Губерніальні 
Пакоипичі Комітети.

41. Про ямеипіення ставок місцеиого вбору 
нл видачу виїягін і довідок л метрич
них і реєстраційних книг

42. Положення про окружні А районові 
рмнчАиі комісії.

43. Пго органівлцію будинків ночівлі для 
безробітних.

41. Про доионюнни штатів Народи 1-ого Ко- 
місаріяту Юсі тії по слідчій частиві 
губерніальних судів.

45. Про заходи до вчасного надходження 
встановленої статистичної ввітности 
промислових підприємств до Губер- 
шильних Статистичних 1 >ж»р.

46. Про сп< цільні к- піти для пауковпх і 
илуково-миетецьких закладів УСРР.

47. Про дальшу працю Відділу Сільсько- 
Госоодліськвх Позич--к Народмього 
Коиісарімту і прав .іемельних у ввязку 
8 ІІоЧПКОЧ діяльяоста Українського 
Сільсько-Гоіпидарсьлого Балку.

48. Про відриховамил 8 промислових і 
торговельних підприємств на культурно-
осьітві потреби.

С О Д Е Р Ж А Н К Е

Постановления ВУЦИК и СНК.

(22 января —27 февраля 1924 і.).

37. О представлении деклараций по рент
ні му обложению земель городских в 
предоставленных транспорту.

36. О порядке дачи виключений по проек
там Союзного Законодательства.

39. Об итмені-вии сг. 13 Положеній о На
родном Комиссариате Рабоче-Крестьян
ской Инспекции УССР.

40. Об иаммнвняи § 62 Положеним о 
Губернских С'евдах Советов и Губерн 
сках Исполнительных Комитетах.

41. <>6 уменьшении ставок местного сбора 
за выдачу выписей и справок из 
метрических и регистрационных квит.

42. Положение об окружных и районных 
ревизионных комиссиях.

43. Об организации ночлежных домов для 
безработных.

44. О доао «веник штатов Народного Комис
сариата Юстиции по следственной Части 
губернских судов.

45. О мерах к исправному поступлению 
установленной статистической отчет
ности промышленных заведений в 
Губернские Статистические Бюро.

46. О с банальных средствах для научных 
и научно-художественных учреждений
усср.
О дальнейшей работе Отдела Сельско
хозяйственных Ссуд Народного Коми •- 
сарната .Земледелия в связи с открытием 
деятельности Украинского Сельско
хозяйственного Банка.

48 Об отчислениях от промышленных и
фь торговых иредиринтнйиакультурно-про- 

свети тельные нужды.
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Арт. 37Ч. 6

49. Про преміювання за викриття особ, ЩО 
свавільно рубають і беззаконно корі- 
стають 8 лісів і лісовії дільниць.

50. Про боротьбу ві шкідниками садків.
51. Положення про товарові біржі.
52. Про переїзд інвалідів.
53. Про продовження речивцн подачі ваяв 

в справі повернення вкладок єдиного 
сільсько госполарськ. податку 1923/24 р. 
для господарств перших двох груп 
щодо вемлезабевиечености, які не 
мають худоби.

54. Про вміну арт. 112 Кримінального Ко
дексу УСРР.

55. Положення про бюра скарг Робітниче- 
Селянської Інсиекщї Україні.

56. Про надаввя пільг червоноарміАськнм 
родинам прі поданні скарг на непра
вильне оподаткованая єдиним с. г. 
податком.

57. Положення про друкарню «Червоний 
Друк».

49. О премировании ва обнаружение лип, 
производящих самовольные порубки > 
незаконное иольаомние леоами и лео- 
вымн угодьями.

50. О борьбе о садовыми вредителями.
51. Положение о товарных баржах.
52. 0 передвижении инвалидов.

58. О продлении срока подачи заявлений 
по возврату взносов единого сельско
хозяйственного налога 1928/24 г. для 
Х08ЯЙСТВ первых двух групп ПО 86М.16* 
обеспеченности, не имеющих скота.

54. Об изменевпн ст. 112 Уголовного Ко
декса УССР.

55. Положение о бюро жалоб Рабоче-Кре- 
отьянской Инспекции Украины.

56. О предоставлении льгот семьям красно
армейцев при подаче жалоб ва непра
вильное обложение по единому с.-х. 
налогу.

57. Положение о типографии «Краоная 
Печать».

Постанова Ради Народніх Комі
сарів.

37. Про подання декларацій у справі 
рентового оподатковування земель 

міських і даних транспортові.
Щоб прискорити переведення в 

життя на території України декрету 
ЦВК СРСР від 12 листопаду 1923 р. 
«Про стягання ренти з земель міських 
і даних транспортові», Рада Народніх 
Комісарів постановляє:

1. Надати Народньому Комісаріятові 
Фінансів право видавати інструкції 
про порядок і речинці подання декла
рацій власниками, що їхні землі під
лягають рентовому оподаткуванню, з 
описом земельних ділянок, якими вони 
відають, а так само про порядок 
накладення в адміністраційному поряд
кові, за постановою губфінвідділів, 
стягань в межах штрафу до 300 карб, 
золотом на особ, винних так у непо
данні в речинець, установлених у 
інструкціях НКФ декларацій, як і у 
невписуванні в них потрібних відомо
стей.

Постановление Совета Народных 
Комиссаров.

37. О представлении деклараций по 
рентному обложении) земель город
ских и предоставленных транспорту.

В целях ускорения проведения на 
территории Украины декрета ЦИК 
СССР от 12-го ноября 1923 г. «О 
взимании ренты с земель городских и 
предоставленных транспорту», Совет 
Народных Комиссаров постановляет: *

1. Предоставить Народному Комис
сариату Финансов право издавать ин • 
струкции о порядке и сроках предста
вления владельцами подлежащих 
рентному обложению земель деклара
ций, содержащих описание находя
щихся в их ведении земельных уча
стков, а также о порядке наложения 
в административном порядке, по поста
новлению губфинотделов, взысканий 
в пределах штрафа до 300 р. золотом 
на лиц, виновных, как в непредставле
нии в срок установленных инструк
циями НКФ деклараций, так и непо- 
мешения в них требуемых сведений.
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Ч. 6 Арт. 37-38 Ст. 37—38

2. Громадяни, що подадуть у декла
раціях чи в додаткових до них доку
ментах, передбачених у інструкціях 
Народнього Комісаріяту Фінансів, зві- 
дома брехливі відомости, шоб змен
шити належний оклад рентового 
оподаткування з земельних дільниць, 
що ними вони володіють, підлягають 
кримінальній відповідальности.

3. Цій постанові надати чинности 
телеграфом.

Харків, дня 22-го січня 1924 р.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

Керуючий Справами
Раднаркому Ф. Беїа.

Секретар РНК І. Стрілко в.

Оголошено в „Вістях ВУЦВК і ХГВК“ 
від 9 лютого 1924 р , ч. 32.

2. Граждане, сообщившие в декла
рации или в дополнительных к ней 
документах,предусмотренных инструк
циями НКФ, заведомо ложные сведения, 
в целях уменьшения причитающегося с 
находящихся в их владении земельных 
участков окладов рентного обложения, 
подлежат уголовной ответственности.

3. Настоящее постановление ввести 
в действие по телеграфу.

Харьков, 22 января 1924 г.

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Чубарь.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Беїа.

Секретарь СНК И. Стрелков.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК і 
ХГВК- от 9 февраля 1024 Г., >6 32.

№ 6

Постанови Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Номітету 

й Ради Народніх Комісарів.

38. Про порядок дачі висновків на 
проекти Спілкового Законодавства.

Щоб впорядкувати й прискорити 
дачу висновків на проекти Спілкового 
Законодавства, Всеукраїнський Цен
тральний Виконавчий Комітет і Рада 
Народніх Комісарів постановляють:

1. Запропонувати Постійному Пред
ставництву УСРР при Уряді СРСР 
зазначити, надсилаючи проекти Спіл
кового Законодавства, певний чи 
хоч би гаданий речинець для дачі на 
них висновків. І.

І. Встановити такий порядок для 
дачі висновків на проекти Спілкового 
Законодавства:

а) На проекти, що надходять від 
Постійного Представництва УСРР при 
Уряді СРСР, негайно в день одержання 
їх, і в кожному разі, не пізніше, як 
на другий день, доповідати Голові 
Малого Раднаркому чи його Заступ
никові.

Постановление Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 
Номитета и Совета Народных 

Комиссаров.

38. О порядке дачи заключений 'по 
проектам Союзного Законодательства.

В целях упорядочения и ускорения 
дачи заключений по проектам Союз
ного Законодательства, Всеукраинский 
Центральный Исполнительный Коми
тет и Совет Народных Комиссаров 
постановляют:

1. Предложить Постоянному Пред
ставительству УССР при Правитель
стве СССР указывать при посылке 
проектов Союзного Законодательства 
определенный или хотя бы предполо
жительный срок для дачи по ним 
заключений.

2. Установить следующий порядок 
для заключений по проектам Союзного 
Законодательства:

а) Поступающие из Постоянного 
Представительства УССР при Прави
тельстве СССР проекты немедленно, 
в день их получения, и, во всяком 
случае, не позже следующего дня, 
докладываются Председателю Малого 
Совнаркома или его Заместителю.
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б) Голова Малого Радмаркому (чи 
його заступник), залежно від нагаль- 
ности проекту, або надсилає його 
загально-встановленим чином через 
Малий Раднарком або (при нагаль- 
ности проекту) скликає для розгляду 
його спеціяльну комісію з представ
ників заінтересованих відомств і НКЮ.

Примітка. Коли висновок на 
проект споєднано з розвязанням 
конституційних справ, то проекта 
для зазначеного розвязання пере
дається до конституційної комісії. 
Коли проект своїм характером 
потрібує висновку Держплану, то 
Голова М. РНК передає його для 
висновку Держпланові безпосередньо, 
зазначаючи відповідний речинець на 
висновок йому.

Голові Державноі Планової 
Комісії надається право, в разі 
неможливости розвязати справу в за
значений речинець, погодити з Голо
вою М. РНК справу про продовжен
ня речинця.

в) Висновки на нагальні справи 
належить дати не пізніше, як протягом 
трьох днів.

3. Виконування висновків прова
диться так:

а) Висновки комісій, що організо
вані на підставі попереднього (2) 
артикулу, а також Малого Рад- 
наркому надсилаються до Голови Ради 
Народніх Комісарів і, коли останній 
їх затвердить, Керування Справами 
Раднаркому негайно повідомляє про 
них Постійне Представництво.

б) Коли М. РНК чи спеціяльно 
організованій Комісії заявлено про 
розбіжність у висновках, то Голова 
РНК УСРР, у разі коли не можна 
розвязати розбіжностей в РНК УСРР 
у речинець, даний для дачі ви
сновку, повідомляє про це РНК 
СРСР, прохаючи продовжити ре
чинець, а саму справу з розбіжними 
думками в нагальних випадках вно
ситься на обмірковування РНК УСРР. 
Рада Народніх Комісарів УСРР або 
сама розвязує зазначені розбіж» 
ности або уповноважує для розвя
зання їх Голову РНК. Постанови РНК

Ч. 6

б) Председатель Малого Совнаркома 
(или его заместитель), в зависимости 
от срочности проекта, либо напра
вляет его в общеустановленном поряд
ке через Малый Совнарком, либо (при 
срочности проекта) созывает специ
альную комиссию для его рассмотре
ния из представителей заинтересован
ных ведомоств и НКЮ.

Примечание. Если заключение по 
проекту связано с разрешением 
конституционных вопросов, то про
ект для означенного разрешения 
передается в конституционную ко
миссию. Если проект требует по 
своему характеру заключения Гос
плана, то Председатель М. СНК 
передает таковой на заключение 
Госплану непосредственно, с назна
чением последнему соответству
ющего срока для его заключения.

Председателю Госплана предоста
вляется право, в случае невозмож
ности разрешения вопроса в ука
занный срок, согласовать с Предсе
дателем М. СНК вопрос о его 
продлении.
в) Заключения по срочным вопросам 

должны быть даны не позже, чем в 
трехдневный срок.

3. Исполнение по заключениям про
изводится в следующем порядке:

а) Заключения комиссий, образу
емых на основании предыдущей (2-й) 
статьи, а также Малого Совнаркома 
направляются к Председателю Совета 
Народных Комиссаров и, по утвер
ждении их последним, немедленно 
Управлением Делами Совнаркома 
сообщаются Полпредству.

б) Если в М. СНК или особо со
зданной Комиссии заявлены разногла
сия, то Председатель СНК УССР в 
случае невозможности разрешения 
разногласий в СНК УССР в срок, 
данный для дачи заключения, сооб
щает об этом СНК СССР с просьбой 
о продлении срока, самый же вопрос 
с разногласиями в срочных случаях 
вносится на обсуждение СНК; послед
ний либо сам разрешает означенные 
разногласия, либо уполномачивает на 
их разрешение Председателя СНК. 
Постановления СНК или Председателя 
СНК немедленно сообщаются Полпред-
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чи Голови РНК негайно подається 
до відома Постійному Представ
ництву, крім випадків, коли Рада 
Народніх Комісарів чи Голова РНК 
визнає за потрібне провести насампе
ред висновок через Президію ВУЦВК.

в) Копії всіх висновків Керування 
Справами РНК протягом трьох днів 
надсилає до Секретаріяту ВУЦВК.

Харків, дня 6-го лютого 1924 р.

Голова Всеукраїнського
Центрального Виконавчого

Комітету Петровськигі.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

Секретар ВУЦВК А. Буцсико.

Оголошено н -Вістях ВУЦВК і ХГВК“ 
від 12 лютого Г-24 р., ч. 34.

Ч. 6

ству, кроме случаев, когда Совет 
Народных Комиссаров или Председатель 
СНК найдут необходимым предвари
тельно провести заключение через 
Президиум ВУЦИК.

в) Копии всех заключений сообщают
ся Управлением Делами СНК втрехднев- 
ный срок в Секретариат ВУЦИК.

Харьков, 6 февраля 1924 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного

Комитета Петровский.

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Чубаръ.

Секретарь ВУЦИК А. Буцепко.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК і 
ХГВК“ от 12 февраля 1924 г., № 34.

39. Про зміну арт. 13 Положення про 
Народній Комісаріят Робітниче - Се

лянської Інспекції УСРР.

Через звільнена Робітниче-Селянсь- 
кої Інспекції від документального 
контролю й від суцільної наступної 
документальної ревізії прибуткових і 
видаткових документів усіх Нарко
матів, згідно з постановою ЦВК і РНК 
СРСР від 7 вересня 1923 р. „Про 
звільнення Робітниче-Селянської Ін
спекції від низки належних їй фун
кцій („Известия ЦИК СССР** від 
8 вересня 1923 р., ч. 202/1932) і 
передачу цих функцій Народньому 
Комісаріатові Фінансів, Всеукраїнський 
Центральний Виконавчий Комітет і 
Рада Народніх Комісарів постано
вляють:

1. Редакцію арт. 13 Положення про 
Народній Комісаріат Робітниче-Селян
ської Інспекції від 29 серпня 1923 р. 
(36. Уз. за 1923 р., ч. 37, арт. 512) 
викласти так: «Повідомляти Народній 
Комісаріат Фінансів про втрати, що 
понесла держава через беззаконні або 
недоцільні вчинки розпорядників і ви
конавців кредитів для виправлення 
сум у порядку начислення".

115

39. Об изменении ст. 13 Положения 
о Народном Комиссариате Рабоче- 

Нрестьянской Инспенции УССР.

В силу освобождения Рабоче-Кре- 
стьянской Инспекции от документаль
ного контроля и от сплошной после
дующей документальной ревизии ДО
ХОДНЫХ и расходных документов все* 
Наркоматов, согласно постановлений 
ЦИК и СНК СССР от 7-го сентября 
1923 г. «Об освобождении Рабоче- 
Крестьянской Инспекции от ряда при
надлежащих ей функций» («Изве
стия ЦИК СССР» от 8 сентября 
1923 г., № 202/1932) и передаче этих 
функций Народному Комиссариату 
Финансов, Всеукраинский Централь
ный Исполнительный Комитет и Совет 
Народных Комиссаров постановляют:

1. Редакцию ст. 13-й Положения о 
Народном Комиссариате Рабоче-Кре
стьянской Инспекции от 29 августа 
1923 г. (С.У. 1923 года, №37, ст.512) 
изложить в следующем виде: «сооб
щать Народному Комиссариату Фи
нансов об убытках, причиненных го
сударству незаконными или нецелесо
образными действиями распорядителей 
и исполнителей кредитов для взыска
ния сумм в порядке начетов'4.
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2. Зобов'язати Наркомфін перегляну
ти Статут про ревізію (36. Уз. 1923 р.,
ч. 11, арт. 187) і подати встановленим 
порядком зміни, що виникають із 
нового порядку переведення ревізії 
і контролю органами Народнього Ко- 
місаріяту Фінансів.

Харків, дня 6-го лютого 1924 р.

Голова Всеукраїнського Центрального
Виконавчого Комітету Петровський.

Заст. Голови Ради Народніх 
Комісарів Владимирський.

Секретар ВУЦВК А. Буценко.

Оголошено в „Вістях ВУЦВК і ХГВК“ 
від 14 лютого 1924 р., ч. 36.

Ч. 6

2. Обязать Наркомфин пересмотреть 
Устав о ревизиях (С.У. 1923 г. №11, 
ст. 187) и представить в установлен
ном порядке изменения, вытекающие 
из нового порядка проведения ревизий 
и контроля органами Народного Ко
миссариата Финансов.

Харьков, 6 февраля 1924 г.

Председатель Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета

Петровский.

Зам. Председателя Совета Народи. 
Комиссаров М. Владимирский.

Секретарь ВУЦИК А. Куценко.

Распубликовано в «Вістях ВУЦВК і 
ХГВК- от 14 февраля 1924 г, >е 36.

40. Про зміну § 62 Положення про 
губерніяльні з'їзди рад і губерніяльні 

виконавчі комітети.

На підставі постанови IV" Сесії Все
українського Центрального Виконав
чого Комітету 7 скликання від 4 ли
стопаду 1923 р. „Про радянське 
6удівництво“ (36. Уз. 1923 р., ч. 46, 
арт. 577), змінюючи § 62 (і примітку 
до нього) Положення про губерніяльні 
з'їзди рад і губерніяльні виконавчі 
комітети (36. Уз. за 1923 р., ч. 20/21, 
арт. 317), Всеукраїнський Централь
ний Виконавчий Комітет і Рада На
родніх Комісарів постановляють:

Викласти § 62-й Положення про 
губерніяльні з'їзди рад і губерніяльні 
виконавчі комітети так:

§ 62. Губерніяльні виконавчі комі
тети мають такі відділи: 1) Адміні- 
страційний, 2) Військовий, 3) Фінан
совий, 4) Земельний, 5) Ради Народ
нього Господарства в тих губернях, 
де такі існують згідно з Постановою 
ВУЦВК,у, 6) Робітниче-Селянської 
Інспекції, 7) Харчу, 8) Політичний, 
9) Комунальний, 10) Народньої Освіти, 
11) Праці, 12) Соціяльного Забезпе
чення, 13) Здоров'я й 14) Губер- 
ніяльне Статистичне Бюро.

40. Об изменении § 62 Положения о 
губернских с'ездах советов и губерн

ских исполнительных комитетах.

На основании постановления IV 
Сессии Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета 7 созыва 
от 4-го ноября 1923 года «О совет
ском строительстве» (Собр. Уз. 1923 г. 
№ 46, ст. 577), во изменение § 62 
(и примечания к нему) Положения о 
губернских с'ездах советов и губерн
ских исполнительных комитетах (С.У. 
1923 г. № 20—21, ст. 317), Всеукра- 
инский Центральный Исполнительный 
Комитет и Совет Народных Комис
саров постановляют: •

Изложить § 62-й Положения о гу
бернских с'ездах советов и губерн
ских исполнительных комитетах сле
дующим образом:

§ 62. Губернские исполнительные 
комитеты имеют следующие отделы: 
1) Административный, 2) Военный, 
3) Финансовый, 4) Земельный, 5) Со
вета Народного Хозяйства в тех гу
берниях. где таковые сохраняются по 
постановлению ВУЦИК'а, 6) Рабоче- 
Крестьянской Инспекции, 7) Продо
вольствия, 8) Политический, 9) Ком
мунальный, 10) Народного Образова
ния, 11) Труда, 12) Социального 
Обеспечения, 13) Здравоохранения. 
14) Губернское Статистическое Бюро,
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При губерніяльних виконавчих ко
мітетах є:

Губерніяльні економічні наради й 
губерніяльні кооперативні комітети.

Зазначені відділи й установи про
водять свою діяльність на підставі спе- 
ціяльних про них положень.

Харків, дня 6-го лютого 1924 р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету ІІетровський.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів Владимирський.

Секретар ВУЦВК А. Буценко.

Оголошено и „Вістях ВУЦВК і ХГВК“ 
від 16 лютого 1924 р.. ч. 38.

Ч 6

При губернских исполнительных ко
митетах состоят:

Губернские экономические совеща
ния и губернские кооперативные ко
митеты.

Указанные отделы и учреждения 
действуют на основании особых о них 
положений.

Харьков, 6 февраля 1924 г.

Председатель Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета

Петровский.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров М. Владимирский.

Секретарь ВУЦИК А. Буценко.

Распубликовано а „Вістях ВУЦВК і 
ХГВК“ от 16 февраля 1924 г., >6 38.

41. Про зменшення ставок місцевого 
збору за видачу витягів і довідок з 

метричних ї реєстраційних книг.

Всеукраїнський Центральний Вико
навчий Комітет і Рада Народніх Ко
місарів, змінюючи та доповнюючи дек
рет від 17 січня 1923 р., (Зб. Уз. 
1^23 р., ч. 3., арт. 52) постановляють:

1. Змінюючи арт. 1-й Постанови 
своєї від 17 січня 1923 р., розмір міс
цевого збору, що стягається за видачу 
витягів і довідок з метричних і реє
страційних книг, встановити не вище 
від двох карбованців золотом.

2. Звільнити цілком від уплати 
місцевого сбору: 1) первісні витяги 
й довідки про народження, смерть і 
шлюб, 2) нотатки про шлюб, що їх 
роблять органи запису актів цивіль
ного стану на особових посвідченнях, 
щоб запобігти подвійним шлюбам,
3) усі витяги й довідки, що їх вида
ють органи запису актів цивільного 
стану для подання в справах трудо
вого й військового відбутку, соціяль- 
ного забезпечення, соціального стра
хування і охорони праці.

41. Об уменьшении ставок местного 
сбора за выдачу выписей и справок 
из метрических и регистрационных 

книг.

Всеукраинский Центральный Испол
нительный Комитет и Совет Народ
ных Комиссаров, в изменение и до
полнение декрета от 17 января 1923 
года (Собр. Узак. 1923 г., № 3, 
ст. 52), постановляют:

1. Во изменение ст. 1-й Постано
вления своего от 17 января 1923 г., 
размер местного сбора, взимаемого 
за выдачу выписей и справок из ме
трических и регистрационных книг, 
установить не выше двух рублей зо
лотом.

2. Освободить вовсе от оплаты 
местным сбором: 1) первичные выпи
си и справки о рождении, смерти и 
браке, 2) отметки о браке, произво
димые органами записей актов граж
данского состояния в удостоверениях 
личности с целью предупреждения 
двойных браков, 3) все выписи и 
справки, выдаваемые органами записей 
актов гражданского состояния на пред
мет представления по делам трудовой 
и воинской повинности, социального 
обеспечения, социального страхования 
и охраны труда.
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3. Крім того, звільняються витяги 
й довідки, що їх видають органи 
запису актів цивільного стану в спра
вах народньоі освіти: 1) червоноар- 
мійцям, 2) робітникам, і службовцям,
3) безробітним, зареєстрованим на 
Біржі Праці, 4) учням вищих шкіль
них закладів, що їх вчать безплатно,
5) трудовому селянству, що має ви
борчі права до рад, 6) особам, що 
перебувають на соціяльному забезпе
ченні органів Народнього Комісаріату 
Соціального Забезпечення та Народ
нього Комісаріату Праці й 7) членам 
родин усіх вишезназначених особ, що 
живуть на кошти останніх.

4. Цілком звільняються від перед
бачених у цій постанові місцевих 
зборів незаможні особи, коли подадуть 
відповідні документи від відділів со
ціального забезпечення, сільради й 
районових виконкомів, а так само від 
комітетів незаможніх селян і про
фесійних спілок, що вони їх видають 
своїм членам.

Харків, дня 6-го лютого 1924 р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету ЦетровСький.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

Секретар ВУЦВК А. Буценко.

Оголошено в „Вістях ВУЦВК і ХГВК“ 
від 14 лютого 1924 р., ч. 36

Ч. 6

3. Кроме того, освобождаются вы
писи и справки, выдаваемые органами 
записей актов гражданского состоя
ния по делам народного образования:
1) красноармейцам, 2) рабочим и слу
жащим, 3) безработным, зарегистри
рованным на Бирже Труда, 4) уча
щимся ВУЗ'ов, находящимся на бес
платном обучении, 5) трудовому 
крестьянству, пользующемуся избира
тельными правами в советы, 6) лицам, 
состоящим на социальном обеспечении 
органов Народного Комиссариата Со
циального Обеспечения и Народного 
Комиссариата Труда и 7) членам семей 
всех указанных выше лиц, находя
щихся на иждивении последних.

4. Вовсе освобождаются от пред
усмотренных настоящим Постановле
нием местных сборов лица неимущие 
по представлении ими соответствую
щих документов, выдаваемых отдела
ми социального обеспечения, сель
советами и районными исполкомами, 
а также выдаваемых комитетами не
заможных селян и профессиональными 
союзами своим членам.

Харьков, 6 февраля 1924 г.

Председатель Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета

Петровский.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Чубаръ.

Секретарь ВУЦИК А. Вуиенко.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК і 
ХГВК- от 14 февраля 1924 г., .V 36.

№ 6

42. Положення про окружні й райо
нов/ ревізійні КОМІСІЇ.

Виконуючи постанову IV Сесії 
ВУЦВК VII Скликання «Про радянське 
будівництво» (36. Уз. 1923 р., ч. 46, 
арт. 577), Всеукраїнський Центральний 
Виконавчий Комітет та Рада Народніх 
Комісарів постановили: 1

1. Щоб здійснити справжній кон
троль з боку широких мас трудівни-

42. Положение об окружных и рай
онных ревизионных комиссиях.

Во исполнение постановления ІУ-й 
Сессии ВУЦИК УИ-го Созыва «О со
ветском строительстве» (Собр. Узак. 
1923 г., № 46, ст. 577), Всеукраин- 
ский Центральный Исполнительный 
Комитет и Совет Народных Комисса
ров постановили:

1. В целях осуществления действи
тельного контроля со стороны широ-
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ків за доцільним використовуванням 
окружними й районовими виконавчими 
комітетами місцевих коштів, у райо
нах і округах засновуються ревізійні 
комісії на таких підставах:

2. Ревізійні комісії обірається на 
районових і окружних з'їздах рад 
у складі не більш від 3-х членів і 2-х 
кандидатів в районах і 5 членів і 2-х 
кандидатів у округах. Комісії з свого 
складу обірають голову.

3. До складу ревізійних комісій не 
можна обірати членів і кандидатів 
відповідних виконавчих комітетів і особ, 
що займають відповідальні посади 
в районових і окружних виконавчих 
комітетах.

4. Ревізійні комісії свого апарату 
і своїх штатів не мають, користуються, 
в разі потреби, апаратом відповідних 
виконкомів. Члени комісії одержують 
за виконану роботу добове, пожетонну 
винагороду відповідно до числа робочих 
днів з розрахунку ставок членів 
відповідного виконкому в межах від
повідного кошторисного асигнування.

Ч. 6

Примітка. Видатки на переве
дення ревізії і для оплати праці 
членів ревізійних комісій відноситься 
на місцеві кошти й покривається 
в порядку, передбаченому в спе- 
ціяльній інструкції, згаданій в арт. 11 
цього положення.

5. Для виконування покладених 
на них обов'язків ревізійні комісії 
мають право переглядати всі матеріяли, 
шо є в розпорядженні відповідних ви
конкомів, про виконання місцевого бюд
жету. 6

6. Виконавчі комітети мусять на 
пропозицію ревізійних комісій давати 
їм можливість обслідувати правиль
ність і доцільність використовування 
місцевих коштів так через ознайом
лення з фінансовою і иншою звіт
ністю належних відомств, як і через 
особистий огляд практичних резуль
татів, що їх досягли виконкоми в тій 
чи иншій царині діяльности.

ких масс трудящихся за целесообраз
ным использованием окружными и рай
онными исполнительными комитетами 
местных средств, в районах и окру
гах учреждаются ревизионные комис
сии на нижеследующих основаниях:

2. Ревизионные комиссии избира
ются на районных и окружных с'ез- 
дах советов в составе не более 3-х 
членов и 2-х кандидатов в районах и 
5 членов и 2-х кандидатов в округах. 
Комиссии из своего состава выбирают 
председателя.

3. В состав ревизионной комиссии 
не могут быть избираемы члены и кан
дидаты подлежащих исполнительных 
комитетов и лица, занимающие от
ветственные должности в районных и 
окружных исполнительных комитетах

4. Ревизионные комиссии своего ап
парата и своих штатов не имеют, 
пользуются в нужных случаях аппа
ратом соответствующих исполкомов. 
Члены комиссии получают за выпол
ненную ими работу суточные, поже- 
тонное вознаграждение по числу про
работанных дней из расчета ставок 
членов соответствующего исполкома 
в пределах соответствующего смет
ного ассигнования.

Примечание. Расходы по произ
водству ревизии и по оплате труда 
членов ревизионных комиссий отно
сятся на местные средства и покры
ваются в порядке, предусмотренном 
особой инструкцией, упомянутой в 
ст. 11 настоящего положения.
5. Для выполнения возложенных на 

них обязанностей ревизионные комис
сии имеют право знакомиться со всеми 
имеющимися в распоряжении соответ
ствующих исполкомов материалами, 
касающимися исполнения местного 
бюджета. *

6. Исполнительные комитеты обя
заны по предложению ревизионных 
комиссий предоставлять им возмож
ность обследовать правильность и це
лесообразность использования местных 
средств, как путем ознакомления с 
финансовой и иной отчетностью под
лежащих ведомств, так и путем лич
ного обозрения практических резуль
татов, достигнутых исполкомами в 
той или иной отрасли деятельности.
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7, Ревізійні комісії мають право 
кори стати з послуг експертів і знав
ців, оплачуючи їхню працю з сум 
асигнованих на переведення ревізії.

8. Ревізійні комісії, не втручаючися 
в активне управління, що його здій
снює виконком і його відділи, мають 
право подати виконкомові, на підставі 
переведеної ними ревізійної праці, 
свої міркування ЩО-ДО ДОЦІЛЬНОСТІ! 
витрачування тих чи инших кредитів 
і коли-б виконком не звернув на них 
уваги, то ревізійна комісія може по
відомити про те виший виконком.

Ч 6

9. Ревізійні комісії мусять закін
чити своє обслідування до найближчого 
чергового з'їзду рад, де вони роблять 
доповідь про виконування місцевого 
бюджету за минулий рік і подають 
внески про виправлення зауважених 
хиб.

10. Усі органи влади мусять все
бічно допомогати ревізійним комісіям 
при виконуванні покладених на 
них обов'язків.
11. Організаційному Відділові ВУЦВК, 

у згоді з Народнім Комісаріатом Фі
нансів і Народнім Комісаріятом Робіт- 
ниче-Селянської Інспекції протягом 
місяця розробити інструкцію в справі 
переведення в життя цієї постанови.

Харків, дня 6-го лютого 1924 р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету ІІетровський.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

Секретар ВУЦВК А. Буцеико.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК і ХГВК“
від 15 лютого 1924 р.. ч. 37.

7. Ревизионные комиссии вправе 
пользоваться услугами экспертов и 
сведующих лиц, оплачивая их труд из 
ассигнованных на производство ре
визии сумм.

8. Ревизионные комиссии, не вме
шиваясь в активное управление, осу
ществляемое исполкомом и его отде
лами, вправе представить исполкому, 
на основании произведенной ими ре
визионной работы, свои соображения 
относительно целесообразности рас
ходования тех или иных кредитов и 
в случае не принятия во внимание 
указанных соображений данным ис
полкомом, ревизионные комиссии имеют 
право обращаться в вышестоящий ис
полком.

9. Ревизионные комиссии должны 
закончить свое обследование к бли
жайшему очередному с‘езду советов, 
где они делают доклад об исполнении 
местного бюджета за истекший год и 
вносят предложение об исправлении 
замеченных ими недостатков.

10. Все органы власти должны ока
зывать ревизионным комиссиям пол
ное содействие в исполнении возло
женных на них обязанностей.

11. Орготделу ВУЦИК, по согла
шению с наркомфином и НКРКИ в 
месячный срок разработать инструк
цию по проведению в жизнь насто
ящего постановления.

Харьков, 6 февраля 1924 г.

Председатель Всеукраинского Цент
рального Исполнительного Комитета

Петровский.

Председатель Совета Народных Ко
миссаров В. Чубаръ.

Секретарь ВУЦИК А. Буценко.

Распубликовано в «Вістях ВУЦВК н ХГВК»
15 февраля 1924 г.,Ле 37.

120

№ 6 Ст. 42



Арт. 43 К? 6 Ст. 43

43. Про організацію будинків ночівлі 
для безробітних.

Уважаючи на наявність в великих 
центрах України безробітних, Все
український Центральний Виконавчий 
Комітет і Рада Народніх Комісарів 
постановили:

1. Обладнувати негайно будинки 
ночівлі для безробітних по таких містах: 
Харкові—на 600 люд., Одесі—500 люд., 
Київі 450 люд., Катеринославі—200 л., 
.Миколаїві—150 л„ Полтаві—100 л.

2. Зобов'язати відповідні Губвикон- 
коми безплатно відвести в зазначених 
містах під будинки ночівлі для безро
бітних помешкання, цілком придатні 
для житла.

3. Утримання будинків ночівлі по
класти на відповідні біржі праці, 
а обладновання зазначених будинків 
провадиться: в містах промислових 
губерень—Харкові, Київі, Одесі, Кате
ринославі й Миколаїві—за кошти 
місцевих виконкомів, а в місті Пол
таві—за кошти біржі праці.

4. Надати будинкам ночівлі для без
робітних право безплатно користува
тися комунальними послугами, в по
рядку постанови РНК від 26 вересня 
1922 р. «Про заходи в справі допомоги 
безробітним» (36. Уз. 1922 р., ч. 43, 
арт. 617).

Харків, дня 6-го лютого 1924 р.

Голова Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету

Ііетровський.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

Секретар ВУЦВК А. Буцеико.

Ч. б

Оголошено в .Вістях ВУЦВК і ХГВК“
від 14 лютого 1924 р., ч. 36.

43. Об организации ночлежных домов 
для безработных.

В виду наличия в крупных цент
рах Украины безработных, Всеукраин- 
ский Центральный Исполнительный 
Комитет и Совет Народных Комисса
ров постановили:

1. Оборудовать немедленно ночлеж
ные дома для безработных в следую
щих городах: в Харькове на—600 чел., 
Одессе—500 чел., Киеве—450 чел., 
Екатеринославе—200 чел., Никола
еве—150 ч., Полтаве—100 чел.

2. Обязать подлежащие ' губиспол- 
комы бесплатно отвести в означенных 
городах под ночлежные дома для без
работных помещения, вполне пригод
ные для жилья.

3. Содержание ночлежных домов 
возлагается на соответствующие биржи 
труда, а оборудование означенных до
мов производится; в городах промыш
ленных губерний—Харькове, Киеве, 
Одессе, Екатеринославе и Николаеве— 
за счет местных исполкомов, а в гор. 
Полтаве за счет биржи труда.

4. Предоставить ночлежным домам 
для безработных право бесплатного 
пользования коммунальными услугами, 
в порядке постановления СНК от 26 
сентября 1922 г. «О мероприятиях 
по оказанию помощи безработным» 
(С. У. 1922 года* № 43, ст. 617).

Харьков, 6 февраля 1924 г.

Председатель Всеукраинского Цент
рального Исполнительного Комитета

Петровский.

Председатель Совета Народных Ко
миссаров В. Чубаръ.

Секретарь ВУЦИК А. Б у цепко.

Распубликовано в «Вістях ВУЦВК и ХГВК*
от 14 февраля 1924 г., >& 30.
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Постанови Ради Народніх Ко
місарів.

44. Про доповнення штатів Народ- 
нього Комісаріату Юстиції по слідчій 

частині губерніальних судів.

Доповнюючи постанову Ради На
родніх Комісарів від 13 листо
паду 1923 року. «Про структуру й 
штати Народнього Комісаріату Юсти
ції» (36. Уз. 1923 р., ч. 39, арт. 533), 
у звязку з ліквідацією військово-тран- 
спортових трибуналів і передачою 
їхніх функцій губерніальним судам, 
Рада Народніх Комісарів постановлає:

1. Доповнити з менту ліквідації 
військово-транспортових трибуналів 
штати Народнього Комісаріату Юсти
ції по слідчій частині губсудів 
двадцать трьома (23) старшими слід
чими.

2. Росподілити зазначене додаткове 
число старших слідчих так: губсу- 
дам—Харківському, Київському, Одесь
кому, Катеринославському й Донець
кому додати по три старших слідчих, 
а иншим 4-ом губсудам—по два стар
ших слідчих.

Харків, дна 7-го лютого 1924 р.

Заст. Голови Ради Народніх 
Комісарів М. Владимирський.

Керуючий Справами Раднаркому
Ф. Вені.

Секретар РНК І. Стрілко»}.

Оголошено в .Вістях ВУДВК і ХГВК- 
іід 10 лютого 1924 р., ч. 10.

Постановления Совета Народных 
Комиссаров.

44. О дополнении штатов Народного 
Комиссариата Юстиции по следствен

ной части губернских судов.

В дополнение к постановлению Со
вета Народных Комиссаров от 13 но
ября 1923 г. «О структуре и штатах 
Народного Комиссариата Юстиции» 
(Собр. Узак. 1923 г., № 39, ст. 533), 
в связи с упразднением военно-тран
спортных трибуналов и передачей их 
функций Губернским Судам, Совет 
Народных Комиссаров постановляет:

1. Дополнить с момента ликвидации 
военно-транспортных трибуналов шта
ты Народного Комиссариата Юстиции 
по Следственной части Губсудов два
дцатью тремя (23) старшими следо
вателями.

2. Распределить означенное допол
нительное число старших следователей 
нижеследующим образом: в Губсудах 
Харьковском, Киевском, Одесском, Ека- 
теринославском и Донецком добавить 
по три старших следователя, а в прочих
4-х Губсудах—по два старших следо
вателя.

Харьков, 7 февраля 1924 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров М. Владимирский.

Управляющий Делами Совнаркома
Ф. Вега.

Секретарь Совета СНК И. Стрелков.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК и 
ХГВК- от 1!> февраля 1924 г., .4 4 •.

45. Про заходи до вчасного надхо
дження встановленої статистичндїзвг- 
ности промислових підприємств до

губерніальних статистичних бюр.

Доповнюючи й розвиваючи поста
нову свою від 11 вересня 1922 року 
<Про подання промисловими підприєм
ствами відомостей шо-до статистики 
лромисловости й праці» (36. Уз. 
1922 р. ч. 39, арт. 589) і касуючи 
постанову РНК від 2 березня 1923 р.

45. О мерах к исправному поступле
нию установленной статистической 
отчетности промышленных заведений 
в губернские статистические бюро.

В дополнение и развитие поста
новления своего от 11 сентября 1922 г. 
«О предоставлении промышленными 
заведениями сведений по статистике 
промышленности и труда» (С. У. 
1922 г. № 39, ст. 589) и в отмену 
постановления СНК от 2 марта 1923 г.

1 ?>
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«Про промислові підприємства, що не 
подають установленої статистичної 
звітности» (3<5. Уз. 1923 р., ч. 8, 
арт. 130), Рада Народніх Комісарів 
постановляє:

1. Коли в установлений речинець 
промислові підприємства не подадуть 
заповнених бланків промислової ста
тистики А і Б, або звітних карток 
шо-до статистики праці ф. ч. 1 і 2, 
органам державної статистики на
дається право відряджувати своїх 
інструкторів для одержання бланків 
з промислових підприємств.

2. Витрати в межах норм, уста
новлених Кодексом Законів про Працю 
і інструкцією Наркомпраці, звязані 
з відряджуванням інструкторів, покла
дається на промислові підприємства, 
що не подали в речинець бланків ста
тистичної звітности.

3. В разі невиплати витрат, зазна
чених у арт. 2-му, справляння про
вадять безсуперечним порядком органи 
міліції на заяву про це відповідних 
органів державної статистики й її 
агентів.

4. Стягнені з підприємств суми 
Йдуть на відновлення відповідного кре
диту за кошторисами губерніяльних 
статистичних бюр і на повернення 
витрачених коштів на відрядження 
інструкторів.

5. Повернення витрат, передбачених 
у арт. 2-му цієї постанови, не звіль
няє винних у неподачі статистичної 
звітности з-під відповідальности згідно 
з арт. 226 Кримінального Кодексу.

Харків, дня 8-го лютого 1924 р.

Голова Ради Народніх Комісарів 
Владимирський.

Керуючий Справами Раднаркому
Беїа.

Секретар РНК Стрглков.

Ч. 6

Оголошено в .Вістях ВУЦВК і ХГВК'
від 10 лютого 1924 р., ч. 40.

«О промышленных заведениях, не пред
ставляющих установленной статисти
ческой отчетности» (С. У. 1923 г. К? 8, 
ст. 130), Совет Народных Комиссаров 
постановляет:

1. При непредставлении в устано
вленный срок промышленными заведе
ниями заполненных бланков промыш
ленной статистики А и Б или отчетных 
карточек по статистике труда ф. К? 1 
и № 2, органам государственной
статистики предоставляется право 
командирования своих инструкторов 
для получения-бланков в промышленных 
заведениях.

2. Расходы в пределах норм, уста
новленных Кодексом Законов о Труде 
и инструкцией Наркомтруда, связан
ные с командировками инструкторов, 
возлагаются на промышленные заведе
ния, не представившие в срок бланки 
статистической отчетности.

3. В случае неоплаты расходов, 
указанных в ст. 2-й, взыскание про
изводится в бесспорном порядке орга
нами милиции по заявлению о том 
соответствующих органов государ
ственной статистики и ее агентов.

4. Взысканные с заведений суммы 
поступают на восстановление соответ
ствующего кредита по сметам губерн
ских статистических бюро в возмеще
ние израсходованных ими на коман
дировку инструкторов.

5. Возмещение расходов, предусмот
ренных ст. 2-й сего постановления, не 
освобождают виновных в непредста
влении статистической отчетности от 
ответственности по ст. 226 Уголов
ного Кодекса.

Харьков, 8 февраля 1924 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров М. ВладимирскшХ.

Управляющий Делами Совнаркома
Бега.

Секретарь СНК Стрелков.

Распубликовало в .Вістях ВУЦВК к
ХГВК“ от 19 февраля 1924 г., 40.
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46. Про спеціяльні кошти для науко
вих і науково-мистецьких закладів 

УСРР.

Щоб поліпшити в УСРР фінансовий 
стан всіх наукових і науковомистець- 
ких закладів, книгозбірень та науко
вих товариств, Рада Народніх Комі
сарів постановила:

1. Дозволити утворювати при кож
ному науковому й науково-мистець
кому закладі, підпорядкованому На- 
родньому Комісаріатові Освіти УСРР, 
спеціяльний грошовий фонд (під на
звою спеціальних коштів даного за
кладу).

2. Зазначений у п. 1-му фонд утво
рюється з прибутків:

1) від плати за відвідування улаш
товуваних зазначеними закладами 
лекцій, концертів, виставок і видо
вищ, за користування книгами, під
ручниками, колекціями;

2) від продажу книжкових дубліка
тів із книгозбірень і иншого непо
трібного й старого майна, від продажу 
права на видання і самих видань;

3) з лабораторій, майстерень, кабі
нетів, продукційних підприємств, 
організованих згаданими закладами, 
від використання належних їм зе
мельних дільниць, будівель і иншого 
майна;

4) із запомог від державних уста
нов і громадських організацій та з 
пожертв від приватніх особ та ин- 
ших випадкових прибутків.

3. Зазначені спеціяльні кошти за
писуються до прибуткового бюджету 
наукового чи науково-мистецького 
закладу, з тим що облік цих прибут
ків у кошторисові не може впливати на 
скорочення затверд жених асигнувань.

4. Видаткування спеціяльних коштів 
робиться так на поповнення і облад- 
новання науково-допомогових закла
дів і на господарсько-операційні пот
реби в додаток до бюджетових сум, 
як і на додаткові роботи в науковій 
царині, а також на утримання понад- 
штатного наукового й технічного 
персоналу.

5. Порядок одержання, схову й ви
даткування спеціяльних коштів,а також

Ч. 6

46. О специальных средствах для 
научных и научно-художественных 

учреждений УССР.

В целях улучшения в УССР финан
сового положения всех видов науч
ных и научно-художественных учре
ждений, библиотек и научных обществ. 
Совет Народных Комиссаров поста
новил.

1. Разрешить образование пр.і 
каждом научном и научно-художе
ственном учреждении, подведомствен - 
ном Наркомпросу УССР, специального 
денежного фонда (именуемого спе
циальными средствами данного учре
ждения).

2. Означенный в п. 1-ом фонд обра
зуется из доходов:

1) от взимания платы за посеще
ние организуемых указанными учре
ждениями лекций, концертов, выставок 
и зрелищ, за пользование книгами, 
пособиями, коллекциями;

2) от продажи книжных дубликатов 
из библиотек и другого ненужного 
и ветхого имущества, от продажи 
права на издание и самих изданий;

3) от лабораторий, мастерских, каби
нетов, производственных предприятии, 
организованных упомянутыми учре
ждениями, от зкеплоатации состоящих 
в их ведении земельных участков, 
строений и прочего имущества;

4) из пособий от государственных 
учреждений и общественных орга
низаций и из пожертвований частных 
лиц и проч. случайных доходов.

3. Указанные специальные средства 
вносятся в доходный бюджет научного 
или научно-художественного учрежде
ния, причем учет этих доходов по 
смете не должен вести к сокращению 
утвержденных ассигнований.

4. Расходование специальных сред
ств производится как на пополнение 
и оборудование научно-вспомогатель
ных учреждений и на хозяйственно- 
операционные нужды в дополнение к 
бюджетным суммам, так и на дополни
тельные работы в научной части, а 
равно на содержание сверхштатного 
научного и технического персонала.

5. Порядок получения, хранения и 
расходования специальных средств, а

К? 6
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і звітности з них визначається спе
ціальною інструкцією, шо її видає 
Народній Комісаріят Освіти УСРР 
у згоді з Народнім Комісаріятом 
Фінансів УСРР.

6. З виданням цієї постанови На
родній Комісаріят Освіти УСРР має 
дати розпорядження підпорядкованим 
йому установам про точний облік 
усіх сум згідно з п. 2 цієї постанови.

Харків, дня 12-го лютого 1924 р.

Голова Ради Народніх 
Комісарів II. Чубар.

Керуючий Справами Раднаркому
Ф. Ікла.

Секретар СНК /. Стрілко».

Огаа<>ііі#-но ч «Нитях  НУ НИК і ХГНК» від
Я- л» «того 11*24 |>., ч. 4!*.

Ч. 6

равно и отчетности по ним определя
ется особой инструкцией, издаваемой 
Наркомпросом УССР, по соглашению 
с Наркомфином УССР.

6. С изданием настоящего поста
новления, Наркомпросу УССР над
лежит дать распоряжения по всем 
подведомственным ему учреждениям 
о точном учете всех сумм, согласно 
п. 2-го сего постановления.

Харьков, 12 февраля 1924 г.

Председатель Совета Народных
Комиссаров II. Чубарь.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Нш.

Секретарь СНК И. Стрелки».

Расиублнк. в «Вістях ВУЦВК и ХГИК» 
от 20 февраля 1924 г., № 49.

47. Гро дальшу працю Відділу Сіль
сько-Господарських Позик Народ- 
иього Комісаріату Справ Земельних у 
звязку з початком діяльности 
Українського Сільско-Господарського 

Банку.  У

У звязку з відкриттям Українського 
Сільсько-Господарського Банку, Рада * 
Народніх Комісарів постановляє:

1. Зобов'язати Народній Комісаріят 
Справ Земельних подати Українсь
кій Економічній Нараді до 15 березня 
1**24 р: а) внсновочний баланс по 
Відділу Сільсько-Господарських Пози
чок на 1-е лютого 1924 р. і звіг про 
його діяльність за минулий час, себ
то до 1-го лютого 1924 року, б) шо-ж 
до свободного активу з балансу Від
ділу Сільсько-Г осподарських Позичок— 
подати проекта використовування його 
ліквідаційних статтів через Українсь
кий Сільсько-Господарський Банк.

2. Усі активні операції Відділу
Сільсько-Господарських Позик Народ- 
нього Комісаріату Справ Земельних, а 
саме: видачу позичок, заготовлю
збіжжя для засіву за новими угодами 
то-що, за винятком, зазначених у 
примітці до 2 артикулу операцій, з

47. О дальнейшей работе Отдела 
Сельско-Хозяйственных Ссуд Народ
ного Комиссариата Земледелия в 
связи с открытием деятельности 
Украинского Сельско-Хозяйственного 

Банка.

В связи с открытием деятельности 
Украинского Сельско-Хозяйственного 
Банка, Совет Народных Комиссаров 
постановляет:

1. Обязать Народный Комиссариат 
Земледелия представить Украинскому 
Экономическому Совещанию к 15 марта 
1924 г.: а) заключительный баланс по 
Отделу с.-х. ссуд на 1 февраля 1924 г. 
и отчет о его деятельности за истек
ший период, т. е. до 1 февраля 1924 г.;
б) в отношении к свободному активу по 
балансу Отдела с.-х. ссуд представить 
проект использования его ликвидных 
статей через Украинский Сельско-Хо
зяйственный Банк.

2. Все активные операции Отдела
с. -х. ссуд Народного Комиссариата Зем
леделия, как-то: выдачу ссуд, заготовку 
посевзерна по новым договорами и
т. д. за исключением операций, ука
занных в примечании к 2 статье, с 
1 января 1924 г., как переданные
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1-го січня 1924 року, в наслідок пе
редачі їх Українському Сільсько-Госпо
дарському Банкові на підставі поста
нови Колегії Народиього Комісаріату 
Справ Земельних від 27 грудня 1923 ро
ку, визнати за припинені.

Примітка. Відділові позик поста
вити за обов'язок закінчити опе
рації що-до використовування для 
потреб засіву протягом наступної 
весни заготовлені відділом 120.000 пу
дів пшениці. 30.000 пудів ячменю і
30.000 пудів чистосортово! пше
нички.

3. Операції шо-до повернення пози
чок минулих засівкампдній лишити 
Відділові Позик Народиього Комісарі- 
яту Справ Земельних, через що 
Відділ с.-г. позик Народиього Коміса- 
ріяту Справ Земельних перейменувати 
на Відділ Иоверення с. - г. Позичок 
Народиього Комісаріяту Справ Земель
них, зобов'язавши Народній Коміса- 
ріят Справ Земельних не пізніш од
1-го липня 1924 р. подати Українсь
кій Економічній Нараді доповідь про 
працю шо-до повернення позичок, щоб 
відповідно з наслідками її визначити 
речинець і форми дальшого існування 
Відділу.

Украинскому Сельско-Хозяйственному 
Банку постановлением Коллегии На
родного Комиссариата Земледелия от 
27 декабря 1923 г., признать под
лежащими прекращению.

Примечайте. Отделу ссуд вменя
ется в обязанность завершить опе
рации по использованию для нужд 
посева в предстоящую весну заго
товленные 01 делом 120.000 пуд. 
пшеницы. 30 000 пуд. ячменя и
30.000 пуд. чистосортной кукурузу.

3. Операции по возврату ссуд про
шлых посевкампдннй оставить за 
Отделом Ссуд Народного Комиссариата 
Земледелия, в виду чего отдел с.-х. 
ссуд НКЗема переименовать ■ Отдел 
по возврату с.-х. ссуд Народного 
Комиссариата Земледелия, обязав На
родный Комиссариат Земледелия не 
позже 1-го июля 1924 г. представить 
в Украинское Экономическое Совеща
ние доклад о работе по возврату ссуд 
с тем, чтобы в соответствии с резуль
татом ее определять срок и формы 
дальнейшего существования Отдела.

Харків, дня 13-го лютого 1924 р.

Голова Ради Народніх Комісарів
В. Чубар.

Керуючий Справами Раднаркому
• Ф. Пап.

Секретар СНК /. Стрілко*.

Оголошено в «Вістях ВУЦВК і ХГВК» від 
2? лютого 1024 р., ч. 47.

Харьков, 13 февраля 1924 г.

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Чубчрь.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Веха.

Секретарь СНК И. Стрелкое.

Республік, в «Вістях ВУЦВК ■ ХГВК* 
от 27 февраля 1Я24 г.. .4 47.
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Постанова Всеукраїнського Цен
трального Виновавчого Комітету 

й Ради Народніх Комісарів.

48. Про відраховання з промислових 
і торговельних підприємств на куль

турно-освітні потреби.

Змінюючи розділ 2-й, відділу 1-го, 
частини 2-ої, книги 1-ої Кодексу За
конів про Народню Освіту УСРР (36. 
Уз. за 1922 р., ч. 49, арт. 729, до
даток) і арт. 125, а так само, касуючи 
артикул 126 того ж Кодексу, Все
український Центральний Виконавчий 
Комітет і Рада Народніх Комісарів 
постановили:

І. Викласти розділ 2-й, відділу 1-го 
частини 2-ої, книги 1-ої Кодексу За
конів про Народню Освіту УСРР (36. 
Уз. за 1922 р., ч. 49, арт. 729, 
додаток) в такій редакції, замісць 
колишньої редакції арт. арт. 75—87 
Кодексу:

Підрозділ 11-й. Відраховання з про
мислових і торговельних підприємств 
на культпотреби:

75. Державні (так ті, що находяться 
на госпрозрахункові, як і ті, шо на 
кошторисно-бюджетовому фінансува
нні) кооперативні, громадські й при
ватні промислові підприємства мусять 
відраховувати для видатків на задо- 
вольнення культурно-освітніх потреб 
робітників І службовців 1,4% (ОДИН 
і чотирі десятих відсотка) усієї ко
шторисної суми заробітньої плати, 
вирахуваної для даного підприємства.

76. Державні й приватні торговельні 
підприємства повинні відраховувати для 
кул^урно-освітньої мети до заснову- 
ванного для того при Раднаркомі 
УСРР спеціяльного культфонду 0,1% 
(одну десяту відсотка) всієї суми обігу 
даного підприємства.

Примітка. Промислові підприєм
ства, оподатковані збором на під
ставі арт. 75, звільняються від пе
редбаченого в цьому (76) артикулі 
відраховування з торговельного обігу.

77. На рахунок зазначений у арт. 
75 відраховань зараховується всі ви-

.4 6

Постановление Всеукраинсного 
Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных 

Комиссаров.

48. Об отчислениях промышленных и 
торговых предприятий на культурно- 

просветительные нужды.

В изменение гл. 2-й раздела 1-го 
части 2-й, книги 1-й Кодекса Зако
нов о Народном Просвещении УССР 
(С. У. 1922 г., № 49, ст. 729, прило
жение) и ст. 125, а также в отмену 
статьи 126 того же Кодекса, Всеукра- 
инский Центральный Исполнительный 
Комитет и Совет Народных Комисса
ров постановили:

1. Изложить главу П-ю раздела 1-го. 
части 2-й, книги 1-й Кодекса Законов 
о Народном Просвещении УССР (С.У. 
1922 г., № 49, ст. 729, приложение) 
в следующей редакции, взамен преж
ней редакции ст. ст. 75—87 Кодекса:

„Глава П-я. Отчисления от промы
шленных и торговых предприятий на 
культнужды:

75. Государственные (как состоящие 
на хозрасчете, так и на сметно-бюд
жетном финансировании) кооператив
ные, общественные и частные про
мышленные предприятия обязаны 
отчислять на расходы по удовлетво
рению культурно - просветительных 
нужд рабочих и служащих 1*4% (один 
и четыре десятых процента) всей 
сметной суммы заработной платы, 
исчисляемой по данному предприя
тию.

76. Государственные и частные тор
говые предприятия обязаны отчислять 
на культурно-просветительные цели в 
учреждаемый для того при Совнаркоме 
УССР специальный культфонд 0,1% 
(одну десятую процента) всей суммы 
оборотов данного предприятия.

Примечание. Промышленные пред
приятия, обложенные сбором на 
основании ст. 75, освобождаются от 
предусмотренного настоящей (76) 
статьей отчисления от торгового 
оборота.
77. В счет указанных в ст. 75 от

числений засчитываются все расходы

К» 6
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датки підприємств, які вони зробили 
у згоді з органами Наркомосвіти на 
культурно-освітні установи, що є при 
даному підприємстві або які обслу
говують його.

78. Зазначені в арт. 75‘ відрахо
ваний з промислових установ і під
приємств росподілити так:

а) 0,4% (чотирі десятих відсотка) 
—ва виплату стипендій учнів інсти
тутів, техникумів, робфаків, радпарт- 
шкіл і комуністичних університетів.

Примітка 1. Розмір кожної сти
пендії встановлюється в двадцать 
п'ять червінцевих карбованців.

Примітка 2. Для висококваліфі
кованих і багатородинних робітників, 
що мають утриманців, можлива 
надвишка на основну стипендію 
до 50°/0.
6) 1°/0 (один відсоток) на виплату 

робітників, що навчаються під час 
праці на вечірних робітничих техні
кумах, профтехнічних курсах і на 
утримання промислово-технічних бі
бліотек при них, а так само для 
участи у видатках для утримання 
фабрично-заводських шкіл.

Примітка. Порядок розподілу за
значених у цьому пункті сум для 
окремих форм видатків, передбаче
них у ньому, встановляють шо-року 
за своєю згодою Наркомосвіта, 
ВРНГ УСРР і УкрБюро Проф
спілок.
79. Підліткам, шо вчаться в шко

лах й працюють на підприємствах 
протягом встановленої в законі для 
відповідного віку кількости годин, 
платить підприємство за встановленим 
для підлітків тарифом і цієї платні 
неможна відносити на рахунок зга
даних у арт. 7$-му відраховань.

80. Відраховання, зазначені в арт. 
75-му, роблять підприємства одночасно 
з виплатою заробітньої платні робіт
никам і службовцям, а саме виплачу
вання зазначених сум провадиться в 
порядку, шо його встановляють за 
своєю згодою Наркомосвіта, ВРНГ

• УСРР і Укрбюро Профспілок.

предприятий, произведенные ими по 
поглашению с органами Наркомпроса 
на культурно-просветительные учре
ждения, состоящие при данном пред
приятии или обслуживающие его.

78. Указанные в ст. 75-й отчисле
ния промышленных учреждений и 
предприятий распределить следующим 
образом:

а) 0,4% (четыре десятых процента)— 
на оплату стипендий для учащихся 
институтов, техникумов, рабфаков, 
совпартшкол и коммунистических 
университетов.

Примечание 7. Размер каждой сти
пендии устанавливается в двадцать 
пять червонных рублей.

Примечание Для высококва
лифицированных и многосемейных 
рабочих, имеющих иждивенцев, до
пускается надбавка к основной 
стипендии в размере до 50%.
б) 1% (один процент) на оплату 

рабочих, обучающихся в рабочее вре
мя в вечерних рабочих техникумах, 
профтехнических курсах и на содер
жание промышленно-технических би
блиотек при них, а также на участие 
в расходах по содержанию школ 
фабрично-заводского ученичества.

Примечание. Порядок распреде
ления указанных в сем пункте сумм 
по отдельным видам расходов, пре- 

' дусмотренных им, устанавливается 
ежегодно соглашением Наркомпроса, 
ВСНХ УССР и Укрбюро Профсоюза.

79. Оплата подростков, обучающих
ся в школах и работающих на пред
приятиях в течение установленного 
законом для соответствующего возра
ста количества часов, производится 
предприятием по установленному для 
подростков тарифу и не может быть 
отнесена насчет упомянутых в ст 75-й 
отчислений.

80. Отчисления, указанные вст. 75-й, 
производятся предприятиями одновре
менно с выплатой заработной платы 
рабочим и служащим, а самая выплата 
означенных сумм производится в по
рядке, устанавливаемом по соглашению 
Наркомпроса, ВСНХ УССР и Укрбюро 
Профсоюзов.
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81. Порядок стягання зазначених 8 
арт. 76-му відраховань встановляє 
Раднарком УСРР у спеціяльній по
станові».

II. Викласти арт. 125 Кодексу За
конів про Народню Освіту УСРР в 
такій редакції, замісць колишньої 
редакції:

«Арт. 125. Учнів робфаків, радпарт- 
шкіл і комуністичних університетів, 
що їх відряджують установи й підпри
ємства, зачисляється в установленому 
порядку на стипендії.

Виплачування їм утримання з ко
лишньої їхньої посади припиняється 
не пізніш од двох місяців з дня зара- 
ховання до школи.

Примітка. Справу про зарахо
ваний до школи має розвязати сама 
школа протягом місяця з дня, приз
наченою для прийому до даного 
шкільного закладу».

\\\. Арт. 126-й Кодексу Законів про 
Народню Освіту УСРР скасувати.

Харків, дня 13-го лютого 1924 р.

Голова Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету

Іїетровськшї.

Голова Ради Народніх Комісарів
В. Чубар.

Секретар Вуценко.

Огс лощено в .Вістях ВУЦВК і хгві;- 
ВІД 3 4 лютою 1024 І».. Ч. 45.

Ч. 6

Постанови Ради Народніх Комі
сарів.

49. Про преміювання за викриття особ, 
що свавільно рубають і беззаконно 
користають з лісів і лісових діль

ниць. 1

1. Для найпоспішнішої боротьби з 
свавільним рубанням і всілякими инши- 
ми формами беззаконного користуван
ня з лісів і лісових дільниць, встановити 
преміювання лісової сторожі, міліції,

81. Порядок взимания указанных е 
ст. 76-й отчислений устанавливается 
специальным постановлением Совнар
кома УССР.»

II. Изложить ст. 125-ю Кодекса 
Законов о Народном Просвещении 
УССР в следующей редакции, взамен 
прежней ее редакции:

<Ст. 125. Учащиеся Рабфаков, Сов
партшкол и Коммунистических Уни
верситетов, командируемые учрежде
ниями и предприятиями, зачисляются 
в установленном порядке на стипен
дии.

Выплата им жалованья по прежней 
их службе прекращается не позже, чем 
через два месяца со дня зачисления 8 
учебное заведение.

Примечание. Вопрос о зачислении 
в учебное заведение должен быть 
разрешен последним в течение ме
сячного срока со дня, назначенного 
для приема в данное учебное заве
дение».
Ш. Ст. 126-ю Кодекса Законов о 

Народном Просвещении УССР отме
нить.

Харьков, 13 февраля 1924 г.

Председатель Всеукраинского 
Исполнительного Комитета

Петровский.

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Чубар*,.

Секретарь ВУЦИК Л. Вуценкн.

Р&і'ііУ'Іликопапо ч -Вістях ВУЦВК и 
ХГВК" от 34 феіі]>ал;і 1934 г., .V: 45.

Постановления Совета Народных 
Комиссаров.

49. О премировании за обнаружение 
лиц, производящих самовольные по
рубки и незаконное пользование ле

сами и лесными угодиями.

1. В целях большей успешности 
борьбы с самовольными порубками и 
всякими другими видами незаконного 
пользования лесом и лесными угодийми, 
установить премирование лесной стра-
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членів Сільської Комісії Допомоги Збере
женню Лісів чи уповноважених ними 
громадян за викриття особ, що свавільно 
рубають і беззаконно користають з 
лісів і лісових дільниць, а також за 
розшукування свавільно зрубленого 
лісу й лісоматеріалів.

2. Джерело для видачі премій є:

а/ Бідрахунки від сум, від продажу 
конфіскованого при свавільному по
рубі лісу й лісових матеріялів, а так 
само й инших продуктів побічного 
користування в лісах—в розм ірі 30%;

6) відрахунки від сум фактично 
стягнених з лісопорушувачів утрат 
лісовому господарству й що надходять 
з прибуткового кошторису Всеукраїн
ського Управління Лісами-так само 
в розмірі 30*/о

3. Порядок виплати премій, їхні 
розміри і умови, через які виникає 
правр на одержання премій, встанов
люється Інструкцією, що її видає На
родній Комісаріят Справ Земельних у 
згоді з Народнім Комісаріятом Праці, 
Народнім Комісаріятом Фінансів і На
роднім Комісаріятом Юстиції.

Харків, дня 19-го лютого 1924 р.

Голова Ради Народніх Комісарів 
В. Чубар.

Керуючий Справами Раднаркому
Ф. Веш.

Секретар РНК І. Стрілкое.

Оголошено в „Вістях ВУЦВК* від 
12 березня 1024 р., ч. 59.

жи, милиции, членов Сельской Комис
сии Содействия Сбережению Лесов или 
уполномоченных ими граждан за обна
ружение лиц, производящих самоволь
ные порубки и незаконное пользова
ние лесом и лесными угодиями, а равно 
за розыскание самовольно срубленного 
леса и лесоматериалов.

2. Источником для выдачи премий 
служат:

а) отчисления от сумм, вырученных 
путем продажи конфискованного при 
самовольных порубках леса и лесных 
материалов, а также и иных продук
тов побочного пользования в лесах,— 
в размере 30%;

б) отчисления от сумм, фактически 
взысканных с лесонарушителей убыт
ков лесному хозяйству и поступающих 
по приходной смете Всеукраинского 
Управления Лесами—также в раз
мере—30%.

3. Порядок выплаты премий, разме
ры их и условия, при наличности 
которых возникает право на получе
ние премий, устанавливается Инструк
цией, издаваемой Народным Комисса
риатом Земледелия по соглашению 
с Народным Комиссариатом Труда, 
Народным Комиссариатом Финансов и 
Народным Комиссариатом Юстиции.

Харьков, 19 февраля 1924 г.

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Чубарь.

Управляющий Делами Совнаркома
Ф. Вега.

Секретарь СНК И. Стрелков.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК" от 
12 марта 1924 г., № 59.

50. Про боротьбу зі шніднинами 
садків.

З огляду на появу в садах сили 
шкідників златогузки й бояришниці, 
що роблять величезну шкоду україн
ському садівництву й уважаючи, що 
найраціональнішим і приступнішим 
заходом боротьби з цими шкідни
ками є здіймання їхніх гнізд у зимо-

50. О борьбе с садовыми вредителями.

Ввиду массового появления в садах 
вредителей златогузки и боярышницы, 
причиняющей огромный вред украин
скому садоводству, и считая что самой 
рациональной и доступной мерой 
борьбы с этими вредителями является 
снимание их гнезд в зимний период,
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вий період, для рішучої широкої і 
планомірної боротьби зі зазначеними 
шкідниками, Рада Народніх Комісарів 
постановляє:

1. Усі власники й орендарі плодо
вих садків мусять у зимовий період 
до 1-го березня очистити сади від 
гнізд гусениці,бояришниці й златогузки.

Примітка. Здійняті гнізда нале
жить обов‘язково спалити й ні в 
якому разі не залишати на землі.
2. Загальне керовництво в справі 

виконання цієї постанови покладається 
на земельні органи.

У звязку з цим земельним органам 
доручається розгорнути широку робо
ту в справі ознайомлення людности 
з значінням і засобами цієї боротьби 
через агрономічний персонал и видання 
спеціяльних плакатів і листівок.

3. Організацію боротьби й нагляд 
за виконанням її на місцях покласти: 
а) у сільських місцевостях—на райви
конкоми й сільради, 6} у містах—на 
міськвідкомгоспи.

Для найближчого контролю Райви
конкомом, Сільрадою й Відкомгоспом 
призначити райоиових контрольорів 
до 1-го березня 1924 р.

Примітка. Райоиових контрольо
рів призначається у згоді в Окр, 
Зем. Управлінням. У сільських місце
востях контрольорів можна призна
чувати у згоді з районовим органом.

4. Тих, що не виконали цієї поста
нови, після зазначеного в п. 1-ім цієї 
постанови речинця, Райвиконком штра
фує в розмірі 3 коп. золотом, з пере- 
рахованням на відповідний курс дня 
виплати, за кожне викрите в межах 
садків дерево, не очищене віл зимових 
гнізд згаданих шкідників. 5 6

Ч. 6

5. З цих штрафів райвиконкоми 
утворюють фонд для боротьби з шкід
никами в своїх районах.

6. Звіти про переведені роботи 
райвиконкоми подають до 1-го квітня 
в Окрземуправління, яке до 15 квітня 
збірні звіти подає в Губземуправлін- 
ня, а ці до 1-го червня подають в 
Народній Комісаріят Справ Земельних.

в целях решительной, широкой і: пла
номерной борьбы с указанными вре
дителями, Совет Народных Комиссаров 
постановляет:

1. Все владельцы и арендаторы пло
довых садов обязаны в зимний период 
до 1-го марта очистить сады от гнезд 
гусеницы, боярышницы и златогузки.

Примечание. Срезанные гнезда дол
жны быть обязательно сожжены и ни 
в коем случае не оставляемы на земле.
2. Обшее руководство по исполне

нию настоящего постановления возла
гается на земорганы.

В связис этим земорганам поручается 
развить широкую работу по ознако
млению населения со значением и спо
собами этой борьбы через агроперсо
нал и изданием специальных плакатов 
и листовок.

3. Организацию борьбы и наблюде
ние за выполнением ее на местах 
возложить: а) в сельских местно
стях—на райисполкомы и сельсоветы,
б) к городах—на гороткомхозм.

Для ближайшего контроля Райиспол
комом, Сельсоветом и Откомхозом 
назначить районных контролеров к 
1 марта 1924 г.

Примечание. Районные контролеры 
назначаются по соглашению с Окр. 
Зем. Управлен. В сельских местно
стях назначение контролеров может 
быть произведено по соглашению 
с районным органом.
4. На неисполнивших настоящее 

постановление, после указанного в 
п. 1 настоящего постановления срока, 
Райисполкомом налагается штраф в 
размере 3 коп. золотом, с переводом 
на соответствующий курс в день 
уплаты, за каждое обнаруженное 
в пределах садов дерево, не очищен
ное от зимних гнезд упомянутых 
вредителей.

5. Из поступивших штрафов Рай
исполкомы создают фонд по борьбе 
с вредителями в своих районах.

о. Отчеты о произведенных работах 
представляются Райисполкомами к 
1 апреля в ОЗУ, которое к 15 апреля 
сводные отчеты представляет ГЗУ, 
последние к 1 июня представляют НКЗ.

№ 6
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7. На розвиток цієї постанови На- 
; одньому Комісаріяту Справ Земельних 
надається право видавати додаткові 
інструкції.

Харків, дня 21-го лютого 1924 р.

Голова Ради Народніх Комісарів
В. Чубар.

Керуючий Справами Раднаркому
Ф. Непі.

Секретар РНК /. Стрглков.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК і ХГВК“ 
В:Л 6-го березня 1024 р., ч. :4.

Ч. 6

7. В развитие настоящего постано
вления НКЗ предоставляется право 
издания дополнительных инструкций.

Харьков, 21 февраля 1924 г.

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Чубаръ.

Управляющий Делами Совнаркома
Ф. 1Ьш.

Секретарь СНК И. Стрелков.

Раш убл и ковано в „Вістях ВУЦВК и 
ХГВК- от б марта 11*24 г.Л? .'4.

51. Положення про товарові біржі.

Касуючи постанови РНК від 21 лю
того 1922 року (36. Уз. ч. 8, арт. 
132) і У ЕР від 13 березня 1923 року 
(36. Уз. 1923 р. відділ ІІ-й, ч. */*» 
арт. 19), Рада Народніх Комісарів по
становила надати чинности нижче
поданому Положенню про товарові 
біржі.

1. Товарові біржі мають за мету:

а) виявляти попит і подачу дер
жавних, кооперативних і приватніх 
торговельних і промислових підпри
ємств та регулювати торговельні опе
рації між членами біржі, надаючи 
їм потрібні технічні придоби;

б) збірати й оголошувати відомости 
про ціни, про стан промисловосте 
про стан ринку, про довіз, запаси 
то-що;

в) погоджувати суперечки в торго
вельних операціях, укладених на біржі, 
на заклик одної з сторон.

2. Товарові біржі засновується при 
губерніяльних економічних нарадах 
на підставі ходатунку заінтересова
них підприємств, установ і особ, коли 
ці ходатунки уволить губерніяльна 
економічна нарада.

3. Товарові біржі чинять на під
ставі статуту, затверджуваного Ком- 
внуторгом, і користуються правом

51. Положение о товарных биржах.

В отмену постановления СНК от 
21 феврали 1922 года (С. У. № 8, 
ст. 1321 и УЭС от 13-го марта 
1923 года (С. У. 1923 года, Отдел 
11-й,* К* V,, ст. 19), Совет Народ
ных Комиссаров постановил ввести 
в действие нижеследующее Положение 
о товарных биржах.

1. Товарные биржи имеют своей 
целью:

а) выявление спроса и предложе
ния государственных, кооперативных 
и частных торговых и промышленных 
предприятий и регулирование торго
вых операций между членами биржи 
путем предоставления им необходи
мых технических удобств,

б) собирание и опубликование 
сведений о ценах, о положении про
мышленности, о состоянии рынков, о 
подвозах, запасах и т. п;

в) примирительное разрешение 
споров по торговым сделкам, совер
шенным на бирже по обращениям 
одной из сторон.

2. Товарные биржи учреждаются 
при губернских экономических сове
щаниях по ходатайству о том заин
тересованных предприятий, учрежде
ний и лиц, если эти ходатайства бу
дут уважены губернским экономиче
ским совещанием.

3. Товарные биржи действуют на 
основании устава, утверждаемого 
Комвнуторгом, и пользуются правами
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юридичної особи, мають печатку з 
своєю назвою і мусять утримуватися 
на свої кошти.

4. Органи товарової біржі є: за
гальні збори членів біржі, біржовий 
комітет і ревізійна комісія. Права й 
обов'язки цих органів і порядок їх
нього обрання і діяльности визначає 
статут.

5. Членами біржі можуть бути:
а) державні установи, державні тор

говельні й промислові підприємства та 
об'єднання;

б) кооперативні товариства й їхні 
об'єднання, що платять промисловий 
податок не нижче від 4-го розряду 
шо-до торговлі й 6 розряду-що-до 
промисловости;

в) приватні промислові торговельні 
підприємства, шо платять промисловий 
податок не нижче від 4-го розряду 
іцо-до торговлі й 6 розряду—що-до 
промисловости.

6. Зазначені в арт. 5 установи, 
об'єднання і підприємства приймаєть
ся в число членів біржі на прохання 
про це й на підставі ухвали біржового 
комітету, який мусить насамперед пере
свідчитися в комерційній солідчости про
хача, для чого має право зажадати пода
чі балансу, звітів і инших відомостей, 
що визначають його стан. Відмову прий
няти до членів біржі можна оскаржити 
до загальних зборів членів біржі, яких 
постанова є остаточна.

7. Окрім членів біржі, постійними 
або одноразовими одвідувачами можуть 
бути представники від ріжних уста
нов та підприємств і приватні особи. 
Правила й порядок допуску постійних 
і одноразових одвідувачів визначаєть
ся складом біржі.

8. Щоб здійснити вищезазначені 
(1 арт.) завдання, товарова біржа має 
право:

а) засновувати котировальні, екс
пертові й реєстраційні або инші до
поміжні для торговлі комісії; б)

б) засновувати й обсаджувати по
сади при біржі маклерів, авкціоністів,

К? 6

юридического лица, имеют печать с 
изображением своего наименования и 
должны содержаться на свои сред
ства.

4. Органами товарной биржи явля
ются: общее собрание членов биржи, 
биржевой комитет и ревизионная ко
миссия. Права и обязанности этих 
органов и порядок их избрания и 
действия определяются уставом.

5. Членами биржи могут быть:
а) государственные учреждения, 

государственные торговые и промы
шленные предприятия и об'единения;

б) кооперативные товарищества и 
их об'единения, уплачивающие про
мысловый налог не ниже 4 разряда 
по торговле и 6 разряда по промы
шленности;

в) частные промышленные торговые 
предприятия, уплачивающие промы
словый налог не ниже 4 разряда по 
торговле и 6 разряда по промышлен
ности.

6. Указанные в ст. 5 учреждения, 
об'единения и предприятия принима
ются в число членов биржи по прось
бе о том и на основании постановле
ния биржевого комитета, который 
обязан предварительно удостовериться 
в коммерческой солидности просителя, 
для чего имеет право затребовать 
предоставления балансов, отчетов и 
других сведений, определяющих его 
положение. Отказ в принятии в члены 
биржи может быть обжалован в об
щее собрание членов биржи, поста
новление которого окончательно.

7. Кроме членов биржи, постоян
ными или разовыми посетителями 
могут быть представители ВСЯКОГО 
рода учреждений и предприятий и 
частные лица. Правила и порядок- 
допущения постоянных и разовых 
посетителей определяются уставом 
биржи.

8. Для осуществления вышеуказан
ных (1 ст.) целей товарная биржа 
имеет право:

а) учреждать котировальные, экс
пертные регистрационные или иные 
вспомогательные для торговли Комис
сии;

б) учреждать и замещать должности 
при бирже—маклеров, аукционистов,
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диспетчерів, артільників й инш. і виро
бити інструкції для їхньої діяльности;

в) засновувати бюра довідок і кон
сультацій для членів і одвідувачів біржі 
в справах торговлі й промисловости 
і законодавства про них;

г) установляти для утримання біржі 
вступні й членські вкладки, виправляти 
на підставі сиеціяльних правил збір 
за укладення і реєстрацію на біржі 
операції, виправляти плату за одвіду- 
вання біржі з не членів її і за ско- 
ристання апаратом біржі; встановляти 
й виправляти штрафи й пеню за 
ламання статуту біржі й правил за
гальних зборів;

д) видавати бюлетені, довідочники 
й покажчики;

е) порушувати ходатунки перед 
губвиконкомами про організування 
при біржі нотаріяльної контори, яку 
належить відкрити з затвердження 
Народнього Комісаріяту Юстиції і 
яка функціонує на підставі Положення 
про Державний Нотаріат (36. Уз. 
1923 р., ч. 13, арт. 232);

ж) засновувати арбітражні комісії, 
шо чинять на підставі інструкцій, ви
даваних Комвнуторгом у згоді з На
роднім Комісаріатом Юстиції;

з) давати на вимогу органів Уряду 
висновки й відомости в справах, до
тичних торговлі й промисловости.

9. Усі нині існуючі товарові біржі 
мусять протягом 3-х місяців із дня 
оголошення цієї постанови перегля
нути свої статути відповідно до цієї 
постанови й подати їх на затверд
ження Комвнуторгові.

10. Комвнуторгові надається право 
видати інструкцію про порядок орга-
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диспетчеров, артельщиков и иные, и 
вырабатывать инструкции их деятель
ности;

в) учреждать справочные и консуль
тационные бюро для членов и посети
телей биржи по вопросам торговли и 
промышленности и законодательства 
о них;

г) устанавливать на содержание 
биржи вступительные и членские 
взносы, взимать на основании особых 
правил сборы за совершаемые и 
регистрируемые на бирже сделки, 
взимать плату за посещение биржи 
не членами ее и за пользование 
аппаратом биржи; устанавливать и 
взимать штрафы и пени за наруше
ние устава биржи и правил общих 
собраний;

д) издавать бюллетени, справочни
ки и указатели;

е) возбуждать ходатайство перед 
губисполкомами об организации при 
бирже нотариальной конторы, кото
рая подлежит открытию с утвержде
ния Народного Комиссариата Юсти
ции и функционирует во всем на 
основании Положения о Государствен
ном Нотариате (С. У. 1923 года, 
№ 13, ст. 232);

ж) учреждать арбитражные комис
сии, действующие на основании ин
струкций, издаваемых Комвнуторгом, 
по соглашению с Народным Комисса
риатом Юстиции;

з) давать по требованию органов 
Правительства заключения и сведения 
по делам, касающимся торговли и 
промышленности.

9. Все существующие ныне товар
ные биржи обязаны в 3 х месячный 
срок со дня опубликования сего по
становления пересмотреть свои уста
вы в соответствии с настоящим по
становлением и представить их на 
утверждение Комвнуторга.

10. Комвнуторгу предоставляется 
право издавать инструкцию о порядке
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иізації і діяльности товарових 
бірж, а також видати для їхнього 
керування типовий статут.

Харків, дня 23-го лютого 1924 р.

Голова Ради Народніх Комісарів
В. Чубар.

Керуючий Справами РНК Ф. Беш.

Секретар РНК І. Стрілко*.

Оголошено в .Нігтях ВУЦВІС і ХГВК" віл 
12 березня 1924 р, ч. 5».

Ч. 6

организации и деятельности товар
ных бирж, а также издать для их 
руководства типовой устав.

Харьков. 23 февраля 1924 г.

Председатель Совета Народных Комис
саров В. Чубарь.

Управляющий Делами Совнаркома
Ф. Бега.

Секретарь СНК И. Стрелков.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВКі ХГВК- 
от 12 марта 1924 г., >Ь 59.

Постанови Всеукраїнського Цент 
ралького Виконавчого Комітету 

та Ради Народніх Комісарів.

$2. Про переїзд інвалідів.

Щоб впорядкувати переїзд інвалідів 
по Республіці, Всеукраїнський Цент
ральний Виконавчий Комітет і Рада 
Народніх Комісарів постановляють:

1. Палати органам Соціяльного За
безпечення право направляти інвалі
дів з губермі до губерні й видавати 
документи на пільговий переїзд тільки 
додержуючися таких правил:

а) при їзді інвалідів для зарахований 
до трудових установ Соціяльного За
безпечення чи до шкільних закладів 
Соціяльного Забезпечення і Народ- 
нього Комісаріяту Освіти для навчання 
і перенавчання, коли викликають ор
гани Народньоіо Комісаріяту Соціяль
ного Забезпечення чи Народнього Ко
місаріяту Освіти місця призначення;

б) при переміщенні інваліда з одної 
установи Соціяльного Забезпечення до 
имшої чи при зміні, за бажанням ін
валіда, місця одержування пенсії, коли 
е згода органів Соціяльного Забезпе
чення місця призначення;

•) при переході інваліда на утри
мання родичів, шо мешкають в иншій

губерні;

135

Постановления Всеунраинского 
Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных 

Комиссаров.

52. О передвижении инвалидов.

В целях упорядочения передвижения 
инвалидов по Республике, Всеукраин- 
ский Центральный Исполнительный 
Комитет и Совет Народных Комисса
ров постановляют:

1. Предоставить органам Социаль
ного Обеспечения право направлять 
инвалидов из губернии в губернию и 
выдавать документы на льготный 
проезд лишь при соблюдении следую
щих условий:

а) при поездке инвалидов для за
числения в трудовые учреждения Со
циального Обеспечения или в учебные 
заведения Социального Обеспечения 
и Народного Комиссариата Просвеще
ния для обучения и переобучения, 
при наличии вызова органами Народ
ного Комиссариата Социального Обес
печения или Народного Комиссариата 
Просвещения места назначения;

б) при переводе инвалида из одного 
учреждения Социального Обеспечения 
в другое или при перемене, при же
лании инвалида, места получения 
пенсии, при наличии согласия органов 
Социального Обеспечения места на
значения;

в) при переводе инвалида на ижди
вение родственников, живущих в 
другой губернии:
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г) при їзді інваліда, що перебуває 
в закритій установі Соціяльного За
безпечення чи в шкільному закладі, в 
відпустці й при поверненні з відпу
стки.

Примітки 1. Інваліди, що без 
поважних причин просрочать від
пустку більш як на тиждень, втра
чають право на пільговий переїзд.

Примітка 2. Направляти інва
лідів до розпорядження органів здо
ров'я для протезування, курортового 
чи спеціяльного лікування і вида
вати їм зі Соціяльного Забезпечення 
пільгові літери без попереднього 
дозволу Народнього Комісаріяту 
Соціяльного Забезпечення і погод
ження з органом Здоров'я катего
рично забороняється.

2. Порядок переїзду інвалідів на 
пільгових підставах з УСРР до 
инших Республік Спілки й назад ре
гулюється особливими згодами між 
Народнім Комісаріятом Соціяльного 
Забезпечення УСРР і Народнім Комі
саріятом Соціяльного Забезпечення 
відповідних Республік.

3. У непередбачених в арт. 1-м ви
падках, направляти інвалідів і вида
вати їм пільгові літери можна тільки 
за дозволом Народнього Комісаріяту 
Соціяльного Забезпечення.

4. Забороняється органам Соціяль
ного Забезпечення виряжати інвалі
дів не до кінцевого місця призначення, 
а до одного з проміжних чи до 
Народнього Комісаріяту Соціяльного 
Забезпечення без його дозволу. 5

5. В разі приїзду інваліда з доку
ментами, виданими органами Соціяль
ного Забезпечення чи иншими дер
жавними установами без додержання 
правил цієї постанови,—Завідувачі 
Губерніяльних Відділів Соціяльного 
Забезпечення і Народній Комісаріят 
Соціяльного Забезпечення можуть не 
зарахувати цього інваліда на Соціяль- 
не Забезпечення і, за бажанням 
прибулого інваліда, мусять негайно 
вирядити його назад.

Ч. 6

г) при поездке инвалида, находя
щегося в закрытом учреждении Со
циального Обеспечения или в учебном 
заведении в отпуск и при возвращении 
из него.

Примечание 1. Инвалиды, без 
уважительных причин просрочи
вающие отпуск больше чем на одну 
неделю, теряют право на льготный 
проезд.

Примечание 2. Направлять инва
лидов в распоряжение органов 
Здравоохранения для протезиро
вания, курортного или специального 
лечения и выдавать им от Социаль
ного Обеспечения льготные литеры 
без предварительного разрешения 
Народного Комиссариата Социаль
ного Обеспечения и согласования с 
органом Здравоохранения—катего
рически воспрещается.
2. Порядок передвижения инвалидов 

на льготных основаниях из УССР в 
другие Республики Союза и обратно 
регулируется особыми соглашениями 
Народного Комиссариата Социального 
Обеспечения УССР с Народными Ко
миссариатами Социального Обеспе
чения соответствующих Республик.

3 В непредусмотренных ст. 1-й 
случаях, направление инвалидов и 
выдача им льготных литер допускается 
лишь с разрешения Народного Комис
сариата Социального Обеспечения.

4. Воспрещается органам Социаль
ного Обеспечения отправлять инва
лидов не до конечного пункта назна
чения, а до одного из промежуточных 
или в Народный Комиссариат Со
циального Обеспечения без разрешения 
последнего.

5. В случае прибытия инвалида с 
документами, выданными органами 
Социального Обеспечения или другими 
государственными учреждениями без 
соблюдения правил настоящего поста
новления,—Заведующие Губернскими 
Отделами Социального Обеспечения и 
Народный Комиссариат Социального 
Обеспечения могут не зачислять дан
ного инвалида на социальное обеспе
чение и, по желанию прибывшего 
инвалида, обязаны немедленно напра
вить его обратно.
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6. Винні в порушенні цієї поста
нови відповідають в порядкові арт. 
арт. 106 і 108 Кримінального Кодексу.

7. Народньому Комісаріятові Со- 
ціяльного Забезпечення доручається 
видати на розвиток цієї постанови 
відповідну інструкцію й накази.

Харків, дня 23-го лютого 1924 р.

За Голову Всеукраїнського Цент
рального Виконавчого Комітету 

А. Мед кедів.

Голова Ради Народніх Комісарів
Чубар.

Секретар ВУЦВК'у А. Буценко.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК і ХГВК“ від 
в березня 1924 р., ч. 54.

53. Про продовження речинця подачі 
заяв в справі повернення вкладок 
єдиного сільсьно-господарсьного по
датку 1923/24 р. для господарств 
перши* двох груп що-до землезабез-

печености, які не мають худоби.
Уважаючи на невчасне ознайомлення 

на місцях з постановою ВУЦВК від 17 
жовтня 1923 року «Про повернення 
господарствам перших двох груп, що 
не мають худоби, зроблених ними 
вкладок сільсько-господарського по
датку» (36. Уз. 1923 р., ч. 37, арт. 
517), Всеукраїнський Центральний Ви
конавчий Комітет і Рада Народніх 
Комісарів постановляють:

Речинец подачі заяв про повер
нення вкладок єдиного сільсько-госпо
дарського податку для платників пер
ших двох груп шо-до землезабезпе- 
чености, які не мають худоби, про
довжити до 1-го квітня 1924 року 

Цій постанові надати чинности те
леграфом.

Харків, дня 23-го лютого 1924 р.
За Голову Всеукраїн. Центральн.
Виконавчого Комітету А. Медведів.
Заст. Голови Ради Народніх

Комісарів Владимирський.
Секретар ВУЦВК А. Буценко.

Оголошено н .Вістях ВУЦВК і ХГВК“ від 
29 ЛЮТОГО 1924 р., ч. 49.

Ч. 6

6. Виновные в нарушении настоя
щего постановления подлежат ответ
ственности в порядке ст. ст. 106 и 
108 Угол. Код.

7. Народному Комиссариату Со
циального Обеспечения поручается 
издать в развитие настоящего поста
новления соответствующую инструк
цию и распоряжения.

Харьков, 23 февраля 1924 г.

За Председателя Всеукраинского
Центрального Исполнительного

Комитета А. Медведев.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров Чубарь.

Секретарь ВУЦИК А. Буценко.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК і ХГВК‘ 
от 6 марта 1924 г., Н 54.

№ 6

53. О продлении срока подачи за
явлений по возврату взносов еди
ного сельско-хозяйственного налога 
1923 24 г. для хозяйств первых двух 
групп по землеобеспеченности, не 

имеющих скота.
В виду несвоевременного ознако

мления на местах с постановлением 
ВУЦИК от 17 октября 1923 года 
«О возврате хозяйствам первых двух 
групп, не имеющим скота, произведен
ных ими взносов сельско-хозяйствен
ного налога» (С. У. УССР 1923.года, 
№ 37, ст. 517), Всеукраинский Цен
тральный Исполнительный Комитет и 
Совет Народных Комиссаров поста
новляют:

Срок подачи заявлений о возврате 
взносов единого сельско-хозяйствен
ного налога для плательщиков первых 
двух групп по землеобеспеченности, 
не имеющих скота, продлить до 1 го 
апреля 1924 года.

Настоящее постановление ввести в 
действие по телеграфу.

Харьков, 23 февраля 1924 г.
За Председателя Всеукраин. Центральн.

Исполнительн. Комитета^. Медведев.
Зам. Председателя Совета Народных 

Комиссаров М. Владимирский.
Секретарь ВУЦИК А. Буценко.

Распубликовано в .Вістях ВУЦ8К і 
ХГВК- от 29 февраля 1924 г., ,\а 49.
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54. Про зміну арт. 112 Кримінального 
Коденсу УСРР.

Всеукраїнський Центральний Вико
навчий Комітет і Рада Народніх Ко
місарів постановляють:

Арт. 112 ч. 2 Кримінального Ко
дексу (36. Уз. 1923 р.,ч. 36, арт. 511) 
викласти в такій редакції:

«Ув'язнення, як запобіжні заходи з 
особистих або грошолюбних мотивів, 
карається згідно з 2 ч. арт. 106».

Харків, дня 23-го лютого 1924 р.

За Голову Всеукр. Центрального 
Виконав. Комітету А. Медведів.

Ч. 6

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів В ладим ирськи її.

Секретар ВУЦВК А. Буцепко.

Оголошено в „Вістях ВУЦВК і ХГВК“ 
від і березня 1924 р., ч. 50.

54. Об изменении ст. 112 Уголовного 
Кодекса УССР.

Всеукраинский Центральный Испол
нительный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров постановляют:

Ст. 112. ч. 2 Уголовного Кодекса 
(С. У. 1923 г., № 36, ст. 511) изло
жить в следующей редакции:

«Заключение под стражу в качестве 
меры пресечения из личных, либо 
корыстных видов карается наказа
ниями, предусмотренными 2. ч.ст. 106».

Харьков, 23 февраля 1924 г.

За Председателя Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета А. Медведев.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров .1/. Владимирский.

Секретарь ВУЦИК А. Бццснко.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК і 
ХГВК- от 1 марта 1924 г., № 50.

55/ Положення про Бюра Скарг Робіт- 
ниче-Селянської інспекції України.

Всеукраїнський Центральний Вико
навчий Комітет і Рада Народніх Ко
місарів постановили:

1. Для розгляду скарг, заяв і пові
домлень, що в них зазначається про 
зневажливе ставлення до трудящих, 
бюрократизм, тяганину й инші хиби 
деожапараіу, засновується при На- 
родньому Комісаріятові Робітниче-Се- 
лянської Інспекції й його Губерніяль- 
них відділах Центральне і Місцеве 
Бюра Скарг.

2. Скарги й заяви приймають Бюро 
Скарг від трудящих і від установ та 
організацій у писаній формі чи сло
весно без ніякої оплати гербовим і 
канцелярійним збором, з тим що кож
ний трудящий може подавати заяви 
до Бюра Скарг не тільки гро факти, 
що дотикаються його персонально, 
але й про всі спостережені хиби й 
безладдя держапарату, хоч би це й не 
дотикалося його персональних інте
ресів.

55. Положение о Бюро Жалоб Рабоче-
Крестьянской Инспекции Украины.

Всеукраинский Центральный Испол
нительный Комитет и Совет Народ
ных Комиссаров УССР постановили:

1. Для рассмотрения жалоб, заявле
ний и сообщений, содержащих ука
зания на пренебрежительное отноше
ние к трудящимся, бюрократизм, во
локиту и другие недостатки госаппа
рата, учреждается при Народном 
Комиссариате Рабоче - Крестьянской 
Инспекции и его Губернских Отделах 
Центральное и Местное Бюро Жалоб.

2. Жалобы и заявления принима
ются Бюро Жалоб от -трудящихся и 
от учреждений и организаций в пись
менной или словесной форме без 
всякой оплаты гербовым и канцеляр
ским сбором, при чем каждый тру
дящийся может делать заявления в 
Бюро Жалоб не только о фактах, 
лично его касающихся, но и о всех 
наблюдаемых им недостатках и не- 
устройствах госаппарата, хотя бы 
ими не были затронуты его личные 
интересы.
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Бюро Скарг використовує повідом
лення й дописи, шо з'являються в пресі, 
про тяганину і инш. дефекти та хиби 
держапарату, призначаючи для цього 
відповідні розслідування на загальних 
підставах.

3. Скарги на чинність і накази . 
районових і окружних органів влади, 
а так само й Губерніяльних Відділів 
належить подавати на розгляд Губер
ніяльних Бюрів Скарг.

4. Скарги на чинність і накази Губ- 
виконкомів і їхніх Президій, Нарко
матів і инш. центральних установ 
належить подавати на розгляд Цен
трального Бюра Скарг.

5. У Центральному Бюрі Скарг 
справи розглядає комісія в складі: 
Члена Колегії Народнього Комісаріяту 
Робітниче-Селянської Інспекції (він же 
Голова), Керовника Центрального Бюра 
Скарг і представника Укрбюра Проф
спілок.

6. Усі справи місцевих Бюрів Скарг 
розглядає комісія в складі: Завідувача 
відповідної Інспекції Р. С. і. (Голова), 
представника Губерніяльної Контроль
ної Комісії й Губпрофради.

7. Місцеві Бюра Скарг свого апа
рату не мають, працюють під безпо
середнім керовництвом Завідувача Гу- 
берніяльного Відділу Робітниче-Селян
ської Інспекції або його Заступника, 
використовуючи загальний апарат ін
спекції.

8. Порядок праці Бюра Скарг ви
значається в спеціяльній інструкції, 
шо її затверджує Народній Комісар 
Робітниче-Селянської Інспекції УСРР.

Харків, дня 23-го лютого 1924 р.

За Голову Всеукраїнського
Центрального Виконавчого 

Комітету А. Медведів.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

Секретар ВУЦВК А. Куценко.

Оголошено п „Вістях ВУЦВК і ХГВК" 
під 4-го березня 1024 р., ч. 52.

Ч. 6

Бюро Жалоб испо-льзовывает появ
ляющиеся в прессе сообщения и кор
респонденции, касающиеся волокиты 
и т. п. дефекты и недочеты госаппа
рата, назначая по ним соответствую
щие расследования на общих осно
ваниях.

3. Жалобы на действия и распоря
жения районных и окружных органов 
власти, а равно и Губернских Отде
лов подаются на рассмотрение Губерн
ских Бюро Жалоб.

4. Жалобы на действий и распоря
жения Губисполкомов и их Прези
диумов, Наркоматов и друг, централь
ных учреждений подаются на рас
смотрение Центрального Бюро Жалоб.

5. В Центральном Бюро Жалоб дела 
рассматриваются комиссией в составе 
Члена Коллегии Народного Комисса
риата Рабоче-Крестьянской Инспекции 
(он же Председатель), Управляющего 
Центральным Бюро Жалоб и предста
вителя Укрбюро Профсоюзов.

6. Все дела местных Бюро Жалоб 
рассматриваются комиссией в составе 
Заведующего соответствующей Ин
спекции РКИ (Председатель), пред
ставителя Губернской Контрольной 
Комиссии и Губпрофсовета.

7. Местные Бюро Жалоб своего 
аппарата не имеют, работают под 
непосредственным руководством Заве
дующего Губернским Рабкрином или 
его Заместителя, используя общий 
аппарат Инспекции.

8. Порядок работы Бюро Жалоб 
определяется особой инструкцией, ут
верждаемой Наркомом РКИ УССР.

Харьков, 23 февраля 1924 г.

За Председателя Всеукраинского
Центрального Исполнительного 

Комитета А. Медведев.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Чубарь.

Секретарь ВУЦИК А. Куценко.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК і 
ХГВК- от 4 марта 1924 г., Л& 52.

№ 6
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Постанови Всеукраінсьного Цен
трального Виконавчого Комітету.

56. Про надання пільг чєрвоноармій- 
сьним родинам при поданні скарг на 
неправильне оподаткований єдиним 

с. г. податком.

Щоб надати господарствам червоно- 
армійських родин широкі пільги при 
поданні скарг на неправильне оподат
кований с. г. податком, Всеукраїнський 
Центральний Виконавчий Комітет по
становляє;

1. У вилучення з арт. арт. 28, 29 і 33 
постанови ВУЦВК і РНК від ЗО травня 
1923 р. «Про організацію апарату що 
до оподатковання та стягання єдиного 
сільсько-господарьского податку» (36. 
Уз. 1923 р., ч. 22—23, арт. 328) на
дати червоноармійським родинам право 
подавати заперечення та скарги на 
неправильне оподатковання єдиним 
сільсько-господарьским податком до 1 
квітня 1924 року.

2. Доручити НКФ відповідно до цієї 
постанови змінити інструкцію шо-до 
переведення єдиного сільгосп. податку 
від 21 травня 1923 року.

3. Цій постанові надати чинности
телеграфом.

Харків, дня 23-го лютого 1924 р.

За Голову Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету 

Член Президії А. Медведів.

Секретар ВУЦВК А. Буценко.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК і ХГВК- від 
2 березня 1924 р., ч. 51.

Ч. 6

Постановления Всеунраинсного 
Центрального Исполнительного 

Комитета.

56. О предоставлении льгот семьям 
красноармейцев при подаче жалоб на 
неправильное обложение по единому 

с.-х. налогу.

В целях предоставления хозяйствам 
семей красноармейцев более широких 
льгот при подаче жалоб на неправиль
ное обложение с.-х. налогом, Всеукра- 
инский Центральный Исполнительный 
Комитет постановляет:

1. В из'ятие из ст. ст. 28, 29 и 
33 постановления ВУЦИК и СНК от 
30 мая 1923 г. «Об организации ап
парата по обложению и взиманию 
единого сельско - хозяйственного на
лога» (С. У. за 1923 г., № 22—23, 
ст. 328) предоставить семьям 'красно
армейцев право подавать возражения 
и жалобы на неправильное обложение 
единым сельхоз. налогом до 1 апреля 
1924 года.

2. Поручить НКФ в соответствии 
с настоящим постановлением изме
нить инструкцию по проведению еди
ного сельхоз. налога от 21 мая 1923 г.

3. Настоящее постановление ввести
в действие по телеграфу.

Харьков, 23 февраля 1924 г.

За Председателя Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Коми
тета Член Президиума А. Медведев.

Секретарь ВУЦИК А. Буценко.

Распубликованов.Вістях ВУЦВК и ХГВК-, 
от 2 марта 1924 г., № 51.

№ 6

57. Положення про друкарню 
„Червоний Друк*. 1

1. На підставі постанови Президії 
ВУЦВК від 13-го лютого 1924 року, 
Перша радянська друкарня при Керу
ванні Справами ВУЦВК і друкарня 
«Комуніст» при Секретаріяті ЦККП(б)У 
об'єднуються в єдину госпо
дарчу цілість; об'єднання дістає

57. Положение о типографии „Красная 
Печать".

1. На основании постановления 
Президиума ВУЦИК от 13-го февраля 
1924 г. Первая советская типография 
при Управлении Делами ВУЦИК и 
типография «Коммунист» при Секре
тариате ЦККП(б)У об'единяются в 
одно хозяйственное целое с прнсво-
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назву: «Червоний Друк» (об'єднані дру
карні ВУЦВК і «Комуніст»).

2. До друкарні «Червоний Друк» 
переходить все майно друкарні ВУЦВК 
і друкарні «Комуніст», яке складається 
з машин, обладновання, приналежно
стей, обігових капіталів, паперових 
запасів і инш. матеріалів, шо належать 
друкарням зі всім їхнім активом і 
пасивом по балансу на 15 лютого 
1924 року. У володіння друкарні 
«Червоний Друк» переходять також 
будівлі, шо в них розташовані дру
карні: по Пушкинській вул. ч 31 і вул. 
К. Лібкнехта ч 13, а також закріплені 
за ВУЦВК будинки, шо прилягають до 
друкарні, по вул. К. Лібкнехта ч 11 і 
Сумському провулку ч 5.

Ч. 6

3. Друкарня «Червоний Друк» є 
незалежна в своїй діяльности від уста
нов, під зарядом яких перебували 
друкарні, шо увійшли до складу об'
єднання; засади її заряду викладені 
в цьому положенні.

4. Друкарні «Червоний Друк» на
дається всі права юридичної особи; 
зокрема, вона має право, додержуючись 
чинних і тих, що їх можна видати 
узаконень:

а) набувати та збуватись прав на 
всіляке майно;

б) укладати всілякі договори та 
зобов'язання, зобов'язуватися вексель- 
ово, дисконтувати векселі, провадити 
всілякі кредитові й вкладкові операції 
в державних і инших кредитових 
установах, шо знаходяться на тери
торії УСРР та за її межами;

в) провадити всі комерційні операції, 
що випливають з роду її діяльности;

г) одержувати представництва звя- 
заних з її діяльністю організацій, 
установ і особ;

д) закіадати свої філії, контори та 
агенства на території УСРР і по-за 
її межами;

е) вступати яко спільник в об'єд
нання, що мають з нею звязок через 
рід діяльности;

ением об'единению наименования: 
«Красная печать» (об'единенные типо
графии ВУЦИК и «Коммунист»).

2. К типографии «:Красная Печать» 
переходит все имущество типографии 
ВУЦИК и типографии «Коммунист», 
состоящее в машинах', оборудовании, 
принадлежностях, оборотных капита
лах, запасах бумаги и проч. матери
алах, принадлежащих типографиям со 
всем их активом и пассивом по ба
лансу на 15-е февраля 1924 года. 
Равным образом во владение типо
графии «Красная Печать» переходят 
строения, непосредственно занятые 
типографиями: по Пушкинской ул. 
№ 31 и ул. К. Либкнехта К? 13, а 
также закрепленное за ВУЦИК домо
владение, примыкающее к типографии, 
по ул. К. Либкнехта К® 11 и Сум
скому переулку К® 5.

3. Типография «Красная Печать» 
независима в своей хозяйственной 
деятельности от учреждений, в веде
нии коих находились типографии, 
вошедшие в состав об'единения, и 
управляется на основаниях, изложен
ных в настоящем положении.

4. Типография «Красная Печать» 
наделяется всеми правами юридиче
ского лица, в • частности—она имеет 
право с соблюдением действующих и 
могущих быть изданными узаконений:

а) приобретать и отчуждать права 
по всякого рода имуществу;

б) вступать во всякого рода дого
воры и обязательства, обязываться 
векселями и учитывать их, производить 
всякого рода кредитные и вкладные 
операции в государственных и иных 
кредитных учреждениях, находящихся 
на территории УССР и за ее преде
лами;

в) производить все коммерческие 
операции, вытекающие из рода ее 
деятельности;

г) получать представительства свя
занных с нею по роду деятельности 
организаций, учреждений и лиц;

д) открывать свои отделения, конторы 
и агентства на территории УССР и 
за ее пределами;

е) вступать в качестве пайщика в 
об'единения, имеющие связь с ней по 
роду деятельности;
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ж) позивати та відповідати на суді.
5. Друкарня має печатку зі зазна

ченням своєї назви.
6. Керувати справами друкарні має 

Правління, що складається з трьох 
членів. Одного з членів призначає 
Керування Справами ВУЦВК, другого— 
Секретаріят ЦККП(б)У та третього— 
голову—призначається за згодою обох 
зазначених установ. Кожна з цих 
установ має право відкликати призна- 
ченного нею члена Правління та 
заступити його иншим.

7. Членам Правління можна ухва
лити винагороду, яку виплачується з 
коштів друкарні. Розмір винагороди 
встановляється за згодою адміністрації 
ВУЦВК і Секретаріяту ЦККП(б)У.

8. Правління заряджує всіма спра
вами, капіталами та майном друкарні, 
укладає від її імени всі договори, акти, 
угоди, видає та дисконтує векселі, 
видає довірености, доглядає та конт
ролює діяльність урядових особ дру
карні, запрошує та звільнює робіт
ників друкарні, надсилає баланси й 
звіти про діяльність друкарні ВУЦВК 
і Секретаріяту ЦККП(б)У, шо їм 
воно підзвітне в своій діяльности, в 
терміни й за формами після вказівок 
останніх.

9. Векселі, довірености, договори 
та ичш. акти, а також вимоги на 
зворотне отримання сум типографіі з 
кредитових установ, повинні підпису
вати голова та один з членів Пра
вління. Біжучу кореспонденцію та чеки 
на біжучі рахунки підписує голова 
або один з членів Правління, спеці- 
яльно на це уповноважений. Щоб 
отримати з почти всіляки почтові 
пакунки, грошові суми та документи- 
досить підпису одного члена Правління 
з відтиском печатки друкарні.

10. Правління має право клопотати 
в державних установах і в урядових 
особ без особливої на те довірености, 
а також дозволяється Правлінню упов
новажувати на те урядових особ дру
карні чи сторонніх особ.

ж) искать и отвечать на суде.
5. Типография имеет печать с 

обозначением своего наименования.
6. Управление делами типографии 

принадлежит Правлению, состоящему 
из трех членов, из коих один член 
назначается Управлением Делами 
ВУЦИК, второй—Секретариатом ЦКК 
П(б)У и третий—председатель—по со
глашению обоих указанных учре
ждений. Каждое из этих учреждений в 
праве отозвать назначенного им члена 
Правления и заменить его другим.

7. Членам Правления может быть 
установлено вознаграждение, уплачи
ваемое из средств типографии, размер 
коего устанавливается соглашением 
администрации ВУЦИК и Секретариата 
ЦККП(б)У.

8. Правление распоряжается всеми 
делами, капиталами и имуществом 
типографии, заключает от ее имени 
все договоры, акты, сделки, выдает и 
и учитывает векселя, выдает доверен
ности, осуществляет надзор и контро
лирует деятельность должностных лиц 
типографии, приглашает и увольняет 
работников типографии, представляет 
балансы и отчеты о деятельности 
типографии ВУЦИК'у и Секретариату 
ЦККП(б)У, коим оно подотчетно 
в своей деятельности, в сроки и по 
формам по указанию последних.

9. Векселя, доверенности, договоры 
и др. акты, равно требования на 
обратное получение сумм типографии 
из кредитных установлений, должны 
быть подписываемы председателем и 
одним из членов Правления. Текущая 
корреспонденция и чеки по текущим 
счетам подписываются председателем 
или одним из членов Правления, 
специально на то уполномоченным. 
Для получения с почты всякого рода 
почтовых отправлений, денежных сумм 
и документов достаточно подписи 
одного члена Правления с приложе
нием печати типографии.

10. Правление имеет право ходатай
ствовать в государственных учрежде
ниях и у должностных лиц без особой 
на то доверенности, равно дозволяется 
Правлению уполномачивать на то 
должностных лиц типографии или 
сторонних лиц.
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11. Правління мас право або виді
лити зі свого складу одного члена 
директора-розпорядчика, шо має за- 
ряджувати всіма справами друкарні— 
або запросити на це директора-розпо
рядчика зі сторонніх особ.

12. Чистий прибуток, шо його 
можна отримати в наслідок діяльности 
друкарні, росподіляється після закін
чення операційного року та після 
затвердження звіту Правління адміні
страцією ВУЦВК і Секретаріатом 
ЦККІІ(б)У таким чином: 50% ідуть 
на поліпшення та розширення про
дукції і придбання нових машин, а 
50% обертається на здешевіння вар
тості» газет: «Комуніст», ■*Пролета
рю», «Селянська Правда» і «Вісти 
ВУЦВК і ХГВК».

13. Друкарню звільнюється від всіх 
державних і місцевих податків та 
зборів.

14. З виданням цієї постанови ка
сується постанову ВУЦВК від 22-го 
квітня 1922 року «Про Першу Ра
дянську Друкарню ВУЦВК» (36. Уз. 
1922 р., ч. 20, арт. 312).

15. Друкарню ліквідується та роз
поділяється її майно за згодою Керу
вання Справами ВУЦВК зі Секрета
ріатом ЦККП(б)У постановою Президії 
ВУЦВК.

Харків, дня 27 лютого 1924 р.

За Голову Всеукраїнського
Центрального Виконавчого Комітету 

Член Президії А. Медпсдів.

Секретар ВУЦВК А. Луценко.

Оголошено п .Вістях ВУЦВК і ХГВК- 
від 7 березня 1924 р., ч. 55.

11. Правление имеет право либо 
виделить из своего состава для 
непосредственного ведения всех дел 
типографии одного члена директора- 
распорядителя, либо пригласить для 
этой цели директора-распорядителя из 
сторонних лиц.

12. Чистая прибыль, могущая 
получиться в результате деятельности 
типографии, распределяется, по окон
чании операционного года и по 
утверждении отчета Правления админи
страцией ВУЦИК и Секретариатом 
ЦККП(б)У, следующим образом: 50°/# 
поступают на улучшение и расшире
ние производства и приобретение 
новых машин, а 50% обращаются на 
удешевление стоимости газет: «Комму
нист», «Пролетарий» .«Селянская Прав
да» и «Вісти».

13. Типография освобождается от 
всех государственных и местных нало
гов и сборов.

14. С изданием настоящего поста
новления отменяется постановление 
ВУЦИК от 22-го апреля 1922 года 
«О Первой Советской Типографии 
ВУЦИК» (С. У. за 1922 г., № 20, ст. 
312).

15. Ликвидация типографии и рас
пределение ее имущества производится 
по соглашению Управления Делами 
ВУЦИК с Секретариатом ЦККП(б)У 
постановлением Президиума ВУЦИК.

Харьков, 27 февраля 1924 г.

За Председателя Всеукраииского 
Центрального Исполнительного Коми
тета Член Президиума А. Медведев.

Секретарь ВУЦИК А. Луценко.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК и ХГВК" 
от 7 марта 1924 г., № 55.

Н«д*нни Народлого Комісаріату Юстиції

Замовленні ч. 1555. Тир 6000 пр.

4-й тии. «Трансаеч.»тп» ИКПС.амена В. И. Межалукя. Го нчароиокпй бульвар, >е 6—2.
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Лрьлгтврі Ых км\ж, іімаОткіГ

1-І ІНШІ [Ціііііі]

З Б І Р Н И К
У З А К О Н Е Н Ь  Т А

Р О С П О Р Я Д Ж Е Н Ь

[345 (47.71) ЗІ
Лрслгтарии Всех студи, соїдитОтгс»!

1-і ИДДНІЕ (іффщшш)

С О Б Р А Н И Е
= Ї31НВНЕІ1Й II

НШРІІШИІ
Рііішів-Смшміго Уріду Унріїна

1924 р.
Рабочі-Крест. Правнтвіьства Україну

1924 г.

2 квітня 1924 р. Ч. 7 ВМ* ПЕРШИЙ 2 апреія 1924 г.' Цо ~[ Отдел ПЕРВЫЙ

З И І С Т

Постанови ВУЦВК і РНК
(31 січня, 7, І і, 21. 23 лютою, 5—19 

березня 1924 р.).
58. Про погубсрніяльві грошові еквіва

ленти заміни пула жита по податку.
59. Про иогуберніяльні грошові еквіва

ленти заміни пуда жита по податку.
60. І1|Ю иогубервіяльні грошові еквіва

ленти заміни нуда жита по податку.
01. Про порядок справляння р&йоновнх 

зборів.
02. Про зміну арт. арт. 24 і 2® Тимчасо

вого Подолання про місцеві фінанси.
03. Про Амністію в день роковин Міжна-

роднього Дня Робітшіці.8 березня 1924 р.
04. Про ліквідацію Особливої Секції від

будови сільського господарства та за- 
іюбігнення голодові при Комітеті Допо
моги Сілм'ькому Господарству при 
ИУЦИК

05. Про иогубервіяльні грошові еквіва
ленти заміни пуда жита по податку.

«иі. Про заі-новання Комісії Допомоги 
Цомлсіїряджснню і про положення про ці 
Комісії.

07. ІІ(ю право громадян зміняти свої прі
звища А імена.

«8. ІІво заборону соцінлміо-небсзпсчним 
громадянам перебувати в испних місце
востях УСРР.

«»9. Про збори за судово-в икон явні чин
ности.

7(». Засади кредитування робот що-до се- 
лншного землеврядження.

71. Про продовження речннця розгляду 
земельно-судовими комісіями справ, 
порушених організаціями незаможнього 
селянства П сільрадами в порядку за
кону 11-го вересея 1923 р., до 15-го 
квітня 1924 року.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Постановления ВУЦИК и СНК
(31 января, 7, 14, 21.23 февраля, о—19 

марта 19:24 і.).
58. О погубернских дсЕїсжньїх эквивален

тах замены пуда ржи ио налогу.
59 О погубернских денежных эквивален

тах замены пуда ржи ио налогу.
НО О погубернских денежных эквивален

тах замены пуда ржи по налогу.
01. О порядке взимания районных сборов 
у62. Об изменении ст. ст. 24 и 29 Времен

ного Положення о местных финансах.
63. Об амнистии в день годовщьиы Между- 

народнаго Дня Работницы 8-го марта 
1924 года.

01. О ликвидации Особой Секции но вос
становлению сельского хозяйства и 
предупреждению голода при Комитете 
Содействия Сельскому Хозяйству при 
ВУЦИК

05. О погубернских денежных эквивален
тах тах замены нуда ржи по налогу.

/ббу Об учреждении Комиссии Содействия 
/ Землеустройству и о положении об 

этих Комиссиях.
67. О праве граждан изменять свои фами

лии н имена.
68. О воспрещении социально-опасным 

гражданам пребывания в определенных 
местностях УССР.

69. О сборах за судебно-исполнительные
действия.

70. Основные положения кредитования ра
бот по внутреннему землеустройству.

71. О продлении срока рассмотрения зе
мельно-судебными комиссиями дел, 
возбужденных организациями неза
можного селянства и сельсоветами в 
порядке закона 11 сентября 1923 г. до 
15-го апреля 1924 года.
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Постанови Ради Народніх Комі
сарів-

58. Про логуберніяльні грошові екві
валенти заміни пуда жита по по

датну.

Касуючи постанову свою від 10 січня 
1924 року (36. Уз. 1924 р., ч. 2, арт. 12), 
Рада Народніх Комісарів постановила:

Встановити такі грошові еквіваленти 
заміни пуда жита по губернях:

Волинь.....................................55 коп.
Донеччина ...............................  73 «
Катеринославщина . . . .  55 «
Київщина...................................55 «
Одещина .................................. 55 «
Поділля..................................... 66 «
Полтавщина..............................55 «
Харківщина................................52 «
Чернигівщина............................53 «

Харків, дня 31-го січня 1924 р.

За Голову Ради Народніх Комісарів
З (японський.

За Керуючого Справами Раднар- 
кому І. Стрілков.

За Секретаря РНК Петров.

Постановления Совета Народных 
Комиссаров.

58. О погубернских денежных эквива
лентах замены пуда ржи по налогу.

В отмену своего постановления от 
10 января 1924 г. (Собр. Уз. 1924 г., 
№ 2, ст. 12) Совет Народных Комис
саров постановил:

Установить следующие денежные 
эквиваленты замены пуда ржи по 
губерниям:

Волынская . . . . . . . .  55 кон.
Донецкая .....................................................  73 «
Екатеринославская . . . .  55 «
Киевская...................................55 «
Одесская..................................55 «
Подольская ............................. 66 «
Полтавская..............................  55 «
Харьковская ............................ 52 «
Черниговская .......................... 53 «

Харьков, 31 января 1924 г.

За Председателя Совета Народных 
Комиссаров Заточений.

За Управляющего Делами Совнаркома
И. Стрелков.

За Секретаря СНК Петров.

59. Про логуберніяльні грошові екві
валенти заміни пуда жита по податку.

Касуючи свою постанову від 31 січня 
1924 р. (36. Уз. 1924 р., ч. 7, арт. 58), 
Рада Народніх Комісарів постановила:

Затвердити такі еквіваленти заміни 
пуда жита грошима (в червінцевому 
еирахованні):

По Волині.................................50 коп.
« Донеччині..........................75 «
« Катеринославщині . . 60 «
« Київщині............................ 55 «
« Одещині............................ 55 «
« Поділлю.............................55 «

59. О погубернских денежных экви
валентах замены пуда ржи по налогу.

В отмену своего постановления от 
31 января 1924 г. (Собр. Уз. 1924 г., 
К? 7, ст. 58), Совет Народных Ко
миссаров постановил:

Утвердить нижеследующие эквива
ленты замены пуда ржи деньгами (в 
червонном исчислении):

По Волынской..........................50 коп.
« Донецкой ..........................  75 «
« Екатеринославской . . 60 «
« Киевской............................. 55 «
« Одесской.............................55 «
« Подольской.........................55 «
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По Полтавщині..................... 55 коп.
« Харківщині....................... 60 «
« Чернигівщині................... 55 «

Харків, дня 7 лютого 1924 р.

За Голову Ради Народніх Комісарів
Зат енський.

Керуючий Справами Раднаркому
Ф. Лею.

Секретар РНК Стрілков.

Я. 7

По Полтавской........................ 55 коп.
« Харьковской ....................  60 <
« Черниговской.....................55 «

Харьков, 7-го февраля 1924 года.

За Председателя Совета Народных 
Комиссаров Затоиский.

Управляющий Делами Совнаркома
Ф. Лею.

Секретарь СНК Стрелков.

П» 7

60. Про погуберніяльні грошові екві
валенти заміни пуда жита по податну.

Касуючи свою постанову від 7 лютого 
1924 р. (36. Уз. 1924 р., ч 7, арт. 59), 
Рада Народніх Комісарів постановила:

Затвердити надалі до зміни такі 
грошові еквіваленти заміни пуда жита
по губернях:

Волинь ................... . 55 черв. коп
Донеччина . . . . 75 « <
Катеринославшина . 64 « «
Київщина . . . . .  5 5« «
Одещина................. . 65 « «
Поділля................... « «
Полтавщина . . . . 60 « «
Харківщина . . , . 60 « «
Чернигівщина . . . . 55 « «

Харків, дня 14-го лютого 1924 р.

Голова Ради Народніх Комісарів
Чубар.

Т. в. о. Керуючого Справами
Раднаркому І. Стрілков.

За Секретаря РНК Петров.

60. О погубернских денежных экви
валентах замены пуда ржи по налогу.

В отмену своего постановления от 
7 февраля 1924 г. (Собр. Уз. 1924 г., 
№ 7, ст. 59), Совет Народных Ко
миссаров постановляет:

Утвердить впредь до изменения 
нижеследующие денежные эквиваленты 
замены пуда ржи по губерниям:

Волынской.................... 55 черв. коп.
Донецкой.......................75 » »
Екатеринославской . 64 » »
Киевской....................... 55 » »
Одесской......................... 65 » »
Подольской...................52 » »
Полтавской................... 60 » »
Харьковской . . . .  60 » »
Черниговской . . . .  55 » »

Харьков, 14 февраля 1924 года.

Председатель Совета Народных Ко
миссаров Чубаръ.

Врид. Управляющего Делами 
Совнаркома И. Стрелков.

За Секретаря СНК Петров.

61. Про порядок справляння районо- 
вих зборів.

На розвиток декрету ВУЦВК від 
4 жовтня 1923 року «Про районові 
збори» (36. Уз. 1923 р., ч. 35, арт. 504), 
Рада Народніх Комісарів поста
новила:,

1. Кінцеву суму районового збору, 
встановлену для покриття дефіціту 
в районовому бюджеті, мусять визна-

61. О порядке взимания районных 
сборов.

В развитие декрета ВУЦИК от 
4 октября 1923 г. «О районных сборах», 
№ 35, ст. 504) (Собр. Узак. 1923 г., 
Совет Народных Комиссаров поста
новил:

1 Предельная сумма районных сбо
ров, устанавливаемая для покрытия 
дефицита в районном бюджете, должна
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чати Райвиконкоми для цілого району, 
шляхом помноження числа всієї працез
датно» людности в районові на 
25 коп., згідно з арт. 3-ім постанови 
ВУЦВК від 4 жовтня 1923 р. Вирахо- 
вану в цих межах загальну суму по
датку по цілому районові, після за
твердження і» Губвиконкомом, Райви
конком розкладує між окремими сельби- 
шами хуторами й иншими залюдненими 
пунктами, що входять у склад рай
ону, залежно так од числа працездат
них громадян сельбища, як і від його 
заможности й економічної міці. Таким 
чином, сума податку, що припадає 
на долю того чи иншого сельбища, 
може перевищувати суму, одержувану 
від помноження числа працездатної 
людности на 25 коп., чи бути меншою 
за неї, але, щоб уся сума податкових 
надхождень з (усіх) сельбищ району 
не перевищувала загальної суми, що 
її затвердив Губвиконком для даного 
району.

2. Сільрада, одержавши з Райвикон
кому встановлену зазначеним поряд
ком суму податку, що її належить 
справляти з залюдненого пункту, про
вадить розкладку цієї суми по-між по
одинокими платниками, підвищуючи 
пересічну для сельбища ставку для 
заможньоі частини людности й знижую
чи її для незаможніх верст людности, з 
тим що кінцева ставка для поодинокого 
платника не повинна перевищувати 
50 коп., а для членів комнезаму 15 к.

Ч. 7

Харків, дня 21-го лютого 1924 р.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

Керуючий Справами Раднаркому
Ф. Лет.

Т. в. о. Секретаря РНК А. Дуделіт.

Оголошено в «Вістях ВУЦВК і ХГВК» від 
20 березня 1924 р., ч. 64.

определяться Райисполкомами для всего 
района, путем умножения числа всего 
работоспособного населения в районе, 
на 25 коп., согласно ст. 3-й постано
вления ВУЦИК от 4 октября 1923 г. 
Исчисленная в этих пределах общая 
сумма налога по всему району, по ее 
утверждении Губисполкомом, раскла
дывается Райисполкомом между отдель
ными селениями, поселками и другими 
населенными пунктами, входящими в 
состав района, в зависимости, как от 
числа работоспособных граждан посе
ления, так и его зажиточности и 
экономической мощности. Таким об
разом, приходящаяся на долю того 
или другого поселения гумма налога, 
может превышать сумму, получаемую 
от умножения числа работоспособного 
населения на 25 коп., или быть меньше 
ее, но с тем, чтобы вся сумма нало
говых поступлений по (всем) поселе
ниям района не превышала обшей 
суммы, утвержденной Губисполкомом 
для данного района.

2. Сельсовет, получив от Райиспол
кома установленную указанным поряд
ком сумму налога, подлежащую взы
сканию с населенного пункта, произ
водит разверстку этой суммы между 
отдельными плательщиками, повышая 
среднюю для поселения ставку для 
более зажиточной части населения 
и понижая ее для неимущих слоев 
населения. При этом предельная ставка 
для отдельного плательщика не должна 
превышать 50 коп., а для членов 
Комнезамов 15 коп.

Харьков, 21 февраля 1924 года.

Председатель Совета Народных Ко
миссаров Чубарі,.

Управляющий Делами Совнаркома
Ф. Лет.

В. и. д. Секретаря СНК А. Дуделит.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК і 
ХГВК- от 20 марта 1924 г.. № 64.
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Постанови ВсеунраЧнсъного Цен
трального Виконавчого Комітету.
62. Про зміну арт. арт. 24 І 29 
Тимчасового Положення про місцеві 

фінанси.

Уважаючи на затвердження 12 листо
паду 1923 р. Центральним Виконавчим 
Комітетом Спілки СРР «Тимчасового 
Положення про місцеві фінанси», 
Всеукраїнський Центральний Виконав
чий Комітет і Рада Народніх Комісарів 
УСРР, на підставі арт. 6-го цього 
Положення й арт. 1 Ввідного Закону 
до нього, постановляють:

\. Скасувати такі постанови 
и РНК УСРР.

\. Постанову ВУЦВК‘у «Про місцеві 
грошові кошти» від 5-го жовтня 1921 р. 
(36. Уз. за 1921 р. ч. 20, арт. 576).

2. Постанову ВУЦВК'у «Про місцевий 
бюджет» від 4 січня 1922 р. та 2 липня 
1923 р. (36. Уз. 1922 р. ч. 1, арт. 13, и 
36. Уз. 1923 р. ч. 25, арт. 373).

3. Постанову ВУЦВК'у «Про порядок 
встановлення місцевих податків і збо
рів» від 5 липня 1922 р. (36. Уз. 1922 р.,
ч. 29, арт. 452).

4. Постанову ВУЦВК'у «Про пере
рахування надходжень промподатку на 
підсилення місцевих коштів від 5 липня
1922 р. (36. Уз. за 1922 р., ч. 29, 
арт. 456).

5. Постанову ВУЦВК'у «Про місцевий 
бюджет» від 16 серпня 1922 р. за винят
ком п. «і» арт. 6, розд. 1, і 17 січня
1923 р. (36. Уз. 1922 р., ч. 34, арт. 534, 
і 36. Уз. за 1923 р., ч. 4, арт. 67).

6. Постанову ВУЦВК'у «Про пере
дачу видатків із загальнодержавних 
видатків до місцевих» від 2 жовтня 
1922 р. та 2 червня 1923 р. (36. Уз.
1922 р., ч. 43, арт. 626 і 36. Уз.
1923 р., ч. 25, арт. 376).

7. Постанову РНК «Про встановле
ння переліку худоби, належної до 
оподаткування місцевим податком» 
від 31 жовтня 1922 р. (36. Уз. 
за 1922 р., ч. 46. арт. 683).

8. Постанову ВУЦВК'у «Про податок 
із привселюдних видовищ і розваг» 
від 15 листопада 1922 р. (36. Уз. 
1922 р., ч. 47. арт. 711).

Ч. 7

Постановления • Всеукраинского 
Центр. Исполнит. Комитета.

62. 06 изменении ст.ст. 24 и 29 Вре
менного Положения о местных фи

нансах.

В виду утверждения 12-го ноября 
1923 г. Центральным Исполнительным 
Комитетом Союза ССР «Временного 
Положения о местных финансах», 
Всеукраинский Центральный Исполни
тельный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров УССР, на основании ст. 
6 сего Положения и ст. I Ввод
ного Закона к нему, постановляют:

I. Отменить следующие поста
новления ВУЦИК‘а и СНК УССР.

1. Постановление ВУЦИК'а «О мест
ных денежных средствах» от 5-го октя
бря 1921 г. (С. У. 1921 г. № 20,ст. 576).

2. Постановления ВУЦИК'а «О мест
ных бюджетах» от 4 января 1922 г. и 
2 июля 1923 г. (С. У. 1922 г. N2 1, 
ст. 13, и С. У. 1923 г. N2 25, ст. 373).

3. Постановление ВУЦИК'а «О по
рядке установления местных налогов 
и сборов» от 5 июля 1922 г. (С У. 
1922 г. N2 29, ст. 452).

4. Постановление ВУЦИК'а «О пе
речислении поступлений промналога 
на усиление местных средств от 5-го 
июля 1922 г. (С. У. 1922 г. Кг 29, 
ст. 456).

5. ПостановленияВ УЦИК'а «О мест
ном бюджете» от 16 августа 1922 г. 
за исключением п. Ии“ ст. 6, разд. 1, и 
17 января 1923 г. (С. У. 1922 г. N2 34, 
ст. 534, и С. У. 1923 г. N2 4, ст. 67).

6. Постановления ВУЦИК'а «О пере
даче расходов из общегосударственных 
расходов в местные» от 2 октября 
1922 г. и 2 июня 1923 г. (С. У. 
1922 г. Кг 43, ст. 626, и С. У. 1923 г. 
N2 25, ст. 376).

7. Постановление СНК «Об устано
влении перечня скота, подлежащего 
обложению местным налогом» от 31 
октября 1922 г. (С. У. 1922 г. Кг 46, 
ст. 683).

8. Постановление ВУЦИК'а «О на
логе с публичных зрелищ и увеселе
ний» от 15 ноября 1922 г. (С. У. 
1922 г. Кг 47, ст. 711).
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9. Постанову ВУЦВК'у «Про обов'я
зок місцевих виконкомів забезпечити 
військові частини помешканням, освіт
ленням, водопостачанням і асенізацією* 
від 21 листопаду 1922 р. \3б. Уз. 
1922 р., ч. 48, арт. 726).

10. Постанову ВУЦВК'у «Про від
строчення, розстрочення і знесення 
місцевих грошових податків та зборів 
й повернення сум, що неправильно 
надійшли до цього збору» від 6 грудня 
1922 р. (36. Уз 1922 р., ч. 53, 
арт. 761).

11. Постанову РНК «Про від
несення видатків на утримання 
Міліції до місцевих коштів» від 12 
січня 1923 р. (36. Уз. 1923 р.,
ч. 2, арт. 28).

12. Постанову ВУЦВК'у «Про під
вищення ставок де-яких місцевих по
датків і зборів» від 31-го січня 1923 р. 
(36. Уз., 1923 р., ч. 5, арт. 84).

13. Постанову ВУЦВК'у «Про зміну 
арт. арт. 2 і 6 постанови «про на
дання чинности Положенню про дер
жавний податок на прибуток і на 
майно» від 14 березня 1923 р. (36. 
Уз. 1923 р., ч. 9, арт. 155).

14. Постанову ВУЦВК'у «Про вста
новлення відрахований спадкових по
датків, шо надходять на збільшення 
місцевих коштів» від 29 березня 1923 р. 
(36. Уз. 1923 р., ч. 11, арт. 193).

15. Постанову РНК «Про натур- 
трудгужподаткове оподаткування на 
місцеві потреби в губернях, пере
ведених на грошову заміну трудгуж- 
податку» від 27 квітня 1923 р. (36. 
Уз. за 1923 р., ч. 13, арт. 241).

16. Постанову ВУЦВК'у «Про зміну
порядку відчислень із державних по
датків до місцевих коштів» від 2-го 
липня 1923 р. (36. Уз. 1923 р.,
ч. 25, арт. 375).

17. Постанову ВУЦВК'у «Про зміну 
постанови ВУЦВК від 1 б/У'ІІІ—1922 р. 
та 17 січня 1923 р. про місцевий 
бюджет та про. скасовання постанов 
РНК від 28/ІІ—22 р. та від 13/УІ—22 р. 
про нотаріяльні судові податки» від 
18 липня 1923 р. (36. Уз. 1923 р.,
ч. 28, арт. 410).

18. Постанову РНК «Про 
зменшення місцевого збору, стягува-

9. Постановление ВУЦИК'а «Об обя
занности местных исполкомов обес
печить воинские части помещением, 
освещением, водоснабжением и ассе
низацией» от 21 ноября 1922 года 
(С. У. 1922 г., № 48, ст. 726).

10. Постановление ВУЦИК'а «Об 
отсрочке, рассрочке, сложении мест
ных денежных налогов и сборов и 
возврате сумм, неправильно поступив
ших в эти сборы» от 6 декабря
1922 г. (С. У. 1922 г., № 53, ст. 761).

11. Постановление СНК «Об отне
сении расходов по содержанию Ми
лиции на местные средства» от 12 
января 1923 г. (С. У. 1923 г., К; 2, 
ст. 28).

12. Постановление ВУЦИК'а «О по
вышении ставок некоторых местных 
налогов и сборов» от 31-го января
1923 г. (С. У. 1923 г., № 5, ст. 84).

13. Постановление ВУЦИК'а - «Об 
изменении ст.ст. 2 и 6 постановления 
о введении в действие Положения о 
государственном подоходно-поимуще
ственном налоге» от 14-го марта 
1923 г. (С. У. 1923 г., №9, ст. 155).

14. Постановление ВУЦИК'а «Об 
установлении отчислений от посту
пающих наследственных пошлин на 
усиление местных средств» от 29-го 
марта 1923 г. (С. У. 1923 г., № 11, 
ст. 193).

15. Постановление СНК «О натур- 
трудгужлоговом обложении на местные 
нужды в губерниях, переведенных на 
денежную замену трудгужналога» от 
27 апреля 1923 г. (С. У. 1923 г., К; 13, 
ст. 241).

16. Постановление ВУЦИК'а «Об 
изменении порядка отчисления из 
государственных налогов в местные 
средства от 2-го июля 1923 г. (С. У. 
1923 г., № 25, ст. 375).

17. Постановление ВУЦИК'а «Об 
изменении постановлений ВУЦИК от 
16/УИ1—1922 г. и 17 января 1923 г. 
о местном бюджете и об отмене постано
влений СНК от 28/ІІ—22 г. и от 
13/УІ—22 г. о крепостных пошлинах» 
от 18 июля 1923 г. (С. У. 1923 г. 
К? 28, ст. 410).

18. Постановление СНК «Об умень
шении местного сбора, взимаемого за
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ного за нотаріяльне засвідчення умов 
про право забудівлі земельних діль
ниць, відбудови зруйнованих і до
будови незакінчених будинків» від 
14 вересня 1923 року (36. Уз. 
1923 р., ч. 33, арт. 487).

II. Зміняючи арт. 24 «Тимчасового 
Положення про місцеві фінанси», зали
шити на державному бюджетові утри
мання персонального складу окружних 
органів Народніх Комісаріятів Освіти, 
Соціального Забезпечення, Праці, Здо
ров'я, і Центрального Статистичного 
Управління.

Доповнюючи арт. 24 «Тимчасового 
Положення про місцеві фінанси», за
лишити чинними постанови РНК 
від 31/1-1922 року (36. Уз. 1922 р.,
ч. 4, арт. 67) і ВУЦВК'у від 16 серпня
1922 року (36. Уз. 1922 р., ч. 34, 
арт. 334) і від 9 травня 1923 р. (36. 
Уз. 1923 р., ч. 16, арт. 274) в ча
стині віднесення до місцевих коштів 
видатків на утримання губерніяльних 
кооперативних комітетів, у частині 
віднесення до місцевих коштів видат
ків на перевозку грунтовими шляхами 
в'язнів, яких утримується в місцях 
у'язнення, шо існують на кошти місце
вого бюджету, і в частині віднесення 
до місцевих коштів видатків на утри
мання Президії Районових і Сільських 
Комітетів Незаможніх Селян.

III. Поясняючи арт. 25-й «Тимчасо
вого Положення про місцеві фінанси» 
постановити: під збірними пунктами, 
зазначеними в останньому реченні арт. 
25-го, належить розуміти так само й 
збірні пункти для навчання допризив- 
ників.

IV Змінюючи арт. 27 затвердже
ний ЦВК'ом Союзу РСР 12 листопаду
1923 р. «Тимчасового Положення про 
місцеві фінанси», до місцевих коштів 
народньої освіти на території 
УСРР віднести: а) видатки, передба
чені постановою ВУЦВК'у від 7 бе
резня 1923 р. (36. Уз. 1923 р., ч. 8, 
арт. 138); б) видатки, передбачені 
п.п 3, 4, 5, 6, 7 літ. «В» арт. 27 
«Тимчасового Положення про місцеві 
фінанси» від 12 листопаду 1923 р.;
в) видатки на ліквідацію неписьмен- 
ности особ змінного складу терито-

Ч. 7

нотариальные засвидетельствования 
договоров о праве застройки земельных 
участков, восстановлении разрушен
ных и достройки неоконченных домов» 
от 14 сентября 1923 г. (С. У. 1923 г. 
К; 33, ст. 487).

И. Во изменение ст. 24 «Времен
ного Положения о местных финансах» 
сохранить на государственном бюджете 
содержание личного состава окружных 
органов по Народным Комиссариатам 
Народного Просвещения, Социального 
Обеспечения, Труда, Здравоохранения 
и по Центральному Статистическому 
Управлению.

В дополнение к ст. 24 «Времен
ного Положения о местных финансах» 
сохранить в силе постановления СНК 
от 31 января 1922 г. (С. У. 1922 г. 
К? 4, ст. 67) и ВУЦИК'а от 16 августа
1922 г. (С. У 1922 г. К? 34, ст. 534) 
и от 9 мая 1923 г. (С. У. 1923 г. 
№16 ,  ст. 274) в части отнесения 
на местные средства расходов по со
держанию губернских кооперативных 
комитетов, в части отнесения на 
местные средства расходов по пере
возкам по грунтовым дорогам заклю
ченных, содержимых в местах заклю
чения, состоящих на местном бюд
жете, и в части отнесения на местные 
средства расходов по содержанию 
Президиумов Районных и Сельских 
Комитетов Незаможных Селян.

III. В раз'яснение ст. 25-й «Времен
ного Положения о местных финансах» 
постановить: под сборными пунктами, 
указанными в последней фразе ст. 25-й 
нужно разуметь также и сборные 
пункты для обучения допризывников.

IV. Во изменение ст. 27 утвержден
ного ЦИК'ом Союза ССР 12 ноября
1923 г. «Временного Положения о 
местных финансах», на местные сред
ства по народному образованию на 
территории УССР отнести: а) рас
ходы, предусмотренные постановлением 
ВУЦИК от 7 марта 1923 г. (С. У. 1923 г. 
№ 8, ст. 138); б) расходы, преду
смотренные п. п. 3, 4, 5, 6, 7 лит. 
«В» ст. 27 Временного Положения о 
местных финансах от 12 ноября 1923 г.;
в) расходы по ликвидации неграмот
ности среди лиц переменного состава
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ріяльних частин, передбачені поста
новою РНК УСРР від 14 вересня 1923 р. 
(Зб. Уз. 1923 р., ч. 34, арт. 491);
г) видатки на засновання 650 сти
пендій губвиконкомів України в школах 
професійної освіти й комуністичних 
університетах, передбачені пост. 
ВУЦВК й РНК від 2 січня 1924 р. 
(Зб. Уз. 1924 р., ч. 1, арт. 4).

Ч. 7

Примітка. Розподіл між губви-
конкомами заснованих 650 стипендій

провадить Наркомфін у згоді з
Наркомосом і затверджує ВУЦВК.

V. Доповнюючи арт. 29 «Тимчасо
вого Положення про місцеві фінанси», 
віднести до видатків, покладених на 
місцеві кошти, такі видатки:

а) на утримання родин червоноар- 
мійців по-за містом;

б) !дві третини видатків на видачу пен
сій інвалідам війни 1-ої і 2-ої категорії, 
що живуть у містах і яких з неза
лежних від них обставин, не уміщено 
в інвалідних закладах, а так само 
родинам інвалідів війни, шо втратили 
годувальників;

в) на комунальні послуги особам, 
перерахованим у вищезазначених п.п. 
«а» і «б> цієї постанови й у п. «з» 
арт. 29 Тимчасового Положення про 
місцеві фінанси;

г) на допомогу людности в разі сти
хійного лиха, й

д) на утримання інвалідів праці й 
членів родин трудівників, що втратили 
годувальника і яких не забезпечується 
з страхового фонду.

VI. Доповняючи арт. 40 Тимчасо
вого Положення про місцеві фінанси, 
залишити чинним також такий збір 
на підсилення місцевих коштів: а) збір 
за реєстрацію в губерніальних ко
оперативних комітетах статутів ко
оперативних організацій, стягуваний 
на підставі постанови РНК УСРР від 
16/1—23 р. (Зб. Уз. за 1923 р.. ч. З, 
арт. 46) і від 19 грудня 1923 р. 
(36. Уз. за 1923 р., ч. 43, арт. 554),
б) повістковий збір, стягуваний за до
ставки повісток у справах належних до 
судових установ, на підставі постанови

территориальных частей, предусмо
тренные постановлением СНК УССР 
от 14 сентября 1923 г. (С. У. 1923 г. 
К» 34, ст. 491); г) расходы по учре
ждению 650 стипендий губисполкомов 
Украины в учебных заведениях про
фессионального образования и комму
нистических университетах, преду
смотренные постанов. ВУЦИК и СНК 
от 2 января 1924 г. (Собр. Уз. 1924 г. 
Хг 1, ст. 4).

Примечание. Распределение между 
губисполкомами учрежденных 650 
стипендий производится Наркомфи- 
ном по соглашению с НКПросом и 
утверждается ВУЦИЮом.
V. В дополнение ст. 29 «Временного 

Положения о местных финансах», 
отнести к предметам расходов, возло
женных на местные средства, следую
щие расходы:

а) по содержанию семейств красно
армейцев вне городов;

б) две трети расходов по выдаче 
пенсий инвалидам войны 1-й и 2-й 
категории, проживающих в городах и 
не помещенным, по независящим от 
них причинам, в инвалидные учрежде
ния, а также семьям инвалидов войны, 
потерявших кормильцев;

в) коммунальные услуги лицам, пе
речисленным в вышеуказанных п. п. 
„а“ и „б“ настоящего постановления 
и в п. пз“ ст. 29-й Временного Поло
жения о местных финансах;

г) по оказанию помощи населению 
при стихийных бедствиях, и

д) содержание инвалидов труда и 
членов семейств трудящихся, потеряв
ших кормильцев, не подлежащих 
обеспечению за счет страхового фонда.

VI. В дополнение к ст. 40 Времен
ного Положения о местных финансах 
сохранить в силе также .следующие 
сборы на усиление местных средств:
а) сбор за регистрацию в губернских 
кооперативных комитетах уставов 
кооперативных организаций, взимае
мых на основании постановления СНК 
УССР от 16/1—23 г. (Собр. Узакон. 
1923 г., К? 3, ст. 46), и от 19 декабря 
1923 г. (С. У. 1923 г., № 43. ст.554),
б) повесточный сбор, взимаемый за 
доставление повесток по делам, про
изводящимся в судебных учреждениях,
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РНК від 27/ІУ і від 27/СХ—23 р. 
(36. Уз. 1923 р., ч. 14, арт. 249,
ч. 35, арт. 501), в) збір за реєстра
цію в Губеконараді Комісійних під
приємств, стягуваний на підставі по
станови ВУІІВІОу від 5 грудня 1923 р. 
(36. Уз. 1923 р., ч. 41. арт. 542),
г) збір за видачу витягів і довідок із 
метричних і реєстраційних книг, стя
гуваний на підставі постанови ВУЦВК‘у 
від 17/1-23 р. (36. Уз. 1923 р.,
ч. 4, арт. 52).

VII. Доповнюючи п.п. 1 и 2 літ. 
«А» арт. 127 «Тимчасового Положення 
про місцеві фінанси» від 12/ХІ—23 р. 
включити до районового бюджету ви
датки на утримання Президій Рай- 
онових і Сільських Комітетів Неза- 
можніх Селян і додати до п. 2 літ. 
«А» арт. 127 примітку такого змісту: 
«Визнати за Губерніяльним Викона
вчим Комітетом право, залежно від 
того чи иншого районового бюд
жету, включати до районового бюдже
ту утримання персоналу передбаче
них у цьому пакті шкіл, лікарних пун
ктів, амбулаторій, трупарень і ветери
нарних пунктів районового значіння».

VIII. Запропонувати всім відомствам 
у двохтижневий з цього числа речи- 
нець скласти й за згодою із Нарком- 
фіном подати на затвердження РНК 
списки підпорядкованих їм уста
нов, шо лишаются на державшому бюд
жеті й що передаються до місцевого, 
в тих випадках, коли складання таких 
списків передбачено «Тимчасовим По
ложенням про місцеві фінанси». IX.

IX. Правила, шо стосуються, згідно 
з Тимчасовим Положенням про міс
цеві фінанси, до повітових і волос
них установ і бюджетів на території 
УСРР, стосуються і до окружних і 
районових установ і бюджетів.

Харків, дня 23-го лютого 1924 р.
За Голову Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету 

Член Президії А. Медвсдів.
Голова Ради Народніх Комісарів

Б. Чубар.
Секретар ВУЦВК А. Ьуценка.

Оголошено в «Вістях ВУЦВК і ХГВК» 
від 18 березня 1924 р., ч. 63.

Ч. 7

на основании постановления СНК 
от 27/ІУ и от 27/1Х—23 г. (С. У. 
1923 г.№ 14, ст. 249, и №35 ,  ст. 501),
в) сбор за регистрацию в ГубЭКОСО 
комиссионных предприятий, взимаемый 
на основании постановления ВУЦИК 
от 5-го декабря 1923 г. (С. У 1923 г. 
№ 41, ст. 542), г) сбор за выдачу 
выписей и справок из метрических и 
регистрационных книг, взимаемый на 
основании постановления ВУЦИК'а от 
17/1-23 г. (С. У. 1923 г. № 4, ст. 52).

VII. В дополнение п. п. 1-го и 2-го 
лит. «А» ст. 127 Временного Положе
ния о местных финансах от 12/ХІ —23 г. 
включить в районный бюджет расходы 
по содержанию Президиумов Районных 
и Сельских Комитетов Незаможных 
Селян и дополнить п. 2-й лит. «А» 
ст. 127 примечанием следующего 
содержания: «Признать за Губернским 
Исполнительным Комитетом право, 
в зависимости от мощности того или 
иного районного бюджета, включать 
в районный бюджет содержание персо
нала предусмотренных в этом пункте 
школ, врачебных пунктов, амбулато
рий, приемных покоев и ветеринарных 
пунктов районного значения».

VIII. Предложить всем ведомствам 
в двухнедельный от сего числа срок 
составить и по согласованию с НКФ, 
представить на утверждение СНК 
списки подведомственных им учрежде
ний, оставляемых на государственном 
бюджете и передаваемых на местный, 
в тех случаях, когда составление та
ких списков предусмотрено «Времен
ным Положением о местных финансах.»

IX. Правила, относящиеся, согласно 
Временного Положения о местных 
финансах, к уездным и волостных 
учреждениям и бюджетам на терри
тории УССР, относятся к окружным 
и районным учреждениям и бюджетам.

Харьков, 23 февраля 1924 г.
За Председателя Всеукраинского 

Центрального Исполнительного Коми
тета Член Президиума А. Медведев.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Чубаръ.

Секретарь ВУЦИК А. Буценко.
Распубл. в «Вістях ВУЦВК и ХГВК» 

от 18 марта 1924 г., № 63.

№ 7
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63. Про амністію в день роковин 
МІжнароднього Дня Робітниць 8-го бе

резня 1924 р.

Відповідно до постанови ЦБК ССРР 
від 22-го лютого 1924 року, Все
український Центральний Виконавчий 
Комітет постановив:

1. Утворити в Губцентрах Комісію 
в складі: Губпрокурора (Голова Комі
сії), Гол. Губсуду, Зав. Губжінвідділу, 
Нач. Губвідділу ДПК і нач. Губмісц- 
позволі, і покласти на їх: умовне звіль
нення з під варти всіх засуджених 
жінок робітниць, селянок і робітничих 
ЖІНОК, шо до 8-го березня відбули 
найменше половину кари, як що нема 
побоювань, що вони можуть скоїти 
нові злочини.

2. Надати тим самим комісіям право 
умовно звільняти вищезазначені кате
горії жінок і до відбуття ними тер
мінів покарання, згаданих в п. 1 цієї 
постанови, коли комісія одноголосно 
висловиться, що немає підстав до по
боювань, ЩО БОНІ скоять нови злочини.

3. Всім судовим установам і адміні- 
страційним органам, коли ухвалюється 
постанову про те чи инше покарання 
жінок вищезазначених категорій, що 
скоїли злочини чи провини до 8-го 
березня 1924 року, надати право 
зменшувати термін покарання на по
ловину.

4. В округах роботу що-до пере
ведення амністії покласти на Комісії, 
які утворюється в складі: Окрпроку- 
рора (Голова Коміссії), Уповноваже
ного Губсуду, Зав. Окржінвідділу, 
Уповноваженого Губвідділу ДПК і Нач. 
Буд. примусової праці. 5 6

5. Роботи Комісії в справі переве
дення цієї амністії закінчити 1-го 
квітня 1924 року.

6. Надати Народньому Комісаріятові 
Юстиції право видати інструкцію що
до застосовання цієї постанови.

63. Об амнистии в день годовщины 
Международного Дня Работницы— 

8 марта 1924 года.

В соответствии с постановлением 
ЦИК‘а СССР от 22-го февраля 1924 года, 
Всеукраинский Центральный Исполни
тельный Комитет постановил:

1. Образовать в Губцентрах Комис
сию в составе: Губпрокурора (Предсе
датель Комиссии), Пред. Губсуда, Зав. 
Губженотдело.м, Нач. Губотдела ГПУ 
и Нач. Губумлиса, на коих возложить: 
условное освобождение из-под стражи 
всех осужденных женщин работниц, 
крестьянок и жен рабочих, отбывших 
ко дню 8-го марта не менее половины 
срока наказания, если они не вну
шают опасения в смысле возможности 
совершения ими новых преступлений;

2. Предоставить тем же комиссиям 
право условного освобождения выше
указанных категорий женщин и до 
отбытия ими сроков наказания, упо
мянутых в п. 1-м настоящего поста
новления, если по единогласному мне
нию Комиссии не имеется оснований 
опасаться совершения ими новых 
преступлений;

3. Всем судебным учреждениям и 
административным органам, при выне
сении постановлений о том или ином 
наказании женщинам вышеуказанных 
категорий, совершившим преступление 
или проступки до 8-го марта 1924 г., 
предоставить право уменьшать срок- 
наказания на половину;

4. В округах работу по применению 
амнистии возложить на Комиссии, 
образуемые в составе: Окрпрокурора 
(Председателя Комиссии), Уполномо
ченного Губсуда, Зав. Окрженотделом, 
Уполномоченного Губотдела ГПУ и 
Нач. Допра;

5. Работы Комиссии по применению 
настоящей амнистии закончить 1-го 
апреля с. г.

6. Предоставить Народному Комис
сариату Юстиции право издать Ин
струкцию по применению настоящего 
Постановления:
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7. Цю постанову вводиться теле- 
графом.

Харків, дня 5-го березня 1924 р.

За Голову Всеукраїнського Цент
рального Виконавчого Комітету Член 
Президії А. Медведів.

Ч. 7

Секретар ВУЦВК А. Буцепко.

Оголошено в «Вістях ВУЦВК і ХГВК» 
від 11 березня 1924 р., ч. г8.

7. Настоящее постановление вводит
ся по телеграфу.

Харьков, 5 марта 1924 г.

За Председателя 
Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета

Член Президиума А. Медведев.

Секретарь ВУЦИК А. Буцепко.

Распубл. в .Вістях ВУЦВК і ХГВК- от 
11 марта, 1924 г. № 58.

64. Про ліквідацію Особливої Секції 
відбудови сільського господарства та 
запобігнення голодові при Комітеті 
Допомоги Сільському Господарству 

при ВУЦВК.

Тому, що завдання Особливої Сек
ції відбудови господарства КДСГ при 
ВУЦВК, що її утворено за поста
новою Президії ВУЦВК від 29-го 
серпня 1923 р., полягають в тому, 
щоб давати допомогу Неза.можньому 
Селянству, що потерпіло від недороду 
та стихійного лиха, в формі дання 
кредиту на вжиття заходів що-до 
відбудови сільського господарства, по
ширення засівної площі та т. инш., 
а ці завдання збігаються з майбут
німи завданнями Укрсельбанку, і бе
ручи на увагу, що переданих Особ
ливій Секції зобов'язань у біжучому 
році не можна буде зреалізувати—в 
наслідок чого Особлива Секція не 
отримає коштів, потрібних на те, щоб 
здійснити свої завдання, Всеукраїнсь
кий Центральний Виконавчий Комітет 
постановляє: 1

1. Особливу Секцію відбудови сіль
ського господарства й запобігнення 
голодові при КДСГ ВУЦВК ліквіду
вати.

2. Всі зобовязання людности що
до Секції передати Укрсельбанкові, з 
тим щоб кошти, отримані Банком в 
наслідок реалізації цих зобов'язань в

64.0 ликвидации Особой Секции по вос
становлению сельского хозяйства и 
предупреждению голода при Комитете 
Содействия Сельскому Хозяйству при 

ВУЦИК.

Ввиду того, что задачи Особой 
Секции по восстановлению хозяйства 
КССХ при ВУЦИК'е, организованной 
постановлением Президиума ВУЦИК'а 
от 29-го августа 1923 г., сводятся 
к оказанию помощи Незаможному 
Селянству, пострадавшему от неуро
жая и стихийных бедствий, в форме 
предоставления кредита на мероприя
тия по восстановлению сельского 
хозяйства, расширению посевной пло
щади и т. д., каковые задачи совпа
дают с предстоящими Укрсельбанку 
задачами, и принимая во виймане, что 
переданный Особой Секции портфель 
обязательств в текущем году не может 
быть реализован и вследствие этого 
Особая Секция не получит средств, 
необходимых для осуществления своих 
задач, Всеукраинский Центральный 
Исполнительный Комитет постано
вляет:

1. Особую Секцию по восстановле
нию сельского хозяйства и предупре
ждению голода при КССХ ВУЦИК 
ликвидировать.

2. Весь портфель обязательств на
селения в отношении Секции передать 
Укрсельбанку с тем, чтобы средства, 
полученные Банком в результате
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будь-якій формі, склали фонд ВУЦВК 
зі спеціяльним призначенням на допо
могу об'єднанням незаможнього се
лянства України.

3. Роботу Особливої Секції в спра
ві подання допомоги втікачам голоду 
—повертанцям—покласти на Нарком- 
зем, передавши йому кошти Особливої 
Секції, які вона мала на це.

4. Доручити Правлінню Укрсель- 
банку й Особливій Комісії виробити 
порядок ліквідації та передання зо
бов'язань і подати на затвердження 
ВУЦВК.

Харків, дня 5 березня 1924 р.

За голову Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету Член Пре
зидії А. ЗШведів.

Секретар ВУЦВК А. Луценко.

Оголсшсно в «Вістях ВУЦВК 1 ХТВК» 
від 14 березня И 24 р., ч. СО.

Постанови ради Народніх Комі
сарів.

65. Про погуберніяльні грошові екві
валенти заміни пуда жита по податну.

Касуючи свою постанову від 14 
лютого 1924 р. (36. Уз. 1924 р., ч. 7, 
арт. 60), Рада Народніх Комісарів по
становила:

Затвердити надалі до змін и такі гро-

Ч. 7

шов і еквіваленти заміни пуда жита
по губернях: 
Волинь . . . ..  .  5 8 черв. коп.
Донеччина . . . . 85 » >
Катеринославшнна . . 75 » »
Київщина . . . . . 55 » »
Одещина . . . ..  .  7 0 » »
Поділля . . . ..  .  5 8 » »
Полтавщина . . . . 75 » »
Харківщина . . . . 70 » »
Чернигівщина . . . . 60 » »

Харків, дня 6-го березня 1924 р.
Голова Ради Народніх Комісарів

В. Чубар.
Керуючий Справами Раднаркому

/ Ф. Всш.
Т. в. о. Секретаря РНК А. Дуделіт.

Оголоіпеио в .Вістях ВУЦВК і ХГВК“ від 
23 березня 1924 р., ч. 67.

реализации этих обязательств в той 
или иной форме, составили бы фонд 
ВУЦИК'а со специальным назначением 
оказания помощи об'единениям неза
можного селянства Украины.

3. Работу Особой Секции по оказа
нию помощи беженцам голода—обрат- 
никам, возложить на Наркомзем, пере
дав ему средства Особой Секции, 
имеющиеся у нес для этой цели.

4. Поручить Правлению Укрсель* 
банка и Особой Секции разработать 
порядок ликвидации и передачи порт
феля обязательств и представить на 
утверждение ВУЦИК'а.

Харьков, 5 марта 1924 г.

За Председателя
Всеукраинского Центрального
Исполнительного Комитета

Член Президиума А. Медведев.

Секретарь ВУЦИК'а А. Луценко.
Распубликовано в „Вістях ВУЦВК і 

ХГВК- от 14 марта 1924 г., № 60. .

Постановления Совета Народных 
Комиссаров.

65. О погубернских денежных экви
валентах замены пуда ржи по налогу.

В отмену своего постановления от 
14 февраля 1924 г. (Собр. Уз. 1924 г. 
№ 7, ст. 60), Совет Народных Комис
саров постановил:

Утвердить впредь до изменения 
нижеследующие денежные эквивален
ты замены пуда ржи по губерниям:

Волынская...................58 черв. коп.
Донецкая.......................85 » »
Екатеринославская . 75 > »
Киевская.......................55 » »
Одесская...................... 70 » *
Подольская................. 58 » »
Полтавская.................. 75 » »
Харьковская................. 70 » »
Черниговская ... 60 » »
Харьков, 6-го марта 1924 года.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Чубарь. 

Управляющий Делами Совнаркома
Ф. Леш.

Вряд. Секретаря СНК А. Дуде тт. 
Распубликовано в .Вістях ВУЦВК і 

ХТВК- от 23 марта 1924 г., ХІ 67.
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66. Про заснований Комісії Допомоги 
Землеврядженню і про положення про 

ці комісії.

Рада Народніх Комісарів поста
новила:

1. Щоб втягти до справи з-емлевряд- 
ження всі заінтересовані у розвиткові 
сільського господарства органи дер
жавної влади, а також сільсько-госпо
дарську кредитову кооперацію, Проф
спілки й широкі верстви' трудового 
селянства, та шоб погодити й нале
жно направити роботу переведення 
єдиного планового землеврядження, 
заснувати губерняльні й окружні 
комісії допомоги землеврядженню.

2. Допомогу землеврядження в центрі 
покласти на Українську Економічну 
Нараду, притягаючи до обміркування 
справ землеврядження представників 
од заінтересованих трестів: Цукро- 
тресту, Спиртотресту, Радгосптресту, 
Українського Сільсько-Господарського 
Банку, Сільсько-Господарської Коопе
рації «Сільський Господар», Всеробіт- 
землісу Й Центральної Комісії Неза- 
можніх Селян.

3. Губерніяльна Комісія Допомоги 
Землеврядженню знаходиться при Губ- 
виконкомові під головуванням Голови 
Губвиконкому з членів: представників 
од Губземуправління, Губпрокуратури, 
Губфінвідділу (Фінансово-Податкового 
Відділу), Робітниче-Селянської Інспек
ції,,,Губерніяльної Комісії Незаможніх 
Селян, Губвідділу Всеробітземлісу, Гу- 
берніяльного Товариства Сільсько-Гос
подарського Кредиту, Сільсько-Госпо
дарської Кооперації, Комітету Взаємо
допомоги на селі.

Заступник Голови Губкомісії є член 
Комісії—Завідувач Губземуправління.

4. Окружна Комісія Допомоги Земле
врядженню знаходиться при Окруж
ному Виконкомові під Головуванням 
Голови Окрвиконкому з членів: пред
ставників від Окрземуправління, Про
куратури, Окрфінвідділу (Фінансово- 
Податкового Відділу), Окркомісії Неза
можніх Селян, Сільсько-Господарської 
Кооперації, Комітетів Взаємодопомоги 
на селі.

Ч. 7

66. Об учреждении Комиссии Со
действия Землеустройству и о поло

жении об этих комиссиях.

Совет Народных Комиссаров поста
новил:

1. В целях вовлечения в дело 
землеустройства всех заинтересован
ных в развитии сельского хозяйства 
органов государственной власти, а 
также сельско-хозяйственной, кредит
ной кооперации, Профсоюзов и широ
ких слоев трудового селянства, и для 
согласования и надлежащего направле
ния работ по проведении единого 
планового землеустройства, учредить 
губернские и окружные комиссии 
содействия землеустройству.

2 Содействие землеустройству в 
центре возложить на УЭС с привле
чением к обсуждению вопросов земле
устройства представителей заинтере
сованных трестов: Сахоротреста, Спир- 
тотреста, Совхозтреста, Украинского 
Сельско-Хозяйственного Банка, Сель
ско-Хозяйственной Кооперации «Сель- 
Господарь», Всеработземлеса и Цент
ральной Комиссии Незаможных Селян.

3. Губернская Комиссия Содействия 
Землеустройству состоит при Губ- 
исполкоме под председательством Пред- 
губисполкома из членов: представите
лей от Губземуправления, Губпро- 
куратуры, Губфинотдела (Финансово- 
Налогов. Отд.), Рабоче-Крестьянской 
Инспекции, Губернской Комиссии Неза
можных Селян, Губотдела Всеработ
землеса, Губернского Общества Сель
ско-Хозяйственного Кредита, Сельско
хозяйственной Кооперации и Комитета 
Взаимопомощи на селе.

Заместителем Председателя Губко- 
миссии является Член Комиссии— 
Заведывающий Губземуправлением. і

4. Окружная Комиссия Содействия 
Землеустройству состоит при Окруж
ном Исполкоме под председательством 
Предокрисполкома из членов: пред
ставителей от Окрземуправления, Про
куратуры, Окрфинотдела (Финансово- 
Налогового Отд.), Окркомиссии Неза
можных Селян, Сельско-Хозяйственной 
Кооперации, Комитетов Взаимопомощи 
на селе.

К; 7
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Заступник Голови Окружної Комісії 
є Член Комісії—Завідувач Окружного 
Земуправління.

5. Членів Губерняльної Комісії До
помоги Землеврядженню затверджують 
Губвиконкоми, а членів Окружних 
Комісій Допомоги Землеврядженню за
тверджують Окрвиконкоми, на подання 
відповідних органів.

6. Комісія Допомоги Землеврядженню 
користується в своїй роботі з службо
вого й технічного апарату відповідних 
земельних органів.

7. Комісію Допомоги Землеврядженню 
скликається не менш як раз на місяць 
з розпорядження її Голови.

8. Українська Економічна Нарада 
відповідно до арт. 1 і 2 цієї поста
нови:

а) розглядає складений Народнім 
Комісаріятом Справ Земельних план 
землевряджувальних робот, погоджує 
його з иншими заходами відновлення 
сільського господарства й заслухує 
звіт що-до його виконання;

б) вживає заходів до усунення вияв
лених перешкод в справі землевряд- 
ження;

в) наглядає за вчасним відкриттям 
потрібних для переведення землевряд
жувальних робіт кредитів.

9. На Губерніяльну Комісію Допо
моги Землеврядженню покладається:

а) наглядати за складанням загально- 
губерніяльного плану землевряджуваль
них робот шо-до погодження його з 
загальною земельною політикою і на
казами центральних органів Робітниче- 
Селянського Уряду; б)

б) контролювати точне виконання 
затверджених губерніальних планів 
землевряджувальних робот;

в) уживати заходів до усунення 
виявлених у процесі здійснення пла
нового землеврядження перешкод;

Заместителем Председателя Окруж
ной Комиссии является Член Комме 
сии—Заведующий Окружным Зем-
управлением.

5. Члены Губернской Комиссии Со
действия Землеустройству утвержда
ются Губисполкомами, а члены Окруж
ных Комиссий Содействия Земле
устройству утверждаются Окрисполко- 
мами, по представлению соответству
ющих органов.

6. Комиссия Содействия Земле
устройству пользуется при своих ра
ботах служебным и техническим аппа
ратом соответствующих земельных 
органов.

7. Комиссия Содействия Земле
устройству созывается не менее одного 
раза в месяц по распоряжению ее 
Председателя.

8. УЭС в соответствии со ст.ст. 1 
и 2 настоящего положения:

а) рассматривает составленный ' На
родным Комиссариатом Земледелия план 
землеустроительных работ, согласовы
вает его с остальными мероприятиями 
по восстановлению сельского хозяй
ства и заслушивает отчет по его вы
полнению;

б) принимает меры к устранению 
выявившихся препятствий в делах 
землеустройства;

в) наблюдает за своевременным 
открытием необходимых для произ
водства землеустроительных работ 
кредитов.

9. На Губернскую Комиссию Со
действия Землеустройству возла
гается:

а) наблюдение за составлением 
общегубернского плана землеустро
ительных работ в отношении согла
сования его с общей земельной поли
тикой и распоряжениями Централь
ных органов Рабоче-Крестьянского 
Правительства;

б) контроль за точным исполнением 
утвержденных губернских планов зем
леустроительных работ;

в) принятие мер к устранению 
выявившихся в процессе осуществле
ния планового землеустройства пре
пятствий;
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г) наглядати за вчасним відкриттям 
потрібних для переведення землевряд- 
жувальних робот кредитів;

д) втягати заінтересовані громадські 
організації до активного підтримування 
заходів землевряджування;

е) широко пропагандувати найраціо- 
нальніші, найвідпоеідніші до місцевих 
умов, форми землеврядження і попу
ляризувати серед людности ідею про 
корисність і потрібність правильного 
землеврядження.

10. На Окружну Комісію Допомоги 
Землеврядженню покладається:

а) наглядати за погодженістю окр- 
планів землеврядження з загальною 
земельною політикою і наказами 
Робітниче-Сслянського Уряду;

б) наглядати за точним виконанням 
затвердженого Губземупрзвлінням 
плану землевряджувальних робот в 
окрузі;

в) уживати заходів до усунення 
виявлених перешкод у переведенні 
землевряджуваних робот;

г) втягати громадські організації й 
широкі верстви людности до активного 
підтримування заходів землевряджу
вання;

д) втягати людність до роботи зе
мельних органів у справі впорядку
вання землекористування; пропаган
дувати й популяризувати серед люд
ности корисність і потрібність пра
вильного землеврядження.

11. Комісії допомоги землеврядженню 
є дорадчі органи при Губ. і Окр. 
виконкомах і мають за своє головне 
завдання утворювати сприятливі умо
ви шо-до найуспішнішого переведення 
землеврядження, і тому справи адміні
страцій^, техничні й земельного пра
ва, що належать до компетенції зем- 
органів і земсудкомісій; безпосереднью 
до відання комісії не належать.

Ч. 7

г) наблюдение за своевременным 
открытием необходимых для произ
водства землеустроительных работ 
кредитов;

д) привлечение заинтересованных 
общественных организаций к актив
ной поддержке землеустроительных 
мероприятий;

е) широкая пропаганда наиболее 
рациональных, соответствующих мест
ным условиям, форм землеустройства 
и популяризация среди населения идей 
выгодности и необходимости правиль
ного землеустройства.

10. На Окружную Комиссию Со
действия Землеустройству возлагается:

а) наблюдение за согласованностью 
Окрпланов землеустройства с общей 
земельной политикой и распоряжени
ями Рабоче-Крестьянского Прави
тельства; .

б) наблюдение за точным выполне
нием утвержденного Губземуправле- 
нием плана землеустроительных работ 
по округу;

в) принятие мер к устранению за
меченных препятствий в проведении 
землеустроительных работ;

г) привлечение общественных орга
низаций и широких слоев населения 
к активной поддержке землеустро
ительных мероприятий;

д) вовлечение населения в работу 
земорганов по упорядочению земле
пользования; пропаганда и популяри
зация среди населения выгодности и 
необходимости правильного земле
устройства.

11. Комиссии Содействия Земле
устройству являются совещательным 
органом при Губ. и Окр. Исполкомах 
и имеют своей главной задачей созда
ние условий, благоприятствующих наи
более успешному проведению земле
устройства, почему вопросы админи
стративные, технические и земельного 
права, отнесенные к компетенции 
земорганов и земсудкомиссий, непо
средственному ведению комиссии не 
подлежат.

№ 7
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12. Незгоди між Землеуправлінням, 
з одного боку й Комісіями Допомоги 
Землеврядженню, з другого, розвязують 
Президії відповідних Виконкомів.

Харків, дня 8-го березня 1924 р.

Голова Ради Народніх Комісарів
В. Чубар.

Керуючий Справами Раднаркому
Ф. Бет.

Т. в. о. Секретаря РНК .1. Дудел і пі.
Оголошено в „Вістях ВУЦВК і ХГВК" 

від 21 березня 1924 р., ч. 63.

12. Разногласия между Земупра- 
влениями, с одной стороны, и Комис
сиями Содействия Землеустройству, с 
другой, разрешаются Президиумами 
соответствующих Исполкомов.

Харьков, 8 марта 1924 г.
Председатель Совета Народных

Комиссаров В. Чубарь.
Управляющий Делами 

Совнаркома Ф. Нет.
Врид. Секретаря СНК Л. Дуделит.

Раепубл. в „Вістях ВУЦВК і ХГИК -  от 
21 марта 192» г., № 65.

Постанови Всеунр. Центр, вико
навчого Ноуітету й Ради Народ

ніх Комісарів.

67. Про право громадян зміняти свої 
прізвища й імена.

Касуючи й заміняючи декрет Ради 
Народніх Комісарів від 4-го бе
резня 1919 року (Зо. Уз. 1919 р.,
ч. 21, арт. 226), Всеукраїнський Цен
тральний Виконавчий Комітет і Рада 
Народніх Комісарів постановляють:

1. Кожному громадянинові 18-ох ро
ків віком надається право зміняти 
своє родове прізвище, а також і йм‘я, 
та не більше одного разу.

2. Зміняти громадянам прізвища 
а також ім'я дозволяється вільно на 
їхнє бажання, оскільки це не шкодить 
інтересам третіх особ, забезпечених 
спеціальними узаконеннями лише не 
більше одного разу, крім випадків 
зміни прізвищ при вступі в новий 
шлюб.

3. Особи, шо бажають змінити своє 
прізвище або ім'я, подають про це 
писану заяву в губерніальний відділ 
або окружне бюро запису актів ци
вільного стану, додаючи документи, 
що свідчать їхню особовість чи копії 
цих документів, засвідчені встановле
ним порядком.

4. Про зроблену заяву орган ЗАЦС 
оголошує за кошти прохача в місце
вому урядовому часописові та в Бю
летені Народнього Комісаріяту Юсти
ції і негайно повідомляє установи, що

Постановления Всеунр. Центр. 
Исполнительного Номигета и 

Совета Народных Комиссаров.

67. О праве граждан изменять свои 
фамилии и имена.

В отмену и замену декрета Совета 
Народных Комиссаров от 4-го марта 
1919 г. (Сб. Уз. 1919 г., № 21, ст. 
226), «Всеукраинский Центральный 
Исполнительный Комитет и Совет 
Народных Комиссаров постановляют:

1. Каждому гражданину, по дости
жении им 18-тилетнего возраста, 
предоставляется право изменить свою 
фамилию и родовое прозвище, а также 
и имя, но только не более одного раза.

2. Изменение гражданами фамилий 
или прозвищ, а также имен допускает
ся свободно по их желанию, поскольку 
этим не затрагиваются интересы 
третьих лиц, обеспеченные специаль
ными узаконениями, но только нс более 
одного раза, кроме случаев перемены 
фамилии при вступлении в новый брак.

3. Лица, желающие изменить свою 
фамилию, или прозвище, или имя, по
дают в том письменное заявление в 
губернское отделение или окружной 
стол записей актов гражданского 
состояния с приложением документов, 
удостоверяющих их личность, или 
копий этих документов, засвидетель
ствованных установленным порядком.

4. О сделанном заявлении орган 
ЗАГС производит публикацию за счет 
просителя в местной правительствен
ной газете и в Бюллетене НКЮ и 
немедленно уведомляет учреждения,
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провадять списки про кримінальну 
судовність.

5. На підставі зазначеної в п. 2-му 
заяви—зміна імени й прізвища прова
диться протягом 2-х тижнів з дня 
оголошення і зміну вноситься в усі 
акти цивільного стану. Про особ при- 
зивного віку сповіщається відповідному 
Військовому Комісаріятові.

6. Коли зміняють свої прізвища 
особи, що пробувають у родинному 
стані, то під цю зміну підпадають і 
їхні діти до 18-ох років.

7. Батьки дітей, молодших від 18-ох 
років, можуть прохати про зміну 
імени своїх дітей у порядку, зазна
ченому в арт. 2—4.

8. Зміну прізвищ, засвоєних під час 
громадянської війни, на прізвища, на
лежні на підставі права народження, 
а також закріплення назавжди прі
звищ, засвоєних під час громадянсь
кої війни, можна робити тільки в по
рядкові, встановленому арт. арт. 2—4 
цієї постанови.

9. Народньому Комісаріятові Справ 
Внутрішніх у згоді з Народнім Комі
саріатом Юстиції доручається видати 
інструкцію для переведення в життя 
цієї постанови.

Ч. 7

Харків, дня 19-го березня 1924 р.

Голова Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету 

Петровський.

Голова Ради Народніх Комісарів
В. Чубар.

Т. в. о. Секретаря ВУЦВК ЛЛЛобанов.

Оголошено в ..Вістях ВУЦВК і ХГВК“ 
від 29 березня 1924 р., ч. 71.

ведущие списки об уголовной суди
мости.

5. На основании указанного в п. 2-м 
заявления—изменение имени и фамилии 
производится в 2-х недельный срок со 
дня опубликования и изменение вно
сится во все акты гражданского со
стояния. О лицах призывного возраста 
сообщается подлежащему Военному 
Комиссариату.

6. При перемене фамилии и проз
вища со строны лиц, состоящих в се
мейном союзе, этой перемене следуют 
их дети до 18-ти летнего возраста.

7. Родители детей, не достигших 
18-ти летнего возраста, могут про
сить о перемене имени своих детей в 
порядке, указанном в ст. ст. 2—4.

8. Перемена фамилий, присвоенных 
во время гражданской войны, на фа
милии, принадлежащие по праву ро
ждения, а также закрепление навсегда 
фамилий, присвоенных во время гра
жданской войны, может производиться 
лишь в порядке, установленном ст. 
ст. 2—4 настоящего постановления.

9. Народному Комиссариату Внут
ренних Дел по соглашению с Народным 
Комиссариатом Юстиции, поручается 
издать Инструкцию по применению 
настоящего постановления,

Харьков, 19 марта 1924 г.

Председатель Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета

Петровский.

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Чубарь.

Вр. исп. обяз. Секретаря ВУЦИК
М. Лобанов.

Распубл. в „Вістях ВУЦВК і ХГВК" 
от 29 марта 1924 г, № 71.
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68. Про заборону соціяльно-небез- 
печним громадянам перебувати в пев

них місцевостях УСРР.

Для захисту правового ладу від 
соціяльно-небезпечних особ Всеукра
їнський Центральний Виконавчий Ко
мітет і Рада Народніх Комісарів по
становляють:

1. Особи, вислані на підставі поста
нови суду в порядку арт арт. 46 і 49 
Кримінального Кодексу УСРР, а також 
підпалі під вислання в адміністрацій- 
ному порядку (36. Уз. 1922 р.,
ч. 39, арт. 586 і ч. 53, арт. 771), 
втрачають право перебувати протягом 
трьох років із дня застосовання до 
них зазначених заходів у нижчепо
даних місцевостях УСРР: у містах— 
Харкові, Киіві. Одесі, Катеринославі, 
Миколаєві й Херсоні й у їхніх околи
цях на віддалінь 50-ох верстов од 
названих міст, у губернях—Волині, 
Поділлі й Донеччині, крім Старобіль- 
ської округи, і в округах—Балтській, 
Одеській, Миколаївській, Херсонській, 
і Елисаветській.

2. Громадяни, що перебувають до 
дня видання цієї постанови в зазна
чених в арт. 1-му місцевостях, де їм 
цією постановою перебувати заборо
нено, зобов'язуються не пізніш од
1-го травня 1924 року покинути їх 
і пересилитися на житло до инших 
місцевостей, де їм перебувати не за
боронено.

3. Арт. 95 За Кримінального Кодексу 
доповннити арт. 95і такого змісту:

«95і За з'явлення підпалих під су
дове або адміністраційне вислання 
особ у місцевостях, де їм перебувати 
заборонено, карається позбавленням 
волі на речинець до одного року».

4. Чинність правил цієї постанови 
поширюється на відповідні категорії 
особ, підпалих під вислання на під
ставі постанови судової або адміні- 
страційної влади инших Спілкових 
Республік.

5. Тимчасове перебування особ, 
зазначенних у арт. арт. 1 і 4 цієї 
постанови, може бути дозволено на 
підставі спе^іяльних постанов відпо
відного губвинконкому й на прохання 
заінтересованих особ.

В целях ограждения правопорядка 
от социально-опасных лиц, Всеукра- 
инский Центральный Исполнительный 
Комитет и Совет Народных Комисса
ров постановляют:

1. Лица, высланные по постановле
нию судов, в порядке ст. ст. 46 и 49 
Уголовного Кодекса УССР, а также 
подвергнутые высылке в администра
тивном порядке (Собр. Узак. 1922 г. 
№ 39, ст. 586 и N5 53 ст. 771), ли
шаются права пребывания в течение 
трех лет со дня применения к ним 
означенных мер, в нижеследующих 
местностях УССР- в городах—Харь
кове, Киеве, Одессе, Екатеринославе, 
Николаеве и Херсоне, в их окрест
ностях на расстоянии 50-ти верст от 
названных городов, в губерниях—Во
лынской, Подольской и Донецкой, 
кроме Старобельского округа, и в окру
гах—Балтском, Одесском, Николаев
ском, Херсонском и Елисаветградском.

2. Граждане, находящиеся ко дню 
издания настоящего постановления в 
означенных в ст. 1-й местностях пре
быванием коих им воспрещено, насто
ящим постановлением обязываются не 
позже 1 мая 1924 г. оставить тако
вые и переселиться на жительство в 
другие места, где пребывание им не 
является воспрещенным.

3. Ст. 95 Уг. Код. дополнить ст. 951 
следующего содержания:

«95‘. Появление подвергнутых су
дебной или административной высылке 
лиц в местностях, пребывание в коих 
им запрещено, карается лишением 
свободы на срок до одного года».

4. Действие правил настоящего по
становления распространяется на со
ответствующие категории лиц, под
вергнутых высылке по постановлениям 
судебных или административных 
властей других Союзных Республик.

5. Временное пребывание лиц, ука
занных в ст. ст. 1 и 4-й настоящего 
постановления, может быть разрешено 
по особым постановлениям соответ
ствующего губисполкома, по прось
бам заинтересованных лиц.
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6. Зобов'язати Народній Комісаріат 
-прав Внутрішніх у згоді з Держав- 

им Політичним Управлінням і з На
роднім Комісаріатом Юстиції, розро
бити Й видати протягом місяця інструк
цію на розвиток цієї постанови й 
-порозумітися що-до цього з Народнім 
•Комісаріатом Справ Внутрішніх Спіл- 
-сових Республік.

- 7

Харків, дня 19-го березня 1924 р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету Петровеький.

Голова Ради Народніх Комісарів 
В. Чубар.

Т. в. о. Секретаря ВУЦВК 
М. Лобанов.

Оголошено в .Вістах ВУЦВК і ХГВК“ 
від 20 березня 1924 р., ч. 71.

6. Обязать Народный Комиссариат 
Внутренних Дел по соглашению с 
Государственным Политическим Упра
влением и с Народным Комиссариатом 
Юстиции разработать и издать в ме
сячный срок инструкцию в развитие 
настоящего постановления и войти по 
этому поводу в сношение с Народ
ными Комиссариатами Внутренних Дел 
Союзных Республик.

Харьков, 19 марта 1924 г.

Председатель Всеукраинского Цент
рального Исполнительного Комитета

Петровский.

Председатель Совета На
роди ых Комиссаров В. Чубаръ.

Секретарь ВУЦИК М. Лобанов.

Расп. в .Вістях ВУЦИК і ХГВК- от 
29 марта 1924 г., Ж 71.

№ 7

69. Про збір за судово-виконавчі 
чинности.

Касуючи розділ «ж» постанови РНК 
від 18 жовтня 1921 року про вста
новлення зборів на прибуток Респуб
ліки по Народньому Комісаріятові 
Юстиції (36. Уз. 1921 р., ч. 21, 
арт. 599), Всеукраїнський Централь
ний Виконавчий Комітет і Рада Народ
ніх Комісарів постановили:

Встановити стягання збору за су
дово-виконавчі чинности в золотому 
вирахуванні на таких підставах: 1

1. За приставку оповісток позовни- 
кам, заборгованцям, присудженим до 
Іитрафу й третім особам при повер
ненні справляння на майно заборго- 
ванця, шо у них знаходиться, чи на 
суми їм належні, стягається за кожну 
оповістку:

а) як-шо сума справляння чи ціна 
відшукуваного майна не вище від 
50 карб, золотом—7ю% з суми до- 
правлення, від 50 до 500 карб, золо
том—»/„•/», вище від 500 карб, золо- 
том-7,%;

69. О сборах за судебно-исполнитель
ные действия.

В отмену раздела «ж» постановле
ния СНК от 18 октября 1921 г. об 
установлении сборов в доход Респуб
лики по Народному Комиссариату 
Юстиции (С. У. 1921 г., К® 21, ст. 599) 
Всеукраинский Центральный Исполни
тельный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров постановили:

Установить взимание сборов за 
судебно-исполнительные действия в 
золотом исчислении на следующих 
основаниях:

1. За доставление повесток взыска
телям, должникам, присужденным к 
штрафам и третьим лицам при обра
щении взыскания на имущество долж
ника, у них находящегося, или на 
суммы, им причитающиеся, взыски
ваются за каждую повестку:

а) при сумме взыскания или цене 
отыскиваемого имущества не свыше 
50 руб. зол.—7|*%с суммы взыскания, 
от 50 до 500 руб. зол.—78°|о> свыше 
500 руб. зол.—*!»%;
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б) як-що вартість справлюваного 
майна не визначено—75 к.;

в) коли справляється періодичні 
виплати, ціну визначається за укуп- 
ністю виплатів протягом 1 року.

2. За опис й оціновку майна забор
гованая стягається як шо ціна майна 
не вище від 50 карб, золотом—1% 
оціновки, від 50 карб, до 500 карб, 
золотом—1 У2°/0, вище від 500 карб, 
золотом—2%.

3. За опис майна без оціновки стя
гається: як—що число предметів до 
50—по 4 коп. золотом із предмета, 
від 50 до 100—по 6 коп. золотом із 
предмета, вище від 100—по 8 коп. 
золотом із предмета.

Примітка. Предмети цілком одна
кові вписується в реєстр під одним 
нумером і плату за них стягається 
як за один предмет.

4. За перевірення описаного майна 
на вимогу заборгованая або позов- 
ника, за здачу на схов або передачу 
його позовникові, як-що цю чинність 
робиться окремо від описування, стя
гається половинну плату за п.п. 2 і З 
такси, залежно від того,-чи було 
перевірення з повторною оціновкою 
чи без неї.

5 За накладення печаток на опи
сані предмети на вимогу позовника 
стягається по 6 коп. золотом за 
печатку.

6. За виселення:
а) із нежитлових помешкань (май

стерень, торговельних, фабричних і 
инших помешкань) стягається 5 карб, 
золотом у день;

б) із житлових помешкань (кімнат, 
кватир) стягається за кожну кімнату
50 коп. золотом.%

7. За привселюдний торг описаного 
майна стягається плата в розмірі, 
зазначеному в п. 2 цієї такси, раху
ючи з уторгованої від продажу суми.

8. Як-що не відбудеться продажу, 
а судовий виконавець прибув на місце 
торгу, стягається 1 карб, золотом.

Ч. 7

б) когда стоимость взыскиваемого 
имущества не определена—75 коп.;

в) когда взыскиваются повременные 
платежи, цена определяется по сово
купности платежей за 1 год.

2. За производство описи и оценки 
имущества должника взыскивается при 
цене имущества не свыше 50 руб. 
зол—1°/0 оценки, от 50 руб. до 
500 руб. зол.—1У,в/в, свыше 500 руб.
зол.—2%-

3. За производство описи иму
щества без оценки взимается:

При числе предметов до 50—по 
4 коп. зол., с предметами от 50 до 
100—по 6 коп. зол. с предмета, 
выше 100—по 8 коп. зол. с предмета.

Примечание. Предметы совер
шенно однородные вносятся в опись 
под одним номером и плата за них 
взимается как за один предмет.

4. За производство проверки опи
санного имущества, по требованию 
должника или взыскателя, за сдачу 
на хранение или передачу его взыска
телю, когда эти действия произво
дятся отдельно от описи, взимается 
половинная плата по п.п. 2 и 3 таксы 
в зависимости от того, была ли про
верка произведена с повторной оцен
кой или без нее.

5. За наложение печатей на опи
санные предметы, по требованию взы
скателя, взимается по 6 коп. зол. за 
печать.

6. За производство выселения:
а) из нежилых помещений (мастер

ские, торговые, фабричные и т. д.) 
взимается 5 руб. зол. в день;

б) из жилых помещений (комнат, 
квартир) взыскивается с каждой ком-* 
наты по 50 коп. зол.

7. За производство публичного тор
га описанного имущества взимается 
плата в размере, указанном в п. 2 
настоящей таксы, считая с вырученной 
от продажи суммы.

8. При несостоявшейся продаже, 
если судебный исполнитель прибыл на 
место торга, взыскивается 1 руб. зо
лотом.

№ 7
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9. За видачу судовим виконавцем 
копій, описів, журналу виконавчих 
чинностей й инш стягається, крім 
гербового збору, плату в розмірі 20 коп. 
золотом за сторінку, рахуючи в сто- • 
рінці не більше від 25 рядків.

10. За вчинення на виконавчому 
аркушові надписів про виконання при
судів або про причини невиконання 
викладеного в ньому присуду стя
гається 15 коп. золотом.

11. Коли виконавчу чинність пере
водиться по-за місцем перебування 
судового виконавця, окрім збору за 
таксою, стягається плату за проїзд 
судового виконавця в обидва кінці 
згідно з дійсною його вартістю, раху
ючи по найдешевшому існуючому 
засобові пересування.

12. Суми, потрібні на оголошення 
про продаж і на винагороду знавців 
при оціновці майна й робочої сили, 
як-шо її потрібно під час виконання 
присуду, позовники вносять у розмірі 
дійсної потреби.

13. Збори належні за цією таксою, 
стягається також і при переведенні 
відповідних чинностей для охорони 
спадщини.

14. Усі вищезазначені збори 
вносить через квиток судовому вико
навцеві доправник перед початком 
його чинностей і зараховується до 
основної, належної до стягання по
зовної суми.

15. За стягання штрафів і т. и., а 
також у справах, у яких позовників 
було звільнено від судового збору, 
судовий виконавець стягає збір із за
борговану під час виконання присуду.

Примітка. Держоргани й держ- 
підприємства, які не платять судо
вого збору, вносять належний, 
згідно з цією таксою, збір насам
перед тільки в розмірі 25%, що 
надходять до фонду для винагороди 
судовим виконавцям.
16. \з суми вищезазначеного збору, 

частина в розмірі 75%, надходить до 
прибутку держави за кошторисом На- 
роднього Комісаріату Юстиції (Нар- 
комюст), а решта 25% надходить до 
загального фонду для винагороди су-

Ч 7

9. За выдачу судебным исполните
лем копий, описей, журнала исполни
тельных действий и проч., взыски
вается помимо гербового сбора плата 
в размере 20 коп. зол. со страницы, 
считая в странице не более 25 строк.

10. За учинение на исполнительном 
листе надписей об исполнении реше
ния или о причинах непроведения 
изложенного в нем решения в испол
нение взимается 15 коп. золотом.

11. При совершении исполнительных 
действий вне места пребывания судеб
ного исполнителя, помимо сборов ПО 
таксам, взимается плата за проезд 
судебного исполнителя в оба конца 
по действительной его СТОИМОСТИ, 
считая по наиболее дешевому суще
ствующему способу передвижения.

12. Суммы, которые требуются для 
производства публикации о продаже 
и на вознаграждение сведующих лиц 
при оценке имущества и рабочей силы, 
если таковая понадобится при испол
нении решения, взыскатели вносят в 
размере действительной надобности.

13. Сборы, следуемые по настоящей 
таксе взимаются также и при про
изводстве соответствующих действий 
по охране наследственного имущества.

14. Все сборы, указанные выше, 
вносятся по квитанции судебному 
исполнителю взыскателем до начала 
его действий и причисляются к основ
ной, подлежащей взысканию исковой 
сумме.

15. По взысканию штрафов и т. п., 
а равно по делам, по коим взыскатели 
были освобождены от судебной пош
лины, судебный исполнитель взыскивает 
сбор с должника при приведении ре
шения в исполнение.

Примечание. Госорганы и госпред
приятия, не платяшие судебной пош
лины, вносят причитающиеся, со
гласно настоящей таксы, сборы 
предварительно лишь в размере 
25%, идущих в фонд для возна
граждения судебных исполнителей.
16. Из суммы, указанных выше сбо

ров, часть в размере 75%, поступает 
в доход государства по смете Нарком- 
юста, остальные же 25% поступают 
в обший фонд для вознаграждения 
судебных исполнителей данной губер-
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довим виконавцям даної губерні, розпо- 
ділюваний в речинці й порядком, що 
їх установляє Наркомюст у згоді з 
Народнім Комісаріятом Праці.

Примітка. В разі, коли чинности 
виконують не судові виконавці, а 
инші органи (міліція, районова й 
сільська влада), то 75% збору над
ходить до прибутку держави за 
кошторисом Народнього Комісаріату 
Внутрішніх Справ, а 25% на вина
городу особам, шо фактично вико
нували присуд.
17. Порядок стягання збору, його 

схов, а також здачу до прибутку 
держави установлює Наркомюст у 
згоді з Народнім Комісаріятом Фі
нансів.

18. Усі зміни в цій таксі робляться 
на підставі постави Народнього Комі
саріату Юстиції в згоді з Народнім 
Комісаріятом Фінансів.

Харків, дня 19-го березня 1924 р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету Петровський.

Голова Ради Народніх Комісарів 
В. Чубар.

Т. в. о. Секретаря ВУЦВК М. Лобанов,

Оголошено в „Вістях ВУЦВК і ХГВК“ 
від 28 березня 1924 р., ч. 70. <

нии, распределяемый в сроки и по
рядком, устанавливаемым • Нарком- 
юстом, по соглашению с Наркомтрудом.

Примечание. В случае производ
ства исполнительных действий не 
судебными исполнителями, а другими 
органами (милицией, районными и 
сельскими влястями), 75% сбора 
поступает в доход государства ио 
смете Наркомвнуддела, а 25% на 
вознаграждение лиц, фактически 
исполняющих решение.
17. Порядок взимания сборов, их 

хранение, а равно сдача в доход 
казны, устанавливается Наркомюстом 
по соглашению с Наркомфином.

18. Все изменения в настоящей 
таксе производятся постановлением 
Наркомюста по соглашению с Нарком
фином.

Харьков, 19 марта 1924 г

Председатель Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета

Петровский.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Чубаръ.

Вр. Исп. Обяз. Секретаря ВУЦИК
М. Лобанов.

Расиубл. в .Вістях ВУЦВК і ХГВК* 
т 28 марта 1924 г., Лё 70.

70. Засади кредитування робот що-до 
селишного землеврядження.

Визнаючи планове землеврядження 
в справі відновлення сільського госпо
дарства Республіки за роботу першо
рядної державної ваги і, стаючи до 
планового переведення в першу чергу 
великих робот що-до селишного земле
врядження, що сприяє найскоршому 
піднесенню селянського господарства 
й утворенню сировинної бази для 
державної с.-г. промисловосте щоб 
всіляко полегшити тягар витрат тру
дового селянства на оплату вищеза
значених робот, Всеукраїнський Цен-

70. Основные положения кредитова
ния работ по внутриселенному земле

устройству.

Признавая плановое землеустройство 
в деле восстановления сельского хозяй
ства Республики работою первостепен
ной государственной важности и при
ступая к планомерному проведению 
в первую очередь обширных работ по 
внутриселенному землеустройству, спо
собствующему скорейшему поднятию 
крестьянского хозяйства и созданию 
сырьевой базы для государственной с.-х. 
промышленности, и в целях всемерного 
облегчения тяжести расходов трудового 
крестьянства на оплату указанных
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тральный Виконавчий Комітет і Рада 
Народніх Комісарів постановляють:

1. Для видачі хліборобській людно
сти Республіки позичок на покриття 
видатків на селишне землеврядження 
утворюється спеціяльний фонд цілевого 
довгоречинцевого поворотного земле- 
вряджуваного кредиту.

2. Згадуваний в арт. 1-му кредито
вий фонд складається з усіх так 
раніш виданих, як і знов видаваних 
на це кредитів і фондів з державного 
й місцевого бюджетів, а так само зі 
вкладок: 1) Народнього Комісаріяту 
Справ Земельних, 2) Гірничого Уп
равління Вищої Ради Народнього 
Господарства, 3) Головвідкомгоспу,
4) Цукротресту, 5) Спиртотресту,
6) Укррадгосптресту, 7) Всеукраїн
ського Управління Лісами й инших 
установ і підприємств, заінтересоваль- 
них у сільському землеврядженні рай
онів. Суми з повернених позичок 
використовується на відновлення фонду 
й повертається на видачу нових 
землевряджувальних позичок аж до 
закінчення робот землевряждення на 
селі. Кошти, шо їх відраховують 
Губвиконкоми на землеурядження, 
вноситься безпосередньо в Губерні- 
яльні Т-ва с.-госп. кредиту й витра
чається на потреби землеврядження 
даної губерні в порядкові переведення 
загально землевряджувальних планів.

Примітка. 'Розмір участи дер
жавних установ і підприємств у ви
дачі коштів на переведення і креди
тування селимного землеврядження 
встановлює Раднарком.

3. Усі кошти, шо складають фонд 
землевряджувального кредиту, станов
лять капітал Українського Сільско- 
Господарського Банку спеціяльного 
призначення для землеврядження і 
видаткується на підставі вказівок 
і планів, розроблюваних Народнім 
Комісаріатом Справ Земельних.

Примітка. Порядок використову
вання спеціяльного землевряджу

вального фонду, шо його умістив 
Наркомзем в Український С.-Г. 

Банк для кредитування селищного

Ч. 7

выше работ, Всеукраинский Централь
ный Исполнительный Комитет и Совет 
Народных Комиссаров постановили:

1. Для выдачи земледельческому на
селению Республики ссуд на покрытие 
расходов по внутриселенному земле
устройству создается особый фонд 
целевого долгосрочного возвратного 
землеустроительного кредита.

2. Упоминаемый в ст. 1-й кредитный 
фонд составляется из всех, как ранее 
отпущенных, так и вновь отпускаемых 
для этой цели кредитов к фондов по 
государственному и местному бюдже
там. а также из взносов: 1) Народ
ного Комиссариата Земледелия, 2) Гор
ного Управления Высшего Совета 
Народного Хозяйства, 3) Главотком- 
хоза, 4) Сахоротреста, 3) Спирто- 
треста, 6) Укрсовхозтреста, 7) Всеук- 
раинского Управления Лесами и других 
учреждений и предприятий, заинтере
сованных во внутриселенном земле
устройстве районов. Суммы, поступаю
щие от возврата ссуд, используются на 
восстановление фонда и обращаются 
на выдачу землеустройственных ссуд 
впредь до завершения работ по внутри
селенному землеустройству. Средства, 
отчисляемые Губисполкомэми для зем
леустройственных целей, вносятся не- 
пссредственно в Губернские Общества
С.-Х Кредита и расходятся на нужны 
землеустройства данной губернии в 
порядке проведения общеземлеустрои
тельных планов.

Примечание. Размеры участия 
государственных учреждений и пред
приятий в отпуске средств на про
изводство и кредитование внутри- 
селенного землеустройства устана
вливаются Совнаркомом.
3. Все средства, составляющие фонд 

землеустроительного кредита, обра
зуют капитал Украинскою Сельско
хозяйственного Банка специального 
назначения на землеустройство и рас
ходуются на основании указаний и 
планов, разрабатываемых Народным 
Комиссариатом Земледелия.

# Примечание. Порядок использо
вания специального землеустрои
тельного фонда, помещаемого Нар- 
комземом в Украинский С.-Х. Банк 
для целей кредитования внутриселен-

К; 7
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землеврядження, визначається за 
спеціяльною згодою Наркомзему 
з названим Банком.

4. Право одержання позичок нада
ється земельним товариствам, а так 
само колективним господарствам і ко
оперативним об'єднанням трудових 
землекористувачів.

5. Позички на землеврядження 
видається переважно перед иншими 
прохачами тим гуртам землекористу
вачів, шо переходять до колективного 
обробітку землі, а серед них у першу 
чергу—незаможнім селянам.

Ч. 7

6. Позички видається на речинець 
до 4-х років із зобов'язанням част
кової щорічної оплати з 3-х урожаїв, 
з тим що 1-й речинець виплати 
настає після збору 1-го врожаю 
з землевряджувальної площі; при 
кредитуванні колективів незаможніх 
селян у межах спеціяльно виданого 
для цієї мети фонду речинець можна 
продовжити до 5-ох років.

7. Розмір позичок визначається 
не більш от 75°/0 загальної вартости 
виконання землевряждувальних робот.

Примітка. Губзеуправлінням на
дається право дозволяти окремі 
позички й установляти речинці та 
розмір сплати, у згоді з місцевими 
товариствами с.-г. кредиту, а де їх 
нема—з иншими губерніальними 
кредитовими установами, у згоді 
з Укрсільбанком.

8. Народньому Комісаріатові Справ 
Земельних, у згоді з Народнім Комі
саріатом Фінансів, надається право 
видання на розвиток цієї постанови, 
спеціальних правил і інструкції про 
умови й порядок одержування і ви- 
даткування сум єдиного фонду земле- 
вряджувального кредиту.

9. З моменту оголошення цього 
Положення всі раніш видані поло
ження і правила про порядок вико-

ного землеустройства, определяется 
особым соглашением Наркомзема 
с названным Банком.

4. Право на получение ссуд предо
ставляется земельным обществам, 
а также колхозам и кооператив
ным об'единениям трудовых землеполь
зователей.

5. Ссуды на землеустройство выда
ются преимущественно перед прочими 
соискателями группам землепользова
телей, переходящих к коллективной 
обработке земли, а среди них в первую 
очередь—незаможным селянам.

6. Ссуды выдаются на срок до 4-х 
лет с обязательством частичного еже
годного погашения из 3-х урожаев, 
причем 1-й срок платежа наступает 
после снятия первого урожая с земле
устроенной площади; при креди
товании колективов незаможных селян 
в пределах специально отпущенного 
для этой цели фонда, срок может быть 
продлен до 5-ти лет

7. Размер ссуд определяется не выше 
75|/о общей стоимости исполнения 
зетлеустроительных работ.

Примечание: Разрешение отдель
ных ссуд и установление сроков 
и размеров погашений предоставля
ется Губземуправлениям, в согласии 
с местными обществами с.-х. 
кредита, а где их нет с другими 
губернским кредитными учрежде
ниями, по соглашению с Укрсель- 
банком.

8. Наркомзему, по соглашению с 
Наркомфином, предоставляется право 
издания, в развитие настоящего поста
новления, особых правил и инструкции 
об условиях и порядке получения и 
расходования сумм единого фонда 
землеустроительного кредита.

9. С момента опубликования насто
ящего Положения все ранее изданные 
положения и правила о порядке исполь-
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ристоввання землевряджувального кре
диту—касується.

Харків, дня 19-го березня 1924 р.
І олова Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого
Комітету //і'**/*'»*;. І/.

І олова Ради Народніх
Комісарів Чірні/і.

Г. в. о. Секретаря ВУІШК .1/. .7•-••ним.

от.юіііні-. і: .Китих НУ і і Ні* і ХП’.К- 
иід Чь С»-|и ііія 1924 і».. *і. То.

71. Про продовження речинця роз
гляду земельно-судовими комісіями 
справ, порушених організаціями неза- 
иожнього селянства й сільрадами 
в порядну закону 11 вересня 1923

року, до 15 квітня 1924 року.
Всеукраїнський Центральний Вико

навчий Комітет і Рада Народніх 
Комісарів постановили:

1. На зміну арт. 5-го постанови 
ВУІШК віл 11 вересня 1923 року 
«Про порядок одібранмя земельних 
зайвин нетрудового землекористу
вання В К0 ШІІІНІХ дідичів і куркулів» 
(Нб. Уз. 1923 р., ч. 33, и. 4Но», речи- 
неп», розгляде надійні тих до земельно- 
сулоіих комісій справ, порушених 
організаціями незаможнього селянства 
і сільрадами в порядкові вищезгада
ного закону продовжити до 15 квітня 
1924 року.

2. Цій постанові надати чинности 
телі графам.

Харків, дня 19-го борі зич 10_>4 р.
Голова Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого
Комітету II 1'НПміЩґЬКПі'і.

Голова Роди Народніх
Комісарів В.

Т. в. о. Секретаря ВУЦВК .1/. .7•мтітв.
«»гол..ііігц.» п Ліктях ИУІЦІК і ХГИК' 

•ІД 2* |»л*м>і 1024 і*, ч, То.

Ч . 7

зования землеустроительного кредита 
—отменяются.

Харьков, 19 марта 1924 г.
Председатель Всеукраинского Цент

рального Исполнительного Комитета
[[гт і>(іі!сі;пн .

Председатель Совета Народных Ко
миссаров Чцоа,,,..

Вр. испол. обяз. Секретаря ВУЦИК
М. Л обшит.

Ра. пу.'л, і: .Вії-тнх ВУЦВК і ХГВК- 
•Т 2Ч марта 15*24 г.. .V- То.

71. О продлении срока рассмотрения 
земельно-судебными иомиссиями дел. 
возбужденных организациями неза
можного селянства и сельсоветами в 
порядке закона 11 сентября 1923 г., 

до 15-го апреля 1924 года.
Всеукраинский Центральный Испол

нительный Комитет и Совет Народ
ных Комиссаров постановили:

1. Во изменение ст. 5 постановле
ния ВУЦИК от 11 сентября 1923 года 
„О порядке изъятия излишков земель 
нетрудового пользования у бывш. по
мещиков и кулаков** (Собр. Узак. за 
1923 г.. № 33, и. 486), срок рассмо
трения поступивших в земельно-судеб
ные комиссии дел, возбужденных' ор
ганизациями незаможного селянства и 
сельсоветами в порядке вышеприведен
ного закона, продлить до 15-го 
апреля 1924 года.

2. Настоящее постановление ввести 
в действие но телеграфу.

Харьков, 19 марта 1924 г.
Председатель Всеукраинского Цент

рального Исполнительного Комитета
Петровский.

Председатель Совета Народных Ко
миссаров В. Чубарь.

Вр. исл. ОбЯЗ, Секретаря ВУЦИК
.3/. Лобанов.

Ргміуйя. г. Л и т и х  КУЦВК і ХГВК- 
от чарта 15*24 г.. >в То.

Вилляв* Ндродяккго Коми ярі <гу Юетяпії.

Зямоялиияя і. І ГМ. Тип. 60»Х) пр.

4-й тій- • Трім*-паї і' Н.К.І1 С., вмени В. И. Меялаук* Гончаровский бульь., .4 в—2.
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17 квітня 1924 р. Ч. 8 Віддія ПЕРШИЙ 17 апрвії 1924 г. | ДО) § Отдел ПЕРВЫЙ

З М І С Т

Постанови ВУЦВК і РНК

(14 березня, 20—20 березня 1924 р.).

72. Про боротьбу з дорожнечею.
73. Про штати будинків відпочинку.
74. Про оплату праці членів ВУЦВК'у-
75. Положення про Комісії внутрішньої тор

гівлі при РНК УСРР.
76. Положення про житлово-споживчу ко

операцію.
77. Про права особ прокурорського догляду 

Республіки.
78. Про передачу Управління Рибними Госпо

дарствами з відання Народнього Комі- 
саріяту Продовольчих Справ у відання 
Народнього Комісаріяту Справ Зе
мельних.

79. Про затвердження положення про Губер- 
ніяльні Комісії внутрішньої торгівлі при
Губвиконкомах (ґубкомвнуторги).

80. Про підсумки передвиборчої кампанії.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Постановления ВУЦИК и СНК

(14 марта, 20—26 марта 1924 г.).

72. О борьбе с дороговизной.
73. О штатах домов отдыха.
74. Об оплате труда членов ВУЦИК'а.
75. Положение о Комиссии по внутренней 

торговле при СНК УССР.
76. Положение о жилищно-потребительской 

кооперации.
77. О правах лиц прокурорского надзора 

Республики.
78. О передаче Управления Рыбными Хозяй

ствами из ведения Народного Комисса
риата по Продовольствию в ведение 
Народного Комиссариата Земледелия.

79. Об утверждении Положения о Губерн
ских Комиссиях по внутренней торговле 
при Губисполкомах (Губкомвнуторги).

80. Об итогах предвыборной кампании.

Резолюцій Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету 

та Ради Народніх Комісарів.

72. Про боротьбу з дорожнечею.

Всеукраїнський Центральний Вико
навчий Комітет та Рада Народніх 
Комісарів постановили:

1. Звернути увагу губвиконкомів та 
ииших радянських органів на важли
вість праці комвнуторгів і запропо
нувати ім як найактивніше допомагати

Резолюция Всеунраинского Цен
трального Исполнительного Коми
тета и Совета Народных Комис

саров

72. О борьбе с дороговизной.

Всеукраинский Центральный Испо
лнительный Комитет и Совет Народ
ных Комиссаров постановили:

1. Обратить внимание Губисполко- 
мов и других советских органов на 
важность работы Комвнуторгов и 
предложить оказывать самую актив-
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й підтримувати комвнуторги в справі 
регулювання ринку (особливо при 
переведенні грошової реформи).

2. Притягти до активного контролю 
за виконанням постанов та розпоряд
жень Комвнуторгу, шо-до зменшення 
цін, широкі низові робітничі організа
ції, які безпосередньо заінтересовані 
в зменшенні цін, для чого слід органі
зувати на фабриках і заводах ячейки 
допомоги РСІ, а також слі£ притягти 
до нагляду та контролю секції місь
крад.

3. Запропонувати кооперативним 
та державним органам роздрібового 
торгу звернути особливу увагу на 
ролю продавця в кооперативних та 
державних крамницях в справі при
тягнення покупців уважним до них 
відношенням, а також запропонувати 
всім кооперативним та державним 
органам роздрібового торгу встано
вити таку систему продажу краму, при 
якій покупець мав би можливість ку
пувати, не витрачаючи багато часу 
на ріжні черги. 4 5 6

Ч. 8

4. З огляду на те, що в звязку 
з помітним оживленням торгу де-які 
державні торговельні організації погір
шують умови кредиту, наказати 
Комвнуторгові, НКФ та Держбанкові 
за-для дальшого розвитку крамообігу 
вжити потрібних заходів, щоб зали
шити попередні умови кредитування, 
з тим що строки кредитування повин
ні залежати відшвидкости крамообігу 
та характеру краму.

5. Запропонувати Комвнуторгові 
рівночасно з загальним зменшенням 
цін вжити завчасних заходів, щоб 
запобігти підвищенню цін на річі 
масового спожитку й в першу чергу 
вжити заходів до ліквідації такого 
підвищення.

6. Беручи на увагу, шо найактив
нішу участь у справі боротьби з 
дорожнечею та встановленні твердих 
цін бере кооперація й шо для найшир- 
шого обслуговування робітничого на
селення та максимального заощаджен
ня заробітної плати від визиску 
приватнім торгом, треба збільшити 
мережу крамниць, хлібопекарень і т. и.

ную поддержку и помощь в деле 
регулирования рынка (особенно при 
проведении денежной реформы).

2. Привлечь к активному контролю 
по соблюдению постановлений и рас
поряжений Комвнуторга, направлен
ных к снижению цен, широкие низо
вые рабочие организации, непосред
ственно заинтересованные в снижении, 
путем организаций на фабриках и 
заводах ячеек содействия РКИ, а так 
же и привлечения к работе по наблю
дению и контролю секций Горсоветов.

3. Предложить кооперативным и 
государственным розничным торговым 
органам обратить исключительное 
внимание на роль продавца в коопе
ративных и государственных лавках 
в деле привлечения покупателя вни
мательным к нему отношением, а так 
же предложить всем кооперативным 
и государственным розничным торго
вым органам установить такую систе
му продажи товаров, при которой бы 
покупатель имел возможность про
извести покупку, не затрачивая много 
времени на простаивание в различных 
очередях.

4. Ввиду того, что в связи с наме
тившимся оживлением торговли неко
торые государственные торговые орга
низации ухудшают условия к едита, 
предложить Комвнуторгу, Наркомфину 
и Госбанку, в целях дальнейшего раз
вития товарооборота, принять меры к 
оставлению прежних условий кредита, 
при чем сроки кредита должны опре
деляться темпом оборотов в зависи
мости от характера товаров.

5. Предложить Комвнуторгу, наряду 
с общим снижением цен, принять 
меры, заблаговременно предупреждаю
щие повышение цен на продукты мас
сового потребления и в первую оче
редь принимать все меры к ликвида
ции такого повышения.

6. Ввиду того, что главная тяжесть 
борьбы с дороговизной и проведение 
твердых цен ложится на кооперацию 
и что в связи с необходимостью рас
ширения обслуживания рабочего на
селения и максимального улавливания 
заработной платы, является необхо
димым увеличение сети магазинов, 
хлебопекарен и т. п., что в свою

Кї 8
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а це, в свою чергу, можливо лише 
при збільшенні обігових коштів, слід 
визнати за необхідне збільшити кре
дит низових органів кооперації і в 
звязку з ним терміново поставити 
цю справу на вирішення спілкових 
інстанцій.

7. Визнати за потрібну систему 
генеральних контрагентських комі
сійних угод на збут продукції між 
промисловими підприємствами і коопе
рацією та відповідно до того запропо
нувати ВРНГ і Держторгові встановити 
першість у кредитуванні, а також і 
систему пільг при постачанні коопе
рації.

8. У виключних випадках вважити 
за можливе кредитування приватньої 
роздрібової торгівлі з умовою, що 
остання продаватиме крам по визна
чених цінах, але щоб це не шкодило 
кредитуванню переферійних роздрі- 
бово-торгових органів кооперації та 
держторгівлі, себ-то в тих пунктах, 
де не організовано кооперативної та 
державної роздрібової торгівлі.

9. Запропонувати Укрдержпланові 
разом з НКРСІ періодично складати 
підсумки роботи Комвнуторгу шо-до 
реального зменшення цін та подавати 
це до відома УЕН.

10. Запропонувати Комвнуторгові 
і НКРСІ дослідити працю сільсько- 
господарчої кооперації що-до органі
зації збуту с. г. продуктів.

11. Запропонувати споживчій і 
сільсько-господарчій кооперації нав'я
зати найщільніший звязок, уникаючи 
посередників.

12. Доручити НКРСІ та КВТ 
вияснити,—скільки на Україні є тор
говельних і заготовчих представництв 
та оскільки можливо скоротити й 
об'єднати їх за-для зменшення додат
кових витрат.

Харків, дня 14 березня 1924 р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету Петровський.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

Секретар ВУЦВК Ьуценко.
Оголошено в .Вістях ВУЦВК і ХГВК* 

від 11 квітня 1924 р., я. 82.

Ч. 8

очередь возможно только при увели
чении оборотных средств, признать 
необходимым расширение кредита ни
зовым органам кооперации, в соответ
ствии с чем срочно поставить этот 
вопрос на разрешение в союзных 
инстанциях.

7. Считать необходимой систему 
генеральных контрагентских комис
сионных договоров по сбыту продук
ции между промышленностью и коопе
рацией, в соответствии с чем предло
жить ВСНХ и госторговле—устано
вить систему преимущественного кре
дитования, а равно систему льгот, в 
предоставлении кооперации товаров.

8. Считать допустимым в исключи
тельных случаях кредитование частной 
розничной торговли на условиях про
дажи последней товаров по устано
вленным ценам, однако, без ущерба 
для кредитования переферийных роз
ничных органов кооперации и гостор
говли, т.-е. в пунктах, где отсутствует 
кооперативная и государственная роз
ничная торговля.

9. Предложить Укргосплану совме
стно с НКРКИ периодически подводить 
итоги работ Комвнуторга по реальному 
снижению цен и представлять докла
ды УЭС'у.

10. Предложить Комвнуторгу с 
НКРКИ изучить работу сельско-хозяй
ственной кооперации по постановке 
ею сбыта с.-х. продуктов.

11. Предложить потребительской и 
сельско-хозяйственной кооперации тес
нее связаться в своих операциях, ми
нуя посредников.

12. Поручить НКРКИ и КВТ выяснить 
наличие находящихся на Украине 
торговых и заготовительных предста
вительств и возможность сокращения 
и об'единения их в целях уменьшения 
накладных расходов.

Харьков, 14 марта 1924 года.

Председатель Всеукр. Центрального 
Исполнительн. Комитета Петровский.

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Чубаръ.

Секретарь ВУЦИК Ьуценко.
Распубликовано в «Вістях «ВУЦВК 

і ХГВК* от 11 апреля 1924 г., № 82.
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Постанова Ради Народніх Комі
сарів.

73. Про штати будинків відпочинку.

Рада Народніх Комісарів постано
вила затвердити нижчеподані штати 
для будинків відпочинку/

о
Н а з в а  п о с а д и  £ 5

: г  о

І. На 25 відпочивачів.
Завідувач будинку...............................1
Сестра жалібниця.............................1
Куховар ............................................  1
Банильниця.............................. 1
Прибиральн.—офіціянт................... З
Праля................................................ 1
Двірник...................................... .... . 1

Разом 9 ч.

II. На 50 відпочивачів.

Завідувач будинку.............................. 1
Економка . . . (вона ж завгоспу) 1
Сестра жалібниця.............................1
Куховар ............................................  1
Куховарка . •..................................... 1
Банильниця ...................................... 2
Сторож—двірник.............................. 1
Прибиральн.—офіціянт................... З
Праль........................................ .... . 2

Разом 13 ч.

III. На 75 відпочивачів.

Завідувач будинку............................1
Конторист ......................................... 1
Лікар.................................................. 1
Сестра жалібниця............................ 1
Економка-каштелянша.....................1
Коморник .......................................... 1
Прибиральн.—офіціянт................... 4
Куховар ............................................  1
Помічник куховара........................... 1
Банильниць .....................................  2
Робітник на куховарні.......................1
Праль................................................ 2
Сторож-двірник . ............................. 1

Разом 18 ч.

Л'. На 100 відпочивачів.

Завідувач будинку............................1
Рахівник (він же діловод) ... 1 
Лікар..................................................1

Постановление Совета Народных 
Комиссаров.

73. О штатах домов отдыха.

Совет Народных Комиссаров УССР 
постановил утвердить нижеследующие 
штаты для домов отдыха:

о
Наименование должностей £ I

г *

I. На 25 чел. отдыхающих.

Завед. домом............................... . 1
Сестра милосердия ................... . 1
Повар...........................................
Судомойка .................................. . 1
У борщ.—оффициант................. . 3
Прачка .........................................
Дворник ....................................... . 1

Итого . . 9 ч.

11. На 50 чел. отдыхающих.

Завед. домом ..............................
Экономка (она же завед. хоз.) . 1
Сестра милосердия .................... . 1
Повар ...........................................
Кухарка ........................................
Судомоек .....................................
Сторож—дворник........................
Уборщ.—оффициант.................. . 3
Прачек .........................................

Итого . . 13 ч.

III. На 75 чел. отдыхающих.

Завед. домом...............................
Конторщик...................................
Врач..............................................
Сестра милосердия ...................
Экономка-кастелянша . . . .
Кладовщик...................................
Уборщ.—оффициант..................
Повар ..........................................
Помощник повара.......................
Судомоек .................................... . 2
Рабочий на кухне .......................
Прачек .........................................
Сторож—дворник........................

Итого . . 18 ч.

IV. На 100 чел. отдыхающих.

Завед. домом..............................
Счетовод (он же делопроизвод.) . 1
Врач......................................... ...
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Н а з в а  п о с а д и

Чи
сл

о
ос

об

Сестра жалібниця..................
Прибиральн. офіціянт, . . .
Економка каштелянша . . .
Коморник ...............................
Куховар ..................................•
Помічник куховара . . . .
Банильниць ...........................
Робітників на куховарні . . . . 1
Праль......................................
Сторож-двірник......................
Швачка....................................

Разом 25 особ. 

V. 150 відпочивачіа.

Завідувач будинку . . . .
« » господарства • • . . 1

• . 1
Лікар........................................
Сестер-жалібниць..................

ГІрибиральн.-офіціянт. . . • . . 7
Економка-каштелянша . . . . . 1

Швачка....................................
Коморник ............................... . . 1
Куховар .................................. . . 1
Помічників куховара . . . . .  .  2
Банильниць . • ....................... . 3

Робітник на куховарні . . . . 1
Праль......................................
Голяр .....................................
Сторож.................................... . . 1
Двірник................................ *.

Разом ЗО особ.

VI. На 200 відпочивачів.

Завідувач будинку . . . .
* господарства . . . . 1

Рахівник.................................. . . 1
Діловодка-машиністка . . .

Лікарів.....................................
Сестер-жалібниц . . . . .  .  3

Прибиральн.-санітар. офіціянт. . 10
Економка ...............................
Каштелянша........................... . . 1
Швачка....................................
Коморник ...............................
Куховар .................................. . . 1
Помічників куховара . . . . .  .  3
Банильниць ........................... . . 4
Робітник на куховарні . . . . . 1
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Сестра милосердия .....................
Уборщ.—оффициант...................
Экономка—кастелянша . . . . 1
Кладовщик....................................
Повар............................................
Пом. повара................................. . 1
Судомоек ..................................... . 3
Раб. по кухне............................\
Прачек ..........................................
Сторож-дворник ..........................
Швея.............................................

Итого . . 25 ч.

Г. На 150 чел. отдыхающих.

Завед. домом...............................
» хозяйством ...........................

Счетовод - делопроизводитель . , 1
Врач.............................................. . 1
Сестер - милосердия...................
Уборщ.-оффициант. . . . . 7
Экономка-кастелянша . . . . 1
Швея............................................. . 1
Кладовщик...................................
Повар............................................
Пом. повара................................. . 2
Судомоек ..................................... . 3
Рабочий на кухне ........................
Прачек.......................................... . 4
Парикмахер ................................. . 1
Сторож ......................................... . 1
Дворник ........................................

Итого . . 30 ч.

VI. На 200 чел. отдыхающих.

Завед. домом............................... . 1
» хозяйством ...........................

Счетовод .....................................
Делопроизвод.- машинистка . . . 1
Врачей .........................................
Сестер - милосердия................... . 3
Уборщ.-санит. оффициант. . . . ю
Экономка ................................  . . 1
Кастелянша.................................. . 1
Швея............................................. . 1
Кладовщик................................... . 1
Повар ........................................... . 1
Пом. повара................................. . 3
Судомоек......................... • . . . 4
Рабочий на кухне ........................



Арт. 73Ч.

° вН а з в а  п о с а д и  £ 8
•  = г  °

Праіь.................................................. 6
Голяр................................................. 1
Сторож...............................................1
Двірник...............................................1

Разом 41 особ.

VII. На 250 відпочивачів.

Завідувач будинку............................... 1
» (господ, він же помзавбуд.). 1

Рахівник................................................1
Машиністка-ціловод............................ 1
Лікарів...................................................2
Сестер-жалібниць................................З
Прибиральн.-офіціянт....................... 12
Економка ............................................. 1
Каштелянша . . . •................................ 1
Швачок................................................. 2
Коморник ............................................  1
Куховар ...............................................  1
Помічників куховара............................З
Банильниць ........................................  5
Робітників на куховарні . . . .  2
Старший пекар.................................... 1
Молодший я .........................................1
Праль....................................................7
Голяр....................................................1
Сторож................................................. 1
Двірник................................................. 1

Разом 47 особ.

Харків, дня 20-го березня 1924 р.

Голова Ради Народи іх
Комісарів В. Чубар.

Керуючий Справами
Раднаркому <1>. Бею.

Т.в.о. Секретаря РНК Дуделіт.

Оголошено в «Вістях ВУЦВК і ХГВК» 
від 8-го квітня 1924 р., ч. 79.

VII. На 250 чел. отдыхающих.

Завед. домом..................................... 1
» хоз. (он же пом. зав. домом) 1

Счетовод ...........................................  1
Машинистка - делопроизводит. . 1
Врачей ............................................... 2
Сестер-милосердия...........................3
Уборш.-оффициант......................... 12
Экономка ........................................... 1
Кастелянша........................................ 1
Швеек........................................... ' . 2
Кладовщик.......................................... і
Повар..................................................1
Пом. повара........................................3
Судомоек ........................................... 5
Рабочих на кухне .............................. 2
Старш. пекарь....................................1
Младш. »  1
Прачек................................................ 7
Парикмахер ......................................  1
Сторож................................................1
Дворник..............................................  1

Итого . . 47 ч.

Харьков, 20 марта 1924 г.

Председатель Совета
Народных Комиссаров В. Чубаръ.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Нею.

Врид Секретаря СНК А. Дуделит.

Распубликовано в «Вістях ВУЦВК і 
ХГВК» от 8 апреля 1924 г., № 79.
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Прачек .........................................
Парикмахер .................................
Сторож ........................................ 1
Дворник............................ ...

Итого . . 41 ч.
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Постанови Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету.

Н. 8

74. Про оплату праці Членів ВУЦВК'у

На підставі арт. З постанови 1-ої 
Сесії ВУЦВК'у УІІІ-го Скликання (36. Уз. 
1924 р., ч. 4-5, арт. 22), та касуючи 
постанову свою від 8-го лютого 1922 р. 
(Протокол ч. 5/54), Всеукраїнський 
Центральний Виконавчий Комітет по
становив:

1. Члени Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету по станові 
своєму, як члени ВУЦВК'у, окремого 
утримання не одержують, а дістають 
платню на місці своєї постійної роботи 
або посади, згідно з розрядом 
останньої.

2. Під час Сесії ВУЦВК'у, а також 
в тих випадках, коли члени ВУЦВК'у 
перебувають по-за межами свого по
стійного мешкання, виконуючи свої 
обов'язки яко члени ВУЦВК'у або ви
конуючи спеціяльні доручення Прези
дії та Сесії ВУЦВК'у — то тоді 
вони вважаються в командировці й 
дістають добове утримання з коштів 
ВУЦВК'у в розмірі 1/2д вишоі платні, 
визначеної для відповідальних робітни
ків 1-го тарифного поясу і, крім того, 
дістають утримання згідно з нормами, 
передбаченими 81 арт. Код. Зак. про 
Працю.

3. Члени ВУЦВК'у мають право без
платного проїзду по всіх залізницях 
України в плацкартних вагонах потя
гів всіх видів, для чого вони повинні 
пред'являти на залізничних станціях 
спеціяльні постійні посвідчення, ЩО 
видаються їм для цього ВУЦВК на один 
рік.

4. Кандидати в члени ВУЦВК'у ко
ристуються всіми правами членів 
ВУЦВК'у, зазначеними в цій поста
нові.

Постановления Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета.

74. Об оплате труда членов ВУЦИК'а.

На основании ст. З постановления 1-й 
Сессии ВУЦИК'а УЇІІ-го Созыва (Собр. 
Уз. 1924 г., К? 4—5, стр. 22), в отмену 
постановления своего от 8-го февраля 
1922 г. (протокол № 5/54) Всеукра- 
инский Центральный Исполнительный 
Комитет постановляет:

1. Члены Всеукраинского Централь
ного Исполнительного Комитета по 
званию члена ВУЦИК особого содер
жания не получают, а удовлетворя
ются жалованием по месту своей работы 
или службы и по разряду своей долж
ности.

2. Во время Сессий ВУЦИК'а, а также 
в других случаях, сопряженных с необ
ходимостью нахожден. членов ВУЦИК'а 
вне пределов своего постоянного ме
стожительства для выполнения своих 
обязанностей по званию члена ВУЦИК'а 
или специальных поручений Президи
ума и Сессии ВУЦИК'а, — члены 
ВУЦИК'а считаются в командировке, 
получают суточное вознаграждение из 
средств ВУЦИК'а в размере V*» выс
шего оклада, установленного для от
ветственных работников по первому 
тарифному поясу и, кроме того, удо
влетворяются всеми видами довольствия 
по нормам, предусмотренным ст. 81 
Кодекса Законов о Труде.

3. Члены ВУЦИК'а имеют право 
бесплатного проезда по всем железным 
дорогам Украины, в плацкартных ва
гонах поездов всех наименований, по 
пред'явленню ими в железнодорожных 
станциях специально выдаваемых им 
для сего ВУЦИК'ом постоянных годо
вых удостоверений.

4. Кандидаты в члены ВУЦИК'а 
пользуются всеми правами членов 
ВУЦИК'а, предусмотренными настоя
щим постановлением.
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5. Постанова ця набирає чинности 
з 1-го квітня 1924 р.

Харків, дня 26-го березня 1924 р.

Голова Всеукраїнського Центрального, 
Виконавчого Комітету Петровськпй.

Секретар ВУЦВК А. Буценко.

Оголошено в «Вістях ВУЦВК і ХГВК» 
від 3 квітня 1924 р., ч. 75.

5. Означенное постановление входит 
в силу с 1-го апреля 1924 года.

Харьков, 26 марта 1924 года.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский.

Секретарь ВУЦИК А. Буцеико.

Распубликовано в «Вістях ВУЦВК і 
ХГВК» от 3 апреля 1924 г., .V 75.

Кї 8

75. Положення про комісії внут
рішньої торгівлі при Раді Народніх 

Комісарів УСРР.

На підставі арт. 7-го постанови 
ВУЦВК від 21-го листопаду 1923 року 
(36. Уз. 1923 р., ч. 38, арт. 528) 
і касуючи Положення про комісії 
внутрішньої торгівлі, затверджене 
УЕР'ою від 1-го жовтня 1922 року, 
Всеукраїнський Центральний Виконав
чий Комітет постановив затвердити 
нижчеподане Положення про комісії 
для внутрішньої торгівлі при Раднар- 
комі УСРР.

1. Комісія внутрішньої торгівлі 
при Раднаркомі УСРР (Комвнуторг) 
має за своє завдання сприяти роз
виткові внутрішньої торгівлі на тери
торії України.

2. Комвнуторг за свої завдання має:
а) розробляти загальні справи тор

говельної політики, вишукувати й пере
водити заходи, що сприяють розвиткові 
внутрішньої торгівлі України;

б) загально керувати, контролювати 
й наглядати за діяльністю державних 
торговельних підприємств, а так само 
регулювати й погоджувати торговельну 
діяльність державних, кооперативних 
і приватніх підприємств;

в) встановляти ціни на крам за 
номенклатурою, затвердженою УЕН-ою;

г) розробляти, з погляду інтересів 
внутрішнього торговельного /обігу, 
справи що-до грошового обігу, по
датків, страхування, транспорту, про
мисловосте зовнішньої торгівлі й 
митно-тарифної політики, а так само 
брати участь у роботі відповідних

75. Положение о Комиссии по внут
ренней торговле при СНК УССР.

На основании ст. 7-й постановле
ния ВУЦИК от 21-го ноября 1923 г. 
(С. У 1923 г., К« 38, ст. 528) и в отмену 
Положения о комиссии по внутрен
ней торговле, утвержденной УЭС‘ОМ 
1-го октября 1922 г., Всеукраинский 
Центральный Исполнительный Комитет 
постановил утвердить нижеследу
ющее Положение о комиссии внут
ренней торговли при Совнаркоме 
УССР.

1. Комиссия внутренней торговли 
при Совнаркоме УССР (Комвнуторг) 
имеет своей целью содействовать раз
витию внутренней торговли на терри
тории Украины.

2. В задачи Комвнуторга входит:
а) разработка общих вопросов тор

говой политики, изыскание и проведе
ние мероприятий, содействующих раз
витию внутренней торговли Украины;

б) общее руководство, контроль 
и наблюдение за деятельностью госу
дарственных торговых предприятий, 
а также регулирование и согласова
ние торговой деятельности государ
ственных, кооперативных и частных 
предприятий;

в) установление цен на товары по 
номенклатуре, утвержденной УЭС'ом;

г) разработка, с точки зрения инте
ресов внутреннего торгового оборота, 
вопросов, касающихся денежного обра
щения, налогов, страхования, транс
порта, промышленности, внешней тор
говли и таможенно-тарифной поли
тики, а также участие в работах со-
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державних установ у зазначених спра
вах;

о) наглядати, з погляду інтересів 
внутрішнього торговельного обігу, за 
фінансуванням і кредитуванням внут
рішньої торгівлі;

е) регулювати й наглядати за тор
говельною діяльністю підприємств Спіл
кових Республік на території УСРР;

ж) збірати й вивчати відомості про 
стан внутрішньої торгівлі на Україні 
й організовувати облік її;

з) складати загальні звіти про тор
гівлю для подання їх до відповідних 
центральних органів УСРР і Комвну- 
торгу при Раді Праці й Оборони;

и) розробляти проекти, декрети й 
постанови в справах внутрішньої тор
гівлі для внесення їх на затвердження 
УЕН або РНК УСРР за належністю;

к) попередньо розглядати проекти, 
що-до внутрішньої торгівлі України, 
подавані окремими відомствами й уста
новами та давати на них висновки;

л) попередньо розглядати проекти 
постанов що-до внутрішньої торгівлі, 
які надходять до УЕН'у або РИКУ СРР 
і підлягають затвердженню органів 
Спілки РСР і вносити такі через за
конодавчі органи УСРР, направляючи 
їх до законодавчих органів СРСР;

м) видавати в межах своєї компе
тенції провідні інструкції, правила, 
постанови, що регулювали-б діяльність 
усіх торговельних органів і приватніх 
особ, які провадять операції на тери
торії України, а так само наглядати 
за їхнім виконанням;

н) розглядати й давати висновки на 
проекти статутів акційних товариств, 
пайових товариств з обмеженою від
повідальністю й инших торговельних 
закладів;

о) організовувати місцеві органи ре
гулювання внутрішньої торгівлі й на
глядати за їхньою діяльністю;

п) організовувати біржі, ярмарки й 
ріжні торговельні установи, що мають 
за мету допомагати розвиткові тор-
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ответствующих государственных учре
ждений по означенным вопросам;

д) наблюдение с точки зрения инте
ресов внутреннего торгового оборота 
за финансированием и кредитованием 
внутренней торговли;

е) регулирование и наблюдение за 
торговой деятельностью на террито
рии УССР предприятий Союзных Рес
публик;

ж) собирание и изучение сведений 
о состоянии внутренней торговли на 
Украине и организация ее учета;

з) составление общих отчетов о тор
говле для представления их в соот
ветствующие ^центральные органы 
УССР и КВТ при СТО;

и) разработка проектов декретов 
и постановлений по делам внутренней 
торговли для внесения их на утвер
ждение в УЭС или СНК УССР по 
принадлежности;

к) предварительное рассмотрение 
проектов, касающихся внутренней 
торговли Украины, вносимых отдель
ными ведомствами и учреждениями, 
и дача заключения по ним;

л) предварительное рассмотрение 
поступающих в УЭС или СНК УССР 
проектов постановлений по внутрен
ней торговле, подлежащих утвержде
нию органами Союза ССР, и внесение 
таковых через законодательные органы 
УССР для направления в законо
дательные органы СССР;

м) издание в пределах своей ком
петенции руководящих инстр/кций, 
правил, постановлений регулирующих 
деятельность всех торговых органов 
и частных лиц, производящих опера
ции на территории Украины, а также 
наблюдение за их исполнением;

н) рассмотрение и дача заключений 
по проектам уставов акционерных 
обществ, паевых товариществ, това
риществ с ограниченной ответствен
ностью и прочих торговых инсти
тутов;

о) организация местных органов по 
регулированию внутренней торговли 
и наблюдение за их деятельностью;

п) организация бирж, ярмарок и вся
кого рода торговых установлений, 
имеющих целью способствовать раз-
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гівлі, а також регулювати й нагля
дати за їхньою діяльністю;

р) вести торговельний реєстр для 
торговельних підприємств;

с) скликати з'їзди, наради в спра
вах внутрішної торгівлі з правом втя
гати до участи в них инші відомства, 
установи й громадські організації.

3. Комісія внутрішньої торгівлі скла
дається з голови й членів, призна
чуваних Раднаркомом УСРР.

4. Комвнуторг безпосередньо під
порядковується Раднаркому УСРР і в 
своїй діяльности керується так чинним 
у УСРР законодавством, як також і 
директивами Комвнуторгу при Раді 
Праці й Оборони.

5. Постанови, інструкції, циркуляри 
й накази Комвнуторгу в галузі внут
рішньої торгівлі, належить виконувати 
так центральним, як і місцевим органам.

6. Всі державні органи УСРР мусять 
подавати до Комвнуторгу, на його 
запитання, всі потрібні йому матеріали 
й відомості.

7. Утримується Комвнуторг за кош
торисом Раднаркому УСРР.

Харків, дня 26-го березня 1924 р.

Голова Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету

Петровськшї.

Секретар ВУЦВК А. Буценко.

Оголошено в «Вістях ВУЦВК і ХГВК* 
від 4 квітня 1924 р., ч. 76.
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Постанови Всеукраїнського Цент* 
рального Виконавчого Комітету 

й Ради Народніх Комісарів,

76. Положення про житлово-споживчу 
кооперацію.

Розвиваючи Житловий Закон УСРР 
від 1-го листопаду 1921 року (36. Уз. 
1921 р., ч. 22, арт. 641) і касуючи 
постанову РНК УСРР від 23 червня 
1923 року «Про порядок засновання

витию торговли, а равно регулирова
ние и наблюдение за их деятель
ностью;

р) ведение торгового реестра для 
торговых предприятий;

с) созыв с'ездов, совещаний по во
просам внутренней торговли с правом 
привлечения к участию в них дру
гих ведомств, учреждений и обще
ственных организаций.

3. Комиссия внутренней торговли 
состоит из председателя и членов, 
назначаемых Совнаркомом УССР.

4. Комвнуторг непосредственно под
чиняется Совнаркому УССР и в своей 
деятельности руководствуется как 
действующими в УССР законодатель
ствами, так равно и директивами 
Комвнуторга при СТО.

5. Постановления, инструкции, цир
куляры и предписания Комвнуторга 
в области внутренней торговли, под
лежат исполнению как центральными, 
так и местными органами.

6. Все государственные органы УССР 
обязаны представлять в Комвнуторг 
по его вопросам все необходимые ему 
материалы и сведения.

7. Содержание Комвнуторга прово
дится по смете Совнаркома УССР.

Харьков, 26 марта 1924 г.

Председатель Всеукраинского Цент
рального Исполнительного Комитета

Петровский.

Секретарь ВУЦИК А. Буценко.

Распубликовано в «Вістях ВУЦВК і 
ХГВК» от 4 апреля 1924 г., .V 76.

№ 8

Постановления Всеунраинсного 
Центрального Исполнительного 

Комитета и Совета Народных 
Комиссаров.

76. Положение о жилищно-потреби
тельской кооперации.

В развитие Жилищного Закона 
УССР от 1-го ноября 1921 г. (С. У. 
1921 г., Кз 22, ст. 641) и в отмену 
постановления СНК УССР от 23 июня 
1923 г. <0 порядке учреждения и ре-
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і реєстрації житлових кооперативів» 
(36. Уз. 1923 р., ч. 24, арт. 364), щоб 
втягти працюючих через кооперування 
їх у справу організації раціонального 
управління будинковолодіниями й ви
користати житлову площу. Все
український Центральний Виконавчий 
Комітет і Рада Народніх Комісарів 
постановляють:

1. Працюючій людності УСРР на
дається право утворювати житлово- 
споживчі кооперативи, що звуться в 
дальшому «житлокооперативи».

Примітка. Під працюючими ро
зуміється всіх громадян, що мають

виборче право до рад, згідно з чин
ним законодавством.

2. За житлокооперативи визнаєть
ся доброхітні кооперативні об'єднан
ня, засновувані для задоволення жит
лових потреб процюючих—членів об'єд
нання.

3. Житлокооперативи, щоб здійсни
ти свої завдання, мають право:

а) орендувати, а також набувати 
у власність, добудовувати й відбудову
вати будинки й одержувати для забу
дови земельні дільниці;

б) набувати й заготовляти для бу- 
динкогосподарства й потреб своїх 
членів речі будинкового й кватирово- 
го впорядкування (ремонтово-буді- 
вельні матеріяли, обладновання, 
паливо, меблі то-що);

в) організовувати для користування 
членів і їхніх родин, що живуть на 
їхні кошти, всіляки допоміжні заклади, 
наприклад: гуртові їдальні, куховарні, 
хлібопекарні, пральні, лагодільні й т. 
инш.;

г) організовувати відповідно до існу
ючих узаконень і правил культурно- 
освітні й* фізично-культурні заклади 
(бібліотеки-читальні, кімнати відпо
чинку, клуби, гімнастичні залі, садки 
для фізичної гри то-що);

д) взагалі організовувати заклади, 
що сприяють впорядкуванню житла й 
розвиткові засад колективістичного 
спільного житія працюючих і прова
дити всіляку иншу роботу відповідно
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гистрации жилкооперативов» (С. У. 
1923 г., Л? 24, ст. 364,) в целях вов
лечения трудящихся путем коопериро
вания их в дело организации рацио
нального управления домовладениями 
и использования жилой площади, 
Всеукраинский Центральный Исполни
тельный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров постановляют:

1. Трудящемуся населению УССР 
предоставляется право образовывать 
жилищно - потребительские коопера
тивы, именуемые в дальнейшем «жил- 
кооперативами».

Примечание. Под трудящими ра
зумеются все граждане, пользую
щиеся избирательными правами в 
советы, согласно действующего зако
нодательства.
2. Жилкооперативами признаются 

добровольные кооперативные об'еди- 
нения, учреждаемые для удовлетворе
ния жилищных нужд трудящихся—чле
нов об'единения.

3. Жилкооперативы, для осуществле
ния своих целей, имеют право:

а) арендовать, а также приобретать 
в собственность, достраивать и вос
станавливать домостроения и полу
чать для застройки земельные участки;

б) приобретать и заготовлять для. 
домохозяйства и нужд ]своих членов 
предметы домового и квартирного 
благоустройства (ремонтно-строитель
ные материалы, оборудование, топливо, 
мебель и т. п.);

в) организовывать для пользования 
членов и их семейств, живущих на их 
иждивении, различные подсобные пред
приятия, как например, общие столо
вые, кухни, пекарни, прачешные, почи
ночные мастерские и т. п.;

г) организовывать в соответствии 
с существующими узаконениями и пра
вилами культурно-просветительные и 
физ.-культурные учреждения (библи
отеки-читальни, комнаты отдыха, клу
бы, гимнастистические залы, пло
щадки для физических игр и т. п.);

д) вообще организовывать учре
ждения, способствующие благоустроє
них) жилищ и развитию начал кол
лективистического общежития трудя
щихся, и вести всякую другую работу
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до мети й завдань житлової коопе
рації.

4. На житлокооперативи поклада
ється:

а) робити на власні кошти біжучий 
ремонт орендованого майна й утри
мувати його, як сумлінний орендар, 
цілком придатним для житла й кори
стування;

б) виконувати всі обов'язки, що 
походять з користування майна, 
встановлювані законом і належними 
постановами виконавчих комітетів і 
відділів комунального господарства 
(відкомгоспів);

в) страхувати будинки на власні 
кошти, але беручи поліса на ім‘я від- 
комгоспу, в сумі й на речинець згідно 
з договором із останнім (арт. 164 
Цивільн. Кодексу);

г) платити належні державні .й 
місцеві податки, збір, повинности з 
будинковолодіння і,

д) точно виконувати всі зобов'язан
ня, взяті на себе на підставі договору.

5. Зміняючи примітку до арт. 159 
Цивільного Кодексу, капітальний ре
монт будинків, заорендованих житло- 
кооперативам, лежить на обов'язкові 
відкомгоспів, окрім випадків, коли 
житлокооператив цей ремонт бере на 
себе.

6. Житлокооперативи мають усі 
права юридичної особи.

7. Для утворення житлокооперативу, 
крім умов, зазначених у арт. 1 і 2 
цього положення, потрібно, щоб число 
членів, що ввіходять до об'єднання, 
було не менш як 10 особ.

Примітка 1. Здавати в оренду 
житлокооперативам залюднені са
диби можна тільки з умовою уві- 
ходження до житлокооперативу не 
менш як половини мешканців даного 
будинку, які мають право бути за 
членів кооперативу.

Примітка 2. Коли житлокоопе- 
ратив протягом 3-х місяців з дня ре
єстрації статуту не одержить на 
користування будинку,то його лікві
дується. Зазначеного речинця на 
прохання житлокооперативу може 
продовжити відповідний губерніяль- 
ний кооперативний комітет.
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в соответствии с целями и задачами 
жилищной кооперации.

4. На жилкооперативы возлагается:

а) производить за свой счет теку
щий ремонт арендованного имущества 
и содержать его, как добросовестный 
арендатор, в полной пригодности для
жилья и пользования;

б) исполнять все связанные с поль
зованием имущества обязанности, 
устанавливаемые законом и надлежа
щими постановлениями исполнитель
ных комитетов и отделов коммуналь
ного хозяйства (откомхозов);

в) страховать домостроения за свой 
счет, но с выборкой полиса на имя 
откомхоза, в сумме и на срок по 
договору с последним (ст. 164 Гражд. 
Кодекса);

г) уплачивать причитающиеся госу
дарственные и местные налоги, сборы 
и повинности по домовладению, и

д) в точности выполнять все обяза
тельства, принятые на себя по договору.

5. Во изменение примечания к ст. 
159 Гражд. Кодекса капитальный ре
монт домостроений, сданных в аренду 
жилкооперативам, лежит на обязан
ности откомхозов, кроме случаев, 
когда таковой принимается жилкоопе- 
ративом на себя.

6. Жилкооперативы пользуются все
ми правами юридического лица.

7. Для образования жилкооператива, 
кроме условий, указанных в ст. ст. 1 
и 2 сего положения, необходимо, 
чтобы число членов, входящих в об‘- 
единение, было не менее 10 человек.

Примечание 1. Сдача в аренду 
жилкооперативами заселенных уса
деб может быть произведена лишь 
при условии вхождения в жилко- 
оператив не менее половины жильцов 
данного дома, пользующихся пра
вами быть членами кооператива.

Примечание 2. Если жилкоопе- 
ратив в течение 3-х месяцев со дня 
регистрации устава не получит в 
пользование домостроение, то тако
вой подлежит ликвидации. Указан
ный срок по ходатайству жилкоопе
ратива может быть продлен соот
ветствующим губернским коопера
тивным комитетом.

№ 8
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8. Житлокооперативи, як робіт- 
ниче-кооперативні організації, що-до 
одержання націоналізованих будинків 
для користування на право оренди чи 
відбудови, а також земельних дільниць 
для забудівлі, користуються пере
важним правом перед усіма конкурен
тами, за винятком держорганів і проф
спілок.

9. Будинки, як загальне правило, 
здається житлокооперативам цілком з 
усіма торговельними й иніпими не- 
житловими помешканнями, шо знахо
дяться при них. Залишати останні за 
відділом комунального господарства 
дозволяється тільки на випадок, коли 
ці помешкання мають спеціяльне зна
чіння своєю площею або значною 
прибутковістю.

На випадок експлоатації торгових 
помешкань відкомгоспом, вартість 
комунальних послуг і всіх витрат для 
будинковолодіння (включаючи й ре
монт), шо припадають на дані торго
вельні помешкання, відшкоджує орен
дар даного торгового помешкання 
житлокооперативу на загальних під
ставах.

10. По упливі речинця укладення 
житлокооперативом орендового дого
вору, житлокооператив має перева
жне перед усіма без винятку устано
вами, організаціями й особами право 
відновити скінчений договір на нові 
речинці.

Примітка. Орендовий договір з 
житлокооперативом для викори
стання будинків належить укласти 
на речинець відповідно до періоду 
часу, потрібного для використання 
житлокооперативом витрат, зробле
них згідно з договором на буди
нок, але не менш як на п‘ять років.

Примітка 2. На випадок невід- 
новлення договору з вини відком- 
госпу, останній мусить на вилучення 
з примітки до арт. 179 Цивільного 
Кодексу виплатити житлокоопера
тиву невикористані житлокоопера
тивом і неоплачені ще відкомгоспом 
корисні витрати на будинок.
11. Орендову плату, брану з житло- 

кооперативів, встановлюється на під-
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8. Жилкооперативы, как рабоче
кооперативные организации, в отно
шении получения национализирован
ных домостроений для пользования на 
право аренды или восстановления, а 
также участков земли для застройки, 
пользуются преимущественными пра
вами перед всеми соискателями, за 
исключением госорганов и проф
союзов.

9. Домостроения, как общее пра
вило, сдаются жилкооперативам в 
целом, со всеми находящимися в них 
торговыми и иными нежилыми поме
щениями. Оставление последних за 
отделом коммунального хозяйства 
допускается лишь в том случае, когда 
эти помещения имеют особое значе
ние по своей площади или значи
тельной доходности.

В случае эксплоатации торговых 
помещений откомхозом, стоимость 
коммунальных услуг и всех расходов 
по домовладению (включая и ремонт), 
падающих на данные торговые поме
щения, возмещается арендатором дан
ного торгового помещения жилкоопе- 
ративу на общих основаниях.

10. По истечении срока заключения 
жилкооперативом арендного договора, 
жилкооператив имеет преимуществен
ное перед всеми без исключения 
учреждениями, организациями и ли
цами право на возобновление истек
ших договоров на новые сроки.

Примечание 1. Арендный договор 
с жилкооперативом на использо
вание домостроений должен быть 
заключен на срок соответственно 
периоду времени, необходимому для 
использования жилкооперативом за
трат, производимых согласно дого
вора по домостроению, но не менее 
пяти лет.

Примечание 2. В случае не возоб
новления договора по вине отком- 
хоза, последний обязан в из'ятие 
из примечания к СТ..179 Граждан.. 
Кодекса, возместить жилкооперативу 
неиспользованные жилкооперативом 
и неоплаченные еще откомхозом 
полезные затраты по домостроению.
11. Арендная плата, взимаемая с 

жилкооперативов, устанавливается по
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ставі договору, залежно від прибутко- 
вости будинків що-до експяоатації тор
гових і инших допоміжних помешкань, 
а також житлової площі, що відво
диться під вільний найм.

12. Кошти житлокооперативу склада
ються з пайових і инших членських 
внесків, позик, позичок і запомог дер
жавних і громадських організацій, 
кватирової та иншої орендової 
плати й инших надходжень.

13. Житлокооперативи можуть утво
рювати ріжні капітали: обіговий, пайо
вий і спеціяльного призначення (амор
тизаційний, ремонтовий, для відбудови, 
для впорядкування й т. ин.), що їх 
видатковується тільки на пряме при
значення.

14. Відповідальність житлокоопера
тиву на його зобов'язання обмежується 
капіталами й майном, належними житло
кооперативу, як самостійній юридичній 
особі.

Примітка. Статутом житлокоопе
ративу можна встановити додат
кову відповідальність членів на зо
бов'язання житлокооперативу.

15. На капітали й майно житлокоопе
ративу, а також на пайові вкладки 
його членів, не можна повертати стя
гання в справі претензій до окремих 
членів житлокооперативу.

16. Норми житлової площі, даваної 
членам житлокооперативу, встанов
люється згідно з чинним законодав
ством. Розмір кватирової плати для 
мешканців кооперованого будинку ви
значають загальні збори житлокоопе
ративу, залежно від видатків, які не 
можна покрити иншими прибутками 
З будинку. При цьому надвишку до 
нормованої законом кватирової плати 
встановлюється для всіх мешканців 
відповідно до їхнього соціяльно-май- 
нового становища пропорційно до на
лежної з них нормованої законом 
кватирової плати.

Примітка. У кожній місцевості 
виконком, на підставі висновків гу- 
берняльноі ради професійних спілок 
і спілки житлових кооперативів,

договору, в зависимости от доход
ности домостроений по эксплоатации 
торговых и иных подсобных помеще
ний, а также жилой площади, пре
доставляемой к свободной сдаче в 
наем.

12. Средства жилкооператива со
ставляются из паевых и других взно
сов членов, займов, ссуд и пособий 
государственных и общественных ор
ганизаций, квартирной и иной аренд
ной платы и прочих поступлений.

13. Жилкооперативы могут образо
вывать разного рода капиталы: обо
ротный, паевой и специального назна
чения (амортизационный, ремонтный, 
восстановительный, в целях благо
устройства и т. п), расходуемые лишь 
по прямому назначению.

14. Ответственность жилкоопера
тива по его обязательствам ограни
чивается капиталами и имуществом, 
принадлежащими жилкооперативу, как 
самостоятельному юридическому лицу.

Примечание. Уставом жилкоопе
ратива может быть установлена 
дополнительная ответственностьчле- 
нов по обязательствам жилкоопе
ратива.
15. На капиталы и имущества жил

кооператива, а также на паевые 
взносы его членов, не могут быть 
обращаемы взыскания по претензиям 
к отдельным членам жилкооператива.

16. Нормы жилищной площади, пре
доставляемой членам жилкооператива, 
устанавливаются согласно действую
щего законодательства. Размер квар
тирной платы для жильцов коопери
рованного дома определяется общим 
собранием жилкооператива, в зависи
мости от расходов, которые не могут 
быть покрыты' иными доходами с до
мовладения. При этом надбавка к 
нормированной законом квартирной 
плате устанавливается для всех жиль
цов в соответствии с их социально
имущественным положением пропор
ционально причитающейся с них 
нормированной законом квартирной 
плате.

Примечание. В каждой местности 
исполком по заключениям губерн
ского совета профессиональных сою
зов и союза жилищных кооперати-
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. встановлює відсоток житлової площі, 
яку можуть здавати житлокоопера- 
тиви в оренду нетрудовому елемен
тові.
17. Виселення членів житлокоопе- 

ративу з замешкуваних ними помеш
кань провадиться на загальних під
ставах судом.

18. Члени житлокооперативів мають 
право захищати свої права, на випа
док порушення їх органами житлоко- 
олеративу, судовим порядком.

19. Прийом нових членів до житло- 
кооперативу залежить од загальних 
зборів житлокооперативу, які мусять 
розвязати цю справу не пізніш як про
тягом місяця з дня подання відповід
ної заяви. Неприймання до житло
кооперативу членів профспілки, що 
мешкають у будинкові житлокоопера
тиву, дозволяється тільки за згодою 
відповідної профспілки.

20. Пайовий внесок не мусить пе
ревищувати 5-тьох червінцевих карб., 
а вступний—1-го карбованця. Пайові 
внески можна розстрочувати з розсуду 
загальних -зборів.

21. Бути за члена більш як у од
ному кооперативі не дозволяється.

22. Членів житлокооперативів вважа
ється за вибутих:

а) коли про це вони заявили прав
лінню листовно;

б) на випадок смерти;
в) на випадок виїзду з даної жит

лової садиби;
г) на випадок належно встановленої 

втрати права на членство в житло- 
коопераціі;

д) на випадок вилучення на підставі 
постанови загальних зборів за невнесен
ня без поважних причин більш, як за два 
місяці по упливі речинця, належної з 
нього кватирової плати й за инші ла
мання арт. 171 Цивільного Кодексу або 
посутних вимог статуту й постанов 
загальних зборів житлокооперативів.

Примітка 1. Право померлого 
члена житлокооперативу на кори
стування даною йому кватирою мо
же в дальшому здійснювати його 
родина протягом року з дня його
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вов устанавливает процент жилой 
площади, каковая может быть сда
ваема жилкооперативами в аренду 
нетрудовому элементу.
17. Выселение членов жилкоопёра- 

гива из занимаемых ими помещений 
производится на общих основаниях 
по суду.

18. Члены жилкооперативов вправе 
защищать свои права, в случае нару
шения их органами жилкооператива, 
в судебном порядке.

19. Прием новых членов в жилко- 
оперативы зависит от общего собра
ния жилкооператива, каковое обязано 
разрешить этот вопрос не позже 
месячного срока со дня подачи соот
ветственного письменного заявления. 
Непринятие в жилкооператив членов 
профсоюза, живущих в домах жил
кооператива, допускается лишь с со
гласия соответствующего профсоюза.

20. Паевой взнос не должен превы
шать 5-ти червонных рубл., а всту
пительный—1 рубля. Паевые взносы 
могут быть рассрочены по усмотрению 
общего собрания.

21. Состоять членом более чем в 
одном кооперативе не допускается.

22. Члены жилкооператива счита
ются выбывшими:

а) когда об этом они заявили Пра
влению в письменной форме;

б) в случае смерти;
в) в случае выезда из данной жи

лищной усадьбы;
г) в случае надлежащим образом 

установленной потери прав на член
ство в жилкооперации;

д) в случае исключения по поста
новлению общего собрания за невзнос 
без уважительных причин более, чем 
за два месяца по истечении срока 
причитающейся с него квартирной 
платы и за другие нарушения ст. 171 
Гражд. Кодекса или существенных 
требований устава и постановлений 
общих собраний жилкооператива.

Примечание 1. Права умершего 
члена жилкооператива на пользо
вание предоставленной ему кварти
рой могут в дальнейшем осущест
вляться его семьей в течение года

К* 8

1*5



Арт. 76Ч. 8

сперти. Дальше користування ква- 
тирою провадиться на загальних під
ставах.

Примітка 2. Членові, що вибуває 
з житлокооперативу, незалежно від 
причини, житлокооператив мусить 
не пізніш як протягом трьох міся
ців в дня його виїзду відшкодувати 
невикористані ним витрати на ре
монт і поліпшення будинку.

Уселяючи нового члена в поліпшене 
помешкання, на його, на підставі по
станови правління, частково чи сповна 
покладається витрату кооперативу, 
передбачені даною приміткою, з тим 
шо їх належить розстрочити випла
тою на необтяжний для члена речи- 
нець.

Примітка 3. Закладати позов 
про анулювання відбулої постанови 
загальних зборів про вилучення зі 
складу членів житлокооперативу 
можна протягом місяця з дня ого
лошення постанови про вилучення.

23. Член житлокооперативу, шо ви
був чи його вилучено, відповідає у всіх 
зобов'язаннях житлокооперативу, які 
виникли перед днем його вибуття, 
протягом 6-ох місяців з дня упливу 
операційного року житлокооперативу, 
коли він вибув і одержує свій пай 
тільки по упливі зазначенного ре- 
чинця.

24. Органами керування житлоко
оперативу є загальні збори і прав
ління, що його вони обірають на 
один рік. Для ревізії й контролю діяль- 
ности житлокооперативу загальні 
збори обірають на той же речинець 
ревізійну комісію.

25. Житлокооперативам надається 
право утворювати спілкові об'єднання 
шоб утвердыты спілкове об'єднання, 
потрібна наявність не менш якЮжитло- 
кооперативів.

26. Всеукраїнським центром жит
лово-споживчої кооперації є всеукраїн
ський центр споживчої кооперації 
«Вукопспілка».

Регулювання житлово-кооператив
ної мережі покладається на Вукоп- 
спілку з затвердження Головного 
Кооперативного Комітету.

со дня его смерти. Дальнейшее поль
зование квартирой производится на 
общих основаниях.

Примечание 2. Выбывающему из 
жилкооператива, вне зависимости 
от причины, члену жилкооператив 
обязан не позже как в трехмесяч
ный со дня его въезда срок возме
стить неиспользованные им издер
жки по ремонту и улучшению до
мостроения.

При вселении нового члена в улуч
шенное помещение, на такового, по 
постановлению правления, частично 
или полностью, возлагаются расходы 
к-ва, предусмотренные в данном 
примечании. При чем таковые дол
жны быть рассрочены уплатой на 
необременительный для члена срок.

Примечание 3. Пред'явление иска 
об аннулировании состоявшегося по
становления общего собрания об 
исключении из состава членов жил
кооператива, допускается в месяч
ный срок со дня об'явлення поста
новления об исключении.
23. Выбывший или исключенный член 

жилкооператива остается ответствен
ным по всем обязательствам жилко
оператива, возникшим до дня его вы
бытия, в течение 6-ти месяцев со дня 
истечения операционного года жилко
оператива, в котором состоялось его 
выбытие, и получает свой пай только 
по истечении указанного срока.

24. Органами управления жилкоопе
ратива являются общее собрание и 
избираемое им, сроком на один год, 
правление. Для ревизии и контроля 
деятельности жилкооператива общим 
собранием избирается на тот же срок 
ревизионная комиссия.

25. Жилкооперативам предоста
вляется право образовывать союзные 
об'единения. Для образования союз
ного об'единения необходимо наличие 
не менее 10 жилкооперативов.

26. Всеукраинск. центром жилищно
потребительской кооперации является 
всеукраинский центр потребительской 
кооперации «Вукопспилка».

Регулирование жилищно-коопера
тивной сети возлагается на Вукоп- 
спилку с утверждения Главного Коо
перативного Комитета.
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27. Житлокооперативи й їхні спіл
кові об'єднання засновується явочним 
порядком. Статути первісних об'єднань 
реєструють губкооперкоми, обов'язково 
вимагаючи думки спілки. Статути спіл
кових об'єднань реєструє Головко- 
оперком, обов'язково вимагаючи думки 
Вукопспілки.

28. Усі тепер існуючі житлові тру
дові об'єднання громадян, за виїмком 
будинків-комун, реорганізується від
повідно до цього положення в речи- 
нець і в порядкові, встановлювані Го- 
ловкооперкомом. Усі договори, укла
дені існуючими до моменту видання 
цього положення житлокооперативами 
з відкомгоспом, переглядається в той 
же речинець і змінюється або заміню
ється новими, відповідно до вимог 
цього положення.

29. Права й обов'язки членів житло- 
кооперативів, обсяг і характер функцій 
загальних зборів, правління й реві
зійної комісії, склад органів управління 
й систему звітности визначає зраз
ковий статут, складений Вукопспілкою 
й затверджений Головкооперкомом.

30. Переведення в життя цього по
ложення і видання відповідних ін
струкцій доручається Народньому Ко- 
місаріяту Справ Внутрішніх, Вукоп- 
спільці й Головкооперкомові за належ
ністю.

Харків, дня 26-го березня 1924 р.
Голова Всеукраїнського Центрального

Виконавчого Комітету Петровський.
Голова Ради Народніх 

Комісарів Чубар.

Секретар ВУЦВК А. Луценко.
Оголошено в .Вістях ВУЦВК і ХГВК- 

від 10 квітпя 1924 р. ч. 81.

Ч. 8

27. Жилкооперативы и их союзные 
об'единения учреждаются явочным по
рядком. Уставы первичных об'единений 
регистрируются в Губкооперкомах с 
обязательным истребованием отзыва 
союза. Уставы союзных об'единений 
регистрируются в Главкооперкоме с 
обязательным истребованием отзыва 
Вукопспилки.

28. Все ныне существующие жилищ
ные трудовые об'единения граждан, 
за исключением домов-коммун, реор
ганизуются в соответствии с настоя
щим положением в срок и в порядке, 
устанавливаемые Главкооперкомом. Все 
договоры, заключенные существую
щими к моменту издания настоящего 
положения жилкооперативами с отком- 
хозами, пересматриваются в тот же 
срок и изменяются или заменяются 
новыми, применительно к требованиям 
настоящего положения.

29. Права и обязанности * членов 
жилкооперативов, об'єм и характер 
функций общих собраний правления 
и ревизионной комиссии, состав орга
нов управления и система отчетности 
определяются примерным уставом, вы
работанным Вукопспилкой и утвер
жденным Главкооперкомом.

30. Проведение в жизнь настоящего 
положения и издание соответствую
щих инструкций поручается НКВД, 
Вукопспилке и Главкооперкому по 
принадлежности.

Харьков, 26 марта 1924 г.
Председатель Всеукраинского Центр. 

Исполнит. Комитета Петровский.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров Чубарь.

Секретарь ВУЦИК А. Луценко.
Распубликовано в «Вістях ВУЦВК и 

ХГВК» от 10 апреля 192» г., >6 81.

№ 8

77. Про права особ прокурорського 
догляду Республіки.

Для охорони революційного право
вого ладу в Республіці, Всеукраїнський 
Центральний Виконавчий Комітет і Рада 
Народніх Комісарів постановляють:

77. 0 правах лиц прокурорского над
зора Республики.

В целях охраны революционного 
правопорядка в Республике, Всеукра- 
инский Центральный Исполнительный 
Комитет постановляет:
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1. Особам прокурорського догляду 
Республіки в справах служби надавати 
право:

а) безперешкодного виїзду й в'їзду 
в прикордонній слузі, а також і міс
цевості Республіки, оголошені на 
військовому чи виїмковому стані й 
повсякчасного проїзду в зазначених 
місцевостях без спеціяльних на то 
перепусток;

б) безперешкодного проїзду, згідно 
з правилами Народнього Комісаріяту 
Шляхів, залізничими й водяними шля
хами в потягах і пароплавах всілякого 
призначення й найменування (військо
вих, крамових, спеціяльного призна
чення й т. инш.), а так само одер
жання проїздних документів за вста
новлену плату по-за чергою.

2. Вільного доступу в помешкання 
замешкувані цивільними й військовими 
радустановами, громадськими органі
заціями й приватніми підприємствами 
без спеціяльних перепусток, де такі 
встановлено.

3. Особам прокурорського догляду 
надається право набувати, перехову
вати й носити при собі холодну й 
вогнепальну зброю, видаючи їм від
повідні документи встановленим по
рядком.

Харків, дня 26-го березня 1924 р.

Голова Всеукраїнського Центрального
Виконавчого Комітету Петровський.

Голова Ради Народніх 
Комісарів В. Чубар.

Секретар ВУЦВК А. Куценко.

Оголошено в «Вістях ВУЦВК і ХГВК» 
від 3 квітня 1924 р.. ч. 75.

Ч. 8

1. Лицам прокурорского надзора 
Республики по делам службы предо
ставить право:

а) свободного выезда и в'езда в по
граничной полосе, а равно и в местно
стях Республики, объявленных на воен
ном или исключительном положении 
и передвижение в указанных местно
стях без особых на то пропусков во 
всякое время;

б) беспрепятственное передвижение, 
согласно правил НКПС, по железно
дорожным и водным путям в поездах 
и пароходах всякого назначения и 
наименования (военных, товари., спе
циального назначения и т. п.), а также 
получение проездных документов за 
установленную плату вне всякой оче
реди.

2. Свободный вход в помещения, 
занимаемые гражданскими и военными 
совучреждениями, общественными ор
ганизациями и частными предприяти
ями без особых пропусков, где тако
вые установлены.

3. Лицам прокурорского надзора 
предоставляется право приобретения, 
хранения и ношения при себе холод
ного и огнестрельного оружия с вы
дачей им соответствующих документов 
в установленном порядке.

Харьков, 26 марта 1924 г.

Председатель Всеукраинского Центр. 
Исполнит. Комитета Петровский.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров Чубарь.

Секретарь ВУЦИК А. Куценко.

Распубликовано в «Вістях ВУЦВК 
і ХГВК» от 3 апреля 1924, ч. 75.

Постанови Всеукраїнського Цен* 
трального Виконавчого Комітету.

78. Про передачу Управління Риб
ними Господарствами з відання На
роднього Комісаріяту Продовольчих 
Справ у відання Народнього Коміса

ріяту Справ Земельних. 
Зміняючи постанову свою від 

7-го березня 1923 року „Про ор-

Постановления Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета.
78. О передаче Управления Рыбными 
Хозяйствами из ведения Народного 
Комиссариата по Продовольствию 
в ведение Народного Комиссариата 

Земледелия.
Во изменение постановления своего 

от 7-го марта 1923 года «Об органи-
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ганізацію Управління Рибними Госпо
дарствами УСРР“ (36. Уз. 1923 р.,
ч. 8, арт. 143), Всеукраїнський Цен
тральний Виконавчий Комітет поста
новив:

1. Управління Рибними Господар
ствами УСРР вилучити з-під відання 
Народнього Комісаріату Продоволь
ства і передати у відання Народнього 
Комісаріату Справ Земельних, пере
даючи останньому всі права й обов‘язки, 
покладені чинними законоположеннями 
на Наркомпрод по Управлінню Риб
ним Господарством.

Примітка. Всі положення, ін
струкції й т. инш., видані у вико
нання декрету від 7-го березня 
1923 року, залишаються чинними 
в згоді з вищевикладеним пактом цієї 
постанови.

2. Виконуючи арт. 1 цієї постанови 
забезпечуючи безупинність праці

Рибного Управління, Наркомпрод пе
редає Наркомземові на ходу весь апа
рат Рибного Управління, що знахо
диться, при ньому й його місцеві ор
гани, з автоматичним переходом всіх 
робітників і службовців на службу до 
Наркомзему, Передачу належить здій
снити після закінчення весняної кам
панії в справі здачі в оренду рибних 
промислів і, в кожному разі, не пізніш 
як 13 квітня цього року.

3. Рівночасно з передачею апарату, 
Наркомпрод передає також і всі чинні 
орендові договори, а так само й пре
тензії до договорів так у справі здачі 
водозборів, як і в справі здачі пере- 
робочних рибопромислових і иншого 
роду підприємств рибного господар
ства і взагалі весь пасив і актив Риб
ного Управління, зокрема, всі наявні 
й невикористані на день передачі кре
дити Рибного Управління, його місце
вим органам та по Всеукраїнській Дер
жавній Чорноморсько-Азовській На
уково-Промисловій Станції—-в тому 
числі.

Рівночасно передається так само 
все обладування, матеріяли й инше 
майно, що є в розпорядженні органів 
Рибного Управління.

Ч. 8

зации Управления Рыбными Хозяй
ствами УССР» (Собр. Узак. 1923 г., 
К; 8, ст. 143), Всеукраинский Цен
тральный Исполнительный Комитет 
постановил:

1. Управление Рыбными Хозяйствами 
УССР из‘ять из ведения Народного 
Комиссариата по Продовольствию и 
передать в ведение Народного Комис
сариата Земледелия с перенесением 
на последний всех прав и обязанно
стей, возложенных действующими зако
ноположениями на Наркомпрод по 
Управлению Рыбным Хозяйством.

Примечание. Все положения, инст
рукции и т. п., изданные во испол
нение декрета от 7-го марта 1923 г., 
сохраняют свою силу в согласии 
с вышеизложенным пунктом настоя
щего постановления.

2. Во исполнение ст. 1-ой настоящего 
постановления и в обеспечение не
прерывности работ Рыбного Упра
вления, Наркомпрод передает Нарком
зему, на ходу весь ап парат состоящего 
при нем Рыбного Управления и его 
местных органов с автоматическим 
переходом всех рабочих и служащих 
на службу в Наркомзем. Передача 
должна быть совершена по окончании 
весенней кампании по сдаче в аренду 
рыбных промыслов и, во всяком случае, 
не позже 15-го апреля сего года.

3. Одновременно с передачей аппа
рата, Наркомпрод передает также и 
все действующие арендные договоры, 
а равно и претензии по договорам, 
как по сдаче водоемов, так и по сдаче 
переработочных рыбопромышленных и 
иного рода предприятий рыбного хо
зяйства, и вообще весь пассив и актив 
по Рыбному Управлению, в частности, 
все наличные и неиспользованные на 
день передачи кредиты по Рыбному 
Управлению, его местным органам и 
по Всеукраинской Государственной 
Черноморско-Азовской Научно-Промы
словой Станции—в том числе.

Одновременной передаче подлежат 
также все имеющиеся в распоряжении 
органов Рыбного Управления оборудо
вания, материалы и иное имущество.
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Примітка: 1. Розмір кредитів, на
лежних до передачі, встановлює Нар- 
компрод і Наркомзем у згоді з Нар- 
комфіном протягом тижня.

ІІрмітка 2. Передача рибних про
мислів від Наркомпроду до Нарком- 
зему не мусить відбитися на роботі 
апарату, що розвязує завдання вес
няної кампанії—на забезпечення 
чого Наркомпроду належить вжити 
всіх потрібних заходів для вчасної 
здачі в оренду рибних промислів.

4. Точний облік передавуваного 
майна, його оціновку, а так само облік 
усього активу й пасиву перевести че
рез спеціяльні комісії—Центральну 
й районові—в складі представників 
од Наркомфіну, Наркомзему й Нар
компроду. Районовим комісіям закін
чити роботу протягом двох місяців 
з дня видання цієї постанови, а Цен
тральній Комісії—протягом місяця, на 
підставі матеріялів, що надійшли з місць 
і що є в Рибному Управлінні, скласти 
збірну відомість і баланс переданого 
Наркомпродом й прийнятого Нарком- 
земом майна всіх форм, а також усіх 
належних рибному господарству зо- 
бов‘язань.

5. Наркомземові, не пізніш як 15 
червня 1924 року, подати Раднаркомо- 
ві план його робот у справі рибного 
господарства.

%
Харків, дня 26 березня 1924 р.

Голова Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету

Петровськіпї.

Секретар ВУЦВК А. Луценко.

Оголошено в „Вістях ВУЦВК і ХГВК* 
від 4 квітня 1824 р., ч. 76.

Примечание 1. Размер кредитов, 
подлежащих передаче, устанавли
вается Наркомпродом и Нарком- 
земом по соглашению с Наркомфином 
в недельный срок.

Примечание 2. Передача рыбных 
промыслов от Наркомпрода к Нар
комзему не должна отразиться на 
работе аппарата, решающего задачу 
весенней кампании,—в обеспечение 
чего Наркомпроду надлежит принять 
все необходимые меры для своевре
менной сдачи в аренду рыбных про
мыслов.
4. Точный учет передаваемого иму

щества, его оценку, а равно учет всего 
актива и пассива произвести через 
особые комиссии—Центральную и
районные—в составе представителей 
от Наркомфина, НаркомЗема и Нар
компрода. Районным комиссиям работу 
закончить в двухмесячный срок со дня 
издания настоящего постановления, а 
Центральной комиссии—в месячный 
срок, на основании .материалов, посту
пивших с мест и имеющихся в Рыбном 
Управлении, составить сводную ведо
мость и баланс переданного Нарком
продом и принятого Наркомземом 
имущества всех видов, а равно всех 
относящихся к рыбному хозяйству 
обязательств.

5. Наркомзему, не позже 15-го июня 
1924 года, представить в Совнарком 
план его работ по рыбному хозяйству.

Харьков, 26 марта 1924 г.

Председатель Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета

Петровский.

Секретарь ВУЦИК А. Луценко.

Распублнков. в «Вістях ВУЦВК і ХВГК» 
от 4 апреля 1924 г., № 76.

79. Про затвердження Положення про 
губ. комісії внутрішньої торгівлі при 

губвиконкомах (губкомвнуторги).

Для регулювання и допомоги роз
виткові внутрішньої торгівли на міс-

79. Об утверждении Положения о губ. 
комиссиях по внутренней торговле 
при губисполномах (губкомвнуторги).

В целях регулирования и содействия 
развитию внутренней торговли на
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цях, аж до встановлення остаточної 
структури органів внутрішньої торгів
лі, Всеукраїнський Центральний Ви
конавчий Комітет постановив затвер
дити нижчеподане Положення про гу- 
берняльни комісії внутрішньої торгівли:

1. При губвиконкомах, для регулю
вання внутрішньої торгівлі й для 
подання їй допомоги, утворюється гу- 
берніяльні комісії внутрішньої торгівлі 
в складі голови й членів за призна
ченням губвиконкомів.

2. І'уберніяльні комісії внутрішньої 
торгівлі в своїй діяльності керу
ються постановами відповідних губер- 
ніяльних виконавчих комітетів губер- 
няльних економичніх нарад, а також 
наказами комісії для внутрішньої тор
гівлі при РНК УСРР.

3. Компетенцію комісії внутрішньої 
торгівлі становить:

а) нагляд за виконанням постанов 
і наказів центральної влади шо-до 
внутрішньої торгівлі;

б) нагляд за діяльністю місцевих 
державних торговельних підприємств, а 
також регулювання і погоджування 
торговельної діяльности місцевьіх дер
жавних, кооперативних і приватніх 
підприємств у порядкові й на підста
ві чинних законів, положень і наказів 
Комвнуторгу при РНК УСРР і поста
нов місцевих органів влади в межах 
іхньої компетенції;

в) вишукування заходів, шо спри
яли б розвиткові крамообігу в районі 
діяльности губкомвнуторгу;

г) нагляд, згідно з чинними узако
неннями й інструкціями Комвнуторгу 
при РНК УССР, за установами й за
кладами, що мають на меті сприяти 
розвиткові храмового обігу, як - от: 
біржами, місцевими ярмарками, рин
ковими комітетами купців і инш. та 
подачня ходатунків про заснування 
нових торговельних закладів;

д) давання попередніх висновків у всіх 
справах, що стосуються до внутрішньої 
торговлі, подаваних на розгляд від
повідних виконкомів і еконарад;

К* 8

местах, впредь до установления окон
чательной структуры органов внутрен
ней торговли, Всеукраинский Цен
тральный Исполнительный Комитет 
постановил утвердить нижеследующее 
Положение о губернских комиссиях Г10 
внутренней торговле:

1. При губисполкомах для регулиро
вания внутренней торговли и для 
оказания ей содействия образуются 
губернские комиссии по внутренней 
торговле в составе председателя и 
членов по назначению губисполкомов.

2. Губернские комиссии по внутрен
ней торговле в своей деятельности 
руководствуются постановлениями со
ответствующих губисполкомов и губ- 
ЭКОСО, а равно распоряжениями Ко
миссии обыкновенных по внутренней 
торговле при СНК УССР.

3. В ведение Губкомвнуторгов 
входит:

а) наблюдение за исполнением по
становлений и распоряжений централь
ной власти по внутренней торговле;

б) наблюдение за деятельностью 
местных государственных торговых 
предприятий, а также регулирование 
и согласование торговой деятельности 
местных государственных, кооператив
ных и частных предприятий в порядке 
и на основании действующих законов, 
положений и распоряжений Комвну- 
торга при СНК УССР, и постано
влений местных органов власти в пре
делах их компетенции;

в) изыскание мер, способствующих 
развитию товарооборота в районе 
деятельности губкомвнуторга;

г) наблюдение, согласно действующих 
узаконений и инструкций Комвну- 
торга при СНК, за учреждениями и 
установлениями, имеющими целью 
способствовать развитию торгового 
оборота, как то: биржами, местными 
ярмарками, рыночными комитетами 
торговцев и проч. и возбуждение 
ходатайств об учреждении новых тор
говых установлений;

д) дача предварительных заключений 
по всем вопросам, касающимся вну
тренней торговли, вносимым на рас
смотрение соответствующих исполко
мов и ЭКОСО;
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е) провадження торгового реєстру 
для торговельних підприємств;

ж) подання до відповідних виконко
мів про скасування виданих місцевими 
органами влади наказів і постанов 
у справі внутрішньої торгівлі, супе
речних чинному законодавству;

з) розроблення проектів адміністра- 
ційних наказів у справах застосування 
постанов і наказів центральньої влади 
в галузі внутрішньої торговлі й по
дання таких проектів на затвердження 
відповідного виконкому;

и) збірання статистично-економіч
них відомостей і матеріялів про стан 
усіх галузів торгівлі в межах районів 
діяльности губкомвнуторгу на підставі 
спеціяльного положення, виробленого 
у згоді з Центральним Статистичним 
Управлінням;

к) скликання нарад, з'їздів то-що 
в справах внутрішньої торгівлі в ме
жах району діяльности комвнуторгу.

4. Губкомвнуторг подає 3-х місячні, 
піврічні й річні звіти про свою діяль
ність відповідним губвикон комам і Ком- 
внуторгові при РНК УСРР.

5. Для здійснення покладених на 
губкомвнуторг завдань, при ній утво
рюється технічний апарат за штатами, 
затверджуваними встановленим по
рядком.

6. Видатки на утримання губком
внуторгу провадяться за кошторисом 
відповідного губвиконкому.

Харків, дня 26-го березня 1924 р.

Голова Всеукраїнського
Центрального Виконавчого

Комітету Иетюовський.

Секретар ВУЦВК А. Буценко.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК і ХГВК“ 
від 6 квітня 1924 р., ч. 78.

Ч. 8

е) ведение торгового реестра для 
торговых предприятий.

ж) представление в подлежащие 
исполкомы об отмене изданных мест
ными органами власти распоряжений 
и постановлений по внутренней тор
говле, противоречащих действующему 
законодательству;

з) разработка проектов администра
тивных распоряжений по применению 
постановлений и распоряжений Цен
тральной власти в области внутренней 
торговли и представление таких проек
тов на утверждение соответствующего 
исполкома;

и) собирание статистико-экономи
ческих сведений и материалов о со* 
стоянии всех видов торговли в преде
лах районов деятельности губкомвну- 
торга на основании особого положения, 
выработанного по соглашению с Цен
тральным Статистическим Управле
нием;

к) созыв совещаний, с'ездов и проч. 
по вопросам внутренней торговли в 
.пределах района деятельности губ- 
комвнуторга.

4. Губкомвнуторг представляет 3-х 
месячные, полугодовые и годовые от
четы о своей деятельности соответ
ствующим губисполкомам и Комвну
торгу при СНК УССР.

5. Для осуществления возложенных 
на губкомвнуторг задач, при ней 
создается технический аппарат по 
штатам, утверждаемым в установлен
ном порядке.

6. Расходы по содержанию губком- 
внуторга проводятся по сметесоответ- 
ствушего губисполкома.

Харьков, 26 марта 1924 г.

Председатель Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета

Петровский.

Секретарь ВУЦИК А. Буценко,

Распубликовано в • Вістях ВУЦВК і ХГВК> 
от 6 апреля 1924 г., № 78.

№ 8
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80. Про підсумки передвиборчої 
кампанії. -

З огляду на закінчення праці Цен
тральної Виборчої Комісії в справі 
переведення грудневої передвиборчої 
кампанії — Всеукраїнський Централь
ний Виконавчий Комітет п о с т а 
н о в и в :

1. Визнаючи, що Центральна Виборча 
Комісія цілком задовольняюче вико
нала свою працю, яку вважати за 
закінчену — Центральну Виборчу Ко
місію, утворену згідно з постановою 
ВУЦВК від 28 листопаду 1923 р. (36. 
Уз. 1923 р., ч. 40, арт. 538)—роз
формувати.

2. Щоб усунути всі дефекти й хиби, 
що мали місце під час переведеної 
кампанії — доручити Організаційному 
Відділові вчасно перевести всю підго
товчу працю майбутньої передвибор
чої кампанії.

3. В основу діяльности Організацій
ного Відділу покласти такі принціпи:

а) Вчасну підготовку та системати
зацію законодавчого матеріалу про 
вибори.

б) Збільшення праці в напрямку 
найширшого поитягнення жіноцтва, а 
також працюючих з нацменшостей до 
участи в виборчій кампанії.

в) Найширше притягнення під час 
виборів до міськрад позапартійних 
до активної участи в Радянськім бу
дівництві.

г) Вчасне складення точних списків 
особ, позбавлених виборчих прав, 
а також уважна перевірка списків, що 
складено ще за минулої кампанії.

д) дослідження причин незначної 
участи КНС в складі рад та виконкомів

4. Доручити Організаційному Від
ділові розробити спрощений порядок

80. Об итогах предвыборной кампании.

Ввиду окончания работы Централь
ной Комиссии по проведению декабрь
ской предвыборной кампании, Всеук- 
раинский Центральны й Исполнительный 
Комитет п о с т а н о в и л :

1. Признавая, что Центральная Из
бирательная Комиссия вполне успешно 
провела свою работу, каковую считать 
законченной, Центральную Избира
тельную Комиссию, созданную поста
новлением ВУЦИК‘а от 28 ноября 
1923 г. (Собр. Уз. 1923 г., К; 40, ст. 
538)—расформировать.

2. Чтобы устранить далее все дефе
кты и недочеты, каковые были во время 
проведенной кампании, поручить Ор
ганизационному Отделу своевременно 
провести всю подготовительную работу 
для будущей предвыборной кампании.

3. В основание деятельности Орга
низационного Отдела положить сле
дующие принципы:

а) Своевременная подготовка и си
стематизация законодательного мате
риала о выборах.

б) Увеличение работы по наиболь
шему привлечению женщин, а также 
трудящихся нацменшинств, к участию 
в выборной кампании.

в) Самое широкое привлечение бес- 
партийних к активному участию в Со
ветском строительстве во время выбо
ров в Горсоветы.

г) Своевременное составлениеточных 
списков лиц, лишенных избирательных 
прав, а также тщательная проверка 
списков, составленных уже в минувшую 
кампанию.

д) Изучение причин незначительного 
участия КНС в составе советов и ис
полкомов.

4. Поручить Организационному От
делу разработать упрощенный порядок
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звітности, головним чином низового 
апарату, а також встановити систему 
вчасного повідомлення виборців.

Харків, для 26 березня 1924 р.
Голова Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого 
Комітету Г. Петровський.

Секретар ВУЦВК А. Буценко.
Оголошено в «Вістях ВУЦВК і ХГВК» 

від 13 квітня 1924 р., ч. 84.

Помилки в 36. Уз. за 1923 р. (в Лісо- 
_____  вому Законі) ____________________

ч. сто
рінка рядок надруко

вано має бути

1
46

і

1261

і

20 згори
на шкіль

ні по
треби

для досвідніх 
лісових за

кладів і шкіль
них та досвід

ніх завдань

Помилки в Збір. Уз. за 1924 р.
ч. ч.

36. Уз.
Сто
рінка Рядок Надруко

вано Треба

2 31 7.згори арт. 571 арт. 577

3 50 7 » » 576 » 577

— 59 6 » » 576 » 577

— 62 5 » » 576 » 577

0 НО 14 » ВУЦВК 
і РНК

ВУЦВК

ч. 3 сто
рінка рядок надруко

вано має бути

— 59 26
згори

фінан
сову ра
боту про

водить 
фінансо
вий ВІДДІЛ

фінансову 
работу про

водить фінан
сове бюро

Видання Народнього Комісаріату Юстиції.

Замовлення ч. 1936. Тир. 8000 пр.

№ 8 Ст. 80

отчетности, главным образом низового 
аппарата, а также установить систе
му своевременного оповещения изби
рателей.

Харьков, 26 марта 1924 г.
Председатель Всеукраинского 

Центрального Исполнительного 
Комитета Г. Петровский.

Секретарь БУЦИК А. Буценко.
Распубликовано в «Вістях ВУЦВК і ХГВК» 

от 13 апреля 1924 г., .V 84.

Ошибки к Собр. Узак. за 1923 г. 
(в Лесном Законе)

Ле стра
ница строка напеча

тано должно быть

46 1261 20 сверху

/

для учеб
ных це

лей

для опытных 
лесных учре

ждений и учеб
ных и опыт
ных целей

Ошибки в Собр. Узак. за 1924 г.
-^Г

Соб.
Уз.

Стра
ница Строка Напе

чатано
Должно

быть

2 31 8 сверху ст. 571 ст. 577

3 50 7 » » 576 » 577

— 59 7 » » 576 » 577

— 62 5 » » 576 » 577

4-5 89 7 » северо-
оборотом

сево
оборотам

6 140 15 » ВУЦИК и 
СНК

ВУЦИК

№ 3 стра
ница

стро
ка

напеча
тано должно быть

— 59 27
сверху

финан
совая ра
бота про
водится 

финансо
вым отде

лом

финансоаая 
работа про
водится фи

нансовым 
столом

4-я тип. «Транспечати» НКПС, имени В. И. Межлаука. Гончаровский бульвар, .\г 6—2*

1 9 4

П о м и л к и О п е ч а т к и

Издание Народного Комиссариата Юстиции

Заказ Л; 1936. Тираж 8000 эк.



лрсчтар! бах крат, сднаОтк»!

1-е ВИДАННЯ (Офіційне)

З Б І Р Н И К
= УЗАКОНЕНЬ ТА 
РОСПОРЯДЖЕНЬ =

Робішче-Селшького Уряду України

(346 (47.71) 003)
Пролетарии 6с*х стран, со*ди*»От*с»!

1-е ИЗДАНИЕ (оффнцмальное)

С О Б Р А Н И Е
: УЗАКОНЕНИЙ И

РАСПОРЯЖЕНИЙ

З М І С Т
Постанови ВУЦВК і РНК

(8, 13, 26 березня—10 квітня 1924 р.).
81. Про скасування постанови від 20 квіт

ня 1923 р. „Про утворення спеціаль
ного фонду на преміювання співробіт- 
никін Робітниче-Селянського Держав
ного Контролю".

82. Про штати Комісії для Внутрішньої 
Торговлі (Комвнуторг) при Раді На
родні х Комісарів УСРР.

83. Про скасування постанови „Про мн- 
СЛІВСЬКНЙ збір".

.•Й1 Про мінімальний відсоток робітників-- 
підліткш у підприємствах кам'янову
гільноїпром нсл овости.

8о. Про утримання родин робітників орга
нів Юстиції, відряджених на Юридичні 
игрой.

80. Про повернення штрафних сум до фон
ду страхування по безробіттю.

87. Інструкція про порядок перечисления 
залюднених пунктів до розряду міських 
або сільських осель.

8». Про речпнець денаціоналізації будинків.
й9. Про утворення особливого запасового 

фонду Ради Народніх Комісарів УСРР 
на спеціальні потреби.

90. Про доповнення арт. 7-го Постанови 
ВУЦВК від 1 листопаду 1922 р. „Про 
порядок реєстрації товариств і спілок, 
що не мають на меті зиску і про поря
док догляду за нами".

ІП. Про зупинення відбуття кари засу
дженими за неплатіж єдиного сільсько
господарського податку.

92. Про зміну пакту 8-го „Положення про 
адресові бюра".

98. Про амністію що-до лісового право- 
ломства. передбаченого арт. 99 Кримі
нального Кодексу УСРР.

СОДЕРЖАНИЕ
Постановления БУЦИК и СНК

(8, 13, 26 марта—10 апреля 1924 ».).
81. Об отмене постановления от 20 апреля 

1923 г. „Об образовании особого фонда 
для премирования сотрудников Рабоче- 
Крестьянского Государственного Кон
троля*.

82. О штатах комиссия по ВнутреннеА Тор
говле (Комвнуторг) при Совете Народ
ных Комиссаров УССР.

83. Об отмене постановления „Об охот
ничьем сборе".

\^84) О минимальном проценте рабочнх-под- 
ростков в предприятиях каменно-уголь
ной промышленности.

86. О содержании семе А работников орга
нов Юстиции, птко.мандированных на 
Юридические курсы.

86. Об обращении штрафных сумм в фонд 
страхования по безработице.

87. Инструкция о порядке перечислений 
населенных пунктов в разряд городских 
или сельских поселений.

88. О сроке денацноналнз. домостроений.
89. О создании особого запасного фонда 

Совета Народных Комиссаров УССР на 
специальные нужды.

90. О дополнении ст. 7-ой Постановления 
ВУЦИК от 1 ноября 1922 г. „О по
рядке регистрации обществ и союзов, 
не преследующих цели извлечения при
былей и о порядке надзора за ними:

91. О приостановлении отбытия наказания 
осужденными за невзнос единого сель
ско-хозяйственного налога.

92. Об изменении пункта 8-го „Положения 
об адресных столах".

93. Об амнистии по лесным правонаруше
ниям. предусмотренным ст. 99 Уголов
ного Кодекса УССР.

1 9 5
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Арт. 81—82 Ст. 81—82

Постанови Ради Народніх 
Комісарів.

81. Про скасування постанови від 20-го 
квітня 1923 р. «Про утворення спеціяль- 
ного фонду на преміювання співробіт
ників Робітниче-Селянського Державного 

Контролю».

З огляду на звільнення Робітниче- 
Селянської Інспекції від усіх форм 
поспільного біжучого контролю і на
ступної документальної ревізії Нарко
матів і їхніх органів, Рада Народніх 
Комісарів постановила: постанову свою 
від 20-го квітня 1923 року (36. Уз. 
за 1923 р., ч. 13, арт. 226) «Про 
утворення спеціяльного фонду на пре
міювання співробітників Робітниче- 
Селянського Державного Контролю»— 
скасувати.

Харків, дня 8 березня 1924 р.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

Керуючий Справами
Раднаркому Ф. Ь’ега.

Т. в. о. Секретаря РНК .1. ДуОсліт.

Оголошено в «Вістях ВУЦВК і ХГВК» віл 
16 квітня 1624 |і., ч. 86.

Ч. 9

82. Про штати Комісії для Внутрішньої 
Торговлі (Комвнуторг) при Раді Народніх 

Комісарів УСРР.
Рада Народніх Комісарів постано

вила затвердити нижчеподані шта
ти Комісії для Внутрішньої Торговлі 
(Комнувторгу) при Раді Народніх 
Комісарів УСРР:

А. К о л е г і я . .

Голова ............................................... 1
Членів Колегії..................................... 2
Секретар ...........................................  1

4
1. Загальна Канцелярія.

Завідувач Канцелярії . . . . 1
Діловод—він же рахівник .. . 1
Реєстратор ......................................  1
Машиністок . . . .  .  .  З

о

Постановления Совета Народных 
Комиссаров,

81. Об отмене постановления от 20-го 
апреля 1923 г. «Об образовании особого 
фонда для премирования сотрудников 
Рабоче-Крестьянского- Государственного 

Контроля».

В виду освобождения Рабоче-Кре
стьянской Инспекции от всех видов 
сплошного текущего контроля и по
следующей документальной ревизии 
Наркоматов и их органов, Совет На
родных Комиссаров постановил: поста
новление свое от 20 апреля 1923 г. 
(Собр. Узак. ?а 1923 г., № 13, ст. 226), 
«Об образовании особого фонда для 
премирования сотрудников Рабоче- 
Крестьянского Государственного Конт
роля >— отменить.

Харьков, 8 марта 1924 г.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Чуборъ.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Кет.

Вр. и. д. Секретаря СНК
А. ДуОелтн.

Распубликовано в «Вістях ВУЦВК і ХГВК» 
от !6 апреля 1924 г. Л? 86.

№ 9

82. О штатах Комиссии по Внутрен. Тор
говле (Комвнуторг) при Совете Народных 

Комиссаров УССР.
Совет Народных Комиссаров по

становил утвердить нижеследующие 
штаты Комиссии по Внутренней Тор
говле (Комвнуторга) при Совете На
родных Комиссаров УССР:

А. К о л л е г и я .

Председатель................................ 1
Членов Коллегии........................... 2
Секретарь ..................................... 1

/. Общая канцелярия.
4

Завканц.......................................... 1
Делолроизв.— он же счетовод . 1
Регистраторов ...................... 1
Машинисток................................... 3

6
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'-і. Організаційно.Інструкційний

Ч. 9

Секретарі ят.
Завідувач..................................... 1
Реєстратор, шо веде торговельн.

реєстр й торг, реєстр. . . І
Консультант у ярмарковій і бір

жовій торговлі........................1
Технічний Секретар Орган.-Ін

струкційного Секретаріату . 1
4

а) Б ю р о  д о г л я д у .  
Старший Інспектор—він же Заві

дувач Бюра............................1
Інспекторів.................................. 4

5
б) Б ю р о  С т а т и с т и к и .

Завідувач Бюра (Статистик-еко-
номіст)................................... 1

Статистиків 1-го розряду . . З
4

Разом у Секретаріаті 13 особ.
3. Економічний Секрета ріят.

Завідувач........................................1
Технічний Секретар Економіч

ного Секретаріяту . . . .  1
б) Секція Державно! торговлі З
б) • кооперативна . . 2
в) • приватьно! торговлі 1
г) » фінансово-кредитова 2
д) * податкова ... 1
е) » транспортова . . 1

Відповідальний Секретар Комісії
цін.........................  . . 1

Відповідальний Секретар Постій
но! Сировинної Наради . . 1

ЇТ~
і. Юридичний Сек/>етаріят.

Завідувач........................................1
Помічник Завідувача . . . .  1 
Технічний Секретар . . . .  І

і. Господа/н'ька частино і Звязок.
Прибиральниця .............................  1
Кур'єрів.............................................2
Візник............................................... 1

4
Разом у Комвнуторгові . 44 особи. 
Харків, дня 13 березня 1924 р. 

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар. 

Керуючий Справами Раднаркому
Ф. Нега.

Т. в. о. Секретаря РНК А. Дудеиіт.

2. Организационно-Инструкторский
Секретариат.

Заведывающий............................... 1
Регистрац. по ведению торгов.

реестра и торг, регистр. . . 1
Консультант по ярм. и биржев.

торговле...................................  1
Техн Секретарь Орг.-Инструкт. 

Секретариата . . . . .  1
4

а )  Б ю р о  Н а д з о р а .
Ст. Инспектор—он же Заведыв.

Бюро.......................................... 1
Инспекторов ................................... 4

5
б» Б ю р о  С т а т и с т и к и .

Зав. Бюро (статист.-экономист) 1
Статистиков 1-го разр....................... 3

~

Итого по Секретариату . 13 чел.
3. Экономический Сек]>етарнат.

Заведывающий.................................  1
Техн. Секретарь Экон. Секре

тариата .......................................  1
а) Секция Госуд. торговли . 3
б) „ кооперативная . 2
в) ,, частной торговли 1
г) „ фин.-кредитная . 2
д) „ налоговая ... 1
е) „ транспортная . . 1

Ответственный Секретарь Ко
миссии Цен.................................. 1

Ответствен. Секретарь Постоян. 
Сырьев. Совещания . . . .  1

1 4
4. Юридический Секретариат.

Заведывающий ................................  1
Пом. Заведываюшего . . . . 1
Техническ. Секретарь . . . . 1

3
о. Хозчасть и Связь.

Уборщица...........................................1
Курьеров ...........................................  2
Кучер.................................................. 1

4
Всего по Комвнуторгу . . 44 чел. 

Харьков, 13 марта 1924 г.
• Председатель Совета

Народи. Комиссаров В. Чуборь. 
Управл. Делами Совнаркома

Ф. Него.
Вр. и. д. Секретаря СНК А. Дудемпн.
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Постанова .Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету.
83. Про скасування постанови «Про ии- 

слівський збір».

З огляду на видання ЦВК Спілки 
РСР постанови від 28 лютого 1924 р. 
«Про встановлення розміру держав
ного мислівського збору в червінцевім 
вирахованні», Всеукраїнський Цен
тральний Виконавчий Комітет поста
новив:

Постанову свою від 19 грудня 1923 р. 
«Про мислівський збір* (36. Уз. за 
1923 р, ч. 43, арт. 549) скасувати.

Харків, дня 26 березня 1924 р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету Г. Петровський.

Секретар ВУЦВК А. Куценко.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК і ХГВК“ від 
11 квітня 1924 р., ч. 82.

Ч. 9

Постановление Всеукраинского Цен
трального Исполнитель». комитета.
83. Об отмене постановления «06 охот

ничьем сборе*.

В виду издания ЦИК'ом Союза ССР 
постановления от 28 февраля 1924 г. 
«Об установлении размера государ
ственного охотничьего сбора в чер
вонном исчислении», Всеукраинский 
Центральный Исполнительный Коми
тет постановил:

Постановление свое от 19 декабря 
1923 г. «Об охотничьем сборе* (Собр. 
Узакон. за 1923 г. Л® 43, ст. 549) 
отменить.

Харьков, 26 марта 1924 г.

Председатель Всеукраинск. Цен^альн. 
Исполнит. Комитета Г. Петровский.

Секретарь ВУЦИК А. Куценко.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК і ХГНК~ 
от 11 апреля 1921 г., Л* 82.

№ 9

Постанова Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету й 

Ради Народніх Комісарів.

84. Про мінімальний відсотон робітників- 
підлітків у підприємствах кам'яновугіль

ної промисловосте.

Змінюючи п. 2-й постанови своєї від 
17 липня 1922 р. «Про встановлення 
мінімального відсотку робітників підліт
ків у підприємствах* (36. Уз. за 1922 р.,
ч. 31, арт. 4781, Всеукраїнський цент
ральний Виконавчий Комітет і Рада На
родніх Комісарів постановляють: 1

1. Встановити для основної про
дукції кам'яновугільної промисло- 
вости обов'язкове мінімальне число 
підлітків розміром 6,2% шо-до всіх 
працюючих робітників і службовців 
за виїмком:

а) тгхнічно-адміністраційного персо
налу;

б) робітників і службовців, що без
посередньо в основній продукції не

Постановление Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Коми

тета и Совета Народных Комис
саров.

84. О минимальном проценте рабочих-под- 
ростков в предприятиях каменноугольной 

промышленности.

Во изменение п. 2-го постановления 
своего от 17 июля 1922 г. «Обустано 
влении минимального процента рабо- 
чих-подростков в предприятиях» (С. У. 
1922г. К* 31, ст. 478), Всеукраинский 
Центральный Исполнительный Комитет 
и Совет Народных Комиссаров поста 
новили:

1. Установить для основного произ
водства каменноугольной промышлен
ности обязательное минимальное коли
чество подростков в размере 6,2 % по 
отношению ко всем занятым рабочим 
и служащим за исключением:

а) технически - административного 
персонала;

б) рабочих и служащих, непосред
ственно в основном производстве не
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працюють: асенізаторів, лазників, мага- 
зинерів, приказчиків, сторожів, культ- 
робітників, службовців при рудницьких 
лікарнях, міліції.

Примітка. Народньому Комісарі- 
ятові Праці доручається встановити, 
на розвиток п. «б», протягом місяця, 
в згоді з відповідними'органами кон
кретний реєстр праць неосновної 
продукції, шо до них броні не вста
новлюється.
2. Зазначений у арт. 1 відсоток під

літків є мінімальний для кожного окре
мого Рудоправління; коли відсоток 
підлітків менш за встановлений,— 
Рудоправління, протягом 2-х місяців, 
з дня набуття чинности цієї поста
нови, мусять збільшити число підлітків 
до встановленої норми.

3. Перевищення встановленого в 
арт. 1 відсотку не може бути причиною 
до звільнення підлітків за скорочен
ням штатів.

Примітка. Перевищення % під
літків можна доводити до встанов
леного розміру через:

а) відповідний відсотковий недо
бір підлітків при наборі нових ро
бітників;

б) непоповнення числа підлітків, 
шо вибувають із броні внаслідок 
натурального переростання віку.

4. На допоміжні продукції, що об
слуговують і увіходять до складу кам'
яновугільної промисловости, поши
рюється норму броні, обов'язкову для 
відповідних продукцій, на підставі 
постанови ВУЦВК'у від 17 липня 
1922 року.

Харків, дня 5-го квітня 1924 р.

Голова Всеукраїнського Центрального
Виконавчого Комітету Петрокький.

Голова Ради Народи іх
Комісарів В. Чубар.

Секретар ВУЦВЮу А. Бученко.

Оголошено в „Віїтях ВУЦВК і ХГВК* від 
13 квітня 1924 р.. ч. 84.

занятых, как-то: ассенизаторов, бан
щиков, магазинеров, приказчиков, сто
рожей, культработников, служащих 
при рудничных больницах, милиции.

Примечание. НКТруда поручается 
в развитие пункта <б» в месячный 
срок установить, по соглашению с 
соответствующими органами, кон
кретный список работ неосновного 
производства, в отношении которых 
броня не устанавливается.
2. Указанный вст. 1-й процент под

ростков является минимальным для 
каждого отдельного Рудоуправления; 
если процент подростков менее уста
новленного,—Рудоуправления обязаны 
в 2-хмесячный срок со дня вступления 
в действие настоящего постановления, 
увеличить количество подростков до 
установленной нормы.

3. Превышение установленного в ст.
1-й процента не может послужить при
чиной к увольнению подростков по 
сокращению штатов.

Примечание. При превышении про
цента подростков, доведение его до 
установленного размера может про
изводиться путем:

а) соответствующего в процент
ном отношении недобора подростков 
при наборе новых рабочих;

б) непополнения числа подрост
ков, выбывающих из брони вслед
ствие естественного переростання.
4. На подсобные производства, об

служивающие и входящие в состав 
каменноугольной промышленности рас
пространяется норма брони, обяза
тельная для соответствующих произ
водств, на основании постановления 
ВУЦИК'а от 17-го июля 1922 г.

Харьков, 5 апреля 1924 г.

Председатель Всеукр. Центр. 
Исполн. Комитета Петровский,

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Чубаръ.

Секретарь ВУЦИК А. Ь'уценко.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК і ХГВК“ 
от 13 апреля 1924 г. за № 81,
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Постанови Ради Народніх Коміса
рів.

85. Про утримання родин робітників 
органів Юстиції, відряджених на Юридичні 

Курси.

Касуючи постанову свою від 23-го 
березня 1923 року „Про утримання 
родин робітників державних установ 
і підприємств, відряджених на Юридич
ні Курси (36. Уз. за 1923 р,. ч. 10, 
арт. 182)“, Рада Народніх Комісарів 
п о с т а н о в л я є :

1. Залишити за родинами робітни
ків органів Юстиції, відряджених на 
Юридичні Курси, протягом усього ча
су проходження ними курсів, утриман
ня з місця останньої їхньої посади в 
розмірі окладу, відрядженого по остан
ній його посаді.

2. Цю постанову поширити на кур
сантів нині фунціонуючих Юридичних 
Курсів—з дня їхнього відрядження на 
курси.

Харків, дня 7 квітня 1924 р.

Голова Ради Народніх
Комісарів 1». Чубар.

Керуючий Справами
Раднаркому Ф. Лем.

Т.в.о. Секретаря РНК А. Дуделіт.

Оголошено в „Вістяг ВУЦВК і ХГВК" від 
18 квітня 11*24 р.. я. 88.
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Постановления Совета Народных 
Комиссаров.

85. О содержании семей работников ор
ганов Юстиции, отиомандировднных на 

Юридические Курсы.

В отмену постановления своего от 
23 марта 1923 года «О содержании 
семей работников государственных 
учреждений и предприятий, откоман
дированных на Юридические Курсы» 
(Собр. Узак. 1923 г. № 10, ст. 182), 
Совет Народных Комиссаров постано
вляет:

1. Сохранить за семьями работников 
органов Юстиции, откомандированных 
на Юридические Курсы, в продолже
ние всего времени прохождения ими 
курсов, содержание го месту послед
ней их службы в размере оклада ко
мандированного по последней его долж
ности.

2. Настоящее постановление распро
странить на курсантов ныне действую
щих Юридических Курсов—со дня их 
командирования на курсы.

Харьков, 7 апреля 1924 г.

Председатель Совета Народных
Комиссаров И. Чубарь.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Нем.

Врид. Секретаря СНК А. Д у Ос лиш.

Распубликовано в „Вістях КУЦВК і ХГВК* 
от 18 апреля 1924 г., 88.

86. Про повернення штрафних сум до 
фонду страхування по безробіттю.

Касуючи постанову свою від 10-го 
березня 1922 року „Про повернення 
штрафних сум до фонду страхування 
по безробіттю14 (36. Уз. за 1922 рік,
ч. 11, арт. 192), Рада Народніх Комі
сарів постановила:

Повертати штрафні суми, шо утво
рюються з грошових стягань, накла
ду ваних Трудовими Сесіями Народніх 
Судів на особ, шо порушують зако-

86. Об обращении штрафных сумм в фонд 
страхования по безработице.

В отмену постановления своего от
10-го марта 1922 года ,06 обращении 
штрафных сумм в фонд страхования 
по безработице44 (С. У. 1922 года 
X 11, ст. 192), Совет Народных Ко
миссаров постановил:

Обращать штрафные суммы, обра
зующиеся из денежных взысканий, 
налагаемых Трудовыми Сессиями На
родных Судов на лиц, нарушающих
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ноположення про працю, до фонду 
для боротьби з безробіттям.

Харків, дня 8 квітня 1924 р.

Голова Кади Народніх
Комісарів В. Чубар.

Керуючий Справами Рад Наркому
Ф. Вем.

Т. в. о. Секретаря РНК А. Дуделіт.

Оголошено н „Вістях ВУЦВК і ХГВК“ від 
16 квітня 1924 р„ ч. 86.

законоположения по труду, в фонд 
для борьбы с безработицей.

Харьков,. 8 апреля 1924 г.

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Чубарь.

Управляющий Делами Сові аркома
Ф. Бем.

Врид. Секретаря СНК А. Дуделшп.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК і ХГВК. 
от 16 апреля 1924 г., № 86.

Постанови Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету 

й Ради Народніх Комісарів.

87. Інструкція про порядок перечисления 
залюднених пунктів до розряду міських 

або сільсьних осель.

Всеукраїнський Центральний Вико
навчий Комітет і Рада Народніх Ко
місарів постановили затвердити нижче
подану інструкцію про порядок пере
числения залюднених пунктів до роз
ряду міських або сільських осель:

1. Перечисления залюднених пунктів 
до розряду міських або сільських осель 
провадиться постановами ВУЦВК у на 
ходатунки Губвиконкомів. порушувані 
в порядку, передбаченому цією ін
струкцією.

2. Ходатунки про перечисления за
люднених пунктів до розряду міських 
можна, як загальне правило, порушу
вати шо-до осель, де є не менш як три 
тисячі мешканців.

До ходатунків треба додати нижче
подані дані:

а) про кількість людности;
б) про відсоток особ, шо працюють 

\ сільському або не сільському про
мислові;

в) про кількість господарств, забу
дованих і не забудованих і площі, шо 
вони посідають, у квадратових саже
нях;

Постановления Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комите
та и Совета Народных Комиссаров.

87. Инструкция о порядке перечис
ления населенных пунктов в разряд город

ских или сельских поселений.

Всеукраинский Центральный Испол
нительный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров постановили утвердить 
нижеследующую инструкцию© порядке 
перечислений населенных пунктов в 
разряд городских или сельских посе
лений:

1. Перечисление населенных пунктов 
в разряд городских или сельских по
селений производится постановлениями 
ВУЦИК'а, по ходатайствам Губисполко- 
мов, возбуждаемым в порядке, предус
мотренном настоящей инструкцией.

2. Ходатайства о перечислении 
населенных пунктов в разряд город
ских могут быть, как общее правило, 
возбуждаемы в отношении поселений, 
которые имеют не менее трех тысяч 
жителей.

При ходатайствах должны быть 
прилагаемы нижеследующие данные:

а) о количестве населения;
б) о проценте лиц. занимающихся 

сельскими и неселіскими промыслами;

в) о количестве владений, застроен
ных и не застроенныу, и площади, 
занимаемых ими, в кв. саженях.
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г) про кількість шкільно-виховавчих 
політосвітніх і медично-санітарних 
установ;

д) чи є в даному пункті електричне 
освітлення, бруковані вулиці й инші 
впорядкування;

е) як-шо даний пункт є районовий 
центр, то чи є там Райвідкомгосп, число 
службовців у ньому і які видатки на 
комунальне господарство у бюджеті на 
біжучий рік;

ж) про стан торговлі даного пункту, 
характеризуючи її кількістю торго* 
вельних закладів за категоріями (дер
жавні, кооперативні й приватні), чис
лом особ, шо працюють у торговлі й 
відомостями про ярмарки й базари;

з) про промисловість пункту, харак
теризуючи її числом промислових за
кладів за категоріями (державні, коопе- 
риватні й приватні), числом промза- 
кладів з двигунами, числом особ, шо 
працюють на промислових закладах, 
числом промислових закладів, що вжи
вають найманої праці, числом осіб, 
що працюють на них з наймів;

и) про число господарств, обкладу- 
ваних єдиним сільсько-господарським 
податком.

3. Міським оселям, де є не менш як 
10 тисяч мешканців на чолі з Міськ
радою, надається назву „міста'*.

Инші оселі міського типу збері
гають старі назви; містечко, слобода, 
село й хутір.

4. Ходатунки про перечисления да
ного залюдненого пункту до одної з за
значених в арт. 1-му груп можуть по
рушувати так органи влади, як і сама 
людність.

5. Усі зазначені в арт. 4-ому хода
тунки треба подавати до відповідного 
місцевого Виконкому.

6. Належним чином пророблені й 
погоджені так із нижчими Виконко
мами, як і з заінтересованими відом
ствами (Земвідділом, Фінвідділом, Від - 
комгоспом і Губстатбюром), і пере
проваджені через Губплан ходатунки 
разом із відносним до них листуван
ням і потрібними відомостями, перелі
ченими в арт. 2 му, надходять з від
повідними висновками Губерніяльної

Ч. 9

г) о количестве учебно-воспитатель
ных, политпросветительных и медико- 
санитарных учреждений;

д) имеются ли в данном пункте 
электрическое освещение, мощеные 
улицы и т. п. условия благоустройства;

е) если данный пункт является рай
онным центром, то имеется ли Райот- 
комхоз, число служащих в нем и 
каковы расходы по коммунальному 
хозяйству в бюджете на текущий год.

ж) О состоянии торговли данного 
пункта, характеризуемой: количеством 
торговых заведений по категориям 
(государственные, кооперативные и 
частные), числом лиц, занятых в тор
говле, и сведениями о ярмарках и ба
зарах;

з) О промышленности пункта, харак
теризуемой: числом промышленных 
заведений по категориям (государ
ственные, кооперативные и частные), 
числом промзаведений с двигателями, 
числом лиц, занятых в промышленных 
заведениях, числом промышленных за- 
заведений, применяющих наемный труд, 
числом лиц, работающих в них по найму;

и) О числе владений (хозяйств), обла
гаемых единым сельско-хозяйственным 
налогом.

3. Городским поселениям, имеющим 
не менее 10 тысяч жителей и возгла- 
гаемым Горсоветами, присваивается 
наименование „города".

Прочие поселения городского типа 
сохраняют старое наименование: мес
течка, посады, слободы и поселка.

4. Ходатайства о перечислении 
данного населенного пункта в одну из 
указанных в ст. 1-й групп, могут быть 
возбуждаемы как органами власти, так 
и самым населением.

5. Все указанные в ст. 4-ой хода
тайства должны направляться в надле
жащий местный Исполком.

6. Надлежащим образом прорабо
танные и согласованные, как с ниже
стоящими Исполкомами, так и с за
интересованными ведомствами (Земот- 
делом, Финотделом. Откомхозом • и 
Губстатбюро), и проведенные через 
Губплан ходатайства, вместе со всей 
относящейся к последним перепиской 
и необходимыми сведениями, перечи
сленными в ст. 2-ой, поступают с
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Адміністраційно-Територіяльної Комі
сії на розгляд Губвиконкому.

7. Губвиконкоми, в разі визнання 
ходатунків про перечисления залюд
нених пунктів за поважливі, весь 
матеріял, зазначений в' арт. 6-му, ра
зом зі своїми постановами, надси
лають на затвердження до ВУЦВК'у 
через Центральну Адміністраційно-Те- 
риторіяльну Комісію.

8. Постанова Центральної Адміні
страційно-Територіяльної Комісії у спра
вах перечисления залюднених пунк
тів до розряду міських або сільських 
осель, а також про надання за
значених в арт. 3-му назв, подається 
з висновком Укрдержплану на за
твердження ВУЦВК'у встановленим по
рядком.

Харків, дня 16 квітня 1924 р.
Голова Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого
Комітету Петровський.

Заст. Голови Ради Народиіх
Комісарів Владимирський.

Секретар ВУЦВК’у А. Буценко.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК і ХГВК* від 
від 25 квітня 1924 р., п. 94.
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соответствующими заключениями Гу- 
бернской Административно-Территори
альной Комиссии на рассмотрение 
Губисполкома.

7. Губисполкомы, в-случае призна
ния ходатайств о перечислении на
селенных пунктов уважительными, весь, 
указанный в ст. 6-ой, материал, вместе 
со своими постановлениями, посылают 
на утверждение в ВУЦИК, через Цен
тральную Административно-Террито
риальную Комиссию.

8. Постановление Центральной Адми
нистративно-Территориальной Комис
сии по вопросам перечисления насе
ленных пунктов в разряд городских 
или сельских поселений, а также о 
присвоении, указанных в ст. 3-ей 
наименований, представляется с заклю
чением Укргосплана на утверждение 
ВУЦИК'а в установленном порядке.

Харьков, 16 апреля 1924 г.
Председатель Всеукраинского Цен

трального Исполнительного Комитета
Петровский.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров М. Владимирок и

Секретарь ВУЦИК А. Буценко.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК і ХГВК“ 
от 25 апреля 1924 г., .V 94.

88. Про речинець денаціоналізації бу
динків.

Зміняючи речинець, встановлений ар
тикулом першим постанови ВУЦВК від
6-го червня 1923 р. „Про денаціоналіза
цію будинків“(3б. Уз. 1923 р., № 22-23, 
арт. 334), Президія Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету 
та Ради Народніх Комісарів постано
вили:

1. Надати Губ- і Окрвиконкомам 
право продовжити встановлений дек
ретом ВУЦВК від 6-го червня 1923 
року речинець закінчення денаціона
лізації будинків у порядку житлового 
закону від першого листопаду 1921 р., 
але не довше як по перше вересня 
1924 року.

2. Надати Губ- і Окрвиконкомам 
використати викладене више в арти-

88. О сроке денационализации домо
строений.

Во изменение срока, установлен
ного статьей первой постановления 
ВУЦИК от 6 июня 1923 года „О 
денационализации домостроений** (С.У. 
1923 г, №22-23, ст. 334) Президиум 
Всеукраинского Центрального Испол
нительного Комитета и Совета Народ
ных Комиссаров постановили:

I. Предоставить Губ. и Окриепол* 
комам право продления установлен
ного декретом ВУЦИК от 6-го июня 
1923 года срока окончания денацио
нализации домостроений в порядке 
жилищного закона от первого ноября 
1921 года, но не далее, чем до первого 
сентября 1924 года.

II. Предоставить Г уб. и Окриспол- 
комам использовать изложенное выше
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кулі першому право продовження ре- 
чинця денаціоналізації, так для міст 
у цілому, як і для окремих їхніх райо
нів, або окремих категорій володіль
ців будинків.

Харків, дня 16 квітня 1924 р.

Голова Всеукраїнського 
Центральн. Виконавчого

Комітету ІІетровськчи.

Заст. Голови Ради Народнії 
Комісарів М. Нладнмнргькни.

Секретар ВУЦВК А. Пуценко.

Оголошено в „Вістях ВУЦВК і ХГВК" вії 
24 квітня 1924 р.. ч. 93.

в статье первой право продления 
срока денационализации как для го
родских поселений в целом, так и для 
отдельных их районов, или отдель
ных категорий владельцев домов.

Харьков. 16 апреля 1924 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский.
Зам. Председателя Совета Народных 

Комиссаров М. Нлидымирскнч.
Секретарь ВУЦИК А. Пуценко.

Распубликовано в ..ВЬ-тях ВУЦВК і ХГВК" 
от 24 апреля 1924 г. Л 93.

89. Про утворення особливого запасового 
фонду Ради Народніх Комісарів УСРР 

на спеціальні потреби.

Всеукраїнський Центральний Вико
навчий Комітет і Рада Народніх Ко
місарів, виконуючи постанову об’єд
наного засідання Президії ВУЦВК і 
Раднаркому від 20-го жовтня 1923 р., 
постановляють:

1. Повернути 3% відрахування з 
єдиного сільсько-господарського подат
ку на утворення особливого запасного 
фонду, давши йому назву—«Особливий 
запасний фонд Раднаркому УСРР на 
спеціяльні потреби».

2. Видачу коштів із зазначеного 
фонду робити виключно на надзви
чайні потреби після розгляду відповід
них заявок Фінансовим Комітетом при 
Раднаркомі.

3. На Народній Комісаріят Фінан
сів покладається обов'язок облікувати 
кошти зазначеного фонду й що міся
чно подавати до Раднаркому звіти про 
його стан.

Харків, дня 16 квітня 1924 р.
Голова Всеукраїнського Центрального 

Виконавч. Комітету Иетровськин. 
Заст. Голови Ради Народи.

Комісарів М. НлпОимирський.
Секретар ВУЦВК А. Пуценко.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК і ХГВК" від 
24 квітня 1924 і»., ■!. 93.

89. О создании особого запасного фонда 
Совета Народных Комиссаров УССР на 

специальные нужды.

Всеукраинский Центральный Испол
нительный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров во исполнение постано
вления Об'единенного Заседания Пре
зидиума ВУЦИК и Совнаркома от 
20-го октября 1923 г. постановляют:

1. Обратить 3°/0 отчисления от еди
ного сельско-хозяйственного налога на 
образование особого запасного фонда, 
присвоив таковому наименование «Осо
бого запасного фонда Совнаркома УССР 
на специальные нужды».

2. Отпуск средств из указанного 
фонда производится исключительно на 
чрезвычайные нужды по рассмотрении 
соответствующих заявок Финансовым 
Комитетом при Совнаркоме.

3. На Народный Комиссариат Фи
нансов возлагается обязанность учета 
средств указанного фонда и ежемесяч
ного представления в Совнарком отче
тов о его состоянии.

Харьков, 16 апреля 1924 г.

Иредс. Всеукраинского Центрального 
Исполнит. Комитета Петровский. 

Зам. Пред. Совета Народных 
Комиссаров М. ПлоОнмирскнй. 

Секретарь ВУЦИК А. Пуценко.
Распубликовано в „Вістях ВУЦВК 1 ХГВК" 

от 21 апі»сля 1924 г., .4 93.
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90. Про доповнення арт. 7-го Постанови 
ВУЦВК'у від 1 листопаду 1922 р. «Про 
порядок реєстрації товариств і спілок, 
що не мають на меті зиску і про по

рядок догляду за ними».

Доповнюючи постанову ВУЦВК'у 
від 1 листопаду 1922 р. «Про порядок 
реєстрації товариств і спілок, шо не 
мають на меті зискування і про по
рядок догляду за ними» (36. Уз. за 
1922 р., № 46, арт. 687), Всеукраїн
ський Центральний Виконавчий Комі
тет і Рада Народніх Комісарів поста
новили:

До арт. 7-го Постанови ВУЦВК'у 
від 1 листопаду 1922 р. додати при
мітку такого змісту:

„Примітка. Для утворення релі
гійних Товариств під заявою мусять 
бути засвідчені встановленим по
рядком підписи не менш як 50 фун* 
даторів“.
Харків, дня 16 квітня 1924 р. 

Голова Всеукраїнського Центральн. 
Виконавчого Комітету Ііетровський. 

Заст. Голови Ради Народніх 
Комісарів М. Владимирський.

Секретар ВУЦВК А. Куценко.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК і ХГВК“ 
від 21 квітня 1024 р., ч. 93

Ч 9

90. О дополнении ст. 7-й Постановления 
ВУЦИК'а от 1 ноября 1922г. «Опорядив 
регистрации обществ и союзов, не пресле
дующих цели извлечения прибылей и о 

порядке надзора за ними».

В дополнение постановления ВУЦИК'а 
от 1 ноября 1922 г. «О порядке реги
страции обществ и союзов, не пресле
дующих цели извлечения прибыли и о 
порядке надзора за ними» (С. У 1922 г. 
№ 46, ст. 687), Всеукраинский Цен
тральный Исполнительный Комитет и 
Совет Народных Комиссаров постано
вили:

Статью 7-ую ПостановленияВУЦИК'а 
от 1 ноября 1922 г. дополнить при
мечанием следующего содержания:

„Примечание. Для образования ре
лигиозных Обществ под заявлением 
должны быть засвидетельствованные 
установленным порядком подписи не 
менее 50-ти учредителей".

Харьков, 16 апреля 1924 г.
Предс. Всеукраинского Центрального 

Исполнит. Комитета Петровский.

Зам. Пред. Совета Народных 
Комиссаров М. Владимирский.

Секретарь ВУЦИК'А Л. Куценко.
Распубликовано в .Вістях ВУЦВК і ХГВК. 

от 24 апреля 1921 г.. Л* 93.

91. Про зупинення відбуття кари за
судженими за неплатіж єдиного сільсько

господарського податку.

Щоб дати можливість селянам, за
судженим за неплатіж єдиного сіль
сько-господарського податку,загладити 
свою вину перед Робітничо-Селянською 
Республікою вчасною обробкою та за
сівом землі в наступаючому періоді 
весняної праці, Всеукраїнський Цен
тральний Виконавчий Комітет і Рада 
Народніх Комісарів УСРР, доповнюючи 
постанову ЦВК і РНК СРСР від ^лю
того 1924 р «Про додаткові пільги 
селянству що до внесення натураль
них податків та повернення насінньових 
позик» («Известия ЦИК СССР» від 
21 лютого 1924 р., № 43) постано
вили:

91.О приостановлении отбытия наказания 
осужденными за невзнос единого сель

ско-хозяйственного налога.

В целях предоставления осужден
ным за невзнос единого сельско-хо
зяйственного налога селянам возмож
ности загладить свою вину перед 
Рабоче-Крестьянской Республикой свое
временной обработкой и засевом по
лей в наступившем периоде весен
них работ. Всеукраинский Централь 
ный Исполнительный Комитет и Совет 
Народных Комиссаров УССР, в допол 
нение постановления ЦИК и СНК 
СССР от 15 февраля 1924 года „о до
полнительных льготах крестьянству 
по уплате натуральных налогов и воз
врату семенных ссуд;‘ (Известия ЦИК 
СССР от 21 февраля 1924 г.) поста
новляют:
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1. Зупинити до 1 жовтня 1924 р. 
розгляд справ особ, що займаються 
сільським господарством, яких при
тягнено до відповідальности за зло
чини шо-до єдиного сільсько-госпо
дарського податку на ^протязі подат
кової кампанії 1923—24 р., передбачені
ч. 2 арт. 78, арт. 79, част. 2 і 3 арт. 
80 Кримінального Кодексу УСРР, а 
також припинити виконання присудів 
за зазначені злочини над особами тих 
самих категорій в частині про позба
влення волі, примусову працю та кон- 
фіскату майна.

2. У звязку з зупиненням справ і 
виконання присудів умовно Звільнити
з-під варти громадян, як тих, що 
знаходяться під слідством і судом за 
злочини, зазначені в арт. 1 цієї по
станови, так і тих, що вже засуджені 
за такі злочини.

Звільнити від відповідальности тих 
громадян, які до 1 жовтня 1924 р. добро
вільно внесуть всі належні з них по
датки й внески єдиного сільсько-госпо
дарського податку біжучої кампанії. 
У противному разі, по упливі зазна
ченого терміну, відновити поступо- 
вання припинених справ і виконання 
над ними присудів, зарахувавши в за
гальний термін відбуту частину кари.

3. Звільнення з місць позбавлення 
волі особ, що працюють у сільському 
господарстві, покласти на прокуратуру, 
а виконання цієї постанови в инших 
частинах покласти на судові та инші 
органи влади, на розгляді яких знахо
дяться зазначені справи.

4. Чинність цієї постанови не по
ширюється на особ, що заподіяли зло
чини, передбачені арт. 62, п. 1 арт. 78 
в частині 1-й арт. 80 й арт. 83 Кри
мінального Кодексу. 5 6

5. Загальний догляд за виконанням 
цієї постанови покласти на Народній 
Комісаріят Юстиції, доручивши йому 
видати інструкцію що до пристосовання 
цієї постанови.

6. Ця постанова не звільняє органи 
влади від спонукання платників сільсько*

1. Приостановить до 1 октября 1924 
года производство дел по обвинению 
лиц, занимающихся сельско-хозяй
ственным трудом в совершении престу
плений по единому сельско-хозяйствен
ному налогу, предусмотренных ч. 2 
ст. 78, ст. 79, частью 2 и 3 ст. 80 
Уголовного Кодекса УССР, в течение 
налоговой кампании 1923-24 г., а так
же приостановить исполнение приго
воров по указанным преступлениям в 
отношении лиц тех же категорий в 
части, касающейся лишения свободы, 
принудительных работ и конфискации 
имущества.

2. В связи с приостановлением дел 
и исполнения приговоров условно ос
вободить из мест заключения граждан, 
как состоящих под следствием и судом 
по обвинению в преступлениях, озна
ченных в ст. 1 настоящего постано
вления, так равно и осужденных за 
такие преступления.

Освободить от ответственности тех 
граждан, которые к 1 октября 1924 г. 
добровольно внесут все причитающи
еся с них платежи и взносы по еди
ному сельско-хозяйственному налогу 
текущей кампании. В противном слу
чае, по истечении указанного срока, 
возобновить производство приостано
вленных дел и приведение в исполне
ние приговоров над ними с зачетом в 
общий срок отбытой части наказания.

3. Освобождение из мест заключе
ния занимающихся сельско-хозяйствен
ным трудом возложить на прокура
туру, а исполнение настоящего по
становления в остальных частях на 
судебные и прочие органы власти, в 
производстве которых находятся со
ответствующие дела.

4. Действие настоящего постановле
ния не распространяется на лиц, со
вершивших преступления, предусмот
ренные ст. 62, ч. 1 ст. 78, в части
1-й ст. 80, и ст. 83 Уголовного Ко
декса.

5. Общий надзор за применением 
настоящего постановления возложить 
на Народный Комиссариат Юстиции, 
коему поручить издание инструкции по 
применению настоящего постановления.

6. Настоящее постановление не ос
вобождает органы власти от пону-
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господарського податку вносити на
лежні суми та від обов’язків вживати 
заходів, зазначених в інструкції про 
стягання єдиного сільсько-господарсь
кого податку від 22 травня 1923 р. 
(Бюлетень НКЮ за 1923 р., Ч. 27), 
завиключенням тих, що передбачені в 
Кримінальному Кодексі.

7. Цій постанові надати чинности 
телеграфом.

Харків, дня 16 квітня 1924 р. 
Голова Всеукраїнського

Центрального Виконавчого 
Комітету Петровський. 

Голова Ради Народніх Комісарів 
УСРР В. Чубар. 

Секретар ВУЦВК'а А. Буценко.
Оголошено в .Вістях ВУЦВК і ХГВК" від 

22 квітня 1924 р., ч. 91.

Ч. 9

Постанова Ради Народніх Комі
сарів.

92. Про зміну пакту 8-го «Положення 
про адресові бюра>.

Щоб скасувати стягання плати, 
встановленої пактом 8-м «Положення 
про адресові бюра» від 14-го вересня 
1923 року (36. Уз. за 1923 р., № 34, 
арт. 494) для поштового відомства при 
одержанні останнім у адресових бюрах 
потрібних довідок. Рада Народніх Ко
місарів постановила:

Викласти пакт восьмий названого 
Положення в такій редакції:

«8. Поштові установи одержують 
довідки безплатно через спеціально 
відраджуваних для цього постійних 
поштових робітників, шо діють під 
керовництвом завідувачів адресових 
бюр.

Час і порядок одержання довідок 
по адресових картках установляють 
завідувачі адресових бюр і завідувачі 
поштових установ за взаємною згодою 
й залежно від місцевих умов».

Харків, дня 16 квітня 1924 р.

Голова Ради Нар. Комісарів В. Чубар.
Керуючий Справ. Раднаркому Ф. Бега.
Т. в. о. Секретаря СНК А. Дуделіт.
Оголошено в .Вістях ВУЦВК і ХГВК“ від 

25 квітня 1924 р., ч. 94.

ждения плательщиков сельско-хозяй
ственно налога к взносу причитаю
щихся сумм и от обязанности приме
нения мер, предусмотренных инструк 
цией по взысканию единого сельско 
хозяйственного налога от 22 мая 
1923 г. (Бюллетень НКЮ за 1923 г., 
N2 27), за исключением мер, преду
смотренных Уголовным Кодексом.

7. Настоящее постановление ввести 
в действие по телеграфу.

Харьков, 16 апреля 1924 года.
Председатель Всеукраинского 

Центрального Исполнительного
Комитета Петровский.

Председатель Совета 
Народных Комиссаров Чубарь.

Секретарь ВУЦИК А. Буценко.
Распубликовано в .Вістях ВУЦВК і ХГВК" 

от 22 апреля 1924 г., >е 91.

№ 9

Постановление Совета Народных 
Комиссаров.

92. Об изменении пункта 8 го «Положения 
об адресных столах».

В целях отмены взыскания платы, 
установленной пунктом 8-м «Положе
ния об адресных столах» от 14 сен
тября 1923 г. (С. У. за 1923 г., № 34, 
ст. 494) для почтового ведомства при 
получении последним в адресных сто
лах необходимых справок, Совет На
родных Комиссаров постановил:

Изложить пункт восьмой назван
ного Положения в следующей редак 
ции:

«8. Наведение справок почтовыми 
учреждениями производится бесплатно 
через особо командируемых для этого 
постоянных почтовых работников, 
действующих под руководством заве
дующих адресными столами.

Время и порядок наведения спра
вок по адресным листкам устанавли
вается заведующими адресными сто
лами и заведующими почтовыми учре
ждениями, по взаимному соглашению и 
в зависимости от местных условий.»

Харьков, 16 апреля 1924 г.
Председ. Сов. Нар. Комис. В. Чубарь.

Упр. Дел. Совнаркома Ф. Бега.
Вр. и.д. Секретаря СНК А. Дуделит.

Распубл. в „Вістях ВУЦВК і ХГВК“ от 
25 апреля 1924 г., № 94.
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Постанова Всеукраїнського Цен
трального виконавчого Комітету.

93. Про амністію що-до лісового право- 
ломства. передбаченого арт. 99 Кримі

нального Кодекса УСРР.

Прямуючи полегчити долю селян, що 
заподіяли лісові праволомства. перед
бачені 99 арт. Кримінального Кодексу, 
перед виданням ухваленого ІУ-ю Сесією 
Всеукраїнського Центрального Вико
навчого Комітету - «Лісового Закону 
УСРР» (36. Уз' за 1923 р., ч. 46, 
арт. 575), що встановив точний поря
док лісокористування і наділення 
селянства лісовими ділянками й лісами, 
маючи на увазі й надалі неухильно 
охоронити цей порядок кримінальним 
законом, Всеукраїнський Центральний 
Виконавчий Комітет і Рада Народніх 
Комісарів постановляють:

Оголосити амністію що до всіх лісо
вих праволамань, передбачених арт. 99 
Кримінального Кодексу й заподіяних 
перед 1 січнем 1924 р., додержуючись 
такого порядку:

1. Припинити належить усі справи, 
що знаходяться в стадії довіді, слід
ства, а також судового чинення.

2. Справи, що переслідування за них 
не порушено—не порушувати.

3. Особ, шо до них вирок набув 
чинности, але його не виконано, 
а так само в тому разі, коли вирок 
повернено до виконання, від кари 
звільнити.

Примітка. Стягнені на підставі
судового вироку штрафи, а також
переведені за судовими вироками

конфіскації, залишити в силі. 4 5

4. Цю амністію поширюється так 
само на цивільні позови, шо виникли 
в звязку зі втратами, вчиненими лісо
вими праволочствами.

5. Цю амністію не поширюється:
а) на куркулів, б) на всіх узагалі 
особ, шо не мають виборчого права 
за конституцією, або що втратили

Постановление Всеунраинского Цен
трального Исполнит. Комитета.

93. Об амнистии по лесным правонаруше
ниям, предусмотренным ст. 99 Уголов

ного Кодекса УССР.

В стремлении облегчить участь 
селян, совершивших лесные правона
рушения, предусмотренные 99 статьей 
Уголовного Кодекса до издания при
нятого ІУ-ой Сессией Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Коми
тета—«Лесного Закона УССР» (С. У. 
1923 г., К? 46, ст. 575), установившего 
точный порядок лесопользования и 
наделения селянства лесными угодиямн 
и лесами, и имея в виду впредь неу
клонно оградить этот порядок уголов
ным законом, Всеукраинский Цент
ральный Исполнительный Комитет и 
Совет Народных Комиссаров поста
новляют:

Об’явить амнистию по всем лесным 
нарушениям, предусмотренным ст. 99 
Уголовного Кодекса и совершенным до 
1 января 1924 г., с соблюдением ниже
следующего порядка:

1. Прекращению подлежат все дела, 
находящиеся в стадии дознания, след
ствия а также судебного произ
водства.

2. По делам, по которым пре*ледо- 
вание не возбуждено, таковые не 
возбуждать.

3. Лиц, в отношении которых при
говор вступил в законную силу, но 
не приведен в исполнение, а также и 
в тех случаях, когда приговор обращен 
к исполнению, от наказания осво
бодить.

Примечание. Взысканные на осно
вании судебного приговора, штрафы, 
а равно произведенные по судебным 
приговорам конфискации, оставить 
в силе.
4. Настоящая амнистия распростра

няется также на гражданские иски, 
возникшие в связи с убытками, при
чиненными лесными нарушениями.

5. Настоящая амнистия не распро
страняется: а) на кулаков, б) на всех 
вообще лиц, не имеющих избира
тельных прав по конституции, или
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його з вироку суду, в) на особ, що 
заподіяли, на підставі даних, що є в 
справах, порубку лісу як промисел 
і г) на особ, що заподіяли лісове 
праволомство, яке нанесло державі 
втрати на суму по-над 150 карб, на 
кожного праволомника.

6. Переведення в життя цієї амністії 
шо-до справ, які знаходяться в стадії 
довіді й слідства, покласти на органи 
Прокуратури, а шо-до справ, які зна
ходяться в стадії судового чинення і 
вироків, повернених до виконання— 
покласти на належні Суди.

7. Видання інструкції в справі при* 
стосування цієї амністії покласти на 
Народній Комісаріат Юстиції.

Харків, дня 19 квітня 1924 р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету ІІетровський

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар. 

Секретар ВЦУВК А. Бцценко.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК'у і ХГВК“ 
від 22 квітня 1921 р.. ч. 91

Ч. 9

лишенных таковых по приговорам 
суда, в) на лиц, совершивших, по 
имеющимся в делах данным, лесорубки 
в видепромысла, и г) на лиц, совершив
ших лесные правонарушения, причи
нившие государству убытки на сумму 
свыше 150 руб. на каждого правона
рушителя.

6. Проведение в жизнь настоящей 
амнистии в отношении дел, находя
щихся в стадии дознания и следствия 
возложить на органы Прокуратуры, а 
в отношении дел, находящихся в ста
дии судебного производства и по 
приговорам, обращенным к исполнению, 
возложить на подлежащие Суды.

7. Издание инструкции по приме
нению настоящей амнистии возложить 
на Н.К.Ю.

Харьков, 19 го апреля 1924 г.

Председатель Всеукраинского Цент
рального Исполнительного

Комитета Петровский.
Председатель Совета Народных

Комиссаров В. Чубарь.
Секретарь ВУЦИК А. Буцепко.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК та ХГВК" 
от 22 апреля 1924 г., Л« 91.

%
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Харьков, типо-литография В.-Р.С. УВО им. Фрунзе.

Видання Народнього Комісаріату Юстиції

Замовлення ч. 5643. ЮООЭ пр.

Издание Народного Комиссариата Юстиции

Заказ .Лі 5643. Тираж 10000 экз.



Луетторі і<іх країн, *дкайт*сіІ

1-6 ВИДАННЯ (офіційне)

З Б І Р Н И К
= УЗАКОНЕНЬ ТА 
РОСПОРЯДЖЕНЬ =

Робітниче-Селянського Уряду України
1924 р.

(346 (47.71) 0031
Лромтарии бссх строп, соїдимяйпмсь!

1-е ИЗДАНИЕ (официальное)

С О Б Р А Н И Е
= УЗАКОНЕНИЙ И

РАСПОРЯЖЕНИЙ

20 тратя 1924 р. Ч. 10 ВІдліл ПЕРШИЙ

З М І С Т .

Постанови ВУЦВК і РНК
(17 квітня, 24 квітня— 8 травня 

1924 р).
94. Про правила, що регулюють професій

ну роботу медперсоналу.
95. Про штати Української Державної За

гально-Планової Комісії (Укрдсрж- 
план) при УЕН.

УС. Утворення при Губ. та Окр. Фінвідді
лах Комісій місцевого оподаткування.

97. Про зміни й доповнення арт. 623 Ко
дексу Законів про народню освіту

УСРР про обов'язкові примірники 
друкованих творів.

98. Про додаткові пільги що-до повернен
ня пасінаьовоТ позички.

99. Про Тимчасові Комісії при НК РСІ для 
перевірки персонального складу спів
робітників установ, підприємств і ор
ганізацій.

100. Про штати Управління Справами Ради 
ІІародніх Комісарів УСРР і постійних 
комісій при РНК і Екнараді УСРР.

101. Штати меліораційної організації!

102. Штати округових земельних упра
влінь.

103. Про зміну літ. .В“ арт. 18 декрету 
.Про єдиний сільсько-господарський 
податок*.

СОДЕРЖАНИЕ.

Постановления В.УЦИК и СІ1К.
(17 апреля, 24 апреля—* мая 1924 г.).

у/У4. О правилах, регулирующих професси
ональную работу медперсонала.

95. О штатах Украинок* Государственной 
Общеплановой Комиссии (Укргосплаи) 
при УЗСс.

V 96. Образование при Губ. и Окр. Финот
делах Комиссий по местному налого
вому обложению.

97. Об изменениях и дополнениях ст. 623 
Кодекса Законов о народном просве
щении УССР об обязательных экзем
плярах произведений печати.

98. О дополнительных льготах по возврату 
семссуды.

99. О Временных Комиссиях при НК РКП 
по проверке личного состава сотруд
ников учреждений, предприятий II 
организаций.

100. О штатах Управления Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР н постоян
ных комиссий при СНК и ЭК(}СО УССР.

101. Штаты мелиоративной организации.

102. Штаты окружи, земельн. управлений.

103. Об изменении лнт. .В" ст. 18 декрета 
.0 едином сельско-хозяйств. налоге".

Рабоче-Нрест. Правительства Украины
1924 г.

20 мая 1924 г. №  Ї 0Отдел ПЕРВЫЙ
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Постанови Ради Народніх 
Комісарів.

94. Про правила, що регулюють профе
сійну роботу медперсоналу.

Щоб установити загальний порядок 
в справі врегулювання професійної 
роботи медичного персоналу, Рада 
Народніх Комісарів постановила за
твердити нижчеподані правила про
фесійної роботи медперсоналу:

Загально, чистина.

1. Правом працювати в .медицині з 
професії користуються особи такої 
кваліфікації: 1) лікарі, 2) зублікарі— 
лікарі одонтологи, 3) акушерки, 4) лі
карські помічники, 5) фармацевти,
6) сестри й брати медичні, 6) маса
жисти й масажистки.

2. Особи зазначеної вище медичної 
кваліфікації для здійснення права пра
цювати в медицині з професій повинні 
подати про це до відома здороввідділу 
в місці свого мешкання, подавши впи
саній формі докази про свою квалі
фікацію й одержати з губ-або окр- 
здороввідділу реєстраційне посвідчення 
про реєстрацію в списках медперсо
налу. Зазначену реєстрацію робиться 
згідно з інструкцією Наркомздоров'я.

3. За документи, що посвідчують 
право на медичну кваліфікацію, ви
знається: 1) дипломи й свідоцтва ме
дичних шкільних закладів, 2) копії з 
них і 3) наявність відомостей про 
медробітника в Російському медичному 
списку, що видавало Управління Го
ловного Лікарського Інспектора перед 
1916 роком.

В разі, як-шо медробітник не має 
ні одного з зазначених документів або 
подані є сумнівні, заороввідділ при
значає медробітникові речмнець для 
подачі безперечних документів, і коли 
таких не буде подано протягом при
значеного речинця—справу про право 
даної особи на медичну кваліфікацію 
відносно лікарів або зублікарів пере
дається на розвязання в Наркомздо-

Постановления Совета Народных 
Комиссаров.

94. О правилах, регулирующих профес
сиональную работу медперсонала.

В целях установления общего по
рядка в деле урегулирования профес
сиональной работы медицинского пер
сонала Совет Народных Комиссаров 
постановил утвердить нижеследующие 
правила профессиональной работы 
медперсонала:

Общая часть.

1. Правом занятия медицинской 
работой, как профессией, пользуются 
лица следующ. квалификации: 1) вра
чи, 2) зубврачи —врачи одонтологи,
3) акушерки, 4) лекарские помощники,
5) фармацевты,6) сестры медицинские 
и братья, 1) массажисты и массажистки.

2. Лица означенной выше медицин
ской квалификации для осуществления 
права заниматься медицинской рабо
той, как профессией, обязаны довести 
об этом до сведении здравотдела по 
месту своего жительства, представив 
письменное о своей квалификации 
доказательство, и получить от губ или 
окрздравотдела регистрационное удо
стоверение о регистрации в списках 
медперсонала. Указанная регистрация * 
производится согласно инструкции 
Наркомздрава.

3. Документами, удостоверяющими 
право на медицинскую квалификацию 
признаются: 1) дипломы и свидетель
ства медицинских учебных заведений,
2) законно-удостоверенные копии с 
них и 3) наличие сведений о медра
ботнике в Российском медицинском 
списке, издававшемся Управлением 
Главного Врачебного Инспектора до 
1916 года.

В случае неимения у медработников 
ни одного из означенных документов 
или сомнительности представленных — 
здравотдел назначает медработнику 
срок для представления бесспорных 
документов, и если таковые не будут 
представлены в назначенный срок— 
вопро: о праве данного лица на меди
цинскую квалификацию в отношении 
врачей или зубврачей передается на раз-
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ров'я; шо ж до решти груп справу 
розвязує губздоров'я шляхом іспиту 
в порядку арт. 4 цього положення.

4. В разі, як-що медичні робітники, 
що не працювали протягом 5-х і біль
ше років, порушать прохання про 
видачу їм реєстраційних посвідчень на 
право профроботи, губздоров'я мо
жуть, в сумнівних для них випадках, 
вимагати перевірочного іспиту (прак
тичного) для даного робітника.

Для лікарів і инших медробітників, 
що мають одержати дипломи на ме
дичний фах з вищих шкільних за
кладів; цього іспита провадиться при 
одному із вищих медичних шкільних 
закладів; для лікарських помічни
ків. акушерок, сестер медичних й 
братів, масажистів і масажисток і 
фармацевтів ці іспити провадиться 
при відповідній медичній або фарма
цевтичній школі, як-шо така є в гу
бернії, або на спеціяльній комісії з 
3-х лікарів—для лікарських помічників, 
сестер і братів, акушерок, масажистів 
і масажисток, і із 3-х кваліфікованих 
фармацевтів з вищою фармацевтичною 
освітою—для фармацевтів.

Примітка. Комісії призначають 
губздороввідділи за згодою з губ- 
відділом Всемедикосанпраці й губ - 
профосвітою. •
5. В разі, як що органи здоров:я 

мають сумнів у тому, шо особа, яка 
подала документ на медичний фах, 
справді має право на нього, то здо- 
роввідділ вимагає доказів дійсної на
дежности зазначених документів даній 
особі і, в разі неподачі цих доказів, 
передає справу прокурорському догля
дові. Надалі до судового присуду, губ
здоров'я мають право тимчасово за
боронити особі, про яку виникає сум
нів, працювати в своїй професії. 6

6. Кожний медробітник, шо прак
тично працює в медицині, в Не
щасних випадках, шо потрібують 
невідкладної медичної допомоги, пови
нен явитися на виклик хворого або

решение в Наркомздрав; в отношении 
же остальных групп вопрос разре
шается губздравом путем производства 
испытания в порядке ст. 4-й настоя
щего положения.

4. В случае возбуждения медицин
скими работниками, не работавшими 
в течение 5-ти и более лет, ходатай
ства о выдаче им регистрационных 
удостоверений на право профработы, 
губздравы могут в сомнительных для 
них случаях требовать проверочного 
испытания (практического) для данного 
работника.

Для врачей и других медра
ботников, получающих дипломы на 
медицинское звание от высших учеб
ных заведений; это испытание должно 
производиться при одном из высших 
медицинских учебных заведений; для 
лекарских помощников, акушерок, 
сестер милосердия и братьев, масса
жистов и массажисток и фармацевтов 
испытания эти производятся в соот
ветствующей медицинской или фарма
цевтической школе, если таковая 
имеется в губернии, или в особой 
комиссии из 3-х врачей—для лекар
ских помощников, сестер и братьев, 
акушерок, массажистов, массажисток 
и, из трех квалифицированных фарма
цевтов с высшим фармацевтическим 
образованием—для фармацевтов.

Примечание. Комиссии назначаются 
губздравотделом по согласованию 
с губотделом Всемедикосантруд и 
губпрофобром.
5. В случае сомнения органов здра

воохранения в том, что лицо, пред
ставившее документ на медицинское 
звание, действительно имеет право на 
него, здравотдел требует доказа
тельств действительной принадлежно
сти означенных документов динному, 
лицу и в случае непредставления этих 
доказательств, передает дело проку
рорскому надзору. Впредь до решения 
суда, губздравы имеют право временно 
воспретить лицу, о котором возникает 
сомнение, заниматься профработой.

6. Всякий медработник, занимаю
щийся медицинской практикой, обязан 
явиться по вызову больного или 
третьих лиц для оказания помощи в 
несчастных случаях, требующих не-
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третіх особ для подачі допомоги, а 
саме: отруіння, поранення, задушення, 
кровотеча то-що, коли нема або 
не можуть негайно прибути для по
дачі допомоги медробітники, обов'язані 
подавати допомогу по посаді. У таких 
випадках медперсоналові платять 
зі своїх коштів хворий або особи, шо 
піклуються хворим, а в разі неспро- 
можности цих особ, а також у разі, 
як-шо хворих застраховано в соц
страху, платять здороввідділи.

7. Кожний практикант-медробітник 
повинен сповіщати найближчий здо- 
роввідділ про кожний випадок гостро- 
заразливого захворування, поранення, 
отруїння, вбивства або самогубства, 
що трапляється в його практиці, не 
пізніш як через 24 години з моменту 
ьиявлення такого випадку.

Примітка. Обов;язок медробітни- 
кїв сповіщати инші органи встано
влюється інструкцією, виданою Нар- 
комздоров я за згодою з Нарком- 
юстом і Наркомвнусправом.

8. Кожний медробітник, шо при
ватно практикує, мусить провадити 
запис лікованих ним хворих у спеціяль- 
них книгах, прошнурованих і запеча
таних здороввідділом, зазначаючи ім’я 
й адресу хворого, діагноз хвороби, 
призначене лікування й суму одержа
ного гонорару. Ці книги медробітники 
повинні подавати для огляду на вимогу 
здороввідділу, судової влади й подат
кових органів.

9. Рецепти, виписувані медробітни- 
ками, шо мають на те право, нале
жить підписувати виразно, зазначаючи 
в підписові свою медичну кваліфікацію.

10. Медичну таємницю належить 
відкривати на вимогу судової влади, а 
також у тих випадках, коли заховання 
таємниці явно загрожує здоров’ю 
оточення.

Детальні правила, шо визначають 
порядок чинности лікарів у таких ви
падках, установлюється спеціальною 
інструкцією Наркомздоров'я, вироб
люваною за згодою з Наркомюстом і

отложного медицинского содействия, 
как-то: отравление, ранение, удушение, 
кровотечение и т. д., при отсутствии 
или невозможности немедленного при
бытия для оказания помоши медра
ботников, обязанных оказывать по
мощь по занимаемой должности 
Оплата медперсонала в таких случаях 
производится из средств больного или 
лиц, на попечении которых больной 
находится, а в случае несостоятель
ности этих лиц, а также в случае, 
если больные застрахованы в соц
страхе, оплата производится здрав
отделами.

7. Всякий практикующий медработ
ник обязан извещать ближайший 
здравотдел о всяком имеющимся в его 
практике случае острозаразного забо
левания, ранения, отравления, убий
ства или самоубийства не позже, как 
через 24 часа со времени обнаруже
ния им такого случая.

Примечание. Обязанность медра
ботников делать сообщения другим 
органам устанавливается инструк
цией, издаваемой Наркомздравом п<. 
соглашению с Наркомюсгом и Нар- 
комвнуделом.
8. Всякий медработник, занимаю 

шийся частной практикой, должен 
вести запись пользуемых им больных 
в особых книгах, прошнурованных и 
опечатанных здравотделом, обозначая 
имя и адрес больного, диагноз болезни, 
назначенное лечение и сумму получен
ного гонорара. Книги эти медработ
ники обязаны представлять для обзора 
по требованию здравоотделов судебной 
власти и налоговых органов.

9. Рецепты, выписываемые медра
ботниками, имеющими на то право, 
должны быть ими подписаны четко 
с обозначением медицинской квалифи
кации лица, дающего рецепт.

10. Медицинская тайна должна быть 
открываема по требованию судебных 
властей, а также в тех случаях, когда 
сохранение тайны явно угрожает 
здоровью окружающих.

Подробные правила, определяющие 
порядок действия врачей в таких слу. 
чаях, устанавливаются особой инструк
цией Наркомздрава, вырабатываемой 
по соглашению с Наркомюстом и
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подаваною на затвердження Раднар-
кому.

11. На вивісках, оголошеннях і пуб
лікаціях медробітники можуть зазна
чати свою кваліфікацію, прізвище, ім'я, 
фах і прийомні години.

А. Лікарі.

12. Право на кваліфікацію лікаря 
мають: а) особи, що скінчили мед
інститути й університети по медфа- 
культету й инші виші медичні школи 
в колишній Російській Імперії, в Рес
публіках СРСР і які одержали з на 
званих вищих шкіл свідоцтва на лікаря 
установленим порядком; б) лікарі, шо 
скінчили закордонні університети, одер
жавши в них дипломи на доктора меди
цини й які мають у кожному окре
мому випадку відповідний дозвіл Нар 
комздоров'я УСРР.

13. Особам, зазначеним у п. п. «а» 
і «6> арт. 12 відділу А, надається по 
виконанні вимог арт. 2 до цієї поста
нови всі права, так шо до лікарської 
практики, як і працювати на лікар
ських і адміністраційно-лікарських по 
садах.

14. Лікарі мають право виготовити 
собі з відповідного дозволу місцевої 
адміністрації іменну печатку з зазна
ченням медичної кваліфікації для скрі
плення нею видаваних ними свідоцтв 
і посвідок.

15. Лікарі-практиканти можуть ви
давати свідоцтва або посвідчення про 
хворобу чи смерть, про лікування або 
стан здоров'я особ, яких вони лікува
ли. В свідоцтві або посвідченні нале
жить зазначити час, місце його видачі й 
для якої мети їх видано. Свідоцтво 
посвідчується підписом особи, ЩО його 
видає, з зазначенням П медичної 
кваліфікації й з відбитком іменної пе
чатки. 16

16. Лікарі мають право провадити 
всі операційні втручання й гіпноз, 
вживати загальний наркоз і ча- 
ткову анестезію, вживати вакціну 
й сироватку й усі хемічно-фармацев-

представляемой на утверждение Сов
наркому.

11. На вывесках, об'явленнях и 
публикациях медоаботники могут 
обозначать свою квалификацию, фа
милию, имя, специальность и часы 
приема.

.4. Врачи.

12. Право на квалификацию врача 
имеют: а) лица, окончившие медин
ституты и университеты по медфа- 
культету и др. высшие медицинские 
школы в быв. Российской Империи, 
в Республиках СССР и получившие 
свидетельства от названных высших 
учебных заведений о врачебном зва
нии в установленном порядке: б) врачи, 
окончившие иностранные универси
теты, получившие в них дипломы на 
звание доктора медицины и имеющие 
в каждом отдельном случае соответ
ствующее разрешение Наркомздрава 
УССР.

13. Лицам, обозначенным в п. п. 
«а» и «б»ст. 12 разд. А, предоставляются 
по выполнении требований ст. 2-й 
настоящего постановления все права, 
как в отношении врачебной практики, 
так и на занятие врачебных и адми- 
нистративно-врачебных должностей.

14. Врачи имеют право изготовлять 
себе с соответствующего разрешения 
местной администрации именную пе
чать с обозначением ' медицинской 
квалификации для скрепления ею вы
даваемых ими свидетельств и удосто
верений.

15. Практикующие врачи могут вы
давать свидетельства или удостовере 
ния о болезни или смерти о произве
денном лечении или о состоянии здо
ровья лиц, которых они лечили. В 
свидетельстве или удостоверении дол
жно быть обозначено время, место его 
выдачи и цель, для которой оно вы
дается. Свидетельство удостоверяется 
подписью дающего его лица с обозна
чением его медицинской квалификации 
и с приложением именной печати.

16. Врачи имеют право производ
ства всех оперативных вмешательств 
и гипноза, применения общего наркоза 
и местной анестезии, применения вак
цин и сывороток и всех химико-фар-
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тичні препарати, ухвалені медичною 
наукою й дозволені в практиці Нар 
комздоров’я.

17. Всілякі радикальні втручання— 
хірургічні операції й наркоз дозво
ляється тільки за згодою самого хво
рого, а в разі його малолітства, ду
шевної хвороби або непритомности— 
за згодою його найближчих родичів 
або опікунів.

18. В разі очевидної потреби й 
невідкладности радикального втручання 
при особливо важливих і життєвих 
свідченнях шо-до недолітків, душевно
хворих або неосудних і коли немож
ливо через відсутність батьків або 
опікунів негайно одержати їхню згоду 
на дане втручання, лікар викликає на 
консультацію иншого лікаря й за 
його згбдою провадить потрібне втру
чання; коли нема близько другого лі
каря для консультації—потрібне втру
чання провадить один лікар за своєю 
відповідальністю. Про кожний такий 
випадок лікар мусить повідомити здо- 
роввіділ протягом 24 годин з моменту 
втручання.

19. Вживати гіпноз для лікувальної 
й наукової мети дозволяється тільки 
лікарям і при тому тільки у відповід
них лікарнях, а поодиноким лікарям 
по за лікарнями—з особливого дозво
лу губздоров’я.

20. Усіх лікарів, так тих, шо працю
ють на державній посаді, як і тих, 
що на ній не працюють, можуть від
повідні органи в окремих випадках 
притягати за спеціяльну винагороду 
виконувати такі медичні обов'язки:
а) освідчувати особ, що їх призивається 
до Червоної армії, б) провадити су
дово-медичне освідчення й розтин і
в) провадити судово-медичну експер
тизу.

Ь. Лікарі-одонтолоіи й зубні лікарі.

21. Право на зубно-лікарську ква
ліфікацію мають:

а) лікарі-одонтологи, шо скінчили 
одонтологічні факультети, а також

мацевтических препаратов, принятых 
медицинской наукой и разрешенных 
в практике Наркомздравом.

17. Всякого рода радикальные вме
шательства—хирургические операции 
и наркоз—допускаются|лишь с согласия 
самого больного, а в случае его мало
летства, душевной болезни или бессо
знательного состояния—с согласия его 
ближайших родственников или опеку
нов.

18. В случае очевидной необходи
мости и неотложности радикального 
вмешательства при особо важных и 
жизненных показаниях по отношению 
к малолетним, душевно-больным или 
невменяемым и при невозможности в 
виду отсутствия родителей или опе
кунов немедленно получить их согласие 
на данное вмешательство, врач вызы
вает на консультацию другого врача 
и, по соглашению с ним, производит 
необходимое вмешательство; при от
сутствии поблизости второго врача 
для консультации—необходимое вме
шательство производится одним врачом 
за его ответственностью. О всяком 
таком случае врач должен сообщать 
в здравоотдел в течение 24 часов с 
момента производства вмешательства.

19. Применение гипноза разрешается 
с лечебной и научной целями только 
врачам и при том лишь в соответ
ствующих лечебных учреждениях; от
дельным же врачам вне лечебных 
учреждений—с особого разрешения 
губздрава.

20. Все врачи, как находящиеся, 
так и не находящиеся на государствен
ной службе, могут быть привлекаемы 
соответствующими органами в отдель
ных случаях за особое вознаграждение 
к исполнению следующих медицинских 
обязанностей: а) к освидетельствова
нию лиц, призываемых в Красную 
армию, б) к производству судебно- 
медицинских освидетельствований и 
вскрытию и в) к производству судебно- 
медицинской экспертизы

/>. Нрачи-оОонтолош и зубные врачи.

21. Право на зубоврачебную квали
фикацию имеют:

а) врачи-одонтологи, окончившие 
одонтологические факультеты, а также
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зубні лікарі, що скінчили зубно-лікар
ські школи й які мають свідоцтва на 
кваліфікацію зубного лікаря з медич
ного факультету;

б) особи, що скінчили закордонні 
зубно-лікарські школи й які склали 
відповідні іспити в спеціяльних комі
сіях при одному з вищих медичних 
шкільних закладів СРСР;

в) дантисти, що одержали свідоцтво 
на кваліфікацію дантиста з медичного 
факультету, які працювали практично 
в свойому фаху й одержали про це 
відповідне посвідчення з губздоров'я.

22. Лікареві "одонтологові Й зубному 
лікареві надається право виписувати 
для своєї зубно-лікарської практики 
ліки з аптек за списками, установле
ними Наркомздоров'я.

23. Лікареві одонтологові й зубному 
лікареві надається право вживати в 
царині свого фаху місцево-анестезійні 
засоби всіма встановленими наукою 
методами. Вживати загальний наркоз 
йому дозволяється тільки в присутно- 
сти лікаря.

В. Лікарські помічники.

24. Право на кваліфікацію лікар
ського помічника (лікпсм) мають 
особи, що скінчили курс фельдшер
ської нормальної школи й які одер
жали свідоцтва про скінчення її, а 
також особи, що склали спеціяльний 
іспит при фельдшерській школі або 
при колишніх лікарських відділах гу- 
берніяльного правління і які одержали 
з них свідоцтва на кваліфікацію фельд- 
шера-ки (лікарського помічника).

25. Зазначеним у арт. 24 цього 
відділу особам надається право:

а) виконувати медичну роботу по
мічників лікарів;

б) з дозволу здороввідділу, за від
сутністю лікарів у даній місцевости, 
самостійно працювати в медицині в 
межах, визначуваних спеціяльним по
ложенням Наркомздоров‘я;

в) завідувати амбулаторними ме
дичними пунктами за відсутністю лі
карів;

зубные врачи, окончившие зубовра
чебные школы и имеющие свидетель
ства на квалификацию зубного врача 
от медицинского факультета;

б) лица, окончившие иностранные 
зубоврачебные школы и сдавшие соот
ветствующие испытания в специальных 
комиссиях при одном из высших меди
цинских учебных заведениях СССР;

в) дантисты, получившие свидетель
ство на квалификацию дантиста от 
медицинского факультета, работавшие 
практически по своей специальности 
и получившие об этом соответствую
щее удостоверение от Губздрава.

22. Врачу одонтологу и зубному 
врачу предоставляется право выписы
вать для своей зубоврачебной практики 
лекарства из аптек по списку, уста
новленному Наркомздравом.

23. Врачу одонтологу и зубному 
врачу предоставляется право приме
нения в области своей специальности 
местно-анестезирующих средств всеми 
установленными наукой методами. При 
менение же общего наркоза ему раз
решается лишь в присутствии врача.

В. Лекарские помощники.

24. Право на квалификацию лекар
ского помощника (лекпом) имеют 
лица, окончившие курс фельдшерской 
школы нормального типа и получившие 
свидетельство об окончании таковой, 
а также лица, выдержавшие специаль
ное испытание при фельдшерской 
школе или при бывших врачебных от
делениях губернского правления и по
лучившие от них свидетельства на 
квалификацию фельдшера-цы (лекар
ского помощника).

25. Означенным в ст. 24 настоящего 
раздела лицам предоставляется право:

а) исполнять медицинскую работу в 
качестве помощников врачей;

б) заниматься с разрешения здраво- 
отдела при отсутствии врачей в дан
ной местности самостоятельной меди
цинской работой в пределах, опреде
ляемых специальным положением Нар- 
комздрава;

в) заведывать амбулаторными меди
цинскими пунктами при отсутствии 
врачей;
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г) у випадках, зазначених у п. п. 
«б» і «в», виписувати з аптеки за 
своїм підписом усі потрібні для ліко
ваних хворих ліки за списком, уста
новленим Наркомздоров'я;

д) виготовляти ліки в лікарнях, де 
в штаті нема фармацевта;

е) вживати дозволені в медичній 
практиці охоронні й лікувальні сиро
ватки й вакціни, згідно зі списком, 
установлюваним Наркомздоров'я для 
лікарських помічників;

ж) робити найпростіші операції, 
згідно зі списком, складуваним Нар
комздоров'я;

з) робити загальний наркоз під на
глядом лікаря й за його відповідаль
ністю;

и) видавати за своїм підписом по
свідчення про зроблені ними охоронні 
щеплення і вакцінації й успішне ще
плення віспи, про хворобу лікованих 
ними особ і про смерть у випадках, 
коли не треба судово-медичного роз
тину.

/’. Акушерки.

26. Право на кваліфікацію акушер
ки (баби-повитухи 1 й 2 розряду», а 
також фельдшерки-акушерки, мають 
особи, що скінчили акушерські школи 
й які одержали свідоцтва на акушерку 
(бабу-повитуху 1 й 2 розряду).

27. Акушерки мають право подава
ти самостійну поліжничу допомогу. 
В разі затяжних або ненормальних 
пологів, акушерки повинні запрошу
вати лікаря або направляти роділь- 
ницю до лікарні.

28. Акушерки не мають права вжи
вати будь-яких засобів для завчасного 
звільнення від вагітности. 29 30

29. Акушерки мають право в межах 
дозволеної їм рододопоміжної діяльно- 
сти виписувати ліки згідно з спеці- 
яльним списком, установленим Нар
комздоров'я.

30. За відсутністю лікаря при по
логах акушеркам надається право 
видачі посвідчень про переведені по
логи.

г) в случаях, указанных в п. п. <б» 
и «в», выписывать из аптеки за своей 
подписью все необходимые для поль
зуемых больных лечебные средства по 
списку,установленному Наркомздравом;

д) приготовлять лекарства в лечеб
ных учреждениях, в коих по штату 
не положено фармацевта;

е) применять допущенные в меди
цинской практике предохранительные 
и лечебные сыворотки и вакцины, со
гласно списка, устанавливаемого Нар
комздравом для лекарских помощников;

ж) производить простейшие опера
ции, вошедшие в список, составляемый 
Наркомздравом;

з) производить общий наркоз под 
наблюдением врача и за его ответ
ственностью;

и) выдавать за своей подписью удо
стоверения о произведенных ими пре
дохранительных прививках и вакцинах 
и успешном привитии оспы, о болезни 
пользуемых ими лиц и о смерти в 
случаях, не требующих судебно-меди
цинского вскрытия.

Г. Акушерки,

26. Правом на квалификацию аку
шерки (повивальной бабки 1 и 2-го 
разряда), а также фельдшерицы-аку
шерки, имеют лица, окончившие аку
шерские школы и получившие свиде
тельство на звание акушерки (пови
вальной бабки 1 и 2-го разрядов).

27. Акушерки имеют право оказы
вать самостоятельную родовспомога
тельную помощь. В случае затянув
шихся или ненормальных родов, аку
шерки обязаны приглашать врача 
или направлять роженицу в лечебное 
учреждение.

28. Акушерки не имеют права упот
реблять какие бы то ни было средства 
для производства преждевременного 
разрешения от беременности.

29. Акушерки имеют право в пре
делах разрешенной им родовспомо
гательной деятельности выписывать 
лекарства по особому списку, устано
вленному Наркомздравом.

30. При отсутствии врача при родах 
акушеркам предоставляется право вы
дачи удостоверения о проведенных 
родах.
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Д. Фармацевти. Д. Фармацевты.

31. Право на фармацевтичну квалі
фікацію мають:

а) особи, що скінчили хемічно-фар- 
мацевтичні інститути, фарматехнікуми 
й дворічні фармацевтичні школи й які 
мають відповідні посвідчення.

Примітка. До тих, які скінчили 
ці школи, дорівнюється аптекар
ських учнів дрогістів, що мають 
трьохрічний практичний стаж і які 
скінчили шостимісячні прискорені 
курси за програмою Головпроф- 
освіти;
б) особи, що мають свідоцтва на 

кваліфікацію магістра фармації, про
візора й аптекарського помічника, 
одержані ними з медичного факуль
тету одного з університетів або ин- 
ших відповідних вищих шкіл колиш
ньої Російської Імперії і СРСР;

в) особи з закордонною фармацев
тичною освітою, що мають відповідне 
посвідчення й які склали встановлений 
іспит при фармацевтичних шкільних 
закладах.

32 Усім особам, шо мають фарма
цевтичну кваліфікацію, надається право 
кваліфіційної роботи в аптеках, ап
течних склепах і хемічно-фармаиев- 
тичних лабораторіях.

33. Право на посаду керовничого 
або завідувача установ, перелічених 
у п. 32 му, надається тільки особам, 
що мають фармацевтичну кваліфіка
цію, при наявности 3-річного практич
ного стажу, з тим що керовництво 
аптеками, аптечними склепами й лабо
раторіями в містах надається тільки 
магістрам фармації, провізорам і осо
бам, що скінчили хемічно-фармацев- 
тичні інститути, а також фарматех
нікуми зі спеціяльного дозволу орга
нів здоров‘я, а в сільських місцево
стях і аптекарським помічникам і 
особам, зазначеним у літ. «а» п. 31.

Е. Сестри й брати.

34. Право на кваліфікацію сестри 
або брата (медичних) мають:

31. Право на фармацевтическую ква
лификацию имеют:

а) лица, окончившие химико-фарма
цевтические институты, фарматехни- 
кумы и двухгодичные фармацевти
ческие школы и имеющие соответ
ствующие удостоверения.

Примечание. К окончившим эти 
учебные заведения, приравниваются 
аптекарские ученики дрогисты, 
имеющие трехлетний практический 
стаж и окончившие шестимесячные 
ускоренные курсы по программе 
Главпрофобра;
б) лица, имеющие свидетельства на 

квалификацию магистра фармации, 
провизора и аптекарского помощника, 
полученные ими от медицинского фа 
культета одного из университетов или 
других соответствующих высших учеб
ных заведений б. Российской Империи 
и СССР;

в) лица с иностранным фармацевти
ческим образованием, имеющие соот
ветствующее свидетельство и сдавшие 
установленное испытание при фарма
цевтических учебных заведениях.

32. Всем лицам, имеющим фарма
цевтическую квалификацию, предоста
вляется право квалифицированной ра
боты в аптеках, аптечных складах 
и химико-фармацевтических лабора
ториях.

33. Право на занятие должностей 
управляющего или заведующего уч
реждениями, перечисленными в п. 32, 
предоставляется лишь лицам, имеющим 
фармацевтическую квалификацию, при 
наличии 3-летнего практического ста
жа, при чем управление аптеками, 
аптечными складами и лабораториями 
в городах предоставляется только ма
гистрам фармации, провизорам и лицам 
окончившим химико фармацевтические 
институты, а также фармтехникумы 
с особого разрешения органов здра
воохранения, а в сельских местностях 
и аптекарским помощникам и лицам, 
обозначенным в лит. «а» п. 31.

К. Сеппры и братьн.

34. Право на квалификацию сестры 
и брата (медицинских) имеют:
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а) особи, що скінчили відповідну 
школу з програмою, затвердженою 
Головпрофосвітою, й які після відпо
відного іспиту одержали свідоцтва на 
кваліфікацію сестри або брата;

б) особи, що прослухали спеціяльні 
короткоречинцеві курси тривалістю 
не менш як 6 місяців і які після іспиту 
одержали свідоцтва на кваліфікацію' 
сестри або брата,- а також успішно 
працювали після того практично не 
менш як один рік і одержали про це 
посвідчення з лікарні.

Примітка. Особ, шо скінчили 
зазначені школи, так нормальні, як 
і инші, за програмою, затвердженою 
колишнім Управлінням Лікарського 
Інспектора, а також особ, шо про
слухали курс сестер-жадібниць мен
шої тривалосте по поданні по
свідчення про те, шо вони прак
тично успішно працювали після того 
не менш як 2 роки, дорівнюється 
до сестер-жалібниць і братів-жаліб- 
ників, зазначених у п. п. <а* і «б».

/К. Масажистки-пии.

35. Право на кваліфікацію масажи- 
стки-ста мають особи, шо скінчили 
відповідні школи або курси з масажу 
й які одержали відповідні свідоцтва.

36. Масажистки-сти виконують ро
боту масажу хворих за вказівками 
лікаря.

Харків, дня 17-го квітня 1924 р.

Голова Ради Народні*
Комісарів //. Чубар.

Керуючий Справами
Раднаркому Ф. Веха.

Т. 8. о. Секретаря РНК .1. Дуделіт.

а) лица, окончившие соответству
ющую школу, с программой, утвержден
ной Главпрофобром и после соответ
ствующего испытания получившие сви
детельства на квалификацию сестры 
или брата;

б) лица, прослушавшие специальные 
краткосрочные курсы продолжитель
ностью не менее 6 месяцев и после 
испытания получившие свидетельства 
на квалификацию сестры или брата, 
успешно проработавшие после того 
практически не менее одного года 
и получившие удостоверения об этом 
от лечебного заведения.

Примсчанис. Лица, окончившие 
указанные школы как нормального 
типа, так и другие, по программе, 
утвержденной б. Управлением вра
чебного Инспектора, а также лица, 
прошедшие курс сестер милосердия 
меньшей продолжительности, по 
представлению удостоверения о том, 
что они практически успешно ра
ботали после того не менее 2 лет, 
приравниваются к сестрам и братьям 
милосердия, означенным в п. п. «а* 
и «б».

Ж. Маг сажи* т ки-ст ы.

35. Право на квалификацию масса- 
жистки-ста имеют лица, окончившие 
соответствующие школы или курсы 
по массажу и получившие соответ
ствующие свидетельства.

36. Массажистки сты выполняют ра
боту по массажу больных по указа
нию врача.

Харьков, 17 апреля 1924 г.

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Чубарь.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Вею.

Вр. и. д. Секретаря СНК А. Ду делит.
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95. Про штати Української Державної За
гально-Планової Комісії (Уирдержплан) 

при УЕН.

Змінюючи постанову свою від 29-го 
червня 1923 року «Про штати Держ- 
плану» (36. Уз. 1923 р. ч. 31, арт. 
456), Рада мародніх Комісарів поста
новила затвердити й надати чинности 
нижчеподаним штатам Української 
Державної Загальнопланової Комісії 
(Укрдержплану).

А. Президия.

Голова ......................
Заступників Голови .•2
Членів Президії . . . 5

Разом . . . 8

1. Управління Справами.
Керуючий Справами . . 1

Консультант прав, справ • • • 1
Секретар Президії . . 1

Особистий Секретар Голови
Держплану • • 1

Контрольо^ ...................... 1
5

а) Загальна Канцелярія.
Завідувач Канцелярії . 1
Зав. Таємної частини, він

же архівар . . 1
Діловод........................ 1
Реєстраторів . . . . . 2
Агент для доручень . . 1
Машиністка (гол.). . 1
Машиністок . 11
Стенографів . 2
Ротаторист . 1
Кур'єрів . 4

25

б) бухгалтерія.
Бухгалтер . 1
Рахівник . 1
Касир артільник . 1 

3

в) Госпчастина.
Завідувач Господарства . . 1
ІІалівник (сталий) . . 1
Швайцарів . 2
Двірник . . . ..  1
Убиральниць . . 3

8

А. Президиум.

Председатель ......................... 1
Зам. Председателя . . . 2
Членов Президиума . . . 5

Итого . . 8

1. Управление Делами.
Управляющий Делами . . 1
Консультант по правовым

вопросам ............................ 1
Секрет. Президиума . . . 1
Личн. Секр. Предс. Госплана 1
Контролер .............................. 1

5

а) Общая Канцелярия.
Завканц.................................... 1
Зав. Секр. частью, он же

архивариус .......................... 1
Делопроизводитель . . . 1
Регистраторов , , . . . 2
Агент для поручений . . 1
Машинистка (старш.) . . 1
Машинисток............................. 11
Стенографов . . . * . 2
Ротаторшик.............................. 1
Куреров.................................... 4

25

6) Куиалтерия.
Бухгалтер................................. 1
Счетовод ................................. 1
Кассир-артельшик . . . . 1

3

в) Хозчасть.
Завхоз ..................................... 1
Истопник (постоянный) . . 1
Швейцаров . . . . . . 2
Дворник . 1
Уборщиц.................................. 3

8
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95. О штатах Украинской Государственной 
Общеплановой Комиссии (Укргосплан) 

при УЗС.

Во изменение постановления своего 
от 29-го июня 1923 года «О штатах 
Госплана» (Собр. Уз. 1923 г. № 3 1 ,  
ст. 456), Совет Народных Комиссаров 
постановил утвердить и ввести в дей
ствие нижеследующие штаты Украин
ской Государственной Общеплановой 
Комиссии (Укргосплана).
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*) Ьіблютека.

Завідувач бібліотеки 1
Бібліотекар . . . . 1
Конторист . . . . 1

3
Разом по Управл. Справами 44 осіб.

2. Транспортова Секція.

Учений секретар 1
Членів секції . . . . 4

Секретарів . . . . 2
Діловод ... 1

Разом . 8 осіб.

3. Сільсько господарська Секція.

Учений секретар 1
Членів секції . . . . 6

Секретарів . . . . 2
Діловод 1

Статистик . . . . 1
Разом . 11 осіб.

4. Бюджетово-фінансова Секція.

Учений секретар 1
Членів секції . . . . 1
Секретар .................................... 1
Діловодів..................................... 1

Разом . 5 осіб.

а) 11/секція держ. фінансів Гасло-
даре шва.

Учений секретар 1
Членів секції . . . . 4
Секретар .................................... 1
Економіст-статистик * 1

7
б) [[.'секція місцевих фінансів і юс

подарства.
Учений секретар 1
Членів секції . • . . 2
Секретар .................................... 1
Статистик . . . . 1

Разом в Бюджетово-фінансовій
5

секції 17 осіб.
5. Секція енергетики.

Учений секретар 1
Членів секції . . . . 4
Секретарів.................................. 3
Діловод....................................... 1

Разом . 9 осіб.
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Зав. библиотекой . . . . 1
Библиотекарь ......................... 1
Конторщик............................... 1

Итого по Управл. Делами
3

44 чел.

2. Транспортная Секция.

Ученый секретарь . . . . 1
Членов секции ....................... 4
Секретарей ............................. 2
Делопроизводитель . . . 1

Итого . 8 чел.

і 3. Сельско хозяйствен. Секция.

Ученый секретарь . . . . 1
Членов секции ........................ Ь
Секретарей ............................. 2
Делопроизводитель. . . . 1
Статистик ................................ 1

Итого . 11 чел.

4. Бюджетно-финансовая Секция.
а

Ученый секретарь . . . 1
Членов секции ....................... 1
Секретарь 1
Делопроизводителей . . . 2

Итого. . 5 чел.

а) II/Секция юг. Финансов и
хозяйств.

Ученый секретарь . . . . 1
Членов секции . . . . 4
Секретарь . • ......................... 1
Экономист-статистик . . 1

6) П.,Секц.местн. финансов
7
н

хозяйств.
Ученый секретарь . . . . 1
Членов секции 2
Секретарь ............................. 1
Статистик ... 1

5
Итого по Бюджетно финан-

совой секции ........................ 17 чел.
5. Секция энергетики.

Ученый секретарь . . . . 1  .
Членов секции ..................... 4 .
Секретарей .......................... 3 „
Делопроизводитель . . . . 1  ,

Итого . 9 чел.

Кї 10 Ст. 95
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6. Промислова Секция.

Учений секретар . . 4 1
Членів секції * 8
Секретарів . . . . • 3
Діловодів . . . . 2

Разом - 14

7. Економічна Секция.

Учений секретар ■ 3
Членів секції т 4
Секретарів . . . . • 3
Спец-статистиків • 2
Статистиків . . . . 2
Рисовник . . . . 1
Діловод . . . . 1

Разом . 16

8. Торговельна Секция.

Учений секретар 1
Членів секції (спеціяльн.) $
Економіст . . . . і
Бухгалтер . . . . 1
Секретарів . . . . 3
Діловод . . . . 1

Разом 12

9. Комісія для Районуван ня.

Учений секретар 1
Член комісії • 1

Разом . 2 чел. 
Разом в Держплані (з прези

дією) ...............................141 особ.

Харків, дня 24 квітня 1924 р.

Голова Ради Народні х
Комісарів В. Чубар.

Керуючий Справами Раднаркому
Ф. Веха.

Т. в. о. Секретаря РНК Л. Дуделіт.

96. Утворення при губ. та окр. фінвід*
дідах комісій місцевого оподаткування.

На підставі примітки до арт. 22-го 
Тимчасового Положення про місцеві 
фінанси, затвердженого ЦВК'ом СРСР 
12 листопаду 1923 року, Рада Народ- 
ніх Комісарів постановляє:

1. Утворити при губерніальних і 
округових фінансових відділах комі-

6. Промышленная Секция.

Ученый секретарь . . . . 1 и

Членов секции ....................... 8 0

Секретарей ........................ 3 я

Делопроизводителей .  . 2 * »

Итого . 14 чел.

7. Экономическая Секция.

Ученых секретарей . . . . 3 и

Членов комиссии .................... 4 М

Секретарей ............................. 3 и

Специальн. статистиков .  . 2 И

Статистиков ............................ 2 • •

Чертежник........................... ........ 1 » »

Делопроизводитель .  .  . 1 • *

Итого. 16 чел.

8 Торговая секция.

Ученый секретарь .  .  .  . 1 я

Членов секции (специальн.) 5 *

Экономист ............................... 1 » »

Бухгалтер ................................ 1 •

Секретарей ............................. 3 п

Делопроизводитель. . . . 1 1 »

Итого . 12 чел.

9. Комиссия по Районированию.

Ученый секретарь .  .  .  . 1 п

Член комиссии .  .  , .  .  . 1 щ

Итого . 2 чел.
Всего по Госплану с прези

диумом ......................................141 чел.

Харьков, 24 апреля 1924 г.

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Чубарь.

Управляющий Делами 
Совнаркома Ф. Вега.

Врид. Секретаря СНК Л. Дуделит.

96. Образование при губ. и окр. фин
отделах комиссий по местному налоговому 

обложению.
На основании примечания к ст. 22-й 

Временного Положения о местных фи
нансах, утвержденого ЦИК'ом СССР 
12 ноября 1923г. года Совет Народ
ных Комиссаров постановляет:

1. Образовать при губернских и 
окружных финансовых отделах ко-
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сії місцевого оподаткування в складі: 
голови губерніяльного (округового) 
виконкому—(голова комісії), керуючого 
відділом місцевих фінансів губерніяль
ного (округового) виконкому, одного 
представника від міжспілкової профе
сійної організації й двох представни
ків від платіїв податку (один від держ- 
торговлі Й один від держпромисловості, 
призначуваних губерніяльним (окру- 
говим) виконавчим комітетом на по
дання губерніялнних органів ВРНГ 
і Комвнуторгу.

2. Порядок розгляду комісією скарг 
платіїв, речинець і порядок оскаржу
вання постанов комісій визначається 
інструкцією Народнього Комісаріяту 
Фінансів, видаваною за згодою з Нар- 
комюстом і оголошуваною в 2-му 
Відділі Збірника Узаконень і Росію- 
ряджень Уряду УСРР.

Харків, дня 29-го квітня 1924 р.

Голова Ради Народніх Комісарів
П. Чубар,

Керуючий Справами Раднаркому
Ф. Кеш.

Т. в. о. Секретаря РНК А. Дуоеліт.

Оголошено в „Вістях ПУНШІ і ХГ'ВК" 
від 9 травня 192-4 р.. ч. ЮЗ.

Постанова Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету.

97. Про зміни й доповнення арт. 623 
Кодексу Законів про народи» освіту 
УСРР про обов'язкові примірники дру

кованих творів.

Всеукраїнський Центральний Вико
навчий Ксмітет постановив у Кодексі 
Законів про Народню Освіту УСРР, 
замінити арт. 623 артикулами 623, 
623і, 6232, 623», 623«, 623*.

Арт. 623. Усі без виїмку друкарні, 
літографії, цінкографії й инші полігра- 
фичні підприємства, шо знаходяться в 
межах УСРР, повинні подати до 
Української Книжкової Палати.^неза- 
лежно від примірників, подаваних для 
Центрального Управління в справах 
Друку, встановлене в арт. 623* 4,623* 
число примірників кожного з вигото-

миссии по местному налоговому об
ложению в составе: представителя гу
бернского (окружного) исполкома— 
(председатель комиссии). управляющего 
отделом местных финансов губерн
ского (окружного) исполкома, одного 
представителя межсоюзной професси
ональной организации и двух пред
ставителей плетельщиков налогов (по 
одному от госторговли .1 госпромыш 
ленности), назначаемых губернским 
(окружным) исполнительным комите
том по представлению губернских 
органов ВСНХ и Комвнуторга.

2. Порядок рассмотрения комиссией 
жалоб плательщиков, срок и порядок 
обжалования постановления комиссий 
определяется инструкцией Народного 
Комиссариата Финансов, издаваемой 
по соглашению с Наркомюстом и 
публикуемой во 2-м Отделе Собраний 
Узаконений и Распоряжений Прави
тельства УССР.
Харьков. 29 апреля 11*2-1 г.

Председатель Совета Народных
Комиссаров П. Чубарь.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Пега.

Врид Секретаря СНК А. ДуОелыт.
Распубликовано в .Нігтях ИУЦВК і 

ХГВК- от 9 мая 1924 г. * 103.

Постановление Всеукраинси. Цен- 
тральн. Исполнительного Комитета.

97. Об изменениях и дополнениях ст. 623 
Кодекса Законов о Народном Просвеще
нии УССР об обязательных экземплярах 

произведений печати.

Всеукраинский Центральный Испол
нительный Комитет постановил ввести 
в Кодекс Законов о Народном Просве
щении УССР взамен ст. 623 статьи 
623, 623', 6232, 623», 6234 и 623\

Ст. 623. Все без исключения типо
графии, литографии, цинкографии и 
прочие полиграфические предприятия, 
находящиеся в пределах УССР, обязаны 
доставлять в Украинскую Книжную 
Палату, независимо от экземпляров, 
представляемых для Центрального 
Управления по делам печати, устано
вленное в ст. 623* и 623* количество

224



Ч. 10 Арт. 97

влених ними друкованого твору. Ці 
примірники належить надіслати Книж
ковій Палаті до видачі виготовлених 
примірників друкованих творів замов
никові й не пізніш, як через 3 дні по 
виготовленні перших примірників.

Примітка. Друковані твори таєм
ного характеру до Української Книж
кової Палати надсилають установи, 
для яких ці твори було надруковано, 
після втрати ними таємности.

Арт. 623і. Обов'язкові примірники 
надсилається до Української Книжко
вої Палати в такому числі:

а) книжки, брошури, журнали, бю
летені, незалежно від їхнього змісту, 
надсилається в числі 25 примірників;

б) газети, плакати, мали, таблиці, 
ноти, календарі, портрети, листівки, 
репродукції, рисунки, листівки науко
вого, науково-популярного, адміністра- 
ційного й політичного характеру над
силається в числі 10 примірників;

в) комерційні й театральні афіши, 
програми, оголошення й листівки рек
ламного характеру надсилається в числі 
5 примірників.

Примітка. У разі, коли тираж 
друкованих творів нижчий від од
ної тисячі примірників, число обов'яз
кових примірників знижується:

для творів, перелічених у п. «а»— 
до 2 °/0 тиражу, але не менш, як 

* 12 примірників;
для творів, перелічених у п. «б*— 

до 1 % тиражу,але не менш, як 5 
примірників;

для творів, перелічених у П. «в» 
до V* °:0 тиражу, але не менш, як 
З примірники
Арт. 6232. По-над зазначені в арт. 

623 і 623' примірники, усі зазначені 
в арт. 623 поліграфичні підприємства 
повинні передавати за рахунок видав
ців по одному примірнику кожного 
виданого ними друкованого твору, 
незалежно від його форми й змісту, до 
центральної книгозбірні міста, де по- 
ліграфичне підприємство знаходиться, 
для складання спеціяльних відділів міс
цевого друку.

экземпляров каждого из изготовленных 
ими произведений печати, каковые 
экземпляры подлежат отсылке в Книж
ную Палату до выдачи изготовленных 
экземпляров произведений печати за
казчику и не позднее З-'х дней по 
изготовлении первых экземпляров. 

Примечание. Произведения печати 
секретного характера присылаются 
в Украинскую Книжную Палату 
учреждениями, для коих эти произ
ведения были напечатаны, после 
утраты ими секретности.
Ст. 6231. Обязательные экземпляры 

высылаются в Украинскую Книжную 
Палату в следующем количестве:

а) книги, брошюры, журналы, бюлле
тени, независимо от их содержания, вы
сылаются в количестве 25 экземпляров;

б) газеты, плакаты, карты, таблицы, 
ноты, календари, портреты, открытки, 
репродукции, чертежи, листовки науч
ного, научно-популярного, администра
тивного и политического характера 
высылаются в количестве 10 экзем
пляров;

в) коммерческие и театральные афи
ши, программы, об'явлення и листовки 
рекламного характера высылаются в 
количестве 5 экземпляров.

Примечание. В случае, если тираж 
печатных произведений ниже одной 
тысячи экземпляров, количество 
обязательных экземпляров пони
жается:

для произведений, перечисленных 
в п. «а»,—до 2% тиража, но не 
менее 12 экземпляров;

для произведений, перечисленных 
в п. «б»,—до 1 % тиража, но не 
менее 5 экземпляров, 

для произведений, перечисленных 
в п. «в»,—до Ч2% тиража, но не 
менее 3 экземпляров.
Ст. 623і. Сверх означенных в ст. 623 

и 6231 экземпляров, все указанные в 
ст. 623 полиграфические предприятия 
обязаны передавать за счет издателей 
по одному экземпляру каждого выпу
щенного ими произведения печати, 
независимо от его формы и содержа
ния, в центральную библиотеку города, 
в которой полиграфическое предпри
ятие находится, для составления специ
альных отделений местной печати.
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Про одержання цих примірників 
книгозбірні повинні до тижня пові
домляти Українську Книжкову Палату.

Арт. 6238. Жодний инший орган 
влади в центрі й на місцях не має 
права видавати постанов про подання 
до місцевих бібліотек додаткових 
обов'язкових примірників по-над за
значені в цій постанові.

Арт. 6234. Відповідальність за непо
дання до Української Книжкової Па
лати й до місцевих центральних кни
гозбірень обов'язкових примірників, а 
також за невчасне подання або по
дання меншого числа, покладається 
на адміністрацію поліграфичних під
приємств і поруч з нею на видав
ництва, шо одержують замовлені їм 
друковані твори з поліграфичних під
приємств без залишення останніми у 
себе обов'язкових примірників.

Винних карається згідно з арт. 224 
Кримінального Кодексу УСРР.

Арт. 623\ Контроль за вчасністю й пов
нотою подання до Української Книж
кової Палати й до місцевих Централь
них Книгозбірень обов'язкових примір
ників покладається на Центральне 
Управління в справах друку й його 
місцеві органи.

Харків, дня ЗО-го квітня 1924 р.
Голова Всеукр. Центрального Вико

навчого Комітету Пстровський.
Секретар ВУЦВК А. Луценко.

Оголошено в „Вістях ВУЦВК і ХГВК* від 
10 травня 1924 р., ч. 101.

Постанови Всеукр. Центр. Виконав
чого Комітету та Ради Нар. Комісарів
98. Про додаткові пільги що до повер

нення насінньової позички.
Доповнюючи й розвиваючи поста

нови Центрального Виконавчого Комі
тету й Ради Народніх Комісарів 
СРСР від 15-го лютого 1924 року 
(«Известия ЦИК СРСР» від 21 лютого 
1924 р., Кг 43), змінюючи й допов
нюючи постанову РНК УСРР від 10-го 
липня 1922 року «Про повернення 
насінньових позичок» (36. Узак. 1922 р.,
ч. ЗО, арт. 469), постанову РНК УСРР

О получении этих экземпляров 
библиотеки обязаны еженедельно уве
домлять Украинскую Книжную Палату.

Ст. 6233. Никакие другие органы 
власти в центре и на местах не имеют 
права издавать постановлений о до
ставке в местные книгохранилища 
дополнительных обязательных экзем
пляров сверх указанных в настоящем 
постановлении.

Ст. 623\ Ответственность за непред
ставление в Украинскую Книжную 
Палату и в местные центральные 
библиотеки обязательных экземпляров 
а равно за несвоевременную доставку 
или доставку в уменьшенном коли
честве, возлагается на администрацию 
полиграфических предприятий и наряду 
с ней на издательства, получающие 
заказанные имі* произведения печати 
из полиграфических предприятий, без 
оставления последними у себя обяза
тельных экземпляров.

Виновные караются по ст. 224 Уго
ловного Кодекса УССР.

Ст. 6236. Контроль над своевремен
ностью и полнотой доставки в 
Украинскую Книжную Палату и в 
местные центральные библиотеки обя
зательных экземпляров возлагается 
на Центральное Управление по делам 
печати и его местные органы.

Харьков, 30 аореля 1924 г.
Предс. Всеукр. Центр. Исполнительн.

Комитета Петровский.
Секретарь ВУЦИК А. Луценко.

Распубликовано в «Вістях ВУЦВК і ХГВК» 
от 10 мая 1921 г., № 104.

Постановления Всеукр. Центр. Испол- 
нит.Комит. и Совета Нар.Номиссаров
98.0 дополнительных льготах по возврату 

семссуды.
В дополнение и развитие постано

вления Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комис
саров СССР от 15 февраля 1924 г. 
(Известия ЦИК СССР от 21 февраля 
1924 г., К* 43), во изменение и до
полнение постановления СНК УССР от 
10-го июля 1922 г. «О возврате семен
ных ссуд» (С. У. 1922 г. № 30, ст. 469), 
постановления СНК УССР от 3-го
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від 3-го жовтня 1922 р. «Про відстрочку 
стягання яринноі насінньової позички 
1922 р.» (ЗО. Уз. 1922 р., ч. 48, арт. 633) 
і відділ V постанови РНК УСРР від 21 
серпня 1923 р. «Про повернення насік* 
ньо.іих позичок* (36 Уз. 1923 р., ч. 32, 
арт. 468) і постанову РНК від 16-го бе
резня 1923 року «Про відстрочку ви
плати недоплатів* (36. Узак. 1923 р.,
ч. 9, арт. 164), Всеукраїнський Цен
тральний Виконавчий Комітет і Рада 
Народніх Комісарів постановили:

1. Усі без винятку недоплати й 
заборгованність, що числяться за люд
ністю з насінньовоі позички, даної 
включаюч і осінь 1921 року, зносяться 
з неї повністю.

2. На зміну існуючого порядку дору
чити комісіям при губ-і окрвиконкомах 
у складі представників відповідних губ- 
і окрземуправлінь, губ-або окрфінвід- 
ділів і губ-або окркомнезамів про
тягом місяця переглянути, згідно з 
поданими висновками спеціяльних ко
місій, утворених при райвиконкомах 
у порядку арт. 7, відділу V положення 
«Про повернення насінньових позичок» 
від 21 -VIII—23 року, списки ллатіїв, 
що їх не звільнили від повернення 
насінньової позики весни 1922 року 
вищезазначені комісії при райвикон
комах. Цим знов утвореним комісіям 
надати право звільняти від виплати 
насінньової позики весни 1922 року 
всіх селян, що дуже потерпіли з готоду, 
а також незаможніших селян і від
строчувати иншим позичникам повер
нення насінньової позички весни 
1922 року до весни 1925 року, повер
таючи позички, шо мають надходити 
з цих відстрочок, на організацію й 
розвиток місцевих насінньових фондів.

Тим самим комісіям [надати, право 
розв'язати справи про знесення недо
платів з натурального податку, що 
його стягували органи Наркомпроду 
до 1-го серпня 1923 року.

3. При стяганні насінньової позички, 
виданої на весні 1922 року включно— 
пеню не нараховувати.

4. За недоплат з єдиного натурпо- 
датку 1922-23 р. пеню нараховувати 
з 1-го жовтня 1923 року.

5. Про порядок переведення цієї 
постанови Наркомземові разом із

октября 1922 г. «Об отсрочке взи
мания яровой семссуды 1922 года* 
(С. У. 1922 г. № 48, Ст. 633) и раза. V 
постановления СНК УССР от 21 авгу
ста 1923 года «О возврате семенных 
ссуд» (С. У. 1923 г. № 32, ст. 468) 
и постановления СНК от 16-го марта 
1923 года «Об отсрочке уплаты недо
имок» (С. У. 1923 г. N5 9, с*. 164), 
Всеукраинский Центральный Исполни
тельный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров постановили:

1. Все без исключения недоимки и 
задолженность, числящиеся за населе
нием по семенной ссуде, выданной 
включая осень 1921 г., слагаются с 
него полностью.

2. Ро изменение существующего 
порядка поручить комиссиям при губ- 
и окрисполкомах в составе предста
вителей соответственно губ-или окр- 
земуправления, губ-или окрфинотдела 
и губ-или окркомнезамов в месячный 
срок пересмотреть по представленным 
заключениям специальных комиссий, 
образованных при райисполкомах, в 
порядке ст. 7 Разд. V положения «О 
возврате семенных ссуд» от 21 августа 
1923 г., списки плательщиков, не осво
божденных от возврата семссуды весны 
1922 г. вышеуказанными комиссиями 
при райисполкомах. Предоставить этим 
вновь образованным комиссиям право 
освобождать от уплаты семенной ссу
ды весны 1922 года всех селян, сильно 
пострадавших от голода, а также бед
нейших селян, и отсрочивать прочим 
заемщикам возврат семенной ссуды 
весны 192? года до осени 1925 года 
с обращением имеющих поступить по 
этим отсрочкам ссуд на организацию 
и развитие местных семенных фондов.

Тем-же комиссиям предоставить 
право разрешать вопросы о сложении 
недоимок по натуральным налогам, 
взимавшимся органами НКПрода до
1-го августа 1923 года.

3. При взыскании семенной ссуды, 
выданной весной 1922 года включи* 
тельно—пени не начислять.

4. На недоимку по единому натур- 
налогу 1922/23 г. пеню начислять с 
1-го октября 1923 г.

5. О порядке проведения настоя
щего постановления Наркомзему, сов-
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Ниркомфіном видати відповідні ін
струкції.

6. Цій поста '.ові надати чинности 
телеграфом.

Харків, дня :50-го квітня 1924 р.

Голова Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету

ІІепіровгький.

Голова Ради Народніх Комі
сарів В. Чубар.

Секретар ВУЦьК А. Бі/ненко.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК і ХГВК" 
від Я травня 1924 р., ч. 102.

Ч ю

99. Про Тимчасові Комісії при НКРСІдля 
перевірки персонального складу спів
робітників установ, підприємств і орга

нізацій.
Для усунення бюрократичного еле

менту, Ооротьби з беззаконним спо- 
лученством посад, незаконним співро
бітництвом родичів у одному відомстві, 
нераціональним використанням робочої 
сили в установах і підприємствах, 
засмічення держапарату фальшивими 
фахівцями, а також для ослаблення 
наслідків безробіття через усуненння 
з посади тих службовців, для яких 
посада не є доконечно потрібна і т. и., 
Всеукраїнський Центральний Виконав
чий Комітет й Рада Народніх Комісарів 
постановляють:

1. Утворити при Народньому Комі- 
саріятові Робітниче-Селянської Ін
спекції Тимчасову Комісію й відповідні 
комісії на місцях при губерніальних 
відділах РСІ для перевірки персональ
ного складу співробітників державних 
установ і підприємств, так централь
них, як і місцевих, у тому числі пере
ведених на господарський розрахунок, 
усіх видів кооперації, а так само 
установ і організацій, субсидованих 
державою.

2. Склад Центральної Комісії при 
НКРСІ визначається спеціальною по
становою Ради Народніх Комісарів

местно с Наркомфином, издать соот
ветствующие инструкции.

6. Настоящее постановление ввести 
в действие по телеграфу.

Харьков. 30 апреля 1924 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский.

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Чубаръ.

Секретарь ВУЦИК'а .1. Иуценко.

Распубликовано в «Нігтях ВУЦВК и ХГВК» 
от 8 мая 1924 г.. .V 102.

99.0 Временных Комиссиях приНКРКИ 
по проверке личного состава сотрудни 
ков учреждений, предприятий и орга

низаций.
В целях устранения элементов бю

рократических, борьбы с незаконным 
совместительством, незаконным со
трудничеством родственников в одном 
и том же ведомстве, нерациональным 
использованием рабочей силы внутри 
учреждений и предприятий, засорения 
госаппарата лжеспецами, а также в 
видах ослабления последствий безра
ботицы путем удаления от службы 
тех служащих, для которых пребыва
ние на службе не является насто
ятельно необходимым и т. п., Всеукра- 
инский Центральный Исполнительный 
Комитет и Совет Народных Комисса
ров постановляют:

1. Образовать при Народном Комис
сариате Рабоче-Крестьянской Инспек
ции Временную Комиссию и соответ
ствующие комиссии на местах при 
губернских отделах РКИ по проверке 
личного состава сотрудников государ
ственных учреждений и предприятий, 
как центральных, так и местных, 
в том числе переведенных на хо
зяйственный расчет, всех видов ко
операции, а равно учреждений и ор
ганизаций, субсидируемых государ
ством.

2. Состав Центральной Комиссии 
при НК РКИ определяется особым по
становлением Совета Народных Ко
миссаров.
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3. На Центральну Комісію при НКРСІ 
покладається:

а) перебірка персонального складу 
співробітників установ, підприємств і 
організацій, зазначених у арт. 1-му 
цієї постанови й усунення тих, яких 
перебування шкідливо відбивається 
на діяльности установи, підприємства 
або організації, а також тих, яких 
залишення на посаді не відповідає 
інтересам пролетаріяту;

б) інструктування й керовництво 
губерніяльними комісіями для перевірки 
персонального складу й нагляд за 
їхньою діяльністю;

в) інструктування, в звязку з пере- 
воджуваною комісією роботою, відом
чих атестаційних комісій;

г) встановлення форм і методів ро’ 
боти, так центральної, як і місцевої 
комісії;

д) розробка законодавчих проектів 
про заходи для уздоровлення персо
нального складу співробітників уста
нов, підприємств і організацій, зазна
чених у арт. 1-му цієї постанови й 
внесення їх на затвердження через 
Народній Комісаріят РобітничеСелян- 
ської Інспекції до Ради Народніх 
Комісарів;

е) фактичну перевірку, на випадок 
потреби, іспитом (через відповідні 
органи або спеціяльні комісії) ступня 
дійсної кваліфікації фахівців, шо пра
цюють у державних установах, під
приємствах і організаціях, зазначених 
у арт. 1-му цієї постанови;
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ж) розірвання договорів, на випадок 
потреби, на вилучення з арт. 47-го 
Кодексу Законів про працю, з тими 
співробітниками установ, підприємств 
і організацій, зазначених у арт. 1-му 
цєї постанови, яких перебування на 
посаді є неприпустиме з мотивів, за
значених у п. «а» арт. 3-го цієї 
постанови;

з) нагляд за фактичним переведен
ням у життя постанов комісій.

4. Центральна Комісія працює за 
директивами й під безпосереднім ке- 
ровництвом Колегії НК РСІ.

3. На Центральную Комиссию при 
НК РКИ возлагается:

а) проверка личного состава сотруд
ников учреждений, предприятий и рр- 
ганизаций, указанных в ст. 1-й на
стоящего постановления, и устранение 
тех из них, пребывание коих вредно 
отражается на деятельности учрежде
ния, предприятия или организации, а 
также оставление коих на службе не 
соответствует интересам пролетариата;

б) инструктирование и руководство 
губернских комиссий по проверке лич
ного состава и наблюдение за их де
ятельностью;

в) инструктирование в связи с про
водимой Комиссией работой, ведом
ственных аттестационных комиссий;

г) установление форм и методо8 
работы, как Центральной, так и ме
стных комиссий;

д) разработка законодательных пред
положений о мерах по оздоровлению 
личного состава сотрудников учрежде
ний, предприятий и организаций, ука
занных в ст. 1-й настоящего поста
новления, и внесение их на утвер 
ждение через Народный Комиссариат 
Рабоче-Крестьянской Инспекции в Со
вет Народных Комиссаров;

е) фактическая проверка в нужных 
случаях путем испытаний (через со
ответствующие органы или специаль
ные комиссии) степени действительной 
квалификации специалистов, работа
ющих в государственных учреждениях, 
предприятиях и организациях, указан
ных в ст. 1-й настоящего постано
вления;

ж) расторжение договоров,—в слу
чае надобности, в из'ятие из ст. 47-й 
Кодекса Законов о труде,—с теми со
трудниками учреждений, предприятий 
и организаций, указанных в ст. 1-й 
настоящего постановления, пребывание 
коих на службе является недопусти
мым по мотивам, указанным в п. «а» 
ст. 3-й настоящего постановления;

з) наблюдение за фактическим про
ведением в жизнь постановлений ко
миссий.

4. Центральная Комиссия работает 
по директивам и под непосредствен
ным руководством Коллегии НК РКИ,
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5. Усі постанови Центральної Ко
місії, що до предметів її відання, є 
остаточні й Обов'язкові для установ, 
підприємств і організацій і їх можна 
переглядати тільки на пропозиції 
Наркома, або Колегії НК РСІ, голови 
установи й профспілки.

6. Склад губерніяльних комісій при 
губвідділах РСІ такий:

Голова—завідувач губ. РСІ, й члени: 
представник від губпрофради, пред
ставник від губвідділу ДПК,—персо
нально затверджувані губвиконкомами.

7. На губерніяльні комісії покла
дається тотожні з Центральною Комі
сією функції й їм надається однакові 
з нею права на території відповідних 
губерень, за виїмком функцій і прав, 
перерахованих у п.п. «б», «г> і «д» 
арт. 3-го цієї постанови.

8. Постанови губерніяльних комісій 
іцо-до предметів їхнього відання є 
обов'язкові для установ, підприємств 
і організацій, і остаточні, й їх можуть 
вони переглядати тільки на пропози
ції голови установи і профспілки.

Примітка. Пропозиції про 
перегляд постанови Центральної 
або губерніяльних комісій, згідно 
з арт. 5 і 8 цієї постанови, нале
жить заявити протягом тижня з 
дня оголошення постанови комісії, 
з тим, що внесення пропозиції про 
перегляд припиняє виконання по
станови комісії.

9. Центральній Комісії надається 
право, в порядкові ревізійного пере
гляду, змінити або скасувати поста
нови губерніяльних комісій.

Харків, дня ЗО квітня 1924 р.

Голова Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого 

Комітету Петровеький.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

Секретар ВУЦВК А. Куценко.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК і ХГВК" від 
8 травня 1924 р., і. 102.

5. Все постановления Центральной 
Комиссии, последовавшие по предме
там ее ведения, являются окончатель
ными и обязательными для учреждений, 
предприятий и организаций и могут 
быть пересмотрены только по пред
ложениям Наркома или Коллегии НК 
РКП, главы учреждения и профсоюза.

6. Состав губернских комиссий при 
губотделах РКП—следующий:

Председатель—зав. губ. РКП и члены: 
представитель губпрофсовета и пред
ставитель губотдела ГПУ,—персональ
но утверждаемые губисполкомами.

7. На губернские комиссии возлага- 
гаются тождественные с Центральной 
Комиссией функции и им предоста
вляются одинаковые с ней права на 
территории соответствующей губер
нии, за исключением функций и прав, 
перечисленных в п.п. «б», «г» и «д» 
ст. 3-й настоящего постановления-

8. Постановления губернских комис
сий по предметам их ведения являются 
обязательными для учреждений, пред
приятий и организаций, и окончатель
ными, и могут быть пересмотрены ими 
лишь по предложениям главы учре
ждения и Профсоюза.

Примечание. Предложения о пе
ресмотре постановлений Централь
ной или губернских комиссий, со
гласно ст. ст. 5 и 8 настоящего по
становления, должны быть заявлены 
в недельный срок со дня об'явления 
постановления комиссии, пои чем 
внесение предложения о пересмотре 
приостанавливает приведение в ис
полнение постановления комиссии.
9. Центральной Комиссии предо

ставляется право, в порядке ревизи
онного пересмотра, изменять или от
менять постановления губернских ко
миссий.

Харьков, 30 апреля 1921 г.

Председатель Всеукраинского
Центрального Исполнитель

ного Комитета Петровский.

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Чубарь.

Секретарь ВУЦИК .4. Вуцепко.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК і ХГВК" 
от 8 мая 1921 г.. Л* 10
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Постанови Ради Народніх Комі
сарів.

100. Про штати Управління Справами Ради 
Народних Комісарів УСРР і постійних 

Комісій при РИК і Екнараді УСРР.

Змінюючи постанову свою від 3-го 
липня 1923 р. про штати Управління 
Справами РНК УСРР (36. Уз. за 1923р.
ч. 31, арт. 457), Рада Народніх 
Комісарів постановила затвердити 
нижчезазначену структуру й штатний 
росклад Управління Справами Ради 
Народніх Комісарів УСРР з постійними 
Комісіями при Раднаркомі й Екнара
ді УСРР.
Керуючий Справами РНК і 

Екнаради УСРР ... 1
Помічників Керуючого Спра 

вами РНК і Екнаради
УСРР................................. 2

Редактор-Консультант . . 1
Співробітник для відповідаль

них доручень . . . .  1
Разом 5

/. Секретаріят Управління ('правами-

Секретар ...............................  1
Помічник секретаря ... 1
Завідувач інформаційного 

бюра (він же редактор) 1
Лом. завідувача інформац.

бюра.................................. 1
Інформатор............................  1
Ротаторист ............................  1
Старш. діловод......................  1
Діловодів................................  2
Стенографістка . . . .  1
Машиністка-кореспондептка 1 
Чергових секретарів ... 4

Разом 13
/ / .  Секретаріят РШі і Екнаради. 

Секретар РНК і Екнаради
УСРР...................................  1

Пом. секретаря..........................  З*)
Технічних секретарів . . З
Контрольорів..........................З
Юрисконсульт........................ 1
Старший діловод . . . .  1
Діловодів................................  З

•) Один'по МІМІК, один "по Ккинряді. 
один по Комісіях при РИК і Екнараді 
УСРР.

Постановления Совета Народных 
Комиссаров.

100. О штатах Управления Делами Со
вета Народных Комиссаров УССР и по
стоянных комиссий при СНК и ЭКОСО 

УССР.
Во изменение постановления своего 

от 3 го июля 1923 г. о штатах Упра
вления Делами СНК УССР (Собр. 
Узак. за* 1923 г. К* 31, ст. 457) Со
вет Народных Комиссаров постановил 
утвердить нижеуказанную структуру 
и штатное расписание Управления 
Делами Совета Народных Комиссаров 
УССР с постоянными комиссиями при
Совнаркоме и ЭКОСО УССР. 
Управляющий Делами СНК и 

ЭКОСО УССР...............................1
\

Пом. Управл. Делами СНК и
ЭКОСО УССР............................... 2

Редактор.консультант ... . 1

Сотр.-.для ответств. поручений . 1
Итого . . 5

/. Секретариат У правления Делами.

Секретарь ........................................  1
Пом. секретаря.................................. 1
Завед. информ. бюро *(он же ре

дактор) ...........................................1
Пом. зав. информ. бюро ... 1

Информ. тор...................................... 1
Ротаторшик ........................................ і

Старш. делопроизводитель ... 1
Делопроизводителей.........................2
Стенографистка................................ 1
Машинистка-корреспондентка . 1 
Дежурных секретарей . . . 4

Итого . .15 
/ /. Секретариат СНК и ЭКОСО. 

Секретарь СНК и ЭКОСО УССР 1

Пом. секретаря.................................... 3 *)
Техн. секретарей............................... 3
Контролеров ..................................... 3
Юрисконсульт................................... 1
Старш. делопроизводитель ... I 
Делопроизводителей........................ 3

•) Один по МСМК, один по ЭКОСО п 
один по Комиссиям при СНК и ЭКОСО
УССР.
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Стенографісток......................... 3
Перекладачів ........................... 3

Разом . 21

III. .1 дмініспірацііно-іосподарський 
відділ.

Завідувач відділу (він же
завідувач бюра персональ 
ного складу) . . . . 1

Старший діловод......................... 1
Діловод-наказист . . . .

а) Бюро переписки.

1

Завідувач Бюра . . . . 1
Машиністок . . . . . . 1 2
Шапірографістів . . . .

б) Експедиція

2

Завідувач Експедиції . . . 1
Конторист ................................. 1
Кур'єрів......................................

в> Архів.

12

Завідувач Архіву . . . . 1
Діловод.....................................

г) Бюро довідок.

1

Завідувач бюра (юрист) 1
Старший діловод . . . . 1
Діловод .....................................

д) Бухгалтерія.

1

Головний бухгалтер . . . 1
Бухгалтерів............................... 2
Рахівників 2
Касир артільник . . . . 1

е) Господарська частина.

Завідувач Господарської ча
стини .................................. 1

Агент для доручень . . . 1
Коморник .................................. 1
Буфетчиця................................ 1
Розносниць чаю . . . .

ж) Комендатура.
2

Комендант.................................
Агентів для видачі перепу-

1

сток......................................
Реєстратор, шо приймає

3

почту .................................. 1
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Стенографисток . *.......................... 3
Переводчиков ................................. 3

Итого . . 21

/ / / .  Лдминисшр<ітшіно-х(хілнсшвсммым
отдел.

Зав. отделом (он же зав. столом
личн. состава) ............................. 1

Старш. делопроизводитель . . . 1
Делопроизводительприказист . 1

а) Бюро переписки.

Завед. бюро..................................... 1
Машинисток..................................... 12
Шапирографщиков 2

б) Экспедиция.

Зав. экспедицией ........................... 1
Конторщик 1
Курьеров 12

в) Архив.

Зав. архивом ................................... 1
Делопроизводитель ....................... 1

г) Справочное бюро.

Зав. бюро (юрист) . . . . . . 1
Старш. делопроизводитель . . 1
Делопроизводитель ....................... 1

д) Бухгалтерия.

Главный бухгалтер ........................ 1
Бухгалтеров . 2
Счетоводов ................................. 2
Кассир-артельщик ......................... 1

е) Хозяйственная часть.

Завед. Хозяйствен, частью . . . • 1

Агент для поручений...................... 1
Кладовщик....................................... 1
Буфетчица ...................................... 1
Разносчиц чаю................................ 2

ж) Комендатура.
Комендант ...................................... 1

Агентов по выдаче пропусков . 3

Регистратор (приемшик почты) . 1

№ 10 Ст. 100



Ч 10 Арт. 100

Електро-монтьор....................... 1
Телефоністок.............................. 4
Столяр.......................................  1
Швайцарів...................................З
ГІалівник (сталий) . . . .  1
Палівників (сезонових) . . З
Двірників......................................6
Убиральниць . . . . . .  8

3) Авто база й стайня.

Начальник авто-бази ... 1
Шоферів......................................8
Пом. шоферів.............................З
Убиральник машин ... 1
Учень . . . . . . . .  1
Телефоністканарядчиця . . 1
Візників-стайничих. ... 2

Разом . . 98

IV. Секретаріат Голови РИК.

Вчений секретар . . . .  1
Секретар (особистий) Голови

РНК....................................... 1
Діловод......................................  1
Секретар, що знає чужі мови 1
Машиністка - кореспондентка 1
Співробітник для доручень _1

Разом . . 6

V. Секретаріат Заст. Голови ГИК 
Голови Дерхсп.іані/.

Секретар ...............................  1
Діловод...................................  1

Разом . . 2

VI. Секретаріати сталих комісій 
при РИК і Екнараді УСРР.

а) Головкооперком.

Секретар ...............................  1
Завідувач Реєстраційної ча

стини . . . . . . .  1
Діловод... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Машиністка............................  1

Разом . . 4
б) Концеском.

Секретар ...............................  1
Юрисконсульт........................  1
Діловод...................................  1-
Машиністка • кореспондентка 1

Разом . . 4

Электро-монтер .............................. 1
Телефонисток ................................. 4
Столяр.........................  . . . 1
Швейцаров . .................................... 3
Истопник (постоянный) . . . . 1
Истопников (сезонных) . . . 3
Дворников ........................................ 6
Уборщиц........................................... 8

з) Авто-база и конюшня.

Нач. авто-базы ... . . . . 1
Шофферов........................................ 8
Пом. шофферов............................... 3
Уборщик машин............................... 1
Ученик .............................................. 1
Телефонистка-нарядчица . . . 1
Кучеров-конюхов.............................. 2

Итого . . 98

ІУ. Секретариат Ііредс. СНК.

Ученый секретарь ........................... 1

Секретарь (личный) Предс. СНК 1
Делопроизводитель) ................... 1
Секретарь (со зн. иностр. яз.) . 1
Машинистка-корреспонд. . . . 1
Сотрудник для поручений . . 1

Итого 6

Г. Секретариат Зам. Предс. СИ К и
Предс. Госплана.

Секретарь ........................................ 1
Делопроизводитель ........................ 1

Итого . . 2

VI. Секретариаты постоянных ко. 
миссий при СНК и ЭКОСО УССР.

а) Главкооперком.

Секретарь ........................................  1

Зав. Регистрацион. ^частью ... 1
Делопроизводитель ...................... 1
Машинистка................................... 1

Итого . . 4
б) Концесском.

Секретарь ........................................  1
Юрисконсульт............................... 1
Делопроизводитель ........................  1
Машинистка-корреспоьден. . . 1

Итого . . 4
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я) Центральна комісія допомоги Чер
воній армії.

Обслуговує ії 3 лом. секретаря РНК-

г) Стала нарада в справі боротьби з 
бандитизмом.

Обслуговує її 3 пом. секретаря РНК.

д) Фінансовий комітет.

0бов‘язки секретаря виконує секретар 
РНК.

е) Штатна комісія.

Ч. 10 Арт. 100

Секретар.............................. • . 1
Машиністка................................1

Разом . . 2

ж) Шефська комісія.

Обслуговує її апарат Адміністр.-Госн. 
Відділу Упр. Справами РНК.

з) Виша Арбітражна комісія.

Секретар .......................................  1
Консультант....................................1
Старший діловод . . . .  і
Реєстратор.......................... \ 1
Машиністка 1

Разом . . 5

и) Укрдержплан.

З окремими ; штатами й самостійним 
бюджетом.

к) Комвнуторг.

З окремими штатами й самостійним 
бюджетом

Разом . . 162 особ.

Харків, дня 30-го квітня 1924 р.

Заст. Голови Ради Народніх 
Комісарів М. Владимирський.

Керуючий Справами
Раднаркому Ф. Веха.

Т. в. о. Секретаря РНК А. Дудсліт.

в) Центральная комиссия помоши
Красной армии.

Обслужив. 3-м пом. секретаря СІ1К.

г) Постоянное совещание по борьбе с
бандитизмом.

Обслужив. 3-м пом. секретаря СНК.

д) Финансовый комитет.

Обязанности секретаря исполняет секре
тарь СНК.

е) Штатная , комиссия.

Секретарь ..........................................  1
Машинистка................................... 1

Итого . 2

ж) Шефская комиссия.

Обслуживается аппаратом адм.-хоз. отд. 
Упр. Делами СНК.

з) Высшая Арбитрах<ная комиссия.

Секретарь ....................................... 1
Консультант ... . . . . • 1
Старш. делопроизводитель . . 1
Регистратор................................... 1
Машинистка . . . ............1

Итого . . 5

и) Укргосплан.

По отдельным штатам и самостоятель
ному бюджету.

к) Комвнуторг.

По отдельным штатам и самостоятель
ному бюджету.

Всего. . І 6 2 ч .

Харьков, 30 апреля Г 24 г.

Зам Председателя Совета Народ
ных Комиссаров Л/. Владимирский.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Веха.

Врид. Секретаря СНК Л. Дуделит.

К? 10
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101. Штати Меліораційної організації 
УСРР.

Рада Народніх Комісарів постано
вила затвердити нижчеподаний штат
ний росклад Південної Меліораційної 
організації.

7. Управління організації.
#

Завідувач організації ... 1
Технічний секретар ... 1
Рахівник..................................... 1
Машиністка...............................  1
Сторож кур'єр...........................  1
Фахівець меліорації ... 1
Фахівець гідрології ... 1
Фахівець гідрогеології . . 1
Фахівець меліораційної ста

тистики й економіки . 1
Технік........................................  1
Рисовник ..................................  1

Разом . . . 1 1

2. Виконавець робот на зрошуваних 
ділянках.

Виконавець робот на Херсон
ській дільниці . . . . 1

Виконавець робот на Мико
лаївській дільниці . . 1

Виконавець робот на Возне-
сенській дільниці . . . 1

я

Разом . . . 14 ос.

Харків, дня 6 травня 1924 р.

Голова Ради Народніх Комі-
сарів В Чубар.

Керуючий Справами РНК Ф. Бега.

Т.в.о. секретаря РНК А. Дуделіт

101. Штаты Мелиоративной организации 
УССР.

Совет Народных Комиссаров поста
новил утвердить нижеследующее штат
ное расписание Южной Мелиоратив
ной организации.

7. Управление организацией.

Заведующий организацией ... 1 
Технический секретарь . . . .  1
Счетовод ..........................................  1
Машинистка....................................... 1
Сторож-курьер................................... 1
Специалист по мелиорации . . 1 
Специалист по гидрологии . . . 1 
Специалист по гидрогеологии . . 1
Специалист по мелиоративн. ста

тистике и экономике. . . . 1
Техник ................................................ 1
Чертежник.......................................... 1

Итого 11

2. Производители работ на ороша - 
емых участках.

Производитель работ на Херсон
ском участке........................ ..... . 1

Производитель работ на Никола
евском участке . ... . . 1

Производитель работ на Вознесен
ском участке...................................1

Итого . 3
Всего 14 ч.

Харьков, 6 мая 1924 г.

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Чубарь.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Вега.

Врид. Секретаря СНК Л. Дуделит.

102. Штати Округових Земельних 
Управлінь.

Рада Народніх Комісарів поста
новила затвердити нижчеподану 
структуру й штатний росклад Окру
гових Земельних Управлінь:
Завідувач Окрземуправління 1
Заступник Завід. Окрзем

управління .......................
2

102. Штаты Окружных Земельных Упра
влений.

Совет Народных Комиссаров поста
новил утвердить нижеследующую 
структуру и штатное расписание Ок
ружных Земельных Управлений:
Заведующий Окрземуправления . 1 
Заместит. Завед. Окрземупра

вления ........................................... 1
2
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1. Загальне діловодство.

Секретар ........................................ 1
Діловод........................................... 1
Конторист....................................... 1
Машиністка . . . . . .  1
Кур'єр убиральник ... 1
Б у х г а л т е р . . . . . . .  1
Рахівник ........................................  1

7

Ч. 10 Арт. 102

2. Агрономічний відділ.

Округовий агроном ... 1
Рільник.................................1
Секретар ..................................  1
Колективізатор селянських

господарств .......................  1
Фахівець інтенсивних куль

тур ................................. ;____ 1_
5

3. Землев}) ножу вальний відділ.

Округовий землевряджувач 1
Меліоратор.......................... 1
Землемірів землевряджувачів 2
Фахівець сільського будів

ництва ................................ 1
Рисовник ..................................  1
Фахівець урегулювання зе

мельних відносин ... 1
Діловод Земельно - Судових

Комісій........................... 1
~ 8

4. Ветеринарний відділ.

Округовий ветлікар ... 1
Епізоотичний ветлікар . . 1

2
Разом . . 24 особ

Харків, дня б травня 1924 р.

Голова Ради Народніх Комі
сарів В. Чубар.

Керуючий Справами Раднар- 
кому Ф. Бега.

Т. в. о. Секретаря РНК А. Дуделіт

1. Общее делопроизводство.

Секретарь ........................................ 1
Делопроизводитель........................... і
Конторщик......................................... 1
Машинистка...................................... 1
Курьер уборшик................................ 1
Бухгалтер.......................................... 1
Счетовод..................................._ _^1^_

7

Агрономический отдел.

№ 10 Ст. 102

Окружн. агроном............................... 1
Полевод ........................................... 1
Животновод........................................I
Коллективизатор крестьянск. хо

зяйств ........................................... 1
Специалист по интенсивным куль

турам ............................................ 1
5

3. Землеустроительный отдел.

Окружной Землеустроитель . . 1
Мелиоратор ....................................  1
Землемер-землеустроитель ... 2
Специалист по сельскому строи

тельству ....................................... 1
Чертежник...................................... 1
Специалист по урегулированию 

земельных отношений . . . 1 
Делопроизводитель Земельн. - Су-

дебн. Комиссии..........................1
8

4. Ветерина/тый отдел.

Окружный ветврач............................ 1
Эпизоотический ветврач ... 1

2
Итого 24 ч.

Харьков, б мая 1924 г.

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Чубарь.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Бега.

Врид. Секретаря СНК А. Дуделит.
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Постанова Всеукр. Центр. Вико
навчого Комітету.

103. Про зміну літ. «В> арт. 18 декре
ту. «Про єдиний сільсько господарський 

податок».

Всеукраїнський Центральний Вико
навчий Комітет постановив:

Лит. «В» арт. 18 декрету Всеукра
їнського Центрального Виконавчого 
Комітету від 19 травня 1923 року 
(36. Узак. 1923 р. Ч. 24, арт. 331) 
викласти в такій редакції: 

«Господарства, члени яких відбу
вають службу в Червоній армії і фло
ті, звільняються від виплати всього 
податку, що з них належить, коли в 
їхньому складі нема більше праце
здатних членів чоловічого полу й коли 
на такі господарства припадає не 
більше 2 і/, десятин грунту, шо 
підлягає оподаткуванню».

Харків, дня 8 травня 1924 р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету ІІемровський.

Секретар ВУЦВК А. Буценко.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК і ХГВК* від 
9 травня 1924 р., ч. 103.

Постановление Всеукр. Централь
ного Исполнительного Комитета.

103. 06 изменении лит. «В» ст. 18 де
крета «О едином сельско-хозяйственном 

налоге».

Всеукраинский Центральный Испол
нительный Комитет* постановил:

Лит. «В* ст. 18 декрета Всеукраин- 
ского Центрального Исполнительного 
Комитета от 19 мая 1923 года(Собр. Уз. 
1923 г. № 24, ст. 351) изложить в 
следующей редакции:

«Хозяйства, члены которых состоят 
на службе в Красной армии и флоте, 
освобождаются от уплаты всего при
читающегося с них налога, если в их 
составе не осталось больше работо
способных мужчин и если таковые 
хозяйства имеют не более, чем 
21/* дес. земли, подлежащей обло
жению».

Харьков. 8 мая 1924 г.

Председатель Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Ко

митета Петровский.

Секретарь ВУЦИК А. Буценко.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК іХГВК" 
от 9 мая 1924 г., № 103.

Харьков, твпо-лнтография УВО вм. Фрунзе.

пня Народнього Комісаріату Юстиції.

Замовлення ч. 5836. 10000 пр.

Издание Народного Комиссариата Юстиции.

Заказ Лв 5836. Тираж 10000 экз.





Ярочторі бсіх країн, ідиайткі:

(345 (47.71) (008))
Ярочтарии бссх стріп, согдихійтес»'

1-е ВИДАННЯ (офіційне)

З Б І Р Н И К
1-е ИЗДАНИЕ (оффищльное)

С О Б Р А Н И Е
ш УЗАКОНЕНИЙ И 
РАСПОРЯЖЕНИЙ =

з м і с т :

Постанови ВУЦВК І РИК

(22 квітня, в—8 травня, 10 травня 
—4 червня 1924 р.)

104. Про продовження червоноармійсь- 
ким родинам та інвалідам терміну подан
ня скарг на неправильне оподаткування 
єдиним с.-г. податком.

105. Про тимчасові додаткові літати 
Округовнх Земельно Судових Комісій.

106. Про пояснення арт. 12-го .Поло
ження про векселі".

107. Про штати Губерніальних Земель
них Управлінь.

108. Про поліпшення стану робітників 
місць позбивденіїя волі.

Н*9. Штати Центрального Архівного 
Упрнрліиня П Ного установ.

110. Про дополнения арт. 1 -го „Положен
ня про порядок розвяаання майнових зма- 
гнпь між державними установами й піт- 
нряємствамн-.

ПІ. Інструкція про порядок передачі 
Українській Ккономічній Нараді й Губви- 
конкомам узятих на облік і зачислених до 
Держфонду УСРР двигунів і динамо-ма
шин. міццю до ЗО кінських сил, і про 
дальше використання назначених двигу
нів та машин.

112. ІІ|Ю зміну арт. 5 постанови ВУЦВК 
„Про амніотів- в роковини Міжнародіїього 
Дня Робітниці—6 березня 1921 року».

113. Про охорону стародавньої грець
кої колонії .Ольвії".

114. Про ліквідацію Всеукраїнської Ко
оперативної Ради (.Вукорали").

115. Про порядок РОЗПОДІЛУ по бібліоте
ках України та литих Спілкових Республік 
друкованих творів, що їх на ісіідаеті.ся в 
обов'язкому порядку ДО Української 
Книжкової Палати.

С О Д Е Р Ж А  Н И  Е .

Постановления ВУЦПК н СІІК

('12 апреля, 6-8 мая, 10 мая 
—І июня 1924 і.)

101. О продлении срока подачи жалоб 
на неправильное обложение единым с.-х. 
налогом семьям красноармейцев и инва
лидам.

105. О временных дополнительных шта
тах Окружных Земельно-Судебных Ко
миссий.

106. О раз'яснении ст. 12-Л „Положения
о векселях".

107. О штатах Губернских Земельных 
Управлений.

108. Об улучшении положения работни
ков мест лишения свободы.

109. Штаты Центрального Архивного 
Управления и его учреждений.

110. О дополнении ст. 1-й „Положения 
о порядке разрешения имущественных спо
ров между государственными учреждени
ями и предприятиями*.

111- Инструкция о порядке передачи 
Украинскому Экономическому Совещанию 
и Губнсиолкомам взятых на учет и зачи
сленных в Госфонд УССР двигателей и 
динамо-машин, мощностью до 30 лошади
ных сил, и о дальнейшем использовании 
указанных машин.

112. Об изменении ст. 5-й Постановле
ния ВУЦНК „Об амнистии в день годов
щины Международного Дня Работницы 
8-го марта 1924 года".

113. Об охране древне-греческой коло
нии „Ольвии*.

114. О ликвидации Рссукрапнского Ко- 
оиепадивного Совета („Вукорада").

(По) 0 порядке распределения по биб
лиотекам Украины н других Союзных 14- 
ечублик произведений печати, доставля
емых в обязательном порядке в Украин
скую Книжную Палату.

= УЗАКОНЕНЬ ТА 
РОСПОРЯДЖЕНЬ =

Робітниче-Селянського Уряду України
1924 р. ______________

25 черіия 1924 р. Ч ,  1 1  Відділ ПЕРШИЙ

Рабоче-Крест. Правительства Украины
1924 г.

25 июня 1924 г. № 1 1  Отдел ПЕРВЫЙ
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116 . Шт.-тн Центрального Будинку 1п- 
еалідів імепи 5-их роковин Червоної Армії.

117. Про штати Прнде'нянської Досвід
но-Байрачної Станції.

118. Про форму (і порядок видачі по
свідчень для особливо відповідальних ро
бітників.

119. Про затвердження нової редакції 
пакту ,і " артикулу \'І-го постанови РУЦВК 
і РИК від 23 лютого 1924 року .Про змі
ну врт. апт. 24 і 29 Тимчасового положен
ня про місцеві фінанси**.

120. Про утворений округових запасо- 
внх фондів.

121. Про зміну арт. 2-го Положення про 
чужоземців и УСРР і порядок набування 
і втрати українського громадянства.

116. Штаты Нейтрального Лома ІІнва- 
лндов имени 5-й годовщины К|чісії"Й Др- 
ІІНІі

117. О штатах Прндесьенекой Опытно- 
Овражн й Станции.

118. О форме и порядке выдачи удосто
верений Особо ответственным работникам.

119. Об утверждении новой редакции 
пункта .г" статьи \Т-П постановления 
ВУЦИК и СНК от 23 фоЕраля 1924 года .Об 
изменении ст. ст. 21 и 29 Временного по
ложения о местных Финансах».

120. Об образовании окружных запас
ных фондов.

121. Об нзмснеинн ст. 2-й Положения 
об иностранцах в УССР и порядке приобре
тения и утраты украинского гражданства.

Постанова всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету

104. Про продовження червоноармій- 
ським родинам та інвалідам терміну 
подання скарг на неправильне оподат

кування єдиним с.-г. податком.

Змінюючи эрт. 1 своєї постанови 
від 23 лютого 1924 рочу «Про надан
ня пільг червоиоармійськи.м родинам 
при поданні скарг на неправильне 
оподаткування єдиним с.-г. податком» 
(36. Узак. 1924 року, ч. Ь, арт. 56), 
Всеукраїнський Центральний Виконав
чий Комітет п о с т а н о в и в :

Продовжити червоноармійським ро
динам та інвалідам термін подання 
скарг на неправильне оподаткування 
єдиним с.-г. податком до 30 травня 
1924 року.

Харків, дня 22 го квітня 1924 р.

Голова Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету І/ешровський.

Секретар ВУЦ8К .1. Куценко.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК і ХГВК" 
від 25 травня 1924 р., ч. 117.

Постановление Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Коми

тета.
104. 0 продлении срока подачи жалоб 
на неправильное обложение единым с.-х. 
налогом—семьям красноармейцев и ин

валидам.

В изменение ст. 1 постановления 
своего от 23 февраля 1924 г. «О пре
доставлении льгот семьям красноар
мейцев при подаче жалоб на непра
вильное обложение единым с.-х. нало
гом» (Собр. Узак. 1924 г., № 6, 
ст. 56), Всеукраинский Центральный 
Исполнительный Комитет п о с та
ко в и л:

Продолжить семьям красноармейцев 
и инвалидам срок подачи жалоб на 
неправильное обложение единым с.-х. 
налогом до 30 мая 1924 г.

Харьков, 22 апреля 1924 г.

Иредсед. Всеукр. Центрального 
Исполнит. Комитета Петровский.

Секретарь ВУЦИК Л. Куценко.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК і ХГВК" 
25 мая 1924 г., .V 117.

0
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Постанови Ради Народніх Комі
сарів.

105. Про тимчасові додаткові штати 
Округових Земельно-Судових Комісій. 
Доповнюючи постане ву свою від 

20-го липня 1923 року «Про додат
кові штати Округових Земельно Су
дових Комісій» (36. Уз. 1923 р., ч. 31, 
арт. 460, п. «6», розд. II), Рада На
родніх Комісарів п о с т а н о в и л а :  
збільшити існуючі штати зазначених 
комісій на найближчі шість місяців, 
рахуючи від моменту оголошення цієї 
постанови, згідно з нижчеподаним 
штатним розкладом до кожної округи

З 25 ОКруїПГ.

Фахівців до уре
гулювання зе
мельн. відносин по2 ос. у 25 окр. 50*ос. 
Пом. секретаря « 1 « • « 25 «
Машнністка . . « 1 « « « 25 «

Р а з о м  . . . 100 ос. 

У 3.9 округах.

Фахівців до уре
гулювання зе
мель». відносин по і ос. у 28 окр 84 ос. 
Пом. секретаря « 1 « « < 28 «
Машнністка . < 1 • « « 28 «

Р а з о м  . . . 140 ос.

Разом у 53 округових комісіях 
тимчасові додаткові штати встано
влюються в 240 особ.

Харків, дня 6-го травня 1924 р.
Голова Ради Народчіх Комісарів 

П. Чубар.
Керуючий Справами Раднаркому

Ф. Пега.

Т в. о. Секретаря РНК
.!. Дудг-мш.

Постановления Совета Народных 
Комиссаров.

105.0 временных дополнительных штатах 
Окружных Земельно-Судебных Комиссий.

В дополнение к постановлению сво
ему от 20 июля 1923 г. «О дополни
тельных штатах Окружных Земельно- 
Судебных Комиссий» (С. У. 1923 г., 
№ 31, ст. 460, п. «б», разд. II), Совет 
Народных Комиссаров п о с т а н о в и л :  
увеличить действующие штаты ука
занных комиссий на ближайшие ш^сть 
месяцев, считая с момента опублико
вания настоящего постановления, со
гласно нижеследующего штатного рас
писания по каждому округу.

По 25-пт округам.
Специалистов но 

урегулированию 
земельных от
ношений по . 2 ч. в 25 окр. 50 ч.

Пом. секретаря 1 . . „ 25 „
Машинистка . . 1 „ „ „ 25 „

И т о г о  . . . 100 ч.

По 28-ми округам. 
Специалистов по 
урегулированию 
земельных от
ношений по . 3 ч. в 28 окр. 84 ч.

Пом. секретаря . 1 „ „ „ 28 „
Машинистка. . 1 „ „ „ 28 „

И т о г о  . . . 140 ч.

Всего по 53 окружным комиссиям 
временный дополнительный штат уста
навливается в 240 человек.

Харьков, 6 мая 1924 г.
Председатель Совета Народных

Комиссаров В. Чубаръ.
Управляющий Делами

Совнаркома Ф. Пега.

Врид. Секретаря СНК А. Дуделнт.

106 Про пояснення арт. 12-го «Поло
ження про векселі».

Рада Народніх Комісарів п о с т а  
н о в и л а:

Передбачена арт. 12 «Положення 
про векселі» (36. Уз. 1922 р., ч. 20,

Ї06. О раз'ясненим ст. 12 «Положения 
о векселях».

Совет Народных Комиссаров по
с т а н о в и л :

Предусмотренный ст. 12 «Положения 
о векселях. (С. У. 1922 г.,№ 20, ст. 321)
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Ч. 11 Арт. 106—107

арт. 321) виплата з векселя вва
жається за вчинену тільки в тому 
разі, коли обов’язана векселем особа 
виплатить не тільки зазначені у век
селі гроші, але й увесь нотаріальний 
збір, шо походить з подання векселя 
до протесту. В разі неуплати цього 
збору до встановленого арт. 12 речинця, 
протест векселя належить учинити.

Харків, дня 6-го травня 1924 р.

Голова Ради Народніх Комісарів
Н. Чубар.

Керуючий Справами Раднаркому
Ф. Бет.

Т. в. о. Секретаря РНК А. Дуделїт.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК і ХГВК“ 
віл 23 травня 1924 р., ч. 115.

•

платеж по векселю считается после 
довавшим только в том случае, когда 
обязанным по векселю лицом будет 
уплачена не только означенная в ве
кселе сумма денег, но и все нотари
альные сборы, связанные с пред'явле- 
нием векселя к протесту. В случае не
уплаты последних до установленного 
в ст. 12 срока протест векселя должен 
быть совершен.

Харьков, 6 мая 1924 г.

Председатель Совета Народных
Комиссаров П. Чубарь.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Беш.

Врид. Секретаря СНК Л. Дуделит.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК і ХІ'ВК" 
от 23 мая 1921 г., № 115.

107. Про штати Губерніялньих Земельних 
Управлінь.

107. 0 штата* Губернских Земельных 
Управлений.

Рада Народніх Комісарів п о с т а 
н о в и л а  затвердити нижчеподану 
структуру й штатний росклад Губер
ніальних Земельних Управлінь у дев’
ятьох губернях Української Соціалі
стичної Радянської Республіки.

Назва посол

Г у б й р н і

Н
ол

 и
 їй

.
■ 

До
не

чч
ин

а
Ка

те
ри

но
сл

.
1 

Ки
їв

 н
ш

 н
а

І О
де

щ
ин

а
П

од
іл

ля
П

ол
та

вщ
ин

и
Ха

рк
ів

щ
ин

а 
і

1 
Че

рн
иі

 ів
щ

ин
н

Завід. Губземуправ- 
ління..................... 1 1 1 1 1 1 1 1 .

Заст. завід. Губзем- 
управління . . . 1 1 1 1 1 . І . і

Совет Народных Комиссаров п о с т а 
н о в и л  утвердить нижеследующую 
структуру и штатное расписание Гу
бернских Земельных Управлений по 
девяти губерниям Украинской Соци
алистической Советской Республики.
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земуправлення 1 , 1 1 . 1 1 1 1

1. Секретаріат. І. Секретариат.

Секретар ................. 1 1 і 1 1 1 1 1 1
Інформатор . . . 1 1 і 1 1 1 1 1; 1
Діловодів . 2 2 2 2 2 2 2 2і 2
Реєстратор . . . т і 1 1 ї І 1 Iі 1
Архівар ... 1 1 і 1 1 1 1 і 1
Маиінністок . . . л VО 1 4 4 3 4 1 3
Кур'єр-убнральник. 3 3 3 3 3 3 3 3! 3
Візник . . . 1! і 1 1 1 1 1 Iі 1
Сторож-двірннк . . і! і 1 1 1 1 1 І 1

16 іб 17 17 17 16 17 17.16
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Секретарь . . . . ' 1 1 I 1 11 1 1
Информатор . . 1 1 ' 1 1 і 1 і 1
Дело производит. •> О 2 2 2 2 2 о
Регистратор . . 1 1 1 і 1 1 • 1 1
Архивариус . . . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Машинисток . . :< 3 4 4 4 Я 4 4 Я
Курьер-уборщиков 3 3 3 3 3 3 ? 1
Кучер.................... 1 1 1 1 1 1 |
Сторож-дворник . 1 1 1 1 1 1 1 * 3

16 1617 1717 1617 17 1
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2. Фінансово-Рахівничий Підділ. 2. Фин.-Счетный Отдел.

Г у б е р н і
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Че

рН
И

ГІ
ВІ

Ц
И

ІШ

Головний бухгалтер 1 1 1 1 "1 1 1 1
бухгалтерій ... 2 3 2 2 о 2 2 2 2
ІІомічн. бухгалтера 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Рахівників . . о 2 2 2 2 2 2 2 2
1н<-трукт -бухгалтер— — 1 1 1 1 1 1 1
Касир ..................... 1 - 1 І 1 1 1 1 1

7 6 8 8 8 8 8 і

Г у б е р н и и
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вс
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я
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1 
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Главный бух г ал. 1 — I 1 1 1 1 1 1
Бухгалтеров . . . 2 3 2 2 2 2 2 2 2
Пом. бухгалтера . I 1 1 1 I 1 I 1 1
Счетоводов . . . 2 2 2 2 2 2 2 о 2
Инстр.-бухгалтср — — 1 1 1 1 1 • 1
Кассир ................. 1 — 1 1 1 I 1 1 і

1 7 <3 8 8 8 8 8 8 8

Я. Відділ Хліборобства Й Скотарства. 3. Отдел Земледелия и Животноводства.

Завідувач відділу . 1 1 1 1 і 1 1 1 і
Фахів, рі л мі и ці на 1 2 2 2 2 2 2 •» 0ь*

„ скотарства 2 2 2 2 2 ї 2 2 1
. СІЛ.-ГОСППД.

економіки 1 2 2 2 2 2 2 0 1
Колективі.іаюр і ко

оператор . . . 1 1 1 і 1 1 1 1
Фахівець в справі 

боротьби аі шкід
никами . . . І І 1 1 1 1 1 1 1 1

Фнхінощ, інгенснв- 
ивх культур . . _1 2 2 2 2 2

» 10їо п П 101010 9

Завод. Отделом . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Спец, по полевод. 1 2 2 2 2 о 2 2 2

„ ПО животнов. 2 2 2 2 2 Ї 2 2 1
„ ПО сел.-хоз.

ЭКОНОМИКС . 1 2 о 2 2 о 2 2 1
Коллектнвизаторн 

кооператор . • 1 1 1 1 1 1 1 1
Слециял. по борьбе 

с вредителями . 1 , 1 1 1 1 1 1 1
Специалист по ин

тенсивным куль
турам ................ 2 1 1 2 2 2 1 1 2

9 10 1011 11 10 10 10 9

4 Відділ Землеврядження П Меліорації.

Завідувач Відділу І V 1 1 1! і І| 1|1 1
Фахии-ць зсылевря- 

ДЖОН ................................ , 1 1
і

2 і 2| . 1 1
Фахівець у справі 

освідчування пла
нів ...................... •> •>

І
2| 2 2 0 о 0— 2

Фахівець реєстра
ції земель . .) і 1 і| і: , 1 1 і 1

Фахівець нересе- і 
лення ... і 1 1} 1 ,

і
1 1 і 1

Фахівець для уре- ' 
гулюватій зе- ' 
мельни х відносин І3 3 3} 3 3 3 3 3 3

Діловод земельно* ; 
судов, комісій . 1 , 1 1, 1 . . 1 і 1

Гнсовннків . . . .' 2 2 2 2 9 2; 2 2 2
Торфмейстер . • 1 Г і• І І і! 1 1 1
Занілувач межевого, 

архіву ... -1 »і 1 1 1 1 і| 1 1 1
Завідувач склепу 

геодезичн. стру* 
менту.................. 1 1 1 П 1 1

іІ
(
\ 1 1 1

Фахів меліорації - і! 1 г 1 1 п 1 1 1
. сільського ^ 
будівництва 1 і;

I
II 1 і! 1 1 1

Фах. інспектор, дер
зка ви з»*м. майна 2, 2 2і ,1 О 2 2 2 2

20 1818:•о;1»20 У19 IV

4. Отдел Землеустройства и Мелиорации.

Завел. Отделом 1 1 1 1 1 1 1і 1
Специалист по зе

млеустройству . о 1 1 2 I 2 1 1 1
Спецнал. по осви

детельствованию 
планов . . . . 2 о• )— о 2 2 2 2 2

Спец, по регистра
ции земель . . , 1 1 і і 1 1 1 1

Спец, по пересел. 1 1 1 і і 1 1 1 1
Спец, по урегули

рованию земель- 1 
ных отношений 3 3 3 3 Я 3 3 3 3

Делопроизводит. 
Земельн.-Судеб. і 
Комиссий . . 1

•

1 . . 1 » 1 1

1
і

1 1
Чертежников . . 2 о•_> 2 ■_>•> 2 2 9
Торфмейстер . . 11- — 1 1 Ї Ї 1 1 1
Заведуют, меже

вым архивом . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Зав. складом ге- 

одсзичсск. инстр. 1 . 1 . 1 1 «11
Спецнал. по мелио

рации I 1 1 1 1 і 1• І 1
щец. по сельскому 

строительству . 1 1 1 1 1 1 Г
І
і 1 1

Спец, инспекторов 
государств, зе- 
мельн. и му шести. 2 '•г 2 2 • 2 2

і
! і 2

20 1818 20 1! 20 19 19 19
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5. Ветеринарний Відділ. 5. Ветеринарный Отдел.

Г у б е р н і
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Завідувач Відділу . 1 1 1 1 1 1 1 1
.'Іікар епізоотій . . 1 1 1 1 1 1 1 1

Фахівець ветдопо
моги людності . _ 1 1 1 1 . 1 »

1

Завід, ветеринари, 
склепу .................. 1 1 1 1 1 1 1 1

Ветстатистнк ... 1 — — 1 — — 1—
"з 4 4 5 5 3

6 3

Р а з о м .  . 6 55 45 76 16 0і
5 75 85 95 5

Р а з о м  у 9-х Губзем-
управліннях . . 516 особ.

Г у б е р н и и
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Завел- Отделом . і 1 1 1 1 1 1 1 1
Врач по эпизо

отиям ................ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Спец, по ветпо- 

мощи населенню 1 1 1 1 1 1
Завед.ветеринари, 

складом . . . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ветстатнстнк . . — 1 - — 1 —

3 4
4

5 5 3 4 5 3

И т о г о . 5 55 45 76 16 06 76 85 95 5

В с е г о  по 9-тн Губземупра-
вленням — 516 чел.

Харків, дня 7 травня 1924 р.

Голова Ради Народніх Комісарів
В. Чубар.

Керуючий Справами Раднаркому
Ф. Бею.

Т. в. о. Секретаря РНК А. Дуделіт.

Харьков, 7 мая 1924 г.

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Чубат». 

Управляющий Делами Совнаркома
Ф. Бега.

Врид. Секретаря СНК .1. Дуде лит.

108. Про поліпшення стану робітни
ків місць позбавлення волі.

На підставі постанови всеукраїнсь
кого Центрального Виконавчого Комі
тету від 15-го серпня 1923 року «Про 
розвантаження та поліпшення місць 
позбавлення волі» (36. Уз. 1923 рік,
ч. ЗО, арт. 445), Рада Народніх Коміса
рів п о с т а н о в и л а :

1. Установити, для Начальників 
місць позбавлення волі, заступників і 
помічників начальників, старших і 
молодших доглядачів такі пільги:

а) поширити на родини зазначених 
особ усі права й привилеї, надані роди
нам робітників міліції;

б) запропонувати Губвиконкомам за
безпечити вищезазначених варт. 1-му 
особ потрібним житловим помешкан
ням, по змозі при місцях позбавлен
ня волі.

108. Об улучшении положения работни
ков мест лишения свободы.

На основании постановления Все- 
украинского Центрального Исполни
тельного Комитета от 15 го августа 
1923 года «О разгрузке и улучшении 
мест лишения свободы» (С. У. 1923 года, 
№ 30, ст. 445), Совет Народных Ко
миссаров п о с т а н о  вил:

1. Установить для начальников мест 
лишения свободы, заместителей и по 
мошников начальников, старших и 
младших надзирателей, нижеследую
щие льготы.

а) распространить на семейства ука 
занных лиц все права и преимущества, 
предоставленные семьям работников 
милиции;

б) предложить Губисполкомам обес
печить перечисленных выше в ст. 1 й 
лиц необходимым жилым помещением, 
по возможности—при местах лишения 
свободы.
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Примітка. Особам, яким не мож
на чомусь дати помешкання при 
місцях позбавлення волі, належить 
видавати відповідну компенсацію 
(матеріяльну) у розмірі, встановлю
ваному відповідним Губвиконкомом;

в) надати зазначеним у п. 1-му 
цієї постанови особам право на без
платне одержання уніформи за нор
мами і на підставах, встановлених для 
співробітників Робітниче - Селянської 
Міліції.

2. Установити для робітників 
місць позбавлення волі заробітну 
платню на рівних підставах з уста
новленими для робітників Радянсь
кої Робітниче-Селянської Міліції, з 
тим шо відносно заробітної платні й 
иншого прожитку:

а) губерніяльних інспекторів місць 
позбавлення волі прирівняти до на
чальників губ. міліції;

б) нач. губерніяльних будинків при
мусово? праці (бупр) прирівняти до 
нач. міськміліціі губерніяльн. міста;

в> пом. начальника будинків при
мусово? праці, прирівняти до нач. 
району міськ. міліції губ. міста;

г) старш. доглядачів будинку при
мусово? праці прирівняти до участ. 
доглядачів міліції;

д) молодших доглядачів будинків 
примусової праці прирівняти до стар
ших міліціонерів;

еі нач. округ, будинків примусової 
праці прирівняти до нач. окр. мілі
ції.

жї пом. нач. окр. будинків приму
сової праці прирівняти до нач. райо
ну МІЛІЦІЇ.

3. Начальникам місць позбавлення 
волі, їхнім заступникам, помічникам 
й доглядові присвоюється особливу 
форму зодягу з відмінними на ній 
знаками; цю форму зазначені особи 
мусять носити, виконуючи свої служ
бові сбоаязки. Форму зодягу З ВІД

МІННИМИ знаками затверджує Нарком- 
внусправ УСРР встановленим поряд
ком

4. Начальники місць позбавлення 
волі, їхні заступники, помічники й 
догляд носять, виконуючи службові 
обов'язки, належну по посаді зброю

Примечание. Лицам, коим не могут 
быть почему-либо предоставлены 
квартиры при местах лишения сво
боды, должна быть выдаваема соот
ветствующая компенсация (матери
альная) в размере, устанавливаемом 
соответствующим Губисполкомом;
в) предоставить указанным в п. 1-м 

сего постановления лицам право на 
бесплатное получение обмундирования 
по нормам и на основаниях, устано
вленных для сотрудников Рабоче-Кре
стьянской Милиции.

2. Установить для работников мест 
лишения свободы заработную плату 
на равных основаниях с установлен
ными для работников Советской Ра
боче-Крестьянской Милиции, при чем 
в отношении заработной платы и про
чего довольствия:

а) губернских инспекторов мест ли
шения свободы приравнять к нач. губ 
милиции;

б) нач. губернских домов принуди
тельных работ (допров)приравнять к 
нач. гормилиции губернск. города;

в) пом. нач. допров приравнять к 
нач. района гор. милиции губернск. 
города;

гї старш. надзирателей допров при
равнять к участков, надзират, мили
ции;

д) младших надзирателей допрос 
приравнять к старш. милиционеру;

е) нач. окрдопра приравнять к нач. 
окр. милиции;

ж) пом. нач. окрдопра приравнять 
к нач. района милиции.

3. Начальникам мест лишения сво
боды, их заместителям, помощникам 
и надзору присваивается особая форма 
одежды с отличительными на ней зна
ками, которую указанные лица обя
заны носить при исполнении своих 
служебных обязанностей. Форма одеж
ды с отличительными знаками утвер 
ждается Наркомвнуделом УССР в уста
новленном порядке.

4. Начальники мест лишения сво
боды, их заместители, помощники и 
надзор носят при исполнении служеб
ных обязанностей положенное им по
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Ношення зброї по-за службою регу
люється спеціальною інструкцією, ви
даваною Наркоматом Справ Внутріш
ніх.

Примітка. Озброєння зазначених 
у цьому пакті особ установлює Нарком- 
внусправ УСРР.

Харків, дня 8-го травня 1924 р.
Голова Ради Народніх 

Комісарів ІЗ. Чубар.

Керуючий Справами Раднаркому
Ф. 1>сіа.

За Секретаря РНК П. Жменя.

Оголошено в «Вістях КУЦВК і ХГВК“ 
від 13 червня 1924 р., ч. 132.

службе оружие. Ношение оружия вне 
службы регулируется особой инструк
цией, издаваемой Наркоматом Внут
ренних Дел.

Примечание. Вооружение указан
ных в настоящем пункте лиц уста
навливается Наркомвнуделом УССР.

Харьков, 8 мая 1924 г.
Председатель Совета Народных 

Комиссаров В. Чубаръ.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Иола.

За Секретаря СНК II. Жменя.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК і ХГВК“ 
от 13 нюня 1924 г., .V» 132.

109. Штати Центрального Архівного 
Упранління та його установ.

На розвиток постанови Всеукра
їнського Центрального Виконавчого 
Комітету від 3-го січня 1923 року 
«Положення про Центральне Архівне 
Управління» (36. Уз. 1923 р, ч. 1, 
арт. 7), Рада Народніх Комісарів по
с т а н о в и л а  затвердити нижчеподану 
структуру й штатний розклад Цен
трального Архівного Управління Укра
їнсько! Соціялістичноі Радянської Рес
публіки та його установ.

/. Українське Центральне Архівне
Управління.

Завідувач Управління Архіву . . 1

Завідувач Відділу Архівознавства . 1

Завідувач Секретаріяту Управління 1

Інспектор-Інструктор........................... 1
Рахівник............................................... 1
Маиіиністка....................................................................... 1
Кур’єр................................................... 1

7
а) Будинкоуправління.

Швайцар...............................................1
Палівник...............................................1
Двірник (він же помічник палівника) 1 
Убиральниць ......................................  2

5

109. Штаты Центрального Архивного 
Управления и его учреждений.

В развитие постановления Всеукра- 
инского Центрального Исполнитель
ного Комитета от 3-го января 1923 г. 
«Положения о Центральном Архивном 
Управлении» (С. У 1923 г., № 1, ст. 7), 
Совет Народных Комиссаров п о с т а 
н о в и л  утвердить нижеследующую 
структуру и штатное расписание Цен
трального Архивного Управления Укра
инской Социалистической Советской
Республики и его учреждений.

•
1. Украинское Центральное Архивное 

Управление
Заведующий Управлением Ар

хива .........................................1
Заведующий Отделом Архи

воведения ...............................1
Заведующий Секретариатом 

Управления . . . . 1
Инспектор-инструктор . . 1
Счетовод . . ... 1
Машинистка........................................................... 1
Курьер............................................1

л/
а) Домоуправление.

Швейцар.........................................1
Истопник ....................................... 1
Дворник (он же помощи, истоп

ника) ........................................1
Уборщиц........................................ 2

5
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II. Центральний Архів Революції.

а) Саме архів.
Завідувач архіву............................ 1
Вчених архівістів............................6
Архівних реєстраторів...................5
Машиністка...................................• 1
Служник.........................................1

~ТГ
б) Відділ друкованого матеріалу.

Завідувач відділу...........................1
Реєстраторів..................................4
Технічний співробітник (він же 

для музею-виставки) . . . .  . 1
6

в) Музей-виставка.
Завідувач музею-виставки . . . .  1 
Наукових співробітників . . . . 4

Г
Разом . . 25 особ.

ЯЛ Харківський Центральний Істо
ричний Архів.

Завідувач архіву............................. 1
Вчених архівістів............................ 2
Архівних реєстраторів . . . .  .  З * )

6

/V. Київський Центральний Істо
ричний Архів.

Завідувач архіву . . • . . . 1
Вчених архівістів.........................  2
Архівних реєстраторів . . . . З

б

По Відділу Революції.
Вчених архівістів............................. 2
Архівних реєстраторів.................... 2

4
Разом . . 10 особ.

Разом в Українському Цен
тральному Архівному Упра
влінні й його установах . 53 особ.

Харків, дня 10-го травня 1924 р. 
Голова Ради Нароаніх Комісарів

В. Чубар.
Керуючий Справами Раднар^ому

Ф. Іяча.
Т. в. о. Секретаря РНК .4. Дуделіт.

•) Один и них і завідувач бібліотеки.

И. Центральный Архив Революции.

а) Собственно архив.
Заведующий архивом . 1
Ученых архивистов . . 6
Архивных регистраторов 5
Машинистка............................... 1
Служитель................................. 1

14

б) Отдел печатного материала.
Заведующий отделом . . . 1

Регистраторов 4
Технический сотрудник (он же

и для музея-выставки) 1
6

в) Музей-выставка.
Заведующий музеем выставкой 1
Научных сотрудников 4

к
Итого . 25 чел.

III. Харьковский Центральный Исто-
ричсский Архив.

Заведующий архивом . 1
Ученых архивистов X
Архивных регистраторов 3*)

о

/Г. Киевский Плюральный Истори-
ческий Архив.

Заведующий архивом . . . 1
Ученых архивистов . . . . 2
Архивных регистраторов . . 3

6
•

По Отделу Революции.
Ученых архивистов . . . . 2
Архивных регистраторов . . 2

4
Итого . . 10 чел.

Всего по Украинскому 
Центральному Архивному 
Управлению и его учре
ждениям ................................  53 чел.

Харьков, 10 мая 1924 г.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров II. Чубаръ.

Управл. Делами Совнаркома Ф. Пела.
Ьрид.Секретаря СНК А. Дудслит.

*) Один из них н заведующий библи
отекой.
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110. Про доповнення арт. 1-го „Положе
ння про порядок розвязання майнових 
змагань між державними установами й 

підприємствами'4.

Доповнюючи свою постанову від 
21 листопаду 1922 року (зб. Уз. 
1922 р.,ч.48, арт. 713), Рада Народніх 
Комісарів п о с т а н о в и л а :

До артикулу 1-го «Положення про 
порядок розвязання майнових зма- 
гянь між державними установами й під
приємствами»—додати примітку 2-гу 
такого змісту:

«Примітка 2. Арбітражним Комі
сіям є підсудні майнові змагання 
між держустановами й, держпідпри- 
ємствами—з одної сторони й коопе
ративними організаціями всіх форм 
і ступнів—з другої, як-що є згода 
сторон на цю підсудність».

Харків, дня 14-го травня 1924 р.

Голова Ради Народніх Комісарів
В. Чубар.

Керуючий Справами Раднаркому
Ф. Веха.

За Секретаря РНК II. Жменя.

110. О дополнении ст. 1-й „Положения 
о порядке разрешения имущественных 
споров между государственными учре

ждениями и предприятиями".

В дополнение своего постановления 
от 21 ноября 1922 года (С.У. 1922 г. 
№ 48, ст. 713), Совет Народных Ко- 
мисссаров п о с т а н о в и л :

Ст. 1-ю «Положения о порядке раз
решения имущественных споров между 
государственными учреждениями и 
предприятиями» дополнить примеча
нием 2-м следующего содержания:

«Примечание 2. Арбитражным Ко
миссиям подсудны имущественные 
споры между госучреждениями и 
госпредприятиями—с одной стороны 
и кооперативными организациями 
всех видов и ступеней—с другой, 
при наличии согласия сторон на эту 
подсудность».
Харьков, 14 мая 1924 г.

Председатель Совета Народных Ко
миссаров В. Чубарь.

Управляющий Делами Совнаркома
Ф. Веха.

За Секретаря СНК II. Жменя.

111. Інструкція про порядок передачі 
Українській Економічній Нараді й Губ- 
виконкоиом узятих на облік і зачислених 
до Держфонду УСРР двигунів і динамо- 
машин, міццю до ЗО кінських сил і 
про дальше використування зазначених 

двигунів та машин.

Доповнюючи по:танову Української 
Економічної Наради від 6-го лютого 
1924 року ..Про розподіл невикори
станих двигунів і динамо-машин, що 
знаходяться на облікові Міжвідом
чої Комісії (прот. УЕН К? 5/208 
п. 11), Рада Народніх Комісарів 
п о с т а н о в и л а  затвердити й надати 
чинности нижчеподаній інструкції про 
порядок передачі УЕН і Губвиконко- 
мам двигунів і динамо-машин, узятих 
на облік і зачислених до Держфонду, 
згідно з постановою УЕН від 6 лю
того 1924 року та про порядокдаль-

111. Инструкция о порядке передачи 
Украинскому Экономическому Совещанию 
и Губисполкомам взятых на учет и за
численных в Госфонд УССР двигателей 
и динамо-машин, мощностью до 30 ло
шадиных сил, и о дальнейшем исполь

зовании указанных машин.

В дополнение к постановлению Укра
инского Экономического Совещания 
от 6 февраля 1924 года «О распреде
лении неиспользованных двигателей и 
динамо-машин, состоящих на учете 
Междуведомственной Комиссии (прот. 
УЭС, К» 5-208, п. 11), Совет Народ
ных Комиссаров п о с т а н о в и л  ут
вердить и ввести в действие нижесле
дующую инструкцию о порядке пере
дачи УЭС'у и Губисполкомам взятых 
на учет и зачисленных в Госфонд 
УССР, согласно постановления УЭС'а 
от 6-го февраля 1924 года, двигателей
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шого використовування цих двигунів 
та машин:

1. Усі двигуни й динамо машини, 
иіццю до ЗО тьох кінських сил включ
но, ураховані Міжвідомчою Комісією 
й замислені, згідно з постановою УЕН 
від 6 го лютого 1924 року, до Держ
фонду УСРР, так придатні для негай
ної експлоатації, як і ті, що потрі- 
бують ремонту, безплатно передається 
Українській Економічній Нараді й губ* 
виконкомам для дальшого використо
вування їх за зазначеним нижче при
значенням.

Примітка. Передавати належить 
усі машини, хто-6 з них не користу
вався в цей час, за винятком ма
шин, шо з них користуються Комі
сії Незаможніх Селян, як закріп
лених за ними вищезазначеною 
постановою УЕН.

2. Губвиконкомам двигуни переда
ється для повернення іх на виплату 
вартости паїв Губерніального Товари
ства С.-Г. Кредиту, передаваних Губ
виконкомам, а Українській Еконо
мічній Нараді—на дальший розвиток 
с -г. кредиту, згідно зі спеціальними 
шо-до цього директивами Уряду УСРР. 3 4

3. Із усієї' кількости машин, зазна
чених у арт. 1-му, губвиконкомам пе
редається 80% і УЕН—решту 20°/о, з 
тим шо відсотковий розподіл нале
жить перевести, виходячи з загальної 
вартости машин, а не з їхнього на
явного числа.

Примітка!. Зазначене відчислення 
машин розміром 20% в розпоряд
ження УЕН переводиться не по кож
ній губернії зокрема, а з загально
го числа машин на всій території 
УСРР, з тим шо з кожного роду 
двигунів 20% відчислення прова
диться окремо.
Примітка 2. УЕН передається дви
гуни тільки придатні до вжитку 
або такі, що потрібують пересіч
ного ремонту.
4. Зазначену розкладку двигунів і 

динамо-машин між УЕН і Губвикон- 
комом провадить Українській Сіль
сько-Господарський Банк на підставі

и динамо-машин, и о порядке даль
нейшего использования этих машин:

1. Все двигатели и динамо-машины, 
мощностью до 30 лошадиных сил, вклю
чительно, учтенные Междуведомствен
ной Комиссией и зачисленные согласно 
постановления УЭС‘а от 6-го февраля 
1924 года в Госфонд УССР, как год
ные для немедленной эксплоатации, 
так и нуждающиеся в ремонте, без
возмездно передаются Украинскому 
Экономическому Совещанию и губ- 
исполкомам для дальнейшего исполь
зования их по указанному ниже на
значению.

Примечание. Передаче подлежат 
все машины, в чьем бы пользовании 
они ни находились в настоящее 
время, за исключением машин, нахо
дящихся и пользовании Комиссий 
Незаможных Селян,, как закреплен
ных за ними указанным выше по
становлением УЭС.
2. Губисполкомам двигатели пере

даются для обращения их на покры
тие стоимости паев Губернского О-ва 
С.-Х. Кредита передаваемых Губис
полкомам, а Украинскому Экономи
ческому Совещанию—на дальнейшее 
развитие с.-х. кредита, согласно осо
бых на этот предмет директив Пра
вительства УССР.

3. Из всего количества машин, ука
занных в ст. 1-й, Губисполкомам 
передается 80% и УЭС‘у—остальные 
20%, при чем процентное распреде
ление надлежит произвести, исходя 
из обшей стоимости машин, а не их 
наличного числа.

Примечание 1. Указанное отчи
сление машин в размере 20% в рас
поряжение УЭС'а производится не 
по каждой губернии в отдельности, 
а из обшего числа машин по всей 
территории УССР, при чем по ка
ждому роду двигателей 20% отчисле
ние производится особо.

Примечание 2. УЗС'у передаются 
двигатели только годные к употре
блению или требующие среднего ре
монта.
4. Указанную разверстку двигателей 

и динамо-машин между УЭС и Губ- 
исполкомами производит Украинский 
Сельско Хозяйственный Банк на осно-
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переданих йому, при ліквідації Між
відомчої Комісії для обліку двигу
нів і динамо-машин, матеріалів. Укр- 
сільбанк установлює кількість двигу
нів і машин, які належить передати 
УЕН за рахунок 20%-го відчислення 
точно і відповідно до арт. 3-го цієї 
інструкції й приміток до нього, зазна
чаючи рід двигунів і місця, де вони 
знаходяться.

Одночасно Укрсільбанк установлює 
кількість двигунів по кожній губерні, 
передаваних належним Губвиконкомам 
на виплату ними вартости своїх паїв 
у відповідному Губерніальному Товари
стві С.-Г. Кредиту.

5. Разом із цією інструкцією Укр
сільбанк надсилає Губернія льним То
вариствам С.-Г. Кредиту точні відо
мості про кількість двигунів і динамо- 
машин, шо мають надійти до них на 
збільшення основного капіталу за ра
хунок паїв відповідних Губвиконкомів, 
а також і про місце, де знаходяться 
ці машини.

6. У міру надходження зазначених 
відомостей, Губерніяльні Т-ва С.-Г. Кре
диту негайно роблять оціновку ма
шин. Вартість кожного окремого дви
гуна або динамо-машини встановлює 
на підставі огляду особлива комісія 
у складі: представника місцевого Ви 
конкому (голова комісії), представ
ника ГуберніяльногоТ-ва С.-Г. Кредиту, 
фінвідділу (по Відділу Держфонду), міс
цевої Ради Народнього Господарства 
або органу, шо заступає іГ, представ
ника с.-г. кооперації й місцевої орга
нізації незаможніх селян.

Примітка. Центральній Комісії 
Незаможніх Селян надасться право, 
в разі, як що вона того забажає, 
відряджати до комісії свого пред
ставника замісць представника міс
цевої організації незаможнього се 
лянства.
7. Початкову оціновку двигунів уста

новлюється за прейскурантними ці
нами перед 1914 роком, прирівнюючи 
золотий (машиновий) карбованець тої о 
часу до теперішнього червінцевого 
карбованця, згідно з п. 2 постанови

вании переданных ему, при ликвидации 
Междуведомственной Комиссии по 
учету двигателей и динамо-машин, ма
териалов. Укрсельбанк устанавливает 
количество двигателей и машин, под
лежащих передаче УЭС'у в счет 20%-го 
отчисления в точном соответствии с 
п. 3-м настоящей инструкции и при
мечаниями к нему, и с указанием рода 
двигателей и места их нахождения.

Одновременно Укрсельбанк устана
вливает количество двигателей по ка
ждой губернии, передаваемых подлежа
щим Губисполкомам для покрытия ими 
стоимости своих паев в соответству
ющем Губернском Обществе С.-Х. Кре
дита.

5. Вместе с настоящей инструкцией 
Укрсельбанк препровождает в Губерн
ские О-ва С. X. Кредита точные сведе
ния о количестве двигателей и динамо- 
машин, имеющих поступить к ним на 
увеличение основного капитала в счет 
наев соответствующих Губисполкомов, 
а равно и о месте нахождения этих 
машин.

6. По мере поступления указанных 
сведений, Губернские Об-ва С.-Х. Кр-та 
немедленноприступаюткоценке машин. 
Стоимость каждого отдельного двига
теля или динамо-машин устанавлива 
ется на основании осмотра особой 
комиссии в составе представителя 
местного Исполкома (председатель ко
миссии), представителя Губернского 
О-ва С.-Х. Кредита, Финотдела (по 
Отделу Госфонда), местного Совета 
Народного Хозяйства, или заменяю
щего его органа, представителя с.-х. 
кооперации и местной организации 
незаможных селян.

Примечание. Центральной Комис
сии Незаможных Селян предоста
вляется право, в случае, если она 
того пожелает, посылать в Комис
сию своего представителя вместо 
представителя местной организации 
незаможного селянства.
7. Первоначальная оценка двигате

лей устанавливается по прейскурант
ным ценам до 1914 г., приравнивая 
золотой (машинный) рубль того вре
мени к настояще лу червонному рублю, 
согласно п. 2 постановления ЦИК и
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ЦВК і РНК СРСР від 11 січня 1924 р. 
(-Известия ЦИК» М* 110 за 1924 р.).

З цієї початкової оціновки комісія1 
в кожному окремому випадкові визна
чає розмір знижки на зношеність 
двигуна, а також у разі малого по
питу на машину . через нехідкість її, 
комісія може встановити додаткову 
знижку на нехідкість'до 25°/о початко
вої оцінки.

8. Оціновочні акти складається в 
3-х примірниках; один із них пере
дається Губерняльному Т-ву С -Г. Кре
диту, а два инші—Губфінвідділові й 
Райсілгоспспілці.

9. Усі видатки, звязані з зціновкою
двигунів,роблятьГуберніяльні Т-ва С.-Г. 
Кредиту Й оплачують їх через спису
вання з рахунку вартости самих ма
шин, при зачисленні їх до рахунку 
паїв Губвиконкому, при чому Губер- 
ніяльні Т-ва С.-Г. Кредиту дають Укр- 
сільбанкові й місцевому Губфінвідділові 
відомості про рух надходжень пайових 
вкладок від Губвиконкомів у міру фак
тичного одержання їх.

10 Одержані таким чином двигуни 
й динамо-машини Губерніяльні Т-ва 
С.-Г. Кредиту продають з розстрочкою 
виплати: а) в першу чергу колективам 
(артілям і комунам). 6) у другу чергу— 
с.-г. товариствам і Райсільгоспспілкам,
в) у третю чергу—Комгоспам; на обла 
днування комунальних підприємств на 
селі^(електрифікація, млини, крупо
дерки й т. и ); куплені двигуни й ди
намо-машини зазначені організації 
мусять зачислити до своїх основних 
капіталів. 11

11. Умови розстрочки виплати при 
продажу встановлюється такі: при
датні для експлоатації двигуни й ди
намо-машини продається згідно з 
арт. 1 0  н і  кредит із зобов'язанням 
виплатити борг п'ятьма ріеними ча
стками, з тим що першу вкладку ро
биться перед 1-м листопадом, зібрав
ши другий урожай з часу одержання 
двигуна або машини: дальші вкладки 
робиться щорічно протягом чотирьох 
років, у той же речинець.

двигуни або динамо-машини, шо 
потрібують пересічного ремонту про-

СНК СССР от 11 января 1924 года. 
(•Известия ЦИК», ^ Ю, за 1924 г).

С этой первоначальной оценки Ко
миссия в каждом отдельном случае 
определяет размер скидки на изно
шенность двигателя, а также в случае 
слабого спроса на машину, в виду ее 
неходкости, Комиссия может уста
новить дополнительную скидку на 
неходкость до 25% первоначальной 
оценки.

8. Оценочные акты составляются в 
3-х экземплярах, один из которых пе
редается Губернскому О-ву С.-Х. Кре
дита, а два остальные—Губфинотделу 
и Райсельхозсоюзу.

9. Все расходы, связанные с оценкой 
двигателей, производятся Губернскими 
Об-вами с -х. кредита и покрываются 
ими путем списывания со счета сто
имости самых машин, при зачислении 
их в счет паев Губисполкома. При 
этом Губернские Об-ва С.-.Х Кредита 
дают Укрсельбанку и местному Губ
финотделу сведения о ходе поступле
ния паевых взносов от Губисполкомов 
по мере фактического получения их.

10. Полученные таким образом дви
гатели и динамо-машины Губернские 
Об-ва с.-х. кредита продают с рас
срочкой платежа: а) в первую очередь 
коллективам (артелям и коммунам),
б) во вторую очередь—с.-х. товарище
ствам и Райсельхозсоюзам, в) в третью 
очередь— Комхозам для оборудования 
коммунальных предприятий в селе 
(электрификация, мельницы, крупо
рушки и т. д.); купленные двигатели 
и динамо-машины указанными орга
низациями должны быть зачислены 
в свои основные капиталы.

11. Условия рассрочки платежа при 
продаже устанавливаются следующие: 
годные для эксплоатации двигатели и 
динамо-машины продаются, согласно 
ст. 10-й, в кредит с обязательством 
погасить долг пятью равными частями, 
при чем первый взнос производится 
до 1 ноября после уборки второго 
урожая со времени получения двига
теля или машины; последующие взносы 
производятся ежегодно в течение че- 
тьюех лет,-в тот же срок.

двигатели или динамо-машины, тре
бующие среднего ремонта, продаются
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дається на пільгових умовах, а саме: 
вартість машин сплачується рівними 
частками за сім речинців. з тим що 
першу вкладку робиться не пізніше як 
1-го листопаду після збору другого вро
жаю з часу одержання машини, даль
ші вкладки робиться щорічно протя
гом 6-ох років, і також не пізніш 
від 1-го листопаду.

Що до двигунів і динамо-машин, які 
потрібують капітального ремонту, то 
їх продається також порядком, перед
баченим у арт. 10-му цієї інструкції, 
з тим шо вартість машини Й речинець 
її оплати встановлюється згідно зі 
спеціяльною, в кожному окремому ви
падку, згодою заінтересованих сторон.

Машини, не придатні до ремонту, а 
придатні тільки на лом, реалізує Укра- 
їнбанк, продаючи з торгів, а одержа
ні суми надходять до Держфонду УСРР.

12. Особлива комісія при Губерніяль- 
них Т-вах С.-Г. Кредиту, в складі 
представників від Т-ва С.-Г. Кредиту 
(він же Голова), Губземуправління, 
Губфінвідділу (по Відділу Держфонду) 
Губерніяльної Комісії Незаможніх Се
лян і „Сільського Господаря", насампе
ред перед продажем розподіляє дви
гуни по округах. Протягом 20-ох днів, 
з моменту одержання цієї інструкції, 
Губерніальні Т-ва С.-Г. Кредиту над
силають Райсільгоспспілкам відомості 
про число двигунів і динамо-машин, 
шо їх належить розподілити в даній 
окрузі, зазначаючи місце, де вони зна
ходяться, а також порядок і умови 
набування їх. 13 14

13. Протягом 3-х місяців із дня одер
жання відомостей, передбачених у по
передньому арт. райсільгоспспілки по
винні як найширше інформувати за
значені в п. 10-му організації й люд
ність про порядок видачі двигунів і 
з брати заявки від усіх-тих, шо ба
жають їх набути.

14. Надійшлі до райсільгоспспілок 
заявки розглядає особлива комісія в 
складі: представника Сільгоспспілки 
(він же Голова), місцевого Земвідділу 
й організації незаможніх селян, і во
на задовольнює іх у межах наданого 
попереднім розподілом числа двигунів

на более льготных условиях, а именно,, 
стоимость машин погашается равными 
частями в семь сроков, при чем пер
вый взнос производится не позднее 
1 -го ноября после уборки второго уро
жая со времени получения машины; 
последующие взносы производятся еже
годно в течение 6-ти лет и также не 
позднее 1-го ноября.

Что касается двигателей и динамо- 
машин, требующих капитального ре
монта, то они продаются также в по
рядке, предусмотренном ст. 10-й на
стоящей инструкции, при чем стои
мость машины и срок оплаты ее уста
навливается по особому в каждом 
отдельном случае соглашению заинте
ресованных сторон.

Машины, не годн. к ремонту, а годные 
лишь на лом, реализуются Укрсельбан- 
коу путем продажи с торгов, а получен
ные суммы поступают в Госфонд УССР.

12. Особая комиссии при Губерн
ских Об-вах С.-Х. Кредита, в составе 
представителя Об-ва С.-Х. Кредита (он 
же председатель), Губземуправления, 
Губфинотдела (по отделу Госфонда), 
Губернской Комиссии Незаможных Се
лян и «Сільского Господаря», перед 
продажей производит предварительное 
распределение двигателей по округам. 
В течение 20-ти дней с момента полу
чения настоящей инструкции Губерн
ские Об-ва С.-Х. Кредита препрово
ждают райсельхозсоюзам сведения о 
количестве двигателей и динамо-ма
шин, подлежащих распределению в 
данном округе, с указанием места их 
нахождения, а равно порядка и усло
вий приобретения их.

13. В течение 3-хмесячного срока 
со дня получения сведений,предусмот
ренных предшествующим пунктом,Рай- 
сельхозсоюзы обязаны наиболее широко 
информировать указанные в п. 10-м 
организации и население о порядке 
отпуска двигателей и собрать заявки 
от всех желающих приобрести их.

14. Поступившие в Райсельхозсою- 
зы заявки рассматриваются Особой 
Комиссией в составе: представителя 
Сельхозсоюза (он же председатель), 
местного Земотдела и организации 
незаможных селян, и удовлетворяются 
ими в пределах предоставленного пред-

252



Ч. 11 Арт. 111 № 11 Ст. 111

.машин. Незадоволені заявки Районо- 
ьа Комісія, разом зі своїми висновками, 
надсилає Губерніяльному Т-ву с.-г. 
кредиту.

15. Особлива Губерніяльна Комісія, 
передбачена в арт. 12-му цієї інструк
ції, розглядає надіслані Губерніяльному 
Т*ву с.-г. кредиту заявки й задоволь
няє їх у межах можливосте про що 
сповіщає відповідну Райсільгоспспілку.

16. В разі задоволення заявки, ко
лектив чи Т-во через Райсільгоспспіл
ку надсилає Губерніяльному Т ву с.-г. 
кредиту соловекселі, видавані в чер
вінцях на всю суму вартости двигуна 
або динамо-машини, речинцем по пред'
явленні, з жіро відповідних Райсільгосп- 
спілок і слеціяльне зобов'язання, де 
передбачено речинець і порядок випла
ти боргу, згідно з арт. 11 цієї ін
струкції.

17. Соло-векселі й зобов’язання Рай- 
сільгоспспілки надсилають Губерніяль
ному Т-ву с.-г. кредиту. Останнє, пе
ревіривши всі подані документи з фор
мального боку, надсилає через Рай- 
сільгостспілки ордер на одержання 
проданого двигуна або динамо машини.

18. За користування кредиту колек
тив або Т-во виплачує 4% річних, вно
сячи при уплаті обумовленої частини 
боргу: 2% на користь Райсільгоспспіл- 
ки й 2п/0—Губерніяльному Т-ву с.-г. 
кредиту.

14. Паї відповідного Губвиконкому 
внажається за оплачені в міру опла
чування їхньої вартости купівельними 
векселями, одержуваними Губерніяль- 
ними Т вами С.-Г. Кредиту.

20. До фактичної передачі покупцям 
двигунів і динамо-машин останні ли
шаються на місці, де вони знаходяться 
під повною відповідальністю Губвикон- 
комів.

Харків, дня 22-го травня 1924 р.
За Голову Ради Народніх

Комісарів Полоз.
Керуючий Справами Раднаркому Ь'сіа.

Г. в о. Секретаря РНК .1. Дуделіт. 
Оголошено в «Вістях ВУЦВК і ХГВК» від 

12 червня 1924 і»., ч. 131.

варительным распределением количе
ства двигателей и машин. Неудовле
творенные заявки Районная Комиссия 
одновременно со своими заключения
ми препровождает Губернскому Об-ву 
с.-х. кредита.

15. Особая Губернская Комиссия, 
предусмотренная ст. 12 настоящей ин
струкции, рассматривает препрово
жденные Губернскому Об-ву с.-х. кре
дита заявки и удовлетворяет их в 
пределах возможности, о чем опове
щает подлежащий Райсельхозсоюз.

16. В случае удовлетворения заявки, 
коллектив или Т-во через Райсел»-хоз- 
союз препровождает губернскому Об-ву 
с. х. кредита соло-векселя, выдаваемые 
в червонцах на всю сумму стоимости 
двигателя или динамо-машины, сроком 
по пред;явлении, с жиро соответству
ющих Райсельхозсоюзов, и особое обя
зательство, в котором предусматри
вается срок и порядок выплаты долга, 
согласно ст. 11 настоящей инструкции.

17. Соло векселя и обязательства 
Райсельхозсоюзы препровождают Гу
бернскому Об-ву с.-х. кредита. Послед
нее, по проверке всех представленных 
документов с формальной стороны, 
высылает через Райсельхозсоюзы ор
дер на получение проданного двига
теля или динамо машины.

18. За пользование кредитом кол
лектив или Т-во выплачивает 4% го
довых, вносимые при уплате обусло
вленной части долга: 2% в пользу 
Райсельхозсоюза и 2%—Губернскому 
Об-ву с.-х. кредита.

19. Паи соответстзующего Губиспол- 
кома считаются оплаченными по мере 
погашения стоимости их, получаемыми 
Губернскими Об-вами с.-х. кредита по
купательскими векселями.

20. До фактической передачи поку
пателям двигателей и динамо-машин 
последние остаются на месте их на
хождения на полной ответственности 
Губисполкомов.

Харьков, 22 мая 1924 г.
За Председателя Совета

Народных Комиссаров Полоз. 
Управляющий Делами Совнаркома Пега. 
Врид. Секретаря СНК А. Д у делит.

Распубликовано в «Вістях ВУЦВК і 
ХГВК- 12 июня 1924 г., Л* 131.
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Постанова Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету.

112. Про зміну арт. 5 постанови ВУЦВК 
„Про амністію в роковини Міжнародного 
Дня Робітниці—8 березня 1924 року".

Всеукраїнський Центральний Вико
навчий Комітет п о с т а н о в и в :

Арт. 5 постанови своєї від 5 бере
зня 1924 року про амністію в день 
роковин Міжнароднього Дня Робітни
ці—8-го березня 1924 року (36. Узак. 
1924 р., ч. 7, арт. 63) викласти в та
кій редакції:

„5. Працю комісії по пристосуванню 
цієї амністії закінчити не пізніше від 
15 червня б. року*.

Харків, дня 31 травня 1924 р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету ІІетровський.

Секретар ВУЦВК А. Луценко.

Оголошено в „Вістях ВУЦВК і ХГВК" від 
4 червня 1924 р., ч. 125.

Постановление Всеукраинсвого 
Центрального Исполнительного 

Комитета.
112. Об изменении ст. 5 Постановления 
ВУЦИК „Об амнистии вдень годовщины 
Международного Дня Работницы 8 го 

марта 1924 года“.

Всеукраинский Центральный Испол 
нительный Комитет п о с т а н о в и л :

Ст. 5 постановления своего от 5-го 
марта 1924 года „Об амнистии вдень 
годовщины Международного Дня Ра
ботницы 8-го марта 1924 г.“ (Собр. 
Узак. 1924 г., М? 7. ст. 63) изложить 
в нижеследующей редакции:

„5. Работы комиссии по примене
нию настоящей амнистии закончить 
не позже 15 июня с. г.*'

Харьков, 31 мая 1924 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного *

Комитета Петровский.

Секретарь ВУЦИК А. Луценко.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК і 
ХГВК" 4 июня 1924 г., 125.

Постанови Ради Народніх 
Комісарів.

113. Про охорону стародавньої грецької 
колонії «Ольвії».

Розвиваючи постанову свою від 13 
вересня 1921р. „Про охорону рештків 
стародавнього грецького міста«Ольвії»“ 
(36. Уз. 1921 р., ч. 17, арт. 512) і 
змінюючи 3 і 4 пакти зазначеної по
станови—Рада Народніх Комісарів
п о с т а н о в и л а :

1. Оголосити всю територію старо
давньої грецької колонії «Ольвії», що 
прилягає до села Парутино-Іллінське 
Миколаївської Округи на Одещині, за 
національне добро УСРР.

Лрим і пі  к а.  Межі зазначеної 
території визначає Наркомосвіта у 
згоді з Наркомземом.

Постановления Совета Народных 
Комиссаров.

113. Об охране древне греческой коло
нии «Ольвии».

В развитие постановления своего 
от 13 сентября 1921 г. „Об охране 
остатков древне-греческого города 
«Ольвии» (Собр. Узак. 1921 г. № 17. 
ст. 512)" и во изменение 3 и 4 пун
ктов указанного постановления, Со- 
ьет Народных Комиссаров п о с т а н о -  
в ил:

1. Об'явить всю территорию дре
вне-греческой колонии «Ольвии», при 
мыкающую к селу Парутино-Ильин- 
ское, Николаевского Округа, Одесской 
губернии, национальным достоянием 
УССР.

Примечание. Границы указанной 
территории определяются Нарком- 
просом по соглашению с Наркомзе
мом.

254



Ч. 11 Арт. 113—114 Л* 11 Ст. 113—114

2. Заборонити будувати будівлі, за
орювати, розкопувати й взагалі будь- 
як використовувати зазначену в п. 
1-му територію без наукової мети.

3. Покласти на Науковий Комітет 
Наркомосніти загальний нагляд за 
охороноюОльвії *, керовництво розко
пами, видачу дозволів на розколини й 
науковий контроль за ними.

4. Усі речі, здобуті розкопами у 
, Ольвії", вилучається з громадського 
обігуй їх неможна продавати та купу
вати або вивозити за межі УСРР, і во
ни надходять до Археологічного Му
зею УСРР за особливими вказівками 
Наукового Комітету Нар<омосвіти.

5. Переведення розкопів без дозволу 
Наукового Комітету Наркомосвіти, а 
також заховання річей, здобутих роз
копами, підпадають кримінальній від- 
повідальности.

Харків, дня 31 травня 1924 р.

За Голову Ради Народніх
Комісарів М. Полоз.

Керуючий Справами Раднаркому
Ф. Пега.

Т. в. о. Секретаря РНК А. Дудсліт.

Оголошено в .Вістях НУЦВК і ХГВК" від 
18 червня 1924 р., ч. 135.

2. Воспретить возведение построек, 
запахивание, раскапывание и вообще 
всякого рода использование означен
ной в п. 1-м территории не в науч
ных целях.

3. Возложить на Научный Комитет 
Наркомпроса общее наблюдение за 
охраной «Ольвии», руководство рас
копками, выдачу разрешений на рас 
копки и научный контроль за ними.

4. Все предметы, добываемые раскоп
ками в «Ольвии», изымаются из гра
жданского оборота, не могут быть пред
метом купли-продажи или вывозиться 
за пределы УССР и поступают в ар
хеологический музей УССР по особым 
указаниям Научного Комитета Нар
компроса.

5. Производство раскопок без раз
решения Научного Комитета Нарком
проса. а равно сокрытие предметов 
добываемых раскопками, подлежит 
уголовной ответственности.

Харьков, 31 мая 1924 г.

За Председателя Совета
Народных Комиссаров М. Полоз.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Пега.

Врид. Секретаря СНК А. Ду делит.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК і ХГВК" 
от 18 июня 1924 г. Л& 135.

114. Про ліквідацію Всеукраїнскьої Ко
оперативної Ради («Вукорада»).

Касуючи декрета свого від 31-го 
жовтня 1921 року * Про Всеукраїнську 
Кооперативну Раду» (36. Узак. 1921 р.
ч. 22, арт. 625) і постанову від 9-го 
травня 1922 року про зміну арт. з 
того самого декрету «Про Всеукра
їнську Кооперативну Раду» (Зб. Уз. 
1^22 р„ ч. >2, арт. 347), Рада Народ
ній Комісарів п о с т а н о в и л а :  

Всеукраїнську Коооператнвну Раду 
(Вукораду) зліквідувати.

114. О ликвидации Всеукраинского Ко
оперативного Совета («Вукорада»).

В отмену декрета своего от 31 ок
тября 1921 г. «О Всеукраинском Ко
оперативном Сое »(Сбор. Узак. 1921 г.. 
№ 22, ст. 625) и постановления от 
9 мая 1922 г. об изменении ст. 3 того 
же декрета «О Всеукраинском Коопера
тивном Совете» (Сбор. Узак. 1922 г. 
N5 22, ст. 347), Совет Народных 
Комиссаров п о с т а н о в и л :

Всеукраинский Кооперативный Совет 
(«Вукорада») ликвидировать.
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Ліквідацію доручити перевести Го- 
ловкооперкомові при Раді Народніх 
Комісарів УСРР.

Харків, дня 31 травня 1924 року.

За Голеву Ради Народніх
Комісарів М. Полоз.

Керуючий Справами Раднаркому
Ф. Пені.

Т.в.о. Секретаря РИК А. Дуделіт.

Оголошево в „Вістях ВУЦВК і ХГВК“ від 
18 червня 1924 р., ч. 135.

Ликвидацию поручить произвести 
Главкооперко.чу при Совете Народных 
Комиссаров УССк.

Харьков, 31 мая 1924 г.

За Пред. Сов. Нар. Ком. М. Полоз.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Бем.

Врид. Секретаря СНК А. Дуделит.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК и ХГВК” 
от 18 нюня 1924 г., .\в 135.

115. Про порядок розподілу по бібліо
теках України та инших Спілкових Рес
публік друкованих творів, що їх надси
лається в обов'язковому порядку до Укра

їнської Книжкової Палати.

Рада Народніх Комісарів п о с т а н о 
в и л а  затвеодити нижчеподаний поря
док росподілу по бібліотеках Укра
їнської Соціял:стичної Радянської Рес
публіки й инших Спілкових Республік 
25 примірників друкованих творів, що 
їх належить обов'язково подавати до 
Української Книжкової Палати.

Друковані твори, що їх полігра- 
фичні установи надсилають в обов’яз
ковому порядку Українській Книжковій 
Палаті, в числі двадцять п'ятьох примір
ників. згідно з арт. 623 Кодексу законів 
про Народню Освіту (постанова ВУЦВК 
від Зо квітня 1924 року, 36. Уз. 1924 р.,
ч. 10, арт. 97), належить розподіляти 
між бібліотеками й Української Соці- 
ялістичної Радянської Республіки й 
инших Спілкових Республік, послі
довно розсилаючи їх згідно з певною 
нумерацією цих книгозбірень у такому 
їхньому перелікові: 1 2 3 4

1. Українська Книжкова Палата 
(Харків).

2. Російська Центральна Книжкова 
Палата (Москва).

3. Всенародня бібліотека України 
при Всеукраїнській Академії Наук 
(Київ).

4. Публічна Бібліотека імени ЛЕ
НІНА, колишня бібліотека Рум'янців- 
ського Музею (Москва).

115. 0 порядке распределения п» 
библиотекам Украины и других Союзных 
Республик произведений печати доставляе
мых в обязательном порядке в Украин

скую Книжную Палату.

Совет Народных Комиссаров п о с т а 
н о в и л  утвердить нижеследующий 
порядок распределения по библиотекам 
Украинской Социалистической Совет
ской Республики и других Союзных 
Республик 25-ти экземпляров произве
дений печати, подлежащих обязатель
ному представлению в Украинскую 
Книжную Палату.

Произведения печати, доставляемые 
полиграфическими заведениями в обя
зательном порядке 8 Украинскую 
Книжную Палату в количестве двадцати 
пяти экземпляров, согласно ст. 6231 
Кодекса Законов о Народном Просвешс - 
нии (Постановление ВУЦИК от 30 апре
ля 1924 г. С.У. за 1924 г.. К? 1о, 
ст. 97), подлежат распределению межд/ 
библиотеками как Украинской Социали
стической Советской Республики, так 
и других Союзных Республик, в по
следовательности рассылки определен 
ной нумерацией этих книгохранилищ 
в нижеследующем перечне их:

1. Украинская Книжная Палата 
(Харьков).

2. Российская Центральная Книж
ная Палата (Москва).

3. Всенародная Библиотека Украины 
при Всеукраинской Академии Наук 
(Киев).

4 Публичная Библиотека имени 
ЛЕНИНА, бывшая Библиотека Румян
цевского Музея (Москва).
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5. Український Науковий Інститут 
Книгознавства (Київ).

6. Державна Публічна Бібліотека 
імени Короленка (Харків).

7. Державна Публічна бібліотека 
імени Жовтневої Революції (Катери
нослав).

8. Одеська Державна Публічна Біб
ліотека.

9. Російська Публічна Бібліотека 
(Ленінград).

10. Бібліотека Російської Академії 
Наук (Ленінград).

11. Бібліотека Соціялістичної Ака
демії (Москва).

12. Централсна Науково-Шкільна
Бібліотека (Харків).

13. Головна Бібліотека Вищої Шко
ли (міст. Одеса).

14 Бібліотека Всеукраїнської Ко
місії Історії Партії й Жовтневої Ре
волюції (Харків).

15. Публічна Бібліотека імени Ко
роленка (Полтава).

16. Бібліотека Кам'янець-ГІоділь-
ського Інституту Народньої Освіти.

17. Бібліотека Луганського Інститу
ту Народньої Освтіи.

18. Херсонська Центральна Бібліо
тека.

І1». Державна й Університетська
Бібліотека Білорусії (Мінск).

20. Державна Бібліотека Грузії (Ти
фліс).

21. Державна Публічна Бібліотека 
Лзербейджану (Баку).

22. Всенародня Бібліотека України 
(Київ)—2-й примірник.

23. Публічна Бібліотека імени Лені
на (Москва)—2-й примірн.

24. Фонд Міжнароднього Депозиту.
2е-. Виставковий і Вимінний Фонд.

Харків, дня 31 травня 1924 р.

З* Голову Ради Народ, міх
Комісарів М Полоз.

Керуючий Справами Раднаркому Нем,

Т. в о Секретаря РНК .1. Дуоілті.

Оі. д. ш*но в <Ві<тя\ ВУНВК и ХГВК» під 
І4 червня 11*24 і»., ч. 185.

5. Украинский Научный Институт 
Книговедения (Киев).

6. Государственная Публичная Би
блиотека имени Короленко (Харьков).

7. Государственная Публичная Би
блиотека имени Октябрьской Револю
ции (Екатеринослав).

8. Одесская Государственная Пу
бличная Библиотека.

9. Российская Публичная Библиоте
ка (Ленинград).

10. Библиотека Российской Академии 
Наук (Ленинград).

11. Библиотека Социалистической 
Академии (Москва).

12. Центральная Научно - Учебная
Библиотека (Харьков).

13. Главная Библиотека Высшей 
Школы (гор. Одесса).

14. Библиотека Всеукраинской Ко
миссии по истории Партии и Октябрь
ской Революции (Харьков).

15. Публичная Библиотека имени 
Короленко (Полтава).

16. Библиотека Каменец-Подольско- 
го Института Народного Образования.

17. Библиотека Луганского Институ
та Народного Образования.

18. Херсонская Центральная Библио
тека.

19. Государственная и Университет
ская Библиотека Белоруссии (Минск.)

20. Государственная Библиотека Гру
зии (Тифлис).

21. Государственная Публичная Би
блиотека Азербейджана (Баку).

22. Всенародная Библиотека Украи
ны (Киев)—2-ой экз.

23. Публичная Библиотека имени 
Ленина і Москва)-2-ой экз.

24. Фонд Международного Депозита.
25. Выставочный и Обменный Фон,:.

Харьков. 31 мая 1924 г.

За Председателя Совета
Народных Комиссаров М. I/одо*

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Нем

Врид. Секретаря СНК .1. Дуделит.

Распубликован-* в «Витях ВУЦВК и ХГВК 
от 18 нюня 11*24 г.. Ле 135.
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116. Штати Центрального Будинку інва
лідів імени 5-их роковин Червоної Армії.

Рада Народніх Комісарів п о с т а 
н о в и л а  затвердити й надати чин
ности нижчеподаним штатам Цент
рального Будинку Інвалідів імени 5-их 
роковин Червоної Армії на 150 ліжок, 
відповідно до штатів військових шпи
талів на те саме число ліжок, уста
новление наказом Рев. Військ. Ради 
Спілки Республік Ч. 1911 за 1922 рік.

1. Відділ Меди чини
Головний лікар............................ 1
Ординаторів................................ 3
Фармацевт .................................. 1
Аптечний служник....................... 1
Санітарів і доглядачів . . . 18
Сестер-жалібниць....................... 8
Дезинфектор .............................. 1

33
П. Відділ Адміністраційний.

Зав. Господарства . . . . 1 чол.
Старший діловод........................
Лікарський помічник по медич-

1 »

ній канцелярії.......................... 1 »
Рахівник ...................................... 1 »
Старший кімнатний доглядач 1 »
Молодших » * 3 »
Кастелян річовий........................ 1 »
Голяр ...................................... 1 »
Коморник .................................... 1 »
Артільник ................................... 1 »
Куховар ....................................... 1 »
Помічник куховара...................... 1
Служник для куховарні . . 1 »
Перемивачок .............................. 2 »
Ремісник...................................... 1
Робітник ...................................... 1 •
Сторожів............................. • . 3
Погонич....................................... 1 >

23
ПІ. ІІолітсклад.

Педагог........................................ 1
Політичний керовник . . . . 1

2
Разом . . . 58 осіб

Харків, дня 2 червня 1924 р.
За Голову Ради Народніх Комісарів

М. Полоз.
Керуючий Справами Ради Народніх 

Комісарів Ф. Ь'сіа
Т. в. о. Секретаря РНК А. Дуделіт. 
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116. Штаты Центральн. Дома Инвалидов 
имени 5 й годовщины Красной Армии.

Совет Народных Комиссаров п о с т а 
н о в и л  утвердить и ввести в действие 
нижеследующие штаты Центрального 
Дома Инвалидов имени 5-й годовщины 
Красной Армии на 150 коек, приме
нительно к штатам военных госпи
талей на то же количество коек, уста
новленным приказом Рев. ьоен. Совета 
Союза Республик № 1911 за 1922 г.

1. Отдел Медицинский.
Главный врач . . . . 1
Ординаторов . . . . 3
Фармацевт....................... 1
Аптечный служитель . 1
Санитаров и сиделок . 18
Сестер милосердия . . 8
Дезинфекторов . . . 1

33 ч.
II. Отдел Административный.

Завхоз .............................. 1
Старший делопроизвод. 
Лекарский помощник по

1

медицинской канц. . 1
Счетовод ......................... 1
Старш палати, надзир. 1
Младш. >* » 3
Кастелян иешевой . . 1
Парикмахер . . . . 1
Кладовщик....................... 1
Артельщик....................... 1
Повар............................... 1
Помощник повара . . 1
Служитель для кухни . 1
Судомоек . . . . . 2
Мастеровой . . . . 1
Рабочий ........................... 1
Сторожей ........................ 3
Повозочный . . . . 1

23 ч.
/II. Политсостав

Учитель .......................... 1
Политич. руководитель 1

2
Всего . . . 58 чел

Харьков, 2 июня 1924 г.
За Пр едседателя Совета Народных

Комиссаров М. Полоз.
Управляющий Делами

Совнаркома Ф. Вейі.
Врид. Секретаря СНК А. Дудслит.
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117. Про штаты Придеснянськоі Досвідно-
Байрачної Станції

Рада Народніх Комісарів постанови
ла затвердити й надати чинности 
нижчеподаному тимчасовому штатному 
розкладу Придеснянськоі Досвідно- 
Байрачної Станції:
Завідувач Станції . . . .  1
Помічник Завідувача Станції 1 
Старший фахівець гідротехніки 1 
Старший фахівець лісомелі

оратор . .   1
Метеоролог . . . .  1
Наглядач ... 1
Зав. господарства .......................  1
Діловод .........................................  1

Разом . . . * 8 
Харків, дня 2 череня 1924 р.

За Голову Ради Народніх 
Комісарів .1/. Иолоі 

Керуючий Справами 
Раднаркому Ф. 1>сш 

Т. в. о. Секретаря РНК .1. ,{уОсмт.

Постанова Всеукраїнського Цей 
грального Виконавчого Комітету.

118. Про форму й порядок видачі по
свідчень для ссобливо відповідальних

робітників.
Всеукраїнський Центральний Вико 

навчий Комітет п о с т а н о в и в :
1. Постанови ВУДОК й РНК від 30-го 

серпня 1921 р. <лб. Уз. за 1921 р,
ч. 16. арт. 498) і ВУЦИК від 10 лютого 
1923 р. (36. Уз. за Ь23 р ч. 5, 
арг. «5) «Про посвідчення для особ 
диво ьі шоьідальних робітників» с к а -  
с у в а т и.

2. Надати Раді Народніх Комісарів 
право виробити, стосовно до поста 
мови РНК Р^ФРР від 13 лютого 1924 р. 
• Про порядок видачі посвідчень чле
нам Уряду*, форму посвідчень і за
твердити інструкцію про порядок ви 
дачі таких.

Хармв, дня 4 червня 1924 р 
Готова Всеукраїнського Центр. 

Виконавчого Комітету Ппировеькнн.

Секретар ВУЦВК .1. Луценко.
Оголошено в «Вістях ВУЦВК і ХГВК» віл 

14 червня 1924 і*., Ч. 133.

117. 0 штатах ІІридесненской Опытно-
Овражной Станции.

Совет Народных Комиссаров поста
новил утвердить и ввести в действие 
нижеследующее временное штатное 
расписание Придесненской Опытно- 
Овражной станции:
Заведующий Станцией . . . . .  \
Помощник заведующего станцией . 1
Старший специалист гидротехник . 1

„ лесомелиоратор 1

Метеоролог . . .....................1
Наблюдатель....................................... 1
Завхоз.............................. • . . .  \
Делопроизводитель ............................  1

В с е г о  ~ ! 8 
Харь ов. 2 июня 1924 г.
За Председателя Совета Народных 

Комиссаров М. Полоз. 
Управляющий Делами Совнаркома

Ф. Лем.
Врид. Секретаря СНК .1. ,ХуОслшн.

Постановление Всеуьраинсного Цен
трального Исполнительного Коми

тета.
118. О форме и порядне выдачи удосто
верений особо-ответственным работникам.

Ьсеукраипский Центральный Испол
нительный Комитет п о с т а н о в и л :

1. Постановления ВУЦИК и СНК 
от 30 августа 1921 г. (Собр. 
Узак. за 1^21 г., N5 16. ст. 498) и 
ВУЦИК от 10 февраля 1923 г. (Собр. 
Узак. за 1923 г., № 5 ст. 95) „Об удо
стоверениях для особоответственных 
работников1' отменить.

2. Предоставить Совету Народных 
Комиссаров право выработать, приме
нительно к постановлению СНК РСФСР 
от 13 февраля 1924 г. ,,0 порядке 
выдачи удостоверений членам Прави
тельства", форму удостоверений и 
утвердить инструкцию о порядке вы
дачи таковых.
Харьков. 4 июня 1924 г.
Председатель Всеукраинского Цен

трального Исполнительного Ко
митета Петровский. 

Секретарь ВУЦИК А. Луценко. 
Распубликовано в «Вістях ВУЦВК нХГЫС» 

от 14 нюня 1924 г . \? 133.
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Постанови Всеунраїнсьного Цен
трального Виконавчого Комітету та 

Ради Народніх Комісарів.
119. Про затвердження нової редакції 
пакту «г» артикулу VI постанови Все
українського Центрального Виконавчого 
Комітету та Ради Народніх Комісарів 
від 23 лютого 1924 р. „Про зміну арт. 
арт. 24 і 29 Тимчасового положення про 

місцеві фінаси'*.
Всеукраїнський Центральний вико

навчий Комітет і Рада Народніх Ко
місарів п о с т а н о в и л и :

Пакт <-г» артикулу VI постанови 
ВУЦВК і РНК від 23 лютого 1924 р. 
<ІІро зміну арт. арт. 24 і 29 Тимча
сового положення про місцеві фінанси» 
(36. Уз. за 1924 р. ч 7, арт. 62), 
викласти в такій редакції:

«Збір за видачу витягів і довідок із 
метричних і реєстраційних книг, пе
редбачений постановою ВУЦВК від 
17 січня 1923 р. (Зб. Уз. за 1923 р., 
ч 3, арт. 52), стягати в розмірах, 
установлених постановою ВУЦВК і 
РНК від 6 лютого 1924 р. «Про змен
шення ставок місцевого збору за ви
дачу витягів і довідок із метричних і 
реєстраційних книг» (Зб. Уз. 1924 р,
ч. 6. арт. 41).

Харків, дня 4 червня 1924 р.
Голова Всеукраїнського Центр.

Виконавчого Комітету Петрова,кий.

ґ. в. о. Голови Ради Народніх
Комісарів М. Полоз. 

Секретар ВУЦЗК /1. Луценко.
Оголошено в .Вістях ВУЦВК і ХГВК“ 

під 14 червня 1'.»24 р., ч. 133.

120. Про утворення онругових запасо- 
ьих фондів.

На підставі арт. 1-го закону від 
12 листопаду 1923 р. «Про надання 
чинности Тимчасовому Положенню про 
місцеві фінанси» («Вестник ЦИК, СНК 
и СТО» Ч. 11, за 1923 р.) і на роз
виток арт. 134 Тимчасового Положення 
про місцеві фінанси, Всеукраїнський 
Центральний Виконавчий Комітет і

Постановление Всеуираинского 
Центрального геполнительного Ко
митета и Совета Народных Комис

саров.
119. 06 утверждении новой редакции 
пункта ,.г“ статьи УІ-й постановления 
Всеуираинского Центрального Исполни
тельного Комитета и Совета Народных 
Комиссаров от 23 февраля 1924 года 
,,06 изменении ст.ст. 24 и 29 Времен
ного Положения о местных финансах*4.

Всеукраинский Центральный Испол
нительный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров п о с т а н о в и л и :

Пункт «г» статьи VI постановления 
ВУЦИК и СНК от 23 февраля 1924 г. 
„Об изменении ст.ст. 24 и 29 Времен
ного Положения о местных финансах*, 
(Собр. Узак. за 1924 год), № 7, ст. 62, 
изложить в следующей редакции: 

«Сбор за выдачу выписей и справок 
из метрических и регистрационных 
книг, предусмотренный постановлением 
ВУЦИК от 17-го января 1923 года 
(Собр. Узак. за 1923 год, N2 3, ст. 52) 
взыскивать в размерау, установленных 
постановлением ВУЦИК СНК от 6-го 
февраля 19/4 года <05 уменьшении 
ставок местного сбора за выдачу вы
писей и справок из метрических и 
регистрационных книг» (Собр. Узак. 
1924 г., N2 6, ст. 41).

Харьков, 4 июня 1924 г. 
Председатель Всеукраинского Цен- 

тралыого Исполнительного Ко
митета Петровский.

Вр.исп. об. Председателя Совета 
Народных Комиссаров М. Полоз. 
Секретарь ВУЦИК .1. Луценко.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК и 
ХГВК- от И июня 1921 г.. .V №.

120. Об образовании окружных запасных 
фондов.

На основании ст. 1-й закона от 
12 ноября 1923 года „О введении в 
дей;твие Временного Положения о 
местных финансах" («Вестник ЦИК, 
СНК и СТО» № 11, за 1923 год) и в 
развитие ст. 134 Временного Положе
ния о местных финансах, Всеукраин
ский Центральный Исполнительный
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Рада Народніх Комісарів п о с т а н о 
в и л и :

1. Надати право Губерніяльним 
З'їздам Рад утворювати замісць єди
ного Губерніяльного запасового фон
ду, передбаченого арт. 134 Тимчасо
вого Положення про місцеві фінанси, 
окремі запасові фонди: губерніяльні і 
округові, згідно з числом округ в гу- 
бсрні з тим, шоб губерніальний за- 
пасовий фонд призначався на потреби, 
передбачені арт. 134 і имчасового По
ложення про місцеві фінанси, а окру
гові- на гі самі потреби за бюдже
тами округовим і міським (за винят
ком губерніяльного міста) й районо 
ним.

2. Відрахування до округового за
пасового фонду робити з загальної 
суми видатків бюджетів Окрвиконкому, 
окрміста, заштатних міст і райвикон 
комів даної округи.

3. Розмір відрахувань до округо
вого фонду встановлює щорічно Губер
ніальний З'їзд Рад залежно від міц- 
ности округ і дефіцітности окремих 
самостійних бюджетів, що ввіходять до 
їхнього складу, й не може перевищу
вати загалом з відрахуваннями до гу
берніяльного фонду кінцевих 5% за
гальної суми видатків до кожного бю
джету, встановлених арт. 134 Тимча
сового Положення про місцеві фінанси.

4. Порядок розподілу округових за- 
ьасових фондів і звітности по - Н И Х  

визначається спеціальними правилами, 
шо їх видає Народній Комісаріат Фі
нансів (арт. 134 Тимчасового Поло
ження про місцеві фінанси).

Харків, дня 4 червня 1924 р.

Голова Всеукраїнського Центр. 
Виконавчого Комітету ІІтровський.

Комитет и Совет Народных Комиссаров 
п о с т а н о в и л и :

1. Предоставить право Губернским 
С'ездам Советов образовывать вместо 
единого Губернского запасного фонда, 
предусмотренного ст. Л ЗА Временного 
Положения о местных финансах, от
дельные запасные фонды: губернский 
и окружные, по числу входящих 
в состав губернии округов, с тем, 
чтобы губернский запасный фонд пред
назначался на цели, предусмотренные 
ст. 134 Временного Положения о 
местных финансах, а окружные — 
на те же цели по бюджетам окруж
ному, городским (за исключением гу
бернского города) и районным.

2. Отчисления в окружный запасный 
фонд производить из обшей суммы 
расходов по бюджетам Окрисполкома. 
Окргорода, заштатных городов и Рай
исполкомов данного округа.

3. Размер отчислений в окружный 
фонд устанавливается ежегодно Губерн
ским С‘ездом Советов в зависимости 
от мощности округов и дефицитности 
входящих в состав их отдельных 
самостоятельных бюджетов, и не может 
превышать в обшей сложности с 
отчислениями, производимыми в гу
бернский фонд, предельных 5 °/о общей 
суммы расходов по каждому бюджету, 
установленных ст. 134 Временного 
Положения о местных финансах.

4. Порядок распределения окружных 
запасных фондов и отчетности по ним 
определяется особыми правилами, изда
ваемыми Народным Комиссариатом 
Финансов (ст. 134 Временного Поло
жения о местных финансах).

Харьков, 4 июня 1924 г.

Председатель Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Ко

митета Петровский.

Председатель Совета Народных
Комиссаров И. Чубарі,.

Секретарь ВУЦИК. А. Ь у цепко.

Распубликовано в «Вістях ВЦНК и ХГВК 
13 июня 1924 г., .V: 132.

Голова Ради Народніх
Комісарів />*. Чубар.

Секретар ВУЦВК А. Ну цен ко.

Оголошено н «Вігіях НУЦВК і ХГВК* від 
13 •іоі»иіія 1921 г*-, ч- 132.
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121. Про зміну арт. 2-го «Положення про 
чужоземців в УСРР і порядок набування 

і втрати українського громадянства».

Змінюючи затверджене Всеукраін 
сі ким Центральним Виконавчим Комі 
тетом від 28-го березня 1922 року 
«Положення про чужоземців 8 УСРР 
і порядок набування і втрати укра
їнського громадянства» (36. Уз. 
1922 р. ч. 14, арт. 237), Всеукраїн
ський Центральний Виконавчий Комі
тет і Рада Народніх Комісарів п о- 
с т а н о в и л и :

Арт. 2-й цього Положення і відділу
2-го) «Про докази чужоземного гро
мадянства» викласти так:

«Арт. 2-й. Доказом чужоземного 
громадянства с закордонні паишорти 
або (інші чужоземні документи, видані 
законновповноважними на те урядо
вими особами, установами й диплома
тичними представництвами чужозем
них держав за кордоном і візовані 
встановленим порядком повноважни
ми радянськими представництвами, а 
також документи, видані законно
вповноважними на те дипломатичними 
Й консульськими представництвами 
чужоземних держав в УСРР і СРСР, 
яким це право надано на підставі 
договорів, або за якими це право 
визнав Уряд СРСР*.

Харків, дня 4-го червня 1924 р. 
Голова Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого
Комітету ІІп)і]і»бСькиіі.

Заст. Голови Ради Народніх 
Комісарів М. ВлоОн мирський.

Секретар ВУЦВК А. Луценко.
Оголошено в „Вістях ВУЦВК і ХГВК" 

віл 13-го червня 1924 р.„ ч. ІЗ?.

121. Об изменения с?. 2-й «Лея- жени я об 
иностранцах в УССР и порядке приоб
ретения и утраты украинского граждан

ства».

Во изменение утвержденного Все- 
украинским Центральным Исполни
тельным Комитетом 28 го марта 1922 
года «Положения об иностранцах в 
УССР и о порядке приобретения и ут
раты украинского гражданства» (С. У. 
1922 г., Л* 14, ст 237), Всеукраин- 
ский Центральный Исполнительный 
Комитет и Совет Народных Комисса
ров п о с т а н о в и л и :

Изменить статью 2-ую этого Поло
жения (раздела 2-го) «<0 доказатель
ствах иностранного гражданства» сле
дующим образом:

«Ст. 2 я. Доказательством иностран
ного гражданства служат иностран
ные паспорта или другие иностран
ные документы, выданные законно- 
уполномоченными на то должностны
ми лицами, учреждениями и диплома
тическими представительствами ино
странных государств за границей и 
визированные в установленном поряд
ке полномочными советскими предста
вительствами, а также документы, вы
данные законноуполномоченными на 
то дипломатическими и консульскими 
представительствами иностранных го
сударств в УССР и СССР, коим это 
право предоставлено на основании 
договоров, или за коими это право при
знано Правительством СССР».

Харьков, 4 июня 1924 г.
Председатель Исеукраинского Цен

трального Исполнительного Комите
та Петровский.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров М. Владимирский.
Секретарь ВУЦИК А. Луценко.

Распубликовано в «Вістях ВУЦВК іХГВК* 
от 13 июня 19?4 г. М 132

,-г-г̂ -гвх • г .шак. -ггт--

Видання Народнього Комісаріату Юстиції 

Намовлення ч. 0024. Тир. 10000 іір.

Харьгон. Тиио-.иітография У ВО. имени Фрунае. Донец • Явхаржевскяя улица. № б.

Издание Народного Комиссариата Юстиция.
■ ЧВЛІАМПНРЖЛБаЖ8ЯШІ >■■■ ДВ~-Я»га—глстям»

Наказ .4» І32Я Ті'раж 10000 *к.
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Яуо‘*тпр: $ах кро)ч, ідмойтгс*)

1-е ВИДАННЯ (офіційне)

З Б І Р Н И К
УЗАКОНЕНЬ ТА 

РОСПОРЯДЖЕНЬ
Робітннче-Селянського Уряду України 

1924 р.

[345 (47.71) (003))
Лррлгтории всех стран, соедихіОтес»

1-е ИЗДАНИЕ (оффицнальное)

С О Б Р А Н И Е
УЗАКОНЕНИЙ И 

РАСПОРЯЖЕНИЙ
Рабоче-Крест. Правительства Украины 

1924 Г.

10 липня 1924 р. Ч, 12 ВІДДІЛ ПЕРШИЙ 10 июля 1924 г. № 1 2  Отдел ПЕРВЫЙ

З М І С Т
Постанови 141К (8 і г резня, 28 травня, 

2 червня 1 24 *.).

122. Штат» Переднього Комісаріату Робіт- 
ннчс-Селямської Інспекції.

123. Правила стягання місцевого збору за 
ветеринарно-санітарний огляд худоби 
й сировинних тваринних продуктів.

124. Про ліквідацію відомчих кас установ, 
що знаходяться на державному й 
місцевому бюджеті.

СОДЕРЖАНИЕ
Постановления СП К (8 чарта,

29 мая, ь июня 1924 г.).

122. Штаты Народного Комиссариата Ра
боче-Крестьянской Инспекции.

123. Правила взимании местного сбора за 
ветеринарно-санитарный осмотр скота 
и сырых животных продуктов.

124. Об упразднении ведомственных касс 
учреждений, состоящих на государ
ственном и местном бюджете.

Постанови Ради Народніх Комі
сарів.

122. Штати Наооднього Комісаріату Ро- 
бітниче-Селянської Інспекції.

Рада Народніх Комісарів п о с т а 
н о в и л а  затвердити нижчеподану 
структуру й штати Народнього Комі
саріату Робітниче-Селянської Інспекції:

А. Колегія.

Народній Комісар............................   1
Заступник Наркома ....................... 1
Членів Колегії..................................З
Секретар Наркома .........................1

6

І. Загальний Відділ.

Начальник Відділу......................  1
Заступник ....................................... 1

2

Постановления Совета Народных 
Комиссаров.

122. Штаты Народного Комиссариата 
абоче-К рестьянской Инспекции.

Совет Народных Комиссаров п о с т а 
н о в и л  утвердить нижеследующие 
структуру и штаты Народного Комис
сариата Рабоче-Крестьянской Инспек
ции:

А. Ко.иешя.

Народный Комиссар............................ 1
Зам. Наркома.....................................1
Членов Коллегии............................... 3
Секретарь наркома...........................1

6

I. Общий Отдел.

Начальник Отдела . . ......................1
Заместитель ....................................  1

2

263



Ч. 12 Арт. 122

а) Загальнії Канцелярія Наркомату.

Завідувач канцелярії ..................................... 1
Наказист ... .........................................1
Діловод 1 розр.................................... 1

„ 2 „  4
Конторист .......................................... 1
Реєстраторів ...................................... 2
Машиністок (з них 1 с т а р ш а ) . . .  10
Експедитор .......................................  1
Кур'єрів ............................................... 4

23

о)Організаційно-Інструкторсьх. Вюоіл.

Завідувач .........................................................1
Старший інспектор.............................1
Інспектор ........................................... 1
Статистик .......................................... 1
Архівар ...............................................1

5

в) Інформаційно-Видавничий Відділок.

Завідувач .......................................... 1
Інспектор-кореспондент . . . . 1 
Бібліотекар........................................ 1

З

а) Общая Канцелярия Наркомата.

Завед. канцелярией ...................................  1
Приказист ........................................  1
Делопроизводитель І разр. ... 1

.. 2 „ ... 4
Конторщик.................................. 1
Регистраторов .................................  2
Машинисток (из них 1 старш.). 10
Экспедитор ...................................... 1
Курьеров •.................................. 4

25

б) Организационно-IIнапрукт. Отдел.

Заведующий .................................... 1
Старший инспектор.......................... 1
Инспектор..........................................1
Статистик ........................................  1
Архивариус....................................... 1

5

в) Информац.-Издательск. Отделение.

Заведующий................................. * 1
Инспектор-корреспондент . . . 1
Библиотекарь .................................  1

3

») Коиторисово Касовий Відділок.

Головний бухгалтер ......................... 1
Бухгалтер .......................................... 1
Рахівник .............................................1
Касир.................................................. 1

4

д) Господаїкький Відділок. 

Завідувач (він же управит. будинків) І
Діловод............................................... 1
Агент для доручень........................... 1
Шофер................................................1
Візників ...............................................2
Палівник ............................................ 1
Пом. палівника ..................................1
Швейцар ............................................ 1
Двірник ...............................................1
Убиральниць ....................................  4

14
Разом в Загальному Відділові 53 особ.

*) С.четно-Кассовое Отделение.

Главный бухгалтер ........................  1
Бухгалтер ................................. 1
Счетовод . •................................. 1
Кассир .............................................. 1

4

д) Хозяйственное Отделение.

Завед. (он же управ, домами). . 1
Делопроизводитель .......................  1
Агент для поручений .................... 1
Шоффер .............................. 1
Кучеров .............................  2
Истопник .............................  1
Пом. истопника ................................1
Швейцар........................................... 1
Дворник .............................  1
Уборщиц............................................4

14
Итого по Общему Отделу ... 53 ч.
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II. Інспекційний Відділ.

Начальник Інспекційного
Відділу- Член Колегії

а) Торговельно Промислова інспекція.

Керуючий Інспекцією...................... 1
Заступник керуючого.......................1
Пом. керуючого (ст. іспектор.) . 2
Старших інспекторів .......................4
Інспекторів......................................12
Пом. інспекторів...............................6

~

6} Сільсько-Господарська Інспекція.

Керуючий .........................................І
Заступник керуючого...................... 1
Старших інспекторів ...................... 4
Інспекторів....................................... 6
Пом. інспекторів..............................З

15

в) Лдміністраційни Інспекція.

Керуючий Інспекції..........................1
Заступник керуючого...................... 1
Старших інспекторів ...................... 2
Інспекторів....................................... 6
Пом. інспекторів.............................. 2

12

») Культурно-Соціяльна Інспекція

Керуючий Інспекцією...................... 1
Заступник керуючого...................... 1
Старших інспекторів ...................... 4
Інспекторів....................................... 5
Пом. інспекторів.............................. З

14

II. Инспекционный Отдел.

Начальник Инспекционного
Отдела—член Коллегии

а) Торгово-Промышленная Инспекция.

Управляющий Инспекцией . . . 1
Зам. управляющего.......................... 1
Помощи, правл. (ст. инспект.) . 2
Ст. инспекторов.................................4
Инспекторов ................................... 12
Пом. инспекторов ............................  6

26

б) Сельско-Хозяйственная Инспекция.

Управляющий ...................................1
Заместит, управляющего . . . . 1
Старш. инспекторов ........................ 4
Инспекторов ....................................  6
Помошн. инспекторов....................... 3

15

в) АОминистр. Инспекция.

Управляющий Инспекцией . . . 1
Заместит, управляющего . . . . 1
Ст. инспекторов ...............................  2
Инспекторов ..................................... 6
Помошн. инспекторов...................2

12

») Культ урно Социальная Инспекция.

Управляющий Инспекцией . . . 1
Замест. управляющего-................... 1
Старш. инспекторов . . 4
Инспекторов .................... . . . .  5
Помощи, инспекторов....................... 3

14

()) Фінансова Інспекція. ()) Финансовая Инспекция.

Керуючий Інспекцією......................1
Заступник керуючого інспекцією 1
Старших інспекторів ...................... 8
Інспекторів.......................................8
По*, інспекторів............................... 4

Управляющий Инспекцией . . . 1
Замест. управл. инспекцией . . 1
Старш. инспекторов ........................  8
Инспекторов .....................................  8
Помощи, инспекторов....................4

22

Разом в Інспекційному Відділі . 84

22

Итого по Инспекционному Отд. 89 ч.
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III. Військова Інспекція.

Начальник Інспекції ..........................
Заступник начальника інспекції
Старших інспекторів .........................
Інспекторів.........................................
Пом. інспекторів................................

IV. Юридичний Відділок.

Завідувач юридичної частини .
Юрисконсультів.................................
Діловодка машиністка . . . . . .

Заступник начальника відділу .
Секретар ...........................................

керування.

Завідувач відділку ............................
Заступник завід, відділку (стар-

ший інструктор) ............................
Старших інструкторів........................
Інструкторів ........ ..............................
Пом. інструкторів...............................

6) 2-й Відділок рахівництва
звітностн.

Завідувач відділку ............................
Заступник завід, відділку (стар-

ший інструктор) ............................
Старших інструкторів........................
Інструкторів ......................................
Пом. інструкторів..............................

Завідувач відділку ............................
Заступник завід, відділку (стар-

ший інструктор) ......................... ..
Старших інструкторів.......................
Інструкторів ......................................
Пом. інструкторів............................

Р а з о м  .................
Усього 206 осіб (з них 3

Колегії).
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III. Воєнная Инспекция.

Начальник Инспекции ................. . 1
Замест. начальн. Инспекции . . . 1

Старш. инспекторов .................... . 5
Инспекторов ................................. 8
Помошн. инспекторов . г

17

IV. Юридическое Отделение.

Завед. юридич. частью . . . . 1
Юрисконсультов........................... . 5

Делопроизв.-машинистка . . . . 1
7

V. Отдел по улучшению госаппарата.

Начальник отдела — член Коллегии
Замест. нач. отдела .................... . 1
Секретарь .................................... . 1

2

а) 1-е Отвел, по улучил, техники
управления.

Завед. отделением ...................... 1

Зам. зав. отд. (ст. инструкт). . 1
Старш. инструкторов ................... . 3
Инструкторов ............................... . 4
Помошн. инструкторов ... 3

12

6) 2-е Отделение по счетоводству и
отчетн.

Завед. отделением . . . . . . . .  1

Зам. зав. отдел, (стар, инстр.) . 1
Старш. инструкторов .................. . 3
Инструкторов ............................... . 4
Помошн. инструкторов . . . . 3

1 2

в) 3-є Отделение труда и производства.

Завед. отделением ..................... . 1

Зам. зав. отдел, (стар, инстр.) . 1
Старш. инструкторов .................. . 2
Инструкторов .............................. . 2
Помощи, инструкторов . . . . 2

8
И т о г о  •  • ■  3 5

Всего 206 чел. (из коих 3 
Коллегии).

члена
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Окрім того, понадштатних студен- 
тів-стажорів:

В Інспекційному Відділові . .17 
У відділові поліпшення держ- 

апарату ..................................  8

Примітка. Оплату робиться 
тільки за відрядження з фонду зар
платні штатних співробітників 
НКРСІ. .

Ш Т А Т И
Губерніальних Відділів Робітниче- 

Селямської Інспекції.

•
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Зав Губ. Р. С I. . . . 1 1 1 1 1 1

Зест. Знв. Губ. РСІ 1 1 1 1 1 1

Зав. Знгальн. Відділку 1 1 1 1 1 —

Пом. Зав. Іиспск. Від.
ио Фінанеов Від.. . 1 1 1 1 1 —

Гтарішіх^Інспскторів . 1110 7 6 5 і

Інспекторів (в НИХ 1 :и-
Форматор) ............... 1311 9 7 6

ІІОМ. Інспекторів . . 1 3 3 3 2 3

Рахівників 2| 1 * —

Юрисконсульт . . . . 1 1 1 1

Секретар ..................... 1

Діловод ....................... 1 1 1 1

Реєстратор ................. 1 1 1 —

Бухгалтер-касир . . . . 1 1 1 І -

Маиіиністок.................. 3 3 3 2і 2
•>

Кур'єрів......................... о•» *> о 1 *
Сторож-убиральніїк . . 1 1 1 1

Візник........................... 1 1 1 1 1 1 1

1“
40 35

1
ЗО

Р
25

Кроме того, сверхштатных студен- 
тов-стажеров:

В Инспекционном Отделе ... 17 
в Отделе по улучшению гос. 

аппарата...................................  8

25

Примечание. Оплата произво
дится лишь за командировки из 
фонда зарплаты штатных сотруд
ников НКРКИ.

Ш Т А Т Ы
Губернских Отделов Рабоче-Крестьянской 

Инспекции.
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Зав. Губ. РКИ . . . . 1 1 1 11 1

Зам. Зав. Губ. РКИ . . 1 1 г 1 1 1

Зав. Общ. Отделен. . . 1 I 1 і 1 —

Пом. Зав. И неп. Отд
по Фнн. Отд............... 1 1 1 1 1 —

Старш. инспектор . .
1

10 7 в 5 7

Инспекторов (из коих
1 иыфор.)..................

• 11 9 7 4 6

Пом. Инспекторов . . . 4 3 з 3 2 3

Счетоводов .................. 2 1 1 1 —

Юрисконсультов . . . 1 1 1 1 1

• 1

Делопроизводитель . . 1 » ■ 1 1

Регистратор ................. 1 1 1 1 —

Бухгалт.-кассир . . . 1 і 1 1 —

Машинисток................... 8 3 3 2 2

Курьеров........................ 2 2 2 1 1

Сторож -уборщик. . . . 1 1 1 1 —

Кучеров.......................... 1 1 1 1 1

45 40 35 30|25 |гт.
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Ш Т А Т И

Відділку Військової Інспекції (XIV Кор
пусу в м. Київі).

Начальник Відділку . . 1
Старших Інспекторів . . 2
Інспекторів . . . . .  3
Секретар ........................ . 1

Усього . 7 осіб.
Харків, дня В березня 1024 р.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

Керуючий Справами
Рад наркому Ф. Нем.

Т.в.о. Секретаря РНК А. Дубе літ.

Ш Т А Т Ы

Отделения Военной Инспекции (XIV Кор
пуса в г. Киеве).

Нач. Отделения................1
Старш. Инспекторов . . 2
Инспекторов ..................... 3
Секретарь ........................ 1

7 чел.
Харьков, В марта 1924 г.

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Чубаръ.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Нем.

Врид. Секретаря СНК А. Дубе лит.

123. Правила стягання місцевого збору 
за ветеринарно-санітарний огляд худоби

й сировинних тваринних продуктів.

На підставі арт. 3-го постанови 
Центрального Виконавчого Комітету 
й Ради Народніх Комісарів Спілки 
РСР від 8-го лютого 1924 року («Из
вестия ЦИК“ за 1924 р., № 34) Рада 
Народніх Комісарів Української Со- 
ціялістичної Радянської Республіки 
постановила затвердити й надати чин
ности нижчеподаним правилам стягання 
місцевого збору за ветеринарно-сані
тарний огляд худоби й сировинних 
тваринних продуктів:

1. Збір за ветеринарно санітарний 
огляд можна накладати на підставі по
станови Губерніяльних З'їздів Рад або 
сесійних засідань Губвиконкомів на 
такі категорії худоби, призначеної 
для торговельно-промислової мети, а 
саме: а) велику рогату худобу (бики, 
воли, корови, буйволи, ялівки, бузівики 
й телята); б) дрібну худобу (вівці, 
кози й свині); в) тяглову худобу (коні, 
верблюди, осли, ослюки), а також і 
П сировинні тваринні продукти (м'ясні 
тулуби й їхні частини, лій, солонина, 
телячі шлунки, (кендюхи), сечеві мі
хури, кишки, вселякі необроблені 
шкіри, кістки, роги, ратиці, вовну, 
волосся, гриви й хвости, тетину).

123. Правила взимания местного сбора 
за ветеринарно-санитарный осмотр скота 

и сырых животных продуктов.

На основании ст. 3-й постановления 
Центрального Исполнительного Коми
тета и Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР от 8-го февраля 1924 г. 
(«Известия ЦИК» за 1924 г., № 34) 
Совет Народных Комиссаров Укра
инской Социалистической Советской 
Республики постановил утвердить и 
ввести в действие нижеследующие пра
вила взимания местного сбора за вете
ринарно-санитарный осмотр скота и 
сырых животных продуктов:

1. Сбором за ветеринарно-санитар
ный осмотр могут облагаться пр по
становлению Губернских Сездов Со
ветов или сессионных заседаний Губ- 
исполкомов нижеследующие категории 
скота, предназначенного для торгово- 
промышленных целей, а именно:
а) крупный рогатый скот (быки, волы, 
коровы, буйволы, яловки, бузовики и 
телята); б) мелкий скот (овцы, козы 
и свиньи); в) животные, служащие 
для перевозки (лошади, верблюды, 
ослы, мулы), а также и г) сырые жи
вотные продукты (мясные туши и ча
сти их, нетопленое сало, солонина, 
телячьи желудки, мочевые пузыри, 
кишки, всякого рода невыделанные 
кожи и шкуры, кости, рога, копыта, 
шерсть, волос, гривы и хвосты, ще
тина).

2*8
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Примітка 1. Поросята до трьох 
місяців від збору за ветеринарний 
огляд звільняється.

Примітка 2. Худобу членів орга
нізації незаможнього селянства та 
червоноармійських родин звільняє
ться від збору за посвідченнями КНС 
і Сільрад.

Примітка 3. Сесійні засідання 
Губвиконкомів установлюють, від
повідно до місцевих умов із числа 
зазначеної худоби й сировинних тва
ринних продуктів точний перелік 
худоби й сировинних тваринних про
дуктів, належних оплаті збором за 
ветеринарно-санітарний огляд у 
районі даної губерні.
2. Збір за ветеринарно-санітарний 

огляд провадиться; а) в місцях орга
нізованого фактичного огляду й про
дажу худоби й сировинних тваринних 
продуктів (худобопригонні двори, 
оглядові майдани для привезеного 
м'яса, ярмарки, базари то-шо); 6) під 
час перегону й перевозу з одної місце- 
вости до иншої; в) в різницях й г) в 
закладах, де складаєтьсяй обробляється 
сировинні тваринні продукти.

3. Під час перегону або перевозу 
худоби з одної місцевости до иншої 
на торг або для промислу, стягання 
збору за ветеринарно-санітарний огляд 
належить провадити тільки в одному 
місці, а саме—в місці вирядження ху
доби, а коли б чомусь у останньому 
місці не було ветеринарно-санітарного 
огляду худоби й не було стягнено 
збору, то ветеринарно-санітарний ог
ляд і стягання збору провадиться або 
в дорозі, в місцях, де є участкові ве
теринарні лікарі Наркомзему, або на 
кінцевих пунктах призначення худоби.

4. Худобу, оплачену збором за вете
ринарно-санітарний огляд будь-де 
до вступу на різниці, при зарізі в 
цих, а також сировинні тваринні про
дукти від такої худоби й надалі від 
збору за ветеринарно-санітарний огляд 
звільняється, хоч би місця виходу й 
призначення так худоби, як и сиро
винних тваринних продуктів були в 
ріжних губернях.

Примечание 1. Поросята в возра
сте до 3-х месяцев от сбора за ве
теринарный осмотр освобождаются.

Примечание 2. Скот членов ор
ганизации незаможного селянства и 
их семей красноармейцев освобо
ждается от сбора по удостовере
ниям КНС и Сельсоветов.

Примечание 3. Сессионные засе- 
данияГубисполкомов устанавливают, 
сообразуясь с местными условиями, 
из числа указанных видов скота и 
сырых животных продуктов точный 
перечень скота и сырых животных 
продуктов, подлежащих оплате сбо
ром за ветеринарно-санитарный 
осмотр в районе данной губернии.
2. Сборы за ветеринарно-санитар

ный осмотр производятся: а) в местах 
организованного фактического осмо
тра и продажи скота и сырых жи
вотных продуктов (скотопригонные 
дворы, смотровые площадки для привоз
ного мяса, ярмарки, базары и т.п.);б)при 
перегонах и перевозках из одной мест
ности в другую; в) в местах убоя скота 
и г) в складочных и обрабатывающих 
сырые животные продукты заведениях.

3. При перегонах или перевозках 
скота из одной местности в другую 
для торговых или промышленных це
лей взимание сборов за ветеринарно
санитарный осмотр должно произво
диться только в одном месте, а имен
но—в месте отправления скота; если 
же почему-либо в последнем ветери
нарно-санитарный осмотр скота не 
был произведен и сбор не был взы
скан, то ветеринарно-санитарный ос
мотр и взыскание сбора производится 
или в пути следования, в местах пре
бывания участковых ветеринарных вра
чей Наркомзем'а, или в конечных пун
ктах назначения скота.

4. Скот, оплаченный сбором за ве
теринарно-санитарный осмотр где ли
бо до поступления на убойные пун
кты, при убое в этих пунктах, а так
же получаемые от такого скота сы
рые животные продукты, и в даль
нейшем от сборов за ветеринарно-са
нитарный осмотр освобождаются, хо
тя бы места выхода и назначения как 
скота, так и сырых животных продук
тов находились в разных губерниях.
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5. Призначену для племінної, дослід
ної й наукової мети, а також про- 
дукційну й робочу с.-г. худобу за по
свідченнями земорганів, райвиконко
мів і сільрад від збору за ветеринар
но-санітарний огляд звільняється.

6. Розмір збору за ветеринарно- 
санітарний огляд худоби й сировинних 
тваринних продуктів не мусить пере
вищувати 0,1 нормальнопхньої оцінов- 
ки, встановленої на місцях Губвикон- 
комами на подання Губфінвідділів, по
годжені з Губземуправліннями.

7. Нормальну оцінку встановлюють 
Губвиконкоми на речинець не довший 
від 1-го року, але протягом року її 
можна переглядати залежно від зміни 
ціни на худобу й на сировинні тва
ринні продукти.

Примітка. Про затверджені Губ- 
виконкомом розміри нормальноїоцін- 
ки негайно сповіщається органи 
Наркомзему для керовництва при 
вирахуванні збору.

8. Нормальну оцінку худоби й все- 
ляких сировинних тваринних продуктів 
установлюється на підставі довідок 
Губстатбюра в сумі, що становить 
пересічну ціну ринкових цін за рік, 
перед місяцем встановлення оцінки.

9. Ветеринарно-санітарний огляд ху- 
добий сировничих тваринних продуктів 
покладається на ветеринарний персо
нал земорганів (участковий, залізни- 
чий, транспортовий, епізоотичний і 
різничий), який видає, згідно з дода
ваною до цього формою, посвідчення 
про результати переведення огляду, 
скріпляючи ці посвідчення своїм під
писом і урядовою печаткою. 10

10. На підставі виданих ветеринар
ним персоналом посвідчень із воло
дільців худоби й сировинних тваринних 
продуктів стягається належний збір і 
про одержання його видається квиток 
зі спеціяльних корінцевих квиткових 
книжок, заздалегідь висиланих Губфін- 
відділом.

Ч. 12 Арт. 123

5. Предназначенный для племенных, 
исследовательских и научных целей, а 
также продуктивный и рабочий с.*х. 
скот по удостоверениям земорганов. 
райисполкомов или сельсоветов от 
обложения сбором за ветеринарно-са
нитарный осмотр освобождается.

6. Размер сбора за ветеринарно-са
нитарный осмотр скота и сырых жи
вотных продуктов не должен превы
шать 0,1 нормальной их оценки, уста
навливаемой на местах Губисполкома- 
ми по представлениям Губфинотделсв, 
согласованным с Губземуправле- 
ниями.

7. Нормальная оценка устанавлива
ется Губисполкомами на срок не бо
лее одного года, но в течение года 
может быть пересматриваема в зави
симости от изменения цен на скот и 
сырые животные продукты.

Примечание. Утвержденные Губ- 
исполкомом размеры нормальной 
оценки немедленно сообщаются ор
ганам Наркомзема для руководства 
при исчислении сбора.

8. Нормальная оценка скота и всех 
видов сырых животных продуктов 
устанавливается^ на основании спра
вок Губстатбюро в сумме, составля
ющей среднюю цену рыночных цен 
за год, предшествовавший месяцу 
установления оценки.

9. Ветеринарно-санитарный осмотр 
скота и сырых животных продуктов 
возлагается на ветеринарный персо
нал земорганов (участковый, железно
дорожный, транспортный, эпизооти
ческий и боенский), который выдает 
по прилагаемой при сем форме удо
стоверения о результатах произведен
ного осмотра, скрепляя эти удосто
верения своей подписью и прило
жением должностной печати.

Ю. На основании выданных вете
ринарным персоналом удостоверений 
с владельцев скота и сырых живот
ных продуктов взимается подлежащий 
сбор, в получении коего выдается кви
танция из особых корешковых кви
танционных книжек, заблаговременно 
высылаемых Губфинотделом.

№ 12 Ст. 123
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11. Худобу, що підчас ветеринарно- 
санітарного огляду виявилася хворою 
на заразливу або поголовну хворобу, 
затримується, і збір за ветеринарно- 
санітарний огляд не стягається.

12. Як що під час ветеринарно-сані
тарного огляду виявилося, що сировин
ні тваринні продукти є від хворих на 
заразливу хворобу тварин, а також 
від тих, що знаходяться в стадії гни- 
лизняного розпаду або взагалі є не- 
добротні, то їх затримується й вони 
збору за ветеринарно-санітарний огляд 
не належать.

13. Належний за ветеринарно-сані
тарний огляд збір стягають—на заріз- 
них пунктах, оглядових майданах, 
худобо-пригонних дворах й инших 
закладах—їхні контори, а під час пе
ревозу залізницею—в касах залізни- 
чих станцій у згоді Наркомфіну з 
Наркоматом Шляхів, у инших випад- 
ках—у касах Райвиконкомів;, Сільрад 
або агенти Фінвідділів.

Примітка. Губвиконкомам у виїм
кових випадках надається право в 
згоді з Наркомземом передавати його 
органам стягання збору за спеціальну 
винагороду, але этим, проте, щоб до 
цього не притягалося ветеринарно- 
лікарського персоналу й щоб ця 
винагорода йшла виїмково на пре
міювання співробітників, які беруть 
безпосередню участь у стяганні 
збору 14 15

14. Про стягненні суми збору уста
нови й особи, що їм доручено його 
стягати, провадять щоденники, які 
постачає їм відповідний Губфінвідділ 
(форму додається).

15. Стягнені суми збору, коли їх 
набереться 100 карб., вноситься не
гайно в каси НКФ, а як-шо сума збору 
не буде досягати 100 карб., то її вно
ситься в ті самі каси не пізніш як до 
закінчення звітного місяця з особли
вими відомостями, складуваними на 
підставі щоденника, згадуваного в по
передньому артикулі.

11. Скот, оказавшийся при вете
ринарно-санитарном осмотре больным 
заразными или повальными болезнями 
задерживается, и сбор за ветеринарно
санитарный осмотр не взыскивается.

12. Сырые животные продукты, ока 
завшиеся при ветеренарно-санитарном 
осмотре полученными от больных за
разными болезнями животных, а рав
но находящимися в стадии гнило
стного разложения или вообще недобро
качественными, задерживаются и сбо
ру за ветеринарно-санитарный осмотр 
не подлежат.

13. Причитающиеся за ветеринарно- 
санитарный осмотр сборы взимаются 
на убойных пунктах, смотровых пло
щадках, скотопригонных дворах и 
прочих заведениях их конторами, а 
при перевозках по железным дорогам 
— в кассах железнодорожных станций 
по соглашению Наркомфина с Нарко
матом Путей Сообщения. В остальных 
случаях в кассах Райисполкомов, 
Сельсоветов или агентами Финотделов.

Примечание. Рубисполкомам в ис
ключительных случаях предоста
вляется право по соглашению с Нар
комземом передавать органам по
следнего взимание сбора за особое 
вознаграждение, но с тем, однако, 
чтобы к этому не был привлекаем 
ветеринарно-врачебный персонал и 
чтобы вознаграждение это шло ис
ключительно на премирование со
трудников, принимавших непосред
ственное участие во взимании сбора.

14. О взысканных суммах сбора 
учреждения и лица, коим поручено 
взимание его, ведут дневник, коими 
снабжает их подлежащий Губфинот- 
дел (форма прилагается).

15. Взысканные суммы сбора, по 
достижении таковых до 100 руб., вно
сятся немедленно в кассы НКФ; если 
же сумма сбора не будет достигать 
100 рублей, то таковая вносится в те 
же кассы не позже окончания отчет
ного месяца при особых ведомостях, 
составляемых на основании днев
ника, упомянутого в предшествующей 
статье.
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16. Каси Наркомфіну, принявши збір 
за ветеринарно-санітарний огляд, двічі 
на місяць подають місцевому Губфін- 
відділові відомости про надійшлі суми 
збору, зазначаючи—від яких саме уста
нов або особ надійшов цей збір.

17. Фінвідділ може періодично пере
віряти справедливість стягання збору 
й вчасність зда«і стягнених сум, при
значаючи для цього спеціяльно упов
новажених осіб.

Харків, дня 22 травня 1924 р.
За Голову Ради 

Народніх Комісарів М. Полоз.
Керуючий Справами

Раднаркому Ф. Пега.
Т. в. о. Секретаря РНК А. Дуделіт.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК і ХГВК* 
від 27 червня 1924 р., ч. 143.

16. Кассы Наркомфина, принявшие 
сборы за ветеринарно санитарный ос
мотр, два раза в месяц представляют 
местному Губфинотделу сведения о 
поступивших суммах сбора с указа
нием, от каких именно учреждений 
или лиц поступили эти сборы.

17. Финотдел может производить 
периодические поверки правильности 
взимания сбора и своевременности 
сдачи взысканных сумм, назначая для 
этого особо уполномоченных лиц.

Харьков, 22 мая 1924 г.
За Председателя Совета 

Народных Комиссаров М. Полоз
Управляющий Делами

Совнаркома Ф. Пега.
Врид. Секретаря СНК А. Дуделит.
Распубликовано у «Вістях ВУЦВК і 

ХГВК* от 27 июня 1924 г., * 143.

До дат. до арт. 123.
Форма Ч. 1. 

......................1924 р.
П О С В І Д Ч Е Н Н Я .

Дано це громадянинові...........................
в тому, шо належні йому сировинні 
тваринні продукти, а саме:
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одержані від худоби, яку після вете
ринарного огляду визнано за вільну 
від заразливих хвороб, і тому до вивозу 
їх перешкод немає.

Тракт напрямку.................... ...................
в...................................

Сировинні тваринні продукти опла
чується місцевим збором за ветери
нарно-санітарний огляд у сумі..................
...................крб. .............коп., який вно
ситься до каси............................ ...............
і без квитка про виплату означеної 
суми це посвідчення правити за доку
мент для напрямку сировинних тварин
них продуктів не може, підлягає ві
дібранню, а транспорт—затриманню.

Ветлікар..............................
Місце видачі посвідчення.

ІІрилож. к ст. 123.
Форма 76 1. 

..................  1924 г.
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е .

Дано это гражданину............................
в том, что принадлежащие ему сырые 
животные продукты, а именно:
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полученные от животных, оказавшихся 
по ветеринарному осмотру, свобод
ными от заразных болезней, и потому 
к вывозу их препятствий не встре
чается.

Тракт следования ........... .....................
в ............................. ........... .......................

Сырые животные продукты подле
жат оплате местным сбором за вете
ринарно-санитарный осмотр в сумме
.................. руб. коп., подлежащей
взносу в кассу.................................. и без
квитанции об уплате означенной суммы 
это удостоверение служить документом 
на следование сырых животных про
дуктов не может, подлежит отобранию, 
а транспорт—задержанию.

Ветврач
Место выдачи удостоверения.

272



Ч. 12 Арт. 123-1 24 № 12 Ст. 123-12

Додат.до арт. 123.
Форма ч. 2. 

................—1924 р.
П О С В І Д Ч Е Н Н Я .

Дано це громадянинові .......................
у тому, що належні йому сировинні 
тваринні продукти, а саме.___________
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одержані від худоби, яку після вете
ринарного огляду визнано за вільну 
від заразливих хвороб, і тому до ви
возу їх перешкод немає.

Тракт напрямку................ ....................

Зазначені сировинні твар, продукти 
оплачено збором за ветеринарно-са
нітарний огляд у сумі.......... крб. коп.,
внесених до каси ....................................
під квитком від дня...... м-ця

року за ч............... . чому в даль
шому оплаті збору за ветеринарно- 
санітарний огляд не підлягають.

Ветлікар.
Місце видачі посвідчення.

Додат. до арт. 123.
Форма ч. 3.

Щ О Д Е Н Н И К .
про стягання місцевого

збору за ветеринарний огляд худоби 
й сировинних тваринних продуктів.
5
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Оголошено в .Вістях ВУЦВК і ХГВК“ від 
27 червня 1924 р. ч. 143.

Прилож. к ст. 123. 
Форма >6 2.
. ......... 1924 г.

У Д О С Т О В Е  Р Е Н И Е .
Дано это гражданину...............

в том, что принадлежащие ему сырые 
животные продукты, а именно:
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полученные от животных, оказавшихся
по ветеринарному осмотру освобо
жденными от заразных болезней, и 
потому к вывозу их препятствий не 
встречается.

Тракт следования .................................
в .. ...............................................................
Означенные сырые животные продукты 
оплачены сбором за ветеринарно-сани
тарный осмотр в сумме.....................руб.
......... коп., отнесенных в кассу..................
.................. под квитанцию от............. дня
...................................... м-ца года
за К*.................... , почему в дальнейшем
оплате сбора за ветеринарно-санитар
ный осмотр не подлежат.

Ветврач.... ...... ........ ...................
Место выдачи удостоверения.

Прилож. к ст. 123. 
Форма Лв 3.

Д Н Е В Н И К .
..................о взимании местного сбора
за ветеринарно-санитарный осмотр 
скота и сырых животных продуктов.
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Распубликовано в «Вістях ВУЦВКіХГВК» 

от 27 июня 1924 г., № 143.

124. Про ліквідацію відомчих кас уста
нов. що знаходяться на державному й 

місцевому бюджеті.
Для зміцнення бюджетової ДИСЦІП- 
ліни. а також для усунення нераціо-

124. 06 упразднении ведомственных наес 
учреждений, состоящих на государствен

ном бюджете.
В целях укрепления бюджетной дис

циплины, а равно для устранения нера-
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нального скупчення грошових сум у 
відомчих касах ріжних відомств, 
Рада Народніх Комісарів п о с т а н о 
в л я є :

1. Відомчі каси, що є при установах, 
які знаходяться на державному або 
місцевому бюджеті, крім кас спеціаль
них збірників, зліквідувати.

П р и м і т к а .  Порядок зберігання
відомствами сум для видатків на бі-
жучі потреби визначається чинними
законоположеннями й інструкціями.

2. Відомчі каси, що знаходяться при 
центральних відомствах і установах, 
закрити з 15 червня 1924 року, а ті, 
що знаходяться при місцевих орга
нах—з 1-го липня 1924 року.

3. Наявні кошти за кошторисовими 
кредитами, що є в зазначених касах 
до моменту закриття їх, а також і 
суми, надійшлі на рахунок державших 
прибутків і на прибуток місцевих 
коштів, здати за належністю в каси 
Наркомфіну.

4. Оплату видатків за кошторисо- 
вими кредитами робити асигновками 
на ім'я прямих кредиторів.

5. Суми, що надходять за кошто
рисом установ на рахунок державних 
або місцевих прибутків, приймати 
безпосередньо до кас Наркомфіну.

6. Доручити Наркомфінові протягом 
тижня видати інструкцію, що визна
чала 6 порядок прийому й здачі при
буткових надходжень відомствами й 
установами, яким згідно з чинними 
законоположеннями надано право 
приймати зазначені надходження, зо
крема—порядок прийому й здачі цих 
надходжень установами Наркомюсту.

Харків, дня 2-го червня 1924 р.
Заст. Голови Ради Народніх Комі

сарів М. Владимирський.
Керуюч. Справами Раднаркому Ф. Веіа.

Т. в. о. Секретаря РНК А. Дуделіт.
Оголошено в „Вістях ВУЦВК і ХГВК“ 

від 28 червня 1924 р., ч. 144.

Видання Народнього Комісаріяту Юстиціі.

Замовлення ч. 5768. 10.000 пр.

ционального накопления денежных сумм 
в ведомственных кассах различных 
ведомств, — Совет Народных Комис
саров п о с т а н о в л я е т :

1. Имеющиеся при учреждениях, со
стоящих на государственном и мест
ном бюджете, ведомственные кассы, 
кроме касс специальных сборщиков, 
упразднить.

Примечание. Порядок хранения 
ведомствами сумм для расходов на 
текущие нужды определяется дей
ствующими законоположениями и 
инструкциями
2. Ведомственные кассы, находя

щиеся при центральных ведомствах 
и учреждениях, закрыть с 15-го июня 
1924 года, а находящиеся при местных 
органах—с 1-го июля 1924 года.

3. Наличные средства по сметным 
кредитам, имеющиеся в указанных 
кассах к моменту закрытия их, а 
равно и суммы, поступившие в счет 
государственных доходов и в доход 
местных средств, сдать по принадлеж
ности в кассы Наркомфина.

4. Оплату расходов по сметным 
кредитам производить ассигновками 
на имя прямых кредиторов.

5. Суммы, поступающие по смете 
учреждений в счет государственных 
или местных доходов, принимать не
посредственно в кассы Наркомфина.

6. Поручить Наркомфину в недель
ный срок издать инструкцию, опре
деляющую порядок приема и сдачи 
доходных поступлений ведомствами и 
учреждениями, коим согласно суще
ствующих законоположений предо
ставлено право приема означенных 
поступлений, в частности — порядок 
приема и сдачи этих поступлений уч
реждениями Наркомюста.
Харьков, 2-го июня 1924 г.

Зам. Председателя Совета Народ
ных Комиссаров А. Владимирский. 
Управл. Делами Совнаркома Ф. Бега. 
Врид. Секретаря СНК А. Дуделит.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК і ХГВК“ 
от 28 нюня 1924 г., >4 144.

Издание Народного Комиссариата Юстиции. 

Заказ >в 5768. Твраж 10.000 экз.
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Лреліторі бсіх кро)м. <іхсСігп€Сі'

1-е ВИДАННЯ (офіційне)

З Б І Р Н И К
=УЗАКОНЕНЬ ТА 
РОСПОРЯДЖЕНЬ =

Робішче-Сшпського Уряду України
1924 р.

(345 (17 71)]
Лсемтарии бсех строп, сеедихййтее»!

1-е ИЗДАНИЕ (официальное)

С О Б Р А Н И Е
= УЗАКОНЕНИЙ И

РАСПОРЯЖЕНИЙ
Рабоче-Нрест. Правительства Унраины

1924 г.

12 липня 1924 р. 4 , 1 3  Відділ ПЕРШИЙ 12 июля 1924 г. № 1 3  ода первый

З М І С Т .

Постанови 1ІУЦ ВЬ' і 1*НП.

( ? — I I  чсрьнн 19'Л /*.).

125. Про издании райвиконкомам і сіль
радам права посвідчувати особовість
і підписи осіб незаможні ої сільської 
працюючої людности при зносинах 
:» почтою

126. Про поліпшення побуту дітей в уста
новах соціального и-хопяння Народ- 
нього Комісаріату Освіти.

127. Інструкція про порядок визначення і 
оцінники втрат від ушкоджень грун
тів. засівів і насаджень при переве
денні пійськово-топографнчннх і вій
ськово-геодезичних робот

128. Про ліквідацію Наркомироду.

1 і». Інструкція про порядок згортування 
прод'апаряту в зв'язку з ліквідацією 
Наркомщюду

130. Про виділ районів Катернноедавщинн
з переважною німецькою людністю.

СОДЕРЖАНИЕ.

Постановления ПУЦПП’а и СИП.

( 7 —11 ингня 19.2і г.).

у425. О предоставлении райисполкомам и 
сельсоветам нрава бесплатно удосто
верять личность и подпись лиц не
имущего сельского трудового населе
ния при сношениях с почтою.

126. Об улучшении быта детей в учрежде
ниях социального воспитания Народ
ного Комиссариата Просвещения.

127. Инструкция о порядке определения 
н оценки убытков от повреждений 
земельных угодий, посевов и наса
ждений при производстве военно-топо
графических н военно-геодезических 
работ.

128. О ликвидации Наркомпрода.

129. Инструкция о порядке свертывания 
прод'аппарата в связи с ликвидацией 
Наркомпрода.

ПЯОиО выделении районов в Ккатерино- 
>—'«лавской губерния с преобладающим 

немецким населением.
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Постанови Ради Народніх Ко
місарів.

125. Про надання права Райвиконкомам 
і Сільрадам посвідчувати особовість і 
підписи осіб незаможньої сільської пра
цюючої людности при зносинах з почтою.

Змінюючи й доповнюючи постанову 
свою від 16-го березня 1923 року 
(Зб. Уз. 1923 р. Ч. 9 арт. 169), щоб 
полекшити й спростити порядок 
одержання з почти кореспонденції 
сільською працюючою людністю, Рада 
Народніх Комісарів постановила:

Надати право Райвиконкомам і Сіль
радам безплатно посвідчувати особо 
вість і оригінали підписів осіб працю
ючої мезаможньоі сільської людности 
на почтових оповістках, а також за 
свідчупати довірености тих самих осіб 
на одержання всілякої почтової ко
респонденції.

Харків, дна 7-го червня 1921 р.
Голова Ради Народніх

Комісарів Чубар.
Керуючий Справами

Раднаркому Ф. Нені.
Т. в. о. Секретаря РНК Л. .Іуоелпн.

Оголошено в «Вістях ВУЦДО « ХГВК- 
рід  21 червня 1924 р.. ч 138.

Постановления Совета Народных 
Комиссаров.

125. О предоставлении Райисполкомам и 
Сельсоветам права бесплатно удостове
рять личность и подписи лиц неимущего 
сельского трудового населения при сно

шениях с почтой.

Во изменение и дополнение поста
новления своего от 16 марта 1923 г. 
(С. У. 1923 г. Мг 9, ст. 169), в целях 
облегчения и упрощения порядка по 
лучения с почты корреспонденции 
сельским трудовым населением. Совет 
Народных Комиссаров п о с т а н о в и л :

І Іредоставить Райисполкомам и Сель
советам право бесплатно удостоверять 
личность и подлинность подписей лиц 
трудового неимущего сельского насе
ления на почтовых повестках, а также 
засвидетельствовать доверенности тех 
же лиц на получение всякого рола 
почтовой корреспонденции.

Харьков, 7-го томя 1924 г.
Плед едатель Совета Народных

Комиссаров />. Чуборь.
Управляющий Делами

Совнаркома УССР Ф. Нею.
Врид. Секретаря СНК Л. ДуОемт.

Распубликовано в «Вістях ВУЦВК і ХІ'ВК» 
от 21 июня 1921 г.. Л* 138.

126. Про поліпшення побуту дітей в уста
новах соціального виховання Народнього 

Комісаріату Освіт и

Щоб забезпечити здоров я і нор 
мальний психо-фізичний розвиток ді
тей, що перебуваю'ь в установах- 
інтернатах соціальною виховання Нар- 
комосвіти, Рада Народніх Комісарів 
п о с т а н о в и л а  затвердити й на
дати чинности з 1924-25 бюджетового 
року таким мінімальним нормам харчу
вання та річового прожитку й нормам 
постачання дітям шкільних підручни
ків і приладдя, а також установити 
з того ж самого бюджетового року 
кінцеву норму навантаження роботою 
виховачів і техничного персоналу в 
зазначених дитячих установах, для 
чого доповнити Кодекс Законів про 
Народню Освіту УСРР, арт. 195' 
нижчезазначеного змісту.

126. Об улучшении быта детей в учрежде
ниях социального воспитания Народного 

Комиссариата Просвещения

8 целях обеспечения здоровья и 
нормального психо физического разви
тия дегей, находящихся в учрежде
ниях-интернатах социального воспи
тания Наркомпроса, Совет Народных 
Комиссаров п о с т а н о в и л  утвердит», 
в ввести в действие с 1924-1925-го 
бюджетного года следующие минималь
ные нормы питания и вещевого до
вольствия и нормы снабжения учеб
ными пособиями для детей, а равно 
установить с того же бюджетного года 
предельную норму нагрузки в работе 
воспитателей и технического персо
нала в указанных детских учрежде
ниях, для чего дополнить Кодекс за
конов о Народном Просвещении УССР, 
ст. 1951 указанного ниже содержания.
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Ч. 13
От. 126

/. а) Норма харчування.

Борошна білого 48 з., на міс.
15 фунт.

Борошна житнього 72 з., на 1 м.— 
22 ф. 48 з.

Крупи 24 з., на 1 міс.—7 фунт. 
48 зол.

М'яса 32 з., на 1 міс.—10 фунт.
Картоплі 72 з, на 1 міс.—22 ф 

48 зол.
Городини свіжої 32 з., на 1 міс — 

10 фунт.
Олії 6,4 з., на 1 міс.—2 ф.
Масла коров. 3,2 з. на міс—1 ф.
Молока' 2 шклянки, на 1 міс — 

60 шклянок
Цукру 8 з , на 1 міс.—2 ф. 48 з.

Чаю 0,4 з, на 1 міс.—12 з.
Соли 2 з., на 1 міс —60 зол.

б) Норма рінового прожитку.
Білизни (сорочки, штанці, ліфчики) 

по три повних зміни на одну дитину 
на 1 рік.

Білизни постільної (простирал, по
шивок)—по три повних зміни на одну 
дитину на 1 рік).

Рушників—3 шт. на одну дитину 
на 1 рік

Хусток носових—3 шт. на одну 
дитину на 1 рік,

Панчіх—3 пари на одну дитину 
на 1 рік.

Зодягів літніх —2 шт. на одну ди
тину на 1 рік.

Зодягів зимових—2 шт. на одну ди
тину на 1 рік.

Пальто тепле—1 шт. на одну дити 
ну на 1 рік.

Взуттяботинки—2 пари на одну 
дитину на 1 рік.

Убрання для голови літнє (шапок 
для хлопців і хусток паперових для 
дівчат)—1 шт. на 1 дит. на 1 рік.

Убрання для голови зимове (шапок 
теплих для хлопців і платків: вовняних 
для дівчат)—1 шт на 1 дит. на 1 рік

в) Постіль.

Ліжко залізне—1 шт. для одної 
дитини на 10 років.

Сінник—1 шт. для одної дитини на 
2 роки.

Подушка—1 шт. для одної дитини 
на 5 років.

Арт 126

7. а) Норма питання.

Мука белая 48 зол., на 1 мес. 
15 ф.

Мука ржаная 72 зол., на 1 мес. 
22 ф. 48 зол.

Крупа 24 зол., на 1 мес. 7 ф. 48 з. 
Мясо 32 зол, на 1 мес. 10 ф. 
Картофель 72 зол., на 1 мес. 

22 ф. 48 зол.
Свеж, овощей 32 зол., на 1 мес. 

10 ф.
Постное масло 6,4 з., на 1 мес. 2 ф. 
Масло коровье 3,2 з., на 1 м і ф. 
Молоко 2 стак., на 1 мес. 60 стак. 
Сахар 8 зол., на 1 мес. 2 ф. 48 з. 
Чай 0,4 зол., на 1 мес. 12 зол- 
Соль 2 зол., на 1 мес. 60 зол.

№  1 3

б) Норма вещевого довольствия.

Белья нательного (рубашки, пан
талоны, лифчики) по три полных 
смены на одного ребенка на год.

Белья постельного (простынь, на
волочек) по 3 полных смены на 1 ре
бенка на 1 год.

Полотенец личных 3 шт. на 1 ре
бенка на 1 год.

Платков носовых 3 шт. на 1 ре
бенка на 1 год.

Чулок 3 пары на 1 ребенка на 1 год.
Платьев (костюмов) летних 2 шт. 

на 1 реб. на 1 год.
Платьев (костюмов) зимних 2 шт. 

на 1 реб. на 1 год.
Пальто теплое 1 шт. на 1 реб. на 

1 год.
Обуви—ботинки 2 пары на 1 реб. 

на 1 год.
Летних гол. уборов (шапок для 

мальчиков и платков бумажн. для де
вочек) 1 шт. на 1 реб. на 1 год.

Зимних головных уборов (шапок 
теплых для мальчиков и платков шер
стяных для девочек) 1 шт. на 1 реб. 
на 1 год.

в) Постель.

Кровать железная 1 шт. для одного 
реб. на 10 лет.

Сенник 1 шт. для 1 реб. на 2 года.
Подушка 1 шг. для 1 реб. на 

5 лет.
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Ч. 13 Арт. 126 № 13 Ст. 126

Ковдра—1 шт. для одної дитини на 
2 роки.

Соломи 1 пуд для одної дитини на 
1 рік.

*) Норми річей особистої гііісни.

Мило—1 ф. на 1 дитину на 1 місяць. 
Гребінець—1 шт. на4 дитин, на 1 рік. 
Щітки зубні—1 шт. на 1 дитину на 

1 рік.
Порошок зубний—12 зол. на 1 дит. 

на 1 місяць.
Машинка для стриження волосся— 

1 шт. на 50 дитин.
Таз—1 таз на 20 дитин.

д)Норми постачання шкільних підруч
ників і приладдя.

На 1 дитину на рік 2 книжки. 
На 1 дитину на рік 12 оливців 

(або ручки, пера, атрамент, фарба).
На 1 дитину на рік 4 дести паперу 

для письма.
Примітка. Предмети особистої 

гігієни й шкільні підручники та при
ладдя встановлюється, як норми 
орієнтовочні.
II. Арт. 135і Кодексу Законів про 

Народню Освіту.
Максимальне навантаження робо

тою виховачів і обслужного персоналу 
в дитячих установах інтернатного типу 
встановлюється в таких розмірах.

На кожних 12 дітей—1 виховач і 
на кожних 15 дітей—1 техничний 
робітник.

Примітка. Інструкторський пер
сонал і викладачів предметів у 
шкільних майстернях і фермах при 
дитустановах установлюється спе- 
ціяльно, в міру дійсної потреби.

Харків, дня 7-го червня 1924 р.

Голова Ради Народніх
Комісарів Чубар.

Керуючий Справами 
Радна ркому в Ф. Веха.

Т.в.о. Секретаря РНК. Дуделіт.
Оголошено в „Вістях ВУЦВК і ХГВК“

від 21 червня 1921 р., -ч. 138.

Одеяло 1 шт. для 1 реб. на 2 года. 
Соломы 1 пуд. для 1 реб. на 1 год.

») Норма предметов личной гигиены.

Мыло 1 ф. на 1 ребенка в месяц. 
Гребни 1 шт. на 4 ребенка на год. 
Зубные щетки 1 шт. на 1 ребенка 

в год.
Зубной порошок 12 зол. на 1 реб. 

в месяц.
Машинка для-стрижки волос 1 шт. 

на 50 детей.
Тазы 1 таз на 20 детей.

д) Норма снабжения учебными посо
биями.

На 1 ребенка в год 2 книжки.
На 1 реб. в год 12 каранд. (или 

ручки, перья, чернила, краски).
На 1 реб. на год 4 дести бумаги для 

письма.
Примечание. Предметы личной 

гигиены и учебные пособия уста
навливаются,как нормы ориентиро
вочные
II. Ст. 195»—Кодекса Законов о 

Народном Просвещении.
Максимальная нагрузка в работе 

воспитателей и обслуживающего пер
сонала в детских учреждениях интер
натного типа устанавливается в сле
дующих размерах.

На каждые 12 детей—1 воспита
тель и на каждые 15 детей—1 техни
ческий работник.

Примечание. Инструкторский 
персонал и преподаватели специаль
ных предметов в учебных мастер
ских и фермах при детучреждениях 
устанавливаются особо, в меру 
действительной потребности.

Харьков. 7 нюня 1924 г.
Председатель Совета Народных

Комиссаров В. Чубарь.
Управляющий Делами Совнар

кома Ф. Вега.
Секретарь СНК Л. Дуделит.

Распубликовано в „Шстях ВУЦВК і
ХГВК* от 21 июня 1924 г.. Л» 138.

278



Ч. 13 Арт. 127 № 13 Ст. 127

127. Інструкція про порядок визначення й 
оціновки втрат від ушкоджень ірунтів, 
засівів і насаджень при переведенні 
еійськово-топографичних і військово* 

геодезичних робот.

На розвиток арт. 8-го Земельно
го Кодексу УСРР Рада Народніх Ко
місарів постановила затвердити й на
дати чинности нижчеподаній ін
струкції про порядок визначення і 
оціновки втрат від ушкоджень грунтів 
засівів і насаджень при переведенні 
військово-топографичних і військово- 
геодезичних робот.

1. Прибувши на місце роботи, пред
ставник топографичноі партії опові
щає Сільраді про район її робот, як
що завдання партії не носить таєм
ного характеру. В такому разі партія 
сповіщає Райвиконкомові.

2. Заяви про ушкодження ушкод
женні подають Голові Сільради про
тягом 7 х днів з дня виявлення ушко
джень і, в кожному разі, перед за
кінченням робот і від'їздом партіі з 
даного району. Заяви, подані по упли- 
ві зазначеного речинця, не розгля 
дається.

3. Одержавши заяву про ушкод
ження (патолоч). Голова Сільради приз
начає день огляду з таким розрахун
ком, щоб огляд було переведено по 
змозі не пізніш як через 10 день після 
подачі заяви й перед відбуттям партіі 
з району проваджуваних нею робот.

До зазначеного часу на місце ушкод
ження (патолочі) збіраються: Оціно 
вочна Комісія, поняті, призначувані 
Сільрадою або запрошувані Комісією 
з числа місцевих мешканців і викли- 
каєтся ушкоджених або їхніх уповно
важених.

Примітка. У потрібних випадках,
для оціновки втрат Комісії надається
право запрошувати знавців.

4. Оціновочну Комісію організується 
з Голови Сільради, він же Голова 
Комісії, представника військово-типо- 
графичної партіі й представника від-

127. Инструкция о порядке определения 
и оценки убытков от повреждений зе
мельных угодий, посевов и насаждений 
при производстве военно-топографиче

ских и военно-геодезических работ.

В развитие ст. 8-ой Земельного Ко
декса, Совет Народных Комиссаров 
п о с т а н о в и л  утвердить и ввести 
в’действие нижеследующую инструкцию 
о порядке определения и оценки убыт
ков от повреждений земельных угодий, 
посевов и насаждений при производ
стве военно-топографических и военно- 
геодезических работ.

1. По прибытии к месту работы 
представитель топографического от
ряда сообщает в Сельсовет о районе 
его работы, есіи задание отряда не 
носит секретного характера. В по
следнем случае отряд ставит в извест
ность Райисполком

2. Заявление о повреждении де
лаются потерпевшим в 7-мидневный 
срок со дня обнаружения поврежде
ний и, во всяком случае, до окончания 
работ и от‘езда отряда из данного 
района—Председателю Сельсовета За
явления, сделанные по истечении ука
занного срока, рассмотрению не под
лежат.

3. По получении заявления о по
вреждении (потраее), Председатель 
Сельсовета назначает день осмотра 
с таким расчетом, чтобы осмотр был 
произведен по возможности не позже 
10-тидневного срока после подачи 
заявления и до отбытия отряда из 
района производимых им работ.

К назначенному времени на место 
повреждения (потрасы) собираются: 
Оценочная Комиссия, понятые, назна
чаемые Сельсоветом или приглашаемые 
Комиссией из числа местных жителей, 
и вызываются потерпевшие или их 
уполномоченные.

Примечание. В необходимых слу
чаях для оценки убытков Комиссии 
предоставляется право пркглашать 
сведущих лиц.
4. Оценочная Комиссия образуется 

из Председателя Сельсовета, он же 
Председатель Комиссии, представителя 
Воєнно-Топографического отряда и 
представителя соответствующего зе-
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повідної земельної громади або сільсько
господарського об'єднання.

5. Комісія тут же на місці складає 
за встановленою формою акта, де 
описує фактичний стан ушкоджених 
грунтів. Акта підписують усі члени 
Комісії, землекористувачі або їхні 
уповноважені, поняті й знавці з від
повідними застереженнями, в разі 
їхньої незгоди в чому-сь з актом. 
Як-шо акта підписано без застере
ження, його не можна більш запере
чувати.

6. Оціновку втрат заподіяних уш
коджень (патолочі) провадить Комісія 
на місці зараз же після складення 
акту про фактичний стан ушкоджених 
грунтів, з тим що Комісія складає 
особливого оціночного акта, якого 
підписують члени Комісії. Думки знав
ців про заподіяні втрати належить 
зафіксувати в оціновоч юму акті.

7. Складаючи акта належить до 
держуватися таких правил:

1) В акті ушкодження (патолочі), 
складуваному згідно з § 5, належить 
умішувати такі відомості:

а) найменування партії й провідника
робот, що зробив патолоч;

б) місяць і число зроолення патолочі;

в) хто користується з ушкодженого 
грунту;

г) призвіща понятих і уповнова
жених;

д) розмір зробленої патолочі в де
сятинах і кв саженях;

е) кількість землі ушкодженого 
грунту;

ж) ступінь ушкодження грунту;
з) рід засіву, під яким був ушкод

жений грунт.
2) В оціновочному акті, зазначе

ному в § 6, належить викласти, на 
підставі даних акту про фактичний 
стан потоптаних засівів, детальний об
рахунок понесених землекористува
чами втрат.

Як-що користувачів потоптаного 
грунту є декілька осіб, то в оціно
вочному акті належить зазначити— 
скільки винагороди призначила Комісія 
кожному з ушкоджених.

мельного общества или сельско хозяй
ственного об'единениг.

5. Комиссия тут же на месте со
ставляет по установленной форме акт, 
где описывается фактическое состоя
ние поврежденных угодий. Акт подпи
сывается всеми членами Комиссии, зе
млепользователями или их уполномо
ченными, понятыми и сведущими ли
цами с соответствующими оговорками, 
в случае несогласия их в чем либо 
с актом. Если акт подписан без ого
ворок, то не может более оспари
ваться.

6. Оценка убытков, причиненных 
поврежд ний (потравы) производится 
Комиссией на месте тотчас после со
ставления акта о фактическом состоя
нии поврежденных угодий, при чем Ко
миссией составляется особый оценоч
ный акт, который подписывается чле
нами Комиссии. Мнения сведущих лиц 
о причиненных убытках должны быть 
зафиксированы в оценочном акте.

7. При составлении акта соблю
даются следующие правила;

1) В акте повреждений (потравы), 
составляемом согласно § 5, должны 
помещаться следующие сведения:

а) наименование отряда и произво
дителя работ, производившего потраву;

б) месяц и число производства по
травы;

в) в чьем пользовании находится 
поврежденное угодие;

г) фамилии понятых и уполномо
ченных;

д) размер произведенной потравы в 
десятинах и кв. саженях;

е) количество земли поврежденного 
угодия;

ж) степень повреждения угодия;
з) род посева, под которым нахо

дится поврежденное угодие.
2) В оценочном акте, указанном в 

§ 6, должен быть изложен,на основании 
данных акта о фактическом состоянии 
потоптанных посевов, подробный ра
счет понесенных землепользователями 
убытков.

Если пользователями потоптанного 
угодия являются несколько лиц, то в 
оценочном акте должно быть указано 
сколько Комиссией назначено возна
граждения каждому из потерпевших.
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8. Як-шо землекористувачі або їхні 
уповноважені не погодяться з оцнов- 
кою, зробленою порядком, установле
ним у § 6 цієї інструкції, то вони 
подають на Комісію відповідну заяву 
протягом тижня з дня оціновки, яку 
додається до зазначеного акту.

Як-шо будь-хто в членів Комісії 
не згодиться з иншими членами, то 
також подає окрему думку, яку до 
дається до оціновочного акту.

В обох випадках, як-що буде виз
нано за потрібне, Комісія провадить, 
не пізніш як протягом тижня з дня по
дачі заяви, додатковий огляд і оціновку 
втрат. Як-шо після другого огляду й 
оціновки втрат землекористувачі або 
їхні уповноважені не згодяться з оці- 
новкою Комісії, або коли не буде 
в зазначений речинець додаткового 
огляду оціновки втрат, то їм надається 
право заперечувати оціновку на 
Земельно-Судових Комісіях на місці за 
подіяння шкоди, викликаючи, як відпо
відача, Губвійськомат.

9. Оплату за ушкодження грунтів 
провадиться через Округові Військові 
Комісаріяти, які на прохання ушкод
жених переказують їм належні суми 
за їхній рахунок поштою або через 
відповідні Райвиконкоми. Виплату про
вадиться не пізніш від 3-х місяців з 
дня затвердження відповідного акту 
Військово • Округовою Міжвідомчою 
Нарадою при Командувачі Округою.

£• Примітка. По^упливі 8 місяч
ного речинця з дня складення оста
точного акту оціновки шкоди на 
належну до виплати суму нарахо
вується пеня розміром Уа°/о за 
кожний минулий місяць.
10. У разі незгод, складеного Ко

місією оригіналу акту з додатками
8) передається Голові Комісії, а 

копію його—ушкодженим і представ
никові партії.

Харків, лни 10-го червня 192* р.
Голова Ради Народ. Коміс. В. Чубар. 

Керуючий Справами Раднарк. Ф Ціла.
Т.в.о Секретаря РНК А. Дудоліт.

Оголошено в «Вістях ВУЦВК і ХГВК» 
від 28 червня 1924 р.,ч. 144. ____

8. Если землепользователи или их 
уполномоченные не согласятся с оцен
кой, произведенной в порядке, уста
новленном § 6 настоящей инструкции, 
то они подают в Комиссию соответ
ствующее заявление в недельный срок 
со дня оценки, которое прилагается 
к означенному акту.

Если кто из членов Комиссии будет 
несогласен с остальными членами, то 
также подает особое мнение, которое 
прилагается к оценочному акту.

В обоих случаях, если признано 
будет необходимым Комиссией, произ
водится, не позднее недельного срока 
со дня подачи заявления, дополни
тельный осмотр и оценка убытков. 
Если после вторичного осмотра и 
оценки убытков землепользователи или 
их уполномоченные не будут согласны 
с оценкой Комиссии или если не после
дует в означенный срок дополнительно
го осмотра оценки убытков, то им пре
доставляется право оспаривать оценку 
в Земельно-Судебных Комиссиях по 
месту причинения убытков с вызовом 
в качестве ответчика Губвоенкомата.

9. Оплата за повреждение земель
ных угодий производится через Окруж
ные Военные Комиссариаты, которые 
по просьбе потерпевших переводят им 
следуемые суммы за их счет по почте 
или через соответствующие Райиспол
комы. Выплата производится не позже
3-х месяцев со дня утверждения со
ответствующего акта Воєнно Окруж
ным Междуведомственным Совещанием 
при Командующем Округом.

Примечание. По истечении 3-хме- 
сячного срока со дня составления 
окончательного акта оценки убыт
ков на следуюмую к уплате сумму 
начисляется пеня в размере !/г% за 
каждый прошедший месяц.
10. В случае разногласий, соста

вленный Комиссией подлинный акт с 
приложениями (§ 8) передается Пред
седателю Комиссии, а копия его—по
терпевшим и представителю отряда.

Харьков, 10 июня 1924 г.
Пред. Сов. Нар. Ком. В. Чубарь. 
Управ. Делами Совнаркома Ф. Пет. 

Врид. Секретаря СКК А. Дуделит. 
Распубликовано в „Вістях В' ЦВК і ХГВК“ 
____  от 28 июня 1924 г. >в 144.
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Постанова Всеукраінсьного Цен
трального Виконавчого Комітету 

й Ради Народніх Комісарів.

128. Про ліквідацію Наркомпроду.

Всеукраїнський Центральний Вико
навчий Комітет і Рада Народніх Комі
сарів, відповідно до арт. 14 Консти
туції УСРР (36. Уз. 1919 р., Ч. 19, 
арт. 204) і, керуючися постановою 
ЦВК*у й РНК Спілки РСР бід 9 травня 
1924 року («Известия», 11УV 1924 р., 
№ 10б) п о с т а н о в л я ю т ь :

1. Народній Комісаріят Продоволь
чих Справ зліквідувати з 1-го червня 
1924 року.

2. Апарат Народнього Комісаріяту 
Справ Продовольчих передати Народ- 
ньому Комісаріятові Внутрішньої Тор
говли Росподіл майна Наркомпроду 
визначається особливими постановами 
Української Економичної Наради, від
повідно до директив РПО.

3. Порядок, форму та термін передачі 
і ліквідації майна і апарату встано
вити Народньому Комісаріятові Про
довольчих Справ і Народньому Комі
саріятові, Внутрішньої Торговлі у згоді 
з Народнім Комісаріятом Фінансів, 
затверджуваній РНК.

Покласти на Нар ко мені/торі лікві
дацію тих частин апарату Нарком
проду, як? він не може використати.

4. Призначені для Народнього Комі 
саріяту Продовольчих Справ кредити 
передати Народньому Комісаріятові 
Внутрішньої Торговлі.

Харків, дня 11 червня 1924 р.

Голова Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету

Петровський.
Т. в. о. Голови Ради Народ

ніх Комісарів М. Полоз.
За Секретаря ВУЦВК

Член Президії Угаров.

Оголошено в „Иістях ВУЦВК і ХГВК“ від 
1 липня 1924 р., ч. 146.

Постановление Всеукр. Централь
ного Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров.

128. 0 ликвидации Наркомпрода.

Всеукраинский Центральный Ис
полнительный Комитет и Совет На
родных Комиссаров, в соответствии со 
ст. 14 Конституции УССР (Собр. Узак. 
1919 г. № 19, ст. 204) и, руковод
ствуясь постановлением ЦИК и СНК 
Союза ССР от 9-го мая 1924 г. 
(„Изв.“ 11 /V—1924 г., М* 106) п о с та
нов л я ю т:

1. Народный Комиссариат по Про
довольствию ликвидировать с 1-го 
июня 1924 г.

2. Аппарат Народного Комиссари
ата Продовольствия передать Народно
му Комиссариату по Внутренней Тор
говле. Распределение имущества Нар
компрода определяется особыми поста
новлениями Украинского Экономиче
ского Совещания, в соответствии с ди
рективами СТО.

3. Порядок, форму и сроки переда
чи и ликвидации имущества и аппа
рата установить Народному Комисса
риату Продовольствия и Народному 
Комиссариату по внутренней торгов
ле, по соглашению с Народным Комис
сариатом Финансов, утверждаемом 
СНК.

Возложить на Наркомвнуторх ли
квидацию тех частей аппарата Нар
компрода, которые не могут быть им 
использованы

4. Назначенные для Народного Ко
миссариата Продовольствия кредиты 
передать Народному Комиссариату по 
Внутренней Торговле.—

Харьков, 11 июня 1924 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский.
Вр. исп. обяз Председателя

Совета Народных Ком. Л/. Полоз. 
За Секретаря ВУЦИК

Член Президиума Угаров.

Распубликовано в «Вістях ВУЦВК і ХГВК» 
от 1 июля 1924 г. № 146.
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Постанова Ради Народніх Комі
сарів.

129. Інструкція про порядок згортування 
продапарату в зв'язку з ліквідацією 

Наркомпроду.

Рада Народніх Комісарів п о с т а 
н о в и л а  затвердити й надати чинно
сти нижчеподаній інструкції про по
рядок згортування продапарату в 
центрі й на місцях у зв'язку з лікві
дацією Народнього Комісаріату Справ 
Продовольчих.

1. Наркомвиуторгові й Губкомвну- 
торгам УСРР передається всі, шо є й 
які призначено для продорганів УСРР 
кредити, з тим шо Наркомнуторг і 
Губкомвнуторги фінансують ліквіда
ційні комісії Наркомпроду так на 
утримання їхнього персонального скла
ду, як і на инші видатки, в межах 
затверджених кошторисів для провад
ження ліквідаційних робот.

2. Харчові запаси, шо є в розпо
рядженні продорганів, перечисляється 
згідно з їхнім станом на 1-е червня 
1924 року у відання відповідних апа
ратів внуторгів і реалізуємся згідно 
з нарядами Наркомпроду СРСР, шо 
вже є, і тими нарядами Ліквідпроду 
Комвнуторгу СРСР, що знову надхо 
дять, зберігаючи порядок реалізу- 
вання нарядів, установлений для ор
ганів Компроду.

3. Комори, шо є у віданні тран
спорту, також елеватори й склепи, 
що їх належить передати Держбан
кові, треба передати за належністю, 
в міру їхнього звільнення, але не піз
ніш як 15 червня 1924 року. Решту 
комор передається відділам місцевого 
й комунального господарства. Існуючі 
на день видання цієї інструкції орен- 
дові договори на ці комори зберігають 
свою силу до зазначеного в них ре- 
чинця, з тим шо права й обов'язки 
продорганів, на підставі цих договорів, 
переходять до відділів місцевого й 
комунального господарства.

4. Шеретовочний інвентар ліквідо
ваних продорганів передається орга
нам Наркомзему на підставі постанови 
УЕН від 24 березня ц. р.

Постановление Совета Народных 
Комиссаров.

129. Инструкция о порядке свертывания 
продаппарата в связи с ликвидацией 

Наркомпрода.

Совет Народных Комиссаров п о* 
с т а н о в  и л утвердить и ввести в дей- 
ствие нижеследующую инструкцию о 
порядке свертывания продаппарата в 
центре и на местах в связи с ликви
дацией Народного Комиссариата по 
продовольствию.

1. Наркомвнуторгу и Губкомвнутор- 
гам передаются все имеющиеся и назна
ченные для продорганов УССР креди
ты, при чем Наркомвнуторги Губком
внуторги финансируют ликвидацион
ные комиссии Наркомпрода как на 
содержание их личного состава, так 
и на прочие расходы в пределах ут
вержденных смет для производства 
ликвидационных работ.

2. Находящиеся в распоряжении 
продорганов продовольственные запа
сы перечисляются по состоянию их 
на 1-е июня 1924 г. в ведение соот
ветствующих ьнуторгов и реализу
ются по уже имеющимся нарядам 
Наркомпрода СССР и вновь посту
пающим нарядам Ликвидпрода Ком- 
внуторга СССР, с сохранением по
рядка реализации нарядов, устано
вленного для органов Компрода.

3. Складочные помещения находив
шиеся в ведении транспорта, равно 
элеваторы и склады, подлежащие пе
редаче Госбанку, должны быть пере
даны по принадлежности по мере их 
освобождения, но не позже 15 июня 
1924 г. Все же остальные складочные 
помещения передаются отделам мест
ного или коммунального хозяйства. 
Существующие на день издания на 
стоящей инструкции арендные догово
ры на эти складочные помещения со
храняют свою силу до указанного в 
них срока, причем права и обязанно
сти продорганов по этим договорам 
переходят к отделам местного или 
коммунального хозяйстза.

4. Зерноочистительный инвентарь 
ликвидируемых продорганов передает
ся органам Наркомаема на основании 
постановления УЭС от 24-го марта с. г.
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3. Канцелярійний інвентар і инше 
господарське майно в межах фактич
ної потреби для роботи організовува 
них апаратів Внуторгу передається 
останнім і їх належ, ть обрахувати 
при складанні кошторисів на органі
зування органів Внуторгу.

6. Инше майно—в міру ліквідації 
продорганів—передається до розпоряд
ження відповідних Держфондов. Ко
місій, які мусять протягом 3-Х ДНІВ ПО 
пред'явленні прийняти це майно.

7. Персональний склад продорганів 
переходить до органів Наркомвнуторгу, 
які використовують його для сформу
вання й комплектування своїх апара
тів. З того самого складу співробіт
ників формується апарата Комісії Лі
квідації Компроду, а нескористова* 
них співробітників звільняється з 
1-го червня 1924 року.

8. Для переведення роботи в спра
ві ліквідації продорганів у центрі й 
на місцях засновується при органах 
Внуторгу відповідні ліквідаційні ячейки, 
що чинять під керовництвом уповно
важених, призначених у центрі й на 
місцях Наркомвнуторгом.

Місцеві уповноважені працюють за 
директивами й вказівками Уповнова
женого Наркомвнуторгом для ліквіда
ції Наркомпроду.

Примітка. Щоб установити 
звязок між держфондовими комі
сіями й Уповноваженими Нарком
ану торгу для ліквідації продапа- 
рату, останні входять до губер- 
ніяльних держфондових комісій 
з правом ухвального голосу в спра
вах ліквідування апаратів прод- 
органів.

9. Разрахунки Наркомпроду з за
лізницями на 1-е жовтня 1923 року 
належить провадити через Комісію, 
утворену постановою УЕН від 26-го 
травня 1924 року (прот. 31/234, п. 1). 10

10. Порядок сплачування боргів, що 
їх належить уплатити кредиторам ко
лишніх продорганів, визначається спе- 
ціяльною інструкцією, видаваною Нар
комвнуторгом, Наркомфмом і Нар- 
ком'юстом із затвердження УЕН.

5. Канцелярский инвентарь и про
чее хозяйственное имущество, в пре
делах фактической потребности для 
работы организуемых аппаратов Вну- 
торга, передаются последним и под
лежат учету при построении смет на 
ооганизацию органов Внуторга.

6. Прочее имущество, по мере ли
квидации продорганов, передается в 
распоряжение соответствующих Гос- 
фондовых Комиссий, каковые обязаны 
в трехдневный срок по пред'явлений 
принять таковое имущество.

7. Личный состав продорганов пе
реходит в органы Наркомвнуторга и 
использовывается ими для сформиро 
вания и комплектования их аппара
тов. Из того же состава сотрудни
ков формируется аппарат Комиссий 
по ликвидации Компрода, а неисполь
зованные сотрудники увольняются с 
1 го июня 1924 года.

8. Для проведения работы по ли
квидации продорганов в центре и на ме
стах, учреждаются при органах Вну
торга соответствующие ликвидацион
ные ячейки, действующие под руко
водством уполномоченных, назначен
ных в центре и на местах Нарком
внуторгом.

Местные уполномоченные работают 
по директивам и указаниям Уполно
моченного Наркомвнуторгом по ли
квидации Наркомпрода.

Примечание. Для установления 
связи между Госфондовыми Комис
сиями и Уполномоченными Нарком
внуторга по ликвидации продап- 
парата, последние входят в губерн
ские госфондовые комиссии с пра
вом решающего голоса по вопро
сам ликвидации аппаратов продор
ганов.
9. Расчеты Наркомпрода с желез

ными дорогами на 1-е октября 1923 г. 
должны производиться через Комис 
сию, образованную постановлением 
УЭС от 26-го мая 1924 г. (прот. 
№ 31/234, п. 1).

10. Порядок удовлетворения долгов, 
подлежащих уплате кредиторам быв
ших продорганов, определяется осо
бой инструкцией, издаваемой Нарком
внуторгом, Наркомфином и Нарком 
юстом с утверждения УЭС.
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11. По закінченні всіх справ, звяза- 
них з ліквідуванням органів і установ 
Компроду, Губерніяльні Комісії подають 
до центру повні фінансові й матері- 
яльні звіти по ліквідації, а Центральна 
Ліквідаційна Комісія-такий саме звіт 
всього Компроду в цілому на затверд
ження УЕН через НКФ.

Харків, .іня 11 червня 1924 р.
За Голову Ради Нароаніх

Комісарів М. Полоз.
Керуючий Справами

Раднаркому Ф. Нет.
Т. в. о Секретаря РНІІ А. Дцделіт.

Ого;іош.'Н'> в ..Вістях ВУЦВК і ХГВІС" 
віл І липня 1921 р., ч. ї ї'-,.

11. По завершении всех дел, свя
занных с ликвидацией органов и уч
реждений Компрода, — Губернские 
Комиссии представляют в центр пол
ный финансовый и материальный от
четы по ликвидации, а центральная 
Ликвидационная Комиссия -такой же 
отчет по всему Компроду в целом на 
утверждение УЭС через Наркомфин. 

Харьков, И нюня 1929 г.
За Председателя Совета 
Народных Комиссаров М Полоз 
Управляющий Делами

Совнаркома Ф. Гит.
Секретарь СНК .1. ДуОелию. 

Распубликовано в .Вістях ВЦВКмХГВК" 
от 1 июля 1924 г. Пг МО.

Постанова Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету 

й Ради Народніх Комісарів.

130. Про виділ районів Катеринослав- 
ідини з переважною німецькою людністю.

Постановление Всеукр. Централь
ного Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров.

.1 ЗОуО выделении районов Екатерино- 
славской губернии с преобладающим 

немецким населением
Зміняючи постанову ВУЦВК «Про 

адміністра^ійно • територіяльний поділ 
Катеринославшини* (36. Уз. 1923 р.,
ч. 1 8 - 1 9 ,  арт. 308), Всеукраїнський 
Центральний Виконавчий Комітет і 
Рада Народніх Комісарів п о с т а 
н о в и л и :

1. Иеречислити зі складу Меліто- 
пільської округи до складу Бердянської 
округи Велико-Токмацький район.

2. Утворити в межах Бердянської 
округи новий Молочанський (Гольд- 
штадський) район, у складі колишніх 
волостей Богданівської й Молочай- 
ської (Гольштадської) з районовим 
центром в Молочанську.

3. Утворити новий Терпіннівський 
район у межах Мелітопільської округи 
в складі колишньої Терпіннівсккої во
лости з районовим центром у с. Тер
пінні.

4. Затвердити нижчезгадані існуючі 
райони в таких нових межах:

а) Гіришибський район—у межах 
Мелітопільської округи в складі ко 
лишньої волости з районовим центром 
у с. Пришибі,

Во изменение постановления ВУЦИК 
<06 административно-территориальном 
делении Екатерянославской губернии* 
(С. У. за 1923 год, Кг 18-19, ст. 308). 
Всеукраимский Центральный Исполни
тельный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров п о с т а н о в и л и

1. Перечислить из состава Мелито
польского округа в состав Берлинского 
округа Больше-Токмакский район.

2. Создать в пределах Берлинского 
округа новый Молочанский (Гольд- 
штадтский) район, в составе бывших 
волостей Богдановской и Молоча^ской 
(Гольдштадтской) с районным центром 
в Молочанске.

3. Создать новый Терпеньевский 
район в пределах Мелитопольского 
округа в составе бывш. Терпеньевской 
волости с районным центром в с. Тер
пенье.

4. Утвердить нижепоименованные 
существующие районы в следующих 
новых границах:

а) Пришибский район, в пределах 
Мелиюпольского округа, в составе 
бывш. Пришибской волости, с район
ным центром в с. Пришибе.
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б) Чернигівський район, у межах 
Бердянської округи, в складі колишніх 
Чернігівської, Ново • Грятор'ївс-.крї 
й Салтичівської волостей з районовим 
центром у с. Чернігівці.

ь) Иетро-Павліеський район—у ме
жах Бердянської округи, в складі, ко
лишніх Метро Палійської, Басанськоі. 
Вербівської й Ново Михайлівської во
лостей з районовим центром у с. Петро- 
Павліяці і

г) Вешіко-Токмацький район—у ме
жах Бердянської округи, в складі 
колишніх Велико-Токмацькоі й Со- 
лодко-Балківської волостей, з районо
вим центром у Великому-Токмаку.

Харків, дня 11-го червня 1921 р.
Голова Всеукраїнського Цен

трального Виконавчого Комі
тету Нет донський.

Заст. Голови Ради Народніх 
Комісарів .1/. Владимирський.

За Секретаря ВУЦВК
Член Президії Утроє.

Оголошено в.Вістях,ВУЦВК і ХГВК“ 
віл 19 червня 1924 р„ ч. 136.

б) Черниговский район, в пределах 
Бердянского округа, в составе бывш. 
Черниговской, Ново-Григорьевской и 
Салтычевской волостей с районным 
центром в с. Черниговке.

в) Петро Павловский район, в пре
делах Бердянского округа, в составе 
бывш. Петро-Павловской, Бассанской, 
Вербовской и Ново-Михайловской во
лостей с районным центром вс. Петро
павловке, и

г) Больше-Токмакский район, в пре
делах Бердянского округа, в составе 
бывш. Больше-Токмакской и Сладко- 
Балковской волостей,с районным цен
тром в Большом-Токмаке.

Харьков, 11 июня 1924 г.
Председатель Все^краинского Цен

трального Исполнительного Комитета
Петровский.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров Л/. Владимирский.

За Секретаря ВУЦИК,
Член Президиума Угаров.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК і 
ХГВК" от 19 июня 1924 г., >6 136.

Від Юрвдичн. Вяд-ва II. К. К).
Юридичне Видавництво НКЮ подав 

до відома всіх нових передплатників, що 
„Збірник Узаконень та Роспоряджень Робіт- 
ниче-Селянського Уряду України*1 за 1924 рік. 
відділ 1-й, №№ 1—7, та відділ 2-й, №№ 1—5, 
цілком розійшлись. Названі числа в недале
ких днях вийдут а друку другим виданням, 
після чого їх буде надіслано до всіх передплат
ників, що ще їх не одержали.

Юр. $ид-6о XХЮ.

От ІОрнднч. Нзд-ва II. К. Ю.
Юридическое Издательство НКЮ дово

дит до сведения всех новых подписчиков, 
что „Собрание Узаконений и Распоряжений 
Рабоче-Крестьянского Правительства Украины, 
за 192-1 год. отд. 1-й, ЛМ 1—7, и отд. 2-й, 
№,Ч» 1—5, разошлись полностью и на-днях 
вновь выйдут в свет вторым изданием, после 
чего будут разосланы всем подписчикам, не 
получившим таковых.

Юр. Хэд-Ьо XXЮ.
ІИІІМНІІІИНННМНИМЖНІІНІНИММНІИНШНІІІШИНІІЖЖІННІН*

- - - - ~ ■ ' Г" '
Видання НароДнього Комісаріату Юстиції.

Замовлення ч. 6181. 10000 пр.

Издание Народного Комиссариата Юстиции, 

Заказ К 6181. Тираж 10000 экз.

Харьков, типо-лвтографня У ВО им. Фруяае.
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Мриеторі кіх краш, •Зхойткі'.

1-е ВИДАННЯ (офиііне)

З Б І Р Н И К
УЗАКОНЕНЬ ТА 

ГОСПОРЯДЖЕНЬ
Робітнмче-Селяиського Уряду України

(345 (47.71) (003))
Лролетории 6:сх стран, ееедимяОтес»'

1-е ИЗДАНИЕ (оффнцнаяьное)

С О Б Р А Н И Е
УЗАКОНЕНИЙ И 

РАСПОРЯЖЕНИЙ
рабоче-Крест. Правительства Украины

1924 р.

31 лиш 1924 р. Ч. 14 Відділ ПЕРШИЙ
________ _____ ____і___________

З М І С Т

Мостанони ВУЦВК і РНК

(/.7,/л червня—9 линия 1921 р.).

ГИ. 11,ні порядок використовування 
коней, вилучених комісіями для боротьби З 
МЯрНоТрПВСТВОМ.

132. Про штати Всеукраїського Сільсько
господарського Музею при Наркомземі.

133. Про охоронне щеплення проти 
холери Л черепного тифу.

134. Про штати Годинного Керування 
Соціального Страхуняння.

135. Про порядок перехованім і нидат- 
кування спеціальних коштів Головної 
Палати Міри Л Наш УСІ’Р.

ІЗ*». Про порядок кнконання обов'язкових 
поетаноп місцевих Виконкомів на території 
смуги ішплаешчшя залізниць.

137. Про МеТАИоЬЛСІІІІЯ місцевого збору 
і прибулих до цілющих місцевостей 
Одещини. Катерннославіцинн А Донеччини.

138. Про аміну редакції артикулу 1-го 
іекрету Раднаркому УСРР від 28 листопаду 
1922 року „Про Раду в ^правах страхування 
н Держстрахові майна Комгоспів".

із». Положення про Конкурс сільського 
господарства на Україні 1924 року.

ІЮ. Про эму у арт. арт. 5 і б „Поло
ження про кабінети науково-судової експер
тний".

НІ. І!р«. місяці, допомоги безробітним.
142. Про податкові пільги допоміжним 

майстерням при установах Соцвиху.
143. Про Структурно-Штатні Комісії.
144. Про утворення Особливої Комісії 

в справі боротьби « наслідками посухи.
Ні. Про скасування арт. 12 постанови 

ВУЦВК від ІЗ вересня 1У22 року „Про 
соціальне забезпечення військових інвалідів 
і родин військових службовців в разі 
смерти останніх*.

146. Про Організаційний Відділ при 
Президії ВУЦВК.

СОДЕРЖАНИЕ

Постановления ВУЦИК и СНК 

июня —И июля 1921 ».).

131.0 порядке использования лошадей, 
из’ятых комиссиями по борьбе с излише
ствами.

132. О штатах Всеу край некого Сельско
хозяйственного Музея при Наркомземе.

V 1->3. О предохранительных прививках 
протни холеры и брюшного тифа.

134. О штатах Главного Управления 
Социального Страхования.

135. Инструкция о порядке хранения 
и расходования специальных средств 
Главной Палаты Мер и Весов УССР.

/ 136. О порядке исполнения обязатель
ных постановлений местных Исполкомов 
на территории полосы отчуждения желез
ных дорог.

137. Об установлении местного сбора 
с приезжающих в лечебные местности 
Одесской. КкатеринославскоЛ и Донецкой 
губерний.

138. Об изменении редакции статьи 1-й 
декрета Совнаркома УССГ от 28-го ноября 
1422 г. .0 Совете но делам страхования 
в Госітрахо нмущеетв Комхоэов*.

139. Положение о Конкурсе сельского 
хозяйства па Украине п 1924 году.

НО. Об изменении от. ст. 5 и 6 „Поло
жения о кабинетах научно судебной экспер
тизы".

111. О месяце помощи безработным
142. О налоговых льготах для подсобных 

мастерских при учреждениях Соцноса.
143. О СтруктурноШтатных Комиссиях.
144. Образование Особой Комиссии по 

борьбе с последствиями засухи.
14'». Об отмене ст. 12-й постановления 

В У Ц И К а  от 13 ю сентября 1922 года 
„О социальном обеспечении военных инва
лидов к семей военнослужащих в случае 
смерти последних".

N6. Об Организационном Отделе при 
Президиуме ВУЦПК-

1

1924 г.

31 июля 1924 г. №14 Отдел ПЕРВЫЙ



Ч. 14 Арг. 131 № 14 Ст. 131

Постанови Ради Народніх 
Комісарів.

1 3 1 .  Про порядок використовування ко
ней, вилучених комісіями для боротьби з 

марнотравством.

Рада Народніх Комісарів п о с т а 
н о в и л а  затвердити нижчеподаний по
рядок використовування коней, вилуче
них комісіями для боротьби з марно
травством державних установ і підпри
ємств, трестів і инших організацій:

1. Племінні коні передати Нарком- 
земові, з тим що вилучені з установ 
і підприємств, що знаходяться на 
держбюджеті або місцевому бюджеті - 
безплатно, а з установ і підприємств, 
що знаходяться на госпрозрахунку, 
в тому числі трестів і инших орга
нізацій, що становлять собою самостійні 
господарські одиниці—за встановлену 
плату.

2. Коні не племінні, вилучені 
з установ і підприємств, іцо знахо
дяться на держбюджеті або місцевому 
бюджеті, передати безплатно війсь
ковому відомству, а вилучені з установ 
і підприємств, що знаходяться па госп
розрахункові, так само трестів і 
инших організацій, відокремлених у 
самостійні господарські одиниці, про
дати порядком, встановленим для 
реалізації майна трестів.

3. Суми від продажу коней і за 
передачу їх Наркомземові за плату 
повернути на прибуток належних 
установ і підприємств, що знаходяться 
на госпрозрахункові, колишніх вла
сників цих коней.

4. Одержані Наркомземом племінні 
коні повертається на поповнення кін
ських заводів і припускних пунктів.

5. Здавання й приймання коней у 
виконання цієї постанови покласти 
на особливі кбмісії так у центрі, як і 
на місцях під головуванням представ
ника комісії для боротьби з марно
травством в складі представників від: 
НКЗему, Військвіду й НКФіну.

Постановления Совета Народных 
Комиссаров.

%

1 3 1 .  О порядне использования лошадей, 
изъятых комиссиями по борьбе с изли

шествами.

Совет Народных Комиссаров п о- 
с т а н о в и л  утвердить нижеследую
щий порядок использования лошадей, 
изъятых комиссиями по борьбе с изли
шествами из государственных учре
ждений и предприятий, трестов и иных 
установлений:

1. Племенных лошадей передать 
Наркомзему, причем из'ятых из уч
реждений и предприятий, состоящих 
на госбюджете или местном бюджете— 
бесплатно, а из учреждений и пред
приятий, состоящих на хозрасчете, в 
том числе трестов и других органи
заций, представляющих собой самосто
ятельные хозяйственные единицы—за 
установленную плату.

2. Лошадей не племенных пород, 
из'ятых из учреждений и предприя
тий, состоящих на госбюджете или 
местном бюджете, пе> дать бесплатно 
военному ведомству, а из'ятых из уч
реждений и предприятий, состоящих 
на хозрасчете, как равно и трестов 
и иных организаций, выделенных в 
самостоятельные хозяйственные еди
ницы. продать в порядке, установлен
ном для реализации имущества’трестов.

3. Суммы, вырученные от продажи 
лошадей и за передачу их Нарком
зему за плату, обратить в доход под
лежащих учреждений и предприятий, 
состоящих на хозрасчете, бывших 
владельцев этих лошадей.

4. Полученные Наркомземом племен
ные лошади подлежат фрашению на 
пополнение конских заводов и случ
ных пунктов.

5. Сдачу и прием лошадей в по
рядке исполнения настоящего поста
новления возложить на особые Ко
миссии как в центре, так и на ме
стах, под председательством предста
вителя Комиссии по борьбе с изли
шествами в составе представителей: 
от НКЗема, Военьеда и Наркомфина.

2



Ч 14 Арт. 131-132

Здавати й приймати • коні нале* 
жить негайно після ухвалення комі
сією для боротьби з марнотравством 
відповідної постанови.

6. Порахунки за продані коні про
водиться, коли є згода в ціні, протягом 
тижня, а коли немає згоди—ціну вста
новляє комісія з представників Ро- 
бітниче-Селянсько! Інспекції, Нарком- 
фіну й відповідного Виконкому.

7. Приймати й здавати коні нале
жить на підставі приймально здаваль
них актів, складаних в 3-х примір
никах. Акти ці передається по 1 при
мірнику відомству, що передає Вій- 
ськвіду або Наркомзему й Комісії для 
боротьби з марнотравством.

Харків, дня 16 червня 1924 р.

Голова Ради Народніх
Комісарів />'. Чубар.

Керуючий Справами Рад-
Наркому Ф. /мга.

Т.в.о. Секретаря РНК Дуделіт.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК і ХГВК" 
від 28 червня 1924 р., ч. 144.

Ь. Расчеты за проданных лошадей 
производятся при наличии соглашения 
в цене в недельный срок, а при от
сутствии соглашения, цену устанавли
вает Комиссия из представителей Ра
боче-Крестьянской Инспекции, Нарком- 
фина и сооуветствующего Исполкома.

7. Прием и сдачу лошадей надлежит 
производить по приемо сдаточным ак
там, составляемым в 3-х экземплярах, 
каковые акты передаются по 1 -му 
экземпляру ведомству, производящему 
передачу, Военведу или Наркомзему и 
Комиссии по борьбе с излишествами.

Харьков, 15 нюня 1924 г.

Председатель Совета Народных Ко
миссаров В. Чубарь.

Управляющий Делами Совнаркома
Ф. Веха.

Врид. Секретаря С НК А. Дуде лит.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК 
і ХГВК- 28 июня 1924 г.. № 144.

132. Про штати Всеукраїнського Сіль 
сько-Господарського Музею при Нар- 

, комземі.

Рада Народніх Комісарів п о с т а н о 
в и л а  затвердити й надати чинности 
з 1924-25 бюджетового року нижче
поданим тимчасовим штатам Всеукра 
їнського Сільсько-Господарського Му
зею при Народньому Комісаріаті Справ 
Земельних:

132. 0 штатах Всеукраинского Сельско
хозяйственного Музея при Наркомземе.

Совет Народных Комиссаров п о с т а 
н о в и л  утвердить и ввести в действие 
с 1924-25 бюджетного года нижесле
дующие временные штаты Всеукраин
ского Сельско хозяйственного Музея 
при Народном Комиссариате Земле
делия:

3

М* 14 С т .  1 3 1 -1 3 2

Сдача и прием лошадей должны 
быть произведены немедленно после 
вынесения Комиссией по борьбе с из
лишествами соответствующего поста
новления.



Ч. 14 Арт. 132-133 № 14 Ст. 132-133

Завідувач Музею . . . .  1 
Охоронник Музею ... 1 
Агрономів-пояснювачів . . 2 
Убиральник ............................ 1

5 особ.

Харк»в, дня 18-го червня 1924 р.

Заст. Голови Ради Народніх 
Комісарів М. Владимирський.

Керуючий Справами Раднаркому
“ Ф. Него.

Т. в. о. Секретаря РНК А. Дуделіик

Заведующий Музеєм . . і 
Хранитель Музея ... 1 
Агрономов-об‘яснителей . 2
Уборщик.................................1

5 чел.

Харьков, 18 нюня 1924 г.

Зам. Пред. Совета Народных 
Комиссаров М. Владимирский

Управляющий Делами Совнаркома
Ф. Всю.

Врид. Секретаря СНК А. Дуделит %

133. Про охоронне щеплення проти хо
лери й черевного тифу.

Вважаючи на наявність у Респу
бліці надто численних і скрізь поши 
рених захворувань на черевний тиф, 
Рада Народніх Комісарів п о с т а н о 
в и л а :

1. Запропонувати Наркомздоров'і 
шо-року провадити в широкому ма 
штабі охоронне щеплення проти че
ревного тифу.

2. Установити черевно тифозні ще
плення, як обов'язкові для таких най- 
уразливіших або небезпечних що до 
поширення цієї хвороби груп люд
ности:

а) Червоної Армії й Флоти.
б) Міліції.
в) Особ, що перебувають у місцях 

позбавлення волі.
г) Дітей у закритих дітустановах.

д) Робітників і службовців, що ви
готовляють, переховують і видають 
харчові продукти, напої і смакову рі- 
човину.

е) Торговців харчових продуктів, 
напоїв і смакової річовини.

133. О предохранительных прививках
против холеры и брюшного тифа.

В виду наличия в Республике весьма 
многочисленных и повсеместно распро
страненных заболеваний брюшным ти
фом, Совет Народных Комиссаров по
с т а н о в и л :

1. Предложить НаркомЗдраву еже
годно производить н широком мас
штабе предохранительные прививки 
против брюшного тифа. -

2. Установить брюшно тифозные 
прививки, как обязательные для сле
дующих наиболее уязвимых или пред
ставляющих опасность в смысле рас
пространения этой болезни групп на
селения:

а) Красной Армии и Флота.
б) Милиции.
в) Лиц, содержащихся в местах 

лишения свободы.
г) Детей в закрьтых детучрежде- 

ниях.
д) Рабочих и служащих по приго 

товлению, хранению и отпуску пище
вых продуктов, напитков и вкусовых 
веществ.

е) Торговцев пищевыми продуктами, 
напитками и вкусовыми веществами

4
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ж) Робітників асенізаційних, кана
лізаційних і водопостачальних під
приємств і установок.

з) Робітників і службовців транс
порту, що мають безпосередній сто
сунок і причетність до масового пе
реїзду людности.

і) Медичного й санітарною персо
налу.

3. Для учнів черевно-тифозне ще
плення заводиться, як обов'язкове, 
на підставі постанов губерніяльних і 
округових виконкомів в разі значного 
поширення черевногу тифу в тій чи 
шішй губерні, окрузі, місті.

4. В разі появи надто численних 
захворувань на черевний тиф в тому чи 
иншому підприємстві, місцевий Викон
ком на подання органів здоров'я вста
новлює обов'язковість охоронного че
ревно-тифозного щеплення для всіх 
робітників і службовців даного під
приємства.

*> 3 виданням цієї постанови ка 
сується постанову Раднзркому від 
Зо березня 1923 р. (36. Уз. 1923 р.,
ч. 12, арт. ч. 201), з тим що губер 
ніяльним виконкомам надається право, 
н разі появи захворувань на холеру, 
видавати обов'язкові постанови, шо 
встановлювали б обов'язкове охоронне 
щеплення для найзагрожуваніших груп 
людности.

Харків, дня І* червня 1924 р.

Заст. Голови Ради Народніх 
Комісарів 21/. Владимирський.

Керуючий Справами Раднаркому
Ф. Нем.

Т. в. о. Секретаря Раднаркому
А, Дудсліш.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК і ХГиК* 
15 липня 1924 р , ч. 15?-

ж) Рабочих ассенизационных, ка
нализационных и водоснабжающих 
предприятий и установок.

з) Рабочих и служа щих транспорта, 
имеющих непосредственное отношение 
и соприкосновение с передвигающи
мися массами.

и) Медицинского и санитарного 
персонала.

3. Для учащихся брюшно-тифозные 
прививки вводятся, как обязательные, 
постановлениями губернских и окруж
ных исполкомов в случае значитель
ного развития брюшного тифа в той 
или иной губернии, округе, городе.

4. В случае появления на том или 
ином предприятии многочисленных 
брюшно-тифозных заболеваний, мест
ный исполком по представлению орга
нов здравоохранения устанавливает 
обязательность предохранительных 
брюшно-тифозных прививок для всех 
рабочих и служащих- данного пред
приятия.

5. С изданием настоящего поста
новления отменяется постановление 
Совнаркома от 30 марта 1923 г. (С. У. 
1923 г. № 12, ст. 201), причем губерн
ским исполкомам предоставляется 
право, в случаях появления холерных 
заболеваний, издавать обязательные 
постановления, устанавливающие обя
зательные предохранительные противо
холерные прививки для наиболее угро
жаемых групп населения.

Харьков, 18 июня 1924 г.

Зам. Пред. Совета Народных 
Комиссаров М. Владимирский.

Управляющий Делами Совнаркома
Ф. Нем.

Врид. Секретаря СНК А. Дуделит.

Распубл. в „Вістях В' ЦВК и ХГВК“ 
от 15 июля 1924 г. >5 158.
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134. Про штати Головного Керування 
Соціального Страхування.

Рада Народніх Комісарів постано
вила затвердити й надати чинности 
нижчеподаній структурі й штатам Го
ловного Керування Соціяльного Стра
хування при Наркомпраці Україн
ської Соціялістичної Радянської Респу
бліки й його Губерніяльних Управлінь:

/. Головне Керування Соціяльного 
Страхування.

Завідув. Керув., він же член Колегії—
Заступник завідувача . . . . 1
Інспекторів............................................. 2

З
Загальна частина.

Секретар Керування .................. 1
Кореспондент-інформатор . . . . 1
Юрисконсульт....................................1
Діловод............................................... 1
Реєстратор ....................................... 1
Архівар...............................................1
Машиністок.........................................З
Кур'єрів............................................... 2
Убиральниця-сторож . . . . . . . 1

12
Фондовий відділ.

Завідувач відділу............................... 1
Кореспондент ..................................  1

2
Обліково-Кошторисова частина.

Головний бухгалтер ........................  1
-Бухгалтерів..........................................2

Пом. бухгалтера................................ 1
Рахівників............................. • . . 2
Конторист...........................................1

7
П р и м і т к а .  Один помічник бух

галтера й один рахівник у справі 
стягання заборгованости.

Страхова статистика.

Інструктор-статистик . . . .  1
Статистиків 1-го розр. ... 2

З
Разом у головному Керуванні Соці

яльного Страхування 27 особ без 
^члена Колегії.

134. 0 штатах Главного Управления 
Социального Страхования.

Совет Народных Комиссаров по
становил утвердить и ввести в дей
ствие нижеследующую структуру и 
штаты Главного Управления Социаль
ного Страхования при Наркомтрудо 
Украинской Социалистической Совет
ской Республики и его I убернских 
Управлений:

I. Главное Управление Социального 
Страхования.

Заведующ. Упр., он же член Кол. —
Замест. заведующего......................1
Инспекторов . . . . . . . . .  2

З ч .
Общая часть.

Секретарь Управления .................  1
Корреспондент информатор ... 1
Юрисконсульт................................. 1
Делопроизводитель................. .... . \
Регистратор.....................................1
Архивариус............................... ...  . 1
Машинисток..................................... 3
Курьеров...........................................2
Уборщица-сторож........................... 1

12 ч.
Фондовый отдел.

Заведующий отделом ................... 1
Корреспондент ............................... 1

Гч~
Учетно-Сметная часть.

Главный бухгалтер..........................1
Бухгалтеров ...................................  2
Помощник бухгалтера.....................1
Счетоводов ..................................... 2
Конторщик . ..... .............................  .1

7 ч.
П р и м е ч а н и е .  Один помощ

ник бухгалтера и один счетовод 
по взысканию задолженности.

Страховая Статистика.

Инструктор-статистик.......................1
Статистик 1-го разряда ... 2

3 ч.
Всего по Главному Управлению 

Социального Страхования 27 ч. 
без члена Коллегии,

6



Ч. 14 №  1 4 С т .  1 3 4Арт. 134

//. Гуоерніяльие керувань я Соціаль

ною Страхування.
И. Губернское Управление Социальном

Страхования.
• 4>А О) 1>® о

2 5
Должность “ *

кг—
£

оо•хоа
1 I
О ** V О

о•хОее«1-

сё
Ос.
КX

оXоX
3ш сил М сб а> ’Ч к Л Чо £*о г;

гї X 94
ы

Xи: о с ГГ О
33

Зав. Управ. . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Секр. Управ. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Оощая чисть 
Делопроизв. 2 1 1 1 , _ _

Конторщик . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Машинистка 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Чл. Конфлик.
Комиссии . 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Курьер уборщ. 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Сторож . .----------------
Зав. хоз.

1 2 — — — ——

частью . . 1 — 
Агент . . 1 —

Орган. часть 

Зав. организ.
частью, он
же зам. зав

У правлен. . 1 1 1 1 1 — - — —
Инспекторов 2 2 1 2 1 1 1 1 1

Стат.инстр. 1 1 
Статистик I

1 1 1 1 1 1 1

разряда . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Счетчик . . 1 1 1 1 1  —— — •—

Фонд, часть

Главный бух-
галтер . . 1 1 1 11  Г-

— —
Бухгалтер . 1 1 1 1 Г 1 1 1 1

Иом.бухгалт. 1 - — ... — — — _
Счетоводов. 4 2 
Бухгалтер-

2 3 2 2 2 1 1

инструктор 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Итого . .25 1 8 1 8  2 2 1 7  1 3  1 3  1 2 1 1

Всего по 9 губерниям • 149 ч-

И оси да
*И
ааV

-і»кАОX
ІX
о.

4>X
АО

«<•А
А

4>
Ж
■ а

.сп

2
АО63«Ь

о
’СX

ї>ж
АОXявX Vнгг*

X>-з 4;р-*П г;
/-Ч

в
п +

О
V
V

о20
Завід Керув. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Секр. Керув. 1 1 1 1 І 1 І 1 1

•ки. част. 
Діловодів. . 2 1 1 1 1

Конторист. . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Машиністок. 
Член Конфл.

2 1 1 1 1 1 1 1 1

Комісії 1 1 1 1 1 1 1 І 1
Кур‘і:р-убир. 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Сторожів . 
Завідув. госн.

— — 1 2 — — — — —

частини . 1 —

Агент. . . 1 —

(>рммізац.

частина.
Завід, орган.

част., він
же заступ. 
Завідувача 
Корун.. . 1 і І 1 І

Інспекторів . 
Статистик

2 ■» І ■>•» 1 1 1 1 1

інструкт. . 
Статистик

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 ю розр. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Лічбар 1 1 1 1 1 — — —

Фомік»и і

частина.

1оловн. бух-
галгер. . І 1 1 1 1— — —

Ьухгалтер . 
ІІомічн. бух-

1 1 1 1 1 І 1 1 1

галтера . 1 — — — — — — — --

Рахівників .
Бухгалтер-

4 2 2 3 2 2 2 1 І

Інструкт. . 1 І 1 1 1 1 1 1 1
Разом . . 2481822 17 13111211

Разом у 9-х губериях 149 о:-Разом у 9-х губермях . 149 о:

Харків, дня 20 го червня 1924 р.

Заст. Голови Ради Народміх
Комісарів М. Нюаичирькнй.

Керуючий Справами
Рад наркому Ф. Нею.

Всего по 9 губерниям 

Харьков. 20 иг>ня 1924 г.

Зам. Председателя Совета
Нар. Комис. М. Илагіниирскин.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Нею

Т. в. о. Секретаря РИК А. ДуОемт Врид. Секретаря СНК А. Дуделит.
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1Э5. Інструкція про порядок переховання 
й видаткування спеціяльних коштів Го

ловної Палати Міри й Ваги УСРР.

На підставі її. 2 постанови Цен
трального.Виконавчого Комітету й Ради 
Народніх Комісарів Союзу РСР від
7-го березня 1 ‘>24 року («Известия 
ЦИК СССР и ВЦИК» від 9 березня 
1 9 > 4  р., Ч 58) «Про надання Головній 
Палаті Міри й Ваги і Палатам Міри й 
Ваги Союзних Республік права мати 
спеціяльні кошти», Рада Народніх 
Комісарів п о с т а н о в л я є :

Затвердити нижчеподану інструк
цію „Про порядок одержання, пере* 
ховання й видаткування спеціяльних 
коштів Головної Палати Міри й Ваги 
Української Соціялістичної Радянської 
Республіки, а також про звітність про 
них":

1. Спеціяльні кошти Української 
Головної Палати Міри й Ваги утворю
ється:

а) із стягання плати за відвіду
вання організовуваних Палатою лек
цій, виставок і видовищ, за користу
вання з книг, підручників і колекцій;

б) від продажу книжкових дублі
катів з книгозбірень і иншого непо
трібного й старого майна, а також, 
від продажу права на видання і са
мого видання;

в) від лабораторій, майстерень» 
кабінетів, продукційних підприємств, 
організованих Палатою, .від експло' 
атації земельних дільниць, шо знахо' 
дяться в її віданні, будівель і инш- 
майна;

г) із запомог від державних уста
нов і громадських організацій;

д) з офір приватніх осіб і инших 
надходжень.

2. Спеціяльні кошти Української 
Головної Палати Міри й Ваги призна
чається на розширення метрологічної 
її діяльности, а саме:

а) на популяризацію метричної 
системи;

б) на організацію й утримання 
курсів для підготовки фахівців метро
логії й перевірної справи;

134. Инструкция о порядне хранения и 
расходования специальных средств Глав

ной Палаты Мер и Весов УССР.

На основании п. 2-го Постановле
ния Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комис
саров Союза ССР от 7-го марта 
1924 года (Известия ЦИК СССР и 
РЦИКот9 марта 24 г. К? 58) «О пре
доставлении Главной Палате Мер и 
Весов и Палатам Мер и Весов Союзных 
Республик права иметь специальные 
средства». Совет Народных Комисса
ров п о с т а н о в л я е т :

Утвердить нижеследующую ин
струкцию «О порядке получения, хра
нения и расходования специальных 
средств Главной Палаты Мер и Весов 
Украинской Социалистической Совет
ской Республики, а также об отчет
ности по ним»:

1. Специальные средства Украин
ской Главной Палаты мер и весов об
разуются:

а) от взимания платы за посеще
ние организуемых Палатою лекций, 
выставок и зрелиш, за пользование 
книгами, пособиями и коллекциями;

б) от продажи книжных дублика
тов из библиотек и другого ненуж
ного и ветхого имущества, а также 
от продажи права на издание и самих 
изданий;

в) от лабораторий, мастерских, 
кабинетов, производственных пред
приятий, организованных Палатою, от 
эксплоатации состоящих в ее ведении 
земельных участков, строений и проч. 
имущества;

г) из пособий от государственных 
учреждений и общественных органи
заций;

д) из пожертвований часнтмх лиц 
и прочих поступлений.

2. Специальные средства Украин
ской Главной Палаты Мер и Весов 
предназначаются для расширения ме
трологической ее деятельности, а 
именно:

а) на популяризацию метрической 
системы;

б) на организацию и содержание 
курсов для подготовки специалистов 
по метрологии и поверочному делу;

8
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в) на поповнення метрологічної 
бібліотеки й існуючого метрологічного 
музею;

г) на організацію конкурсів для 
творів у справах теоретичної й прак
тичної метрології;

д) на переведення всіляких науко
вих і науково-технічних дослідів, ске
рованих до розроблення метрологічних 
справ, і

е) на поповнення приладами й 
обладуванням лабораторій, майстерень 
і кабінетів.

Одержання, переховування й видатку- 
вання спеціальних коштів.

3. Українська Головна Палата Міри 
й Ваги складає прибутковий кошторис 
на гадане прибуткове надходження 
спеціяльних коштів і подає на зат
вердження встановленим порядком. До 
цього кошторису додається проект 
видаткування спеціяльних коштів, згід
но з п. 7 цієї інструкції. Фактичне 
видаткування спеціяльних коштів про
вадиться в межах надійшлих сум. У 
тому ж разі, як-шо сума видатку не 
відповідатиме проектові кошторису, 
Українська Головна Палата Міри й 
Ваги мусить додавати до поданої 
звітности пояснюючу записку, з'ясову
ючи причини, шо викликали зміну в 
проектованому роспису видатків.

4. Українська Головна Палата Міри 
й Ваги подає Всеукраїнській Раді На- 
роднього Господарства свій прибутко
вий кошторис спеціяльних коштів з 
проектом видаткузання їх.

$. Речинці для складання, подання 
й чинности прибуткового кошторису 
спеціяльних коштів установлюється ті 
самі, що й для кошторисів державних 
і місцевих бюджетів.

о. Облік спеціяльним коштам Ук
раїнської Головної Палати Міри й 
Ваги провадиться і прибутковий кош
торис складається за такою номенкла
турою:

Л 1, арт. 1—прибутки від стягання 
плати за відвідування організовува
них Палатою лекцій, виставок і видо
вищ;

в) на пополнение метрологической 
библиотеки и существующего метро
логического музея;

г) на организацию конкурсов для 
сочинения по вопросам теоретической 
и практической метрологии;

д) на производство всякого рода 
научных и научно-технических иссле
дований, направленных к разработке 
метрологических вопросов;

е) на пополнение приборами и 
оборудованием лабораторий, мастер
ских, кабинетов.

Получение, хранение и расходование 
специальных средств.

3. Украинская Главная Палата Мер 
и Весов составляет доходную смету 
на предполагаемо» доходное посту
пление по специальным средствам и 
представляет на утверждение в уста
новленном порядке. К этой смете при
лагается проект расходования спе
циальных средств, согласно п. 7 на
стоящей инструкции. Фактическое рас
ходование слециальных средств про
изводится в пределах поступивших 
сумм. В тех же случаях, когда сумма 
расхода будет не соответствовать с 
проектом сметы, Украинская Главная 
Палата Мер и Весов обязана прила
гать в дополнение к представленной 
отчетности об‘яснительную записку в 
пояснение причин, вызвавших измене
ние в проектируемой росписи расхо
дов.

4. Украинская Главная Палата Мер 
и Весов представляет во Всеукраин- 
ский Совет Народного Хозяйства свою 
доходную смету по специальным сред
ствам с проектом расходования их.

$. Сроки для составления, пред
ставления и действия доходной сметы 
по специальным средствам устанавли
ваются те же, что и для смет по го
сударственным и местным бюджетам.

6. Учет специальным средствам 
Украинской Главной Палаты мер и 
весов ведется, и доходная смета со
ставляется по следующей номенкла
туре:

§ I, ст. 1—доходы от взимания 
платы за посещение организуемых Па
латою лекций, выставок и зрелищ;

9
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§ 1, арг. 2—прибутки за користу
вання з книг, підручників і колекцій;

§ 2. арт. 1 —прибутки від продажу 
книжкових дублікатів із книгозбірень 
і иншого непотрібного старого майна;

§ 2, арт. 2—прибутки бід продажу 
прав на видання самих видань;

§ 3, арт. 1—прибутки^ лаборато
рій, майстерень, кабінетів і продук- 
ційних підприємств, організовуваних 
Палатою;

§ 3, арт. 2—-прибутки від експло- 
атації земельних дільниць, будівель і 
иншого майна, що ним відає Палата;

§ 4—прибутки від запомог дер
жавних установ і громадських органі
зацій;

§ 5—прибутки від офір приватніх 
особ і инші випадкові надходження.

7. Спеціяльні кошти видаткується 
на такі потреби:

а) на популярзіацію метричної 
системи;

б) на організацію й утримання 
курсів для підготовки фахівців метро
логії й перевірної справи;

в) на поповнення метрологічної 
книгозбірні й існуючого метрологіч
ного музею;

г) на організацію конкурсів для 
творів у справах теоретичної й прак
тичної метрології;

д) на переведення всіляких науко
вих і науково-технічних дослідів, скеро
ваних на розроблення метрологічних 
справ;

е) на поповнення приладами й 
обладуванням лабораторій, майстерень, 
кабінетів.

8. Усі надходження спеціяльних 
коштів вноситься до каси Нарком- 
фіну в міру їхнього одержання, не 
зазнаючи § § і арт. арт. номенклатури. 
Спеціяльні кошти, здані в каси НКФ, 
видается безперешкодно.

П р и м і т к а .  Головній Палаті 
Міри й Ваги і підпопорядкованим 
їй Перевірним Палатам надасться 
право одержувати прибуткові над
ходження за правилами, встано
вленими для кас спеціяльних побор- 
ців.

§ 1, ст. 2—доходы за пользование 
книгами, пособиями и коллекциями;

§ 2, ст. 1—доходы ст продажи 
книжных дубликатов из библиотек и 
другого ненужного ветхого имущества;

§ 2, ст. 2—доходы от продажи 
прав на издание самих изданий;

§ 3, ст. 1—доходы от лаборато
рий, мастерских, кабинетов и про
изводственных предприятий, органи
зуемых Палатою;

§ 3, ст. 2—доходы от эксплоата- 
ции, состоящих в ведении Палаты зе
мельных участков, строений и проч. 
имущества;

§ 4—доходы от пособий государ
ственных учреждений и обществен
ных организаций;

§ 5—доходы от пожертвований 
частных лиц и прочие случайные по
ступления.

7. Расходование специал. средств 
производится на следующие надоб
ности:

а) на популяризацию метрической 
системы;

б) на организацию и содержание 
курсов по подготовке специалистов 
по метрологии и поверочному делу;

в) на пополнение метрологической 
библиотеки и существующего метро
логического музея;

г) на организацию конкурсов для 
сочинений по вопросам теоретической 
и практической метрологии;

д) на производство всякого рода 
научных и научно-технических иссле
дований, направленных к разработке 
метрологических вопросов;

е) на пополнение приборами и 
оборудованием лабораторий, мэ(тер
ских, кабинетов.

8. Все поступления по специаль
ным средствам вносятся в кассу Нар- 
комфина по мере их поступления без 
указания §§ и ст. ст. номенклатуры. 
Специальные средства, сданные в кассы 
НКФ, выдаются беспрепятственно.

П р и м е ч а н и е .  Главной І Іа- 
лате мер и весов и подведомствен
ным ей Поверочным Палатам пре
доставляется право получения до
ходных поступлений по правилам, 
установленным для касс специаль
ных сборщиков.
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9. Спеціальні кошти видаткується 
на загальних для державних коштів 
підставах за асигновками Української 
Головної Палати Міри й ваги в межах 
їхніх загальних надходжень.

Рахівництво й звітність.

10. Рахівництво спеціальних коштів 
провадить Українська Головна Палата 
Міри й Ваги в установлених для цього 
книгах, з тим, шо бухгалтерські книги 
цих коштів поділяється, за р >дом 
одержуваних сум, згідно з номенкла
турою, прибутковуваних хронологіч
ним порядко и, зазначаючи час вкладення 
й поквитки каси Наркомфіну.

11. Українська Головна Палата Міри 
й Ваги складає, не пізніш як десятого 
числа наступного за звітним місяця, 
витяги з бухгалтерської книги про 
рух слеціяльних коштів, які надси
лається для звірення до каси Нарком
фіну в місці переховання слеціяльних 
коштів.

12. Українська Головна Палата Міри 
й Ваги подає перед 10 числом наступ
ного за звітним місяця до Вищої 
Ради Народнього Господарства УСРР 
звітну відомість про рух за минулий 
місяць слеціяльних коштів, згідно з 
номенклатурою.

13. По упливі кожного місяця, але 
не пізніш як 25 числа наступного за 
звітним місяця, Українська Головна 
Палата Мірий Ваги надсилає Фінансо
вій Контролі Наркомфіну звітність 
про видаткування слеціяльних коштів, 
що ними вона роспоряджає, додаючи 
посвідкові документи, а копії реєстру 
документів надсилає Вищій Раді На
роднього Господарства УСРР.

14. По упливі кожного кварталу 
бюджетового року, Українська Головна 
Палата Міри й Ваги подає, перед 
15 числом першого місяця наступного 
кварталу, звітну відомість про рух 
слеціяльних коштів прибутку й видатку

9. Специальные средства расходу
ются на общих для государственных 
средств основаниях, по ассигновкам 
Украинской Главной Палаты Мер и 
Весов, в пределах йх общих посту
плений.

Счетоводство и отчетность.

10 Счетоводство по (специальным 
средствам ведется Украинской Глав
ной Палатой Мер и Весов в устано
вленных для этого книгах, причем бух
галтерские, книги по этим средствам 
разделяются по роду поступающих 
сумм, согласно номенклатуры, прихо
дуемых в хронологическом порядке с 
указанием времени износа н квитан
ции кассы Наркомфина.

11. Украинская Главная Палата 
Мер и Весов составляет не позднее 
десятого числа следующего за отчет
ным месяца, выписки из бухгалтерской 
книги о движении специальных средств, 
каковые высылаются для сличения в 
кассы Наркомфина по месту храпения 
специальных средств.

12 Украинская Главная Палата 
Мер и Весов представляет к 10-му 
числу следующего за отчетным ме
сяца в Высший Совет Народного Хо
зяйства УССР отчетную ведомость о 
движении за истекший месяц спе
циальных средств, согласно номен
клатуры.

13. По истечении каждого месяца, 
но не позднее 25-го числа следующего 
за отчетным месяца, Украинская Глав
ная Палата Мер и Весов высылает в 
Финансовый Контроль Наркомфина 
отчетность в израсходовании состо
ящих в ее распоряжении специальных 
средств с приложением оправдатель
ных документов, а копии описей до
кументов направляет в Высший Совет 
Народного Хозяйства УССР.

14. Но истечении каждого квартала 
бюджетного года, Украинская Главная 
Палата Мер и Весов представляет к 
15-му числу первого месяца следу
ющего квартала отчетную ведомость о 
движении специальных средств но
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за минулий квартал, згідно з номенкла
турою, Вищій Раді Народнього Госпо
дарства УСРР.

Харків, дия 21-го червня 1621 р.

Заст. Голови Ради Народніх Коміса
рів. М. Вла дим ирськкй.

Керуючий Справами
Раднаркому Ф. Веіа.

Т. в. о. Секретаря РНК А. Дуделіт.

Оголошено в «Вістях ВУЦВК і ХГВК* 
19 липня 1924 р., ч. 1«*2 г.

Ч. 14

приходу и расходу за истекший квар
тал, согласно номенклатуре, в Высший 
Совет Народного Хозяйства УССР.

Харьков. 21 июня 1924 г.

Зам. Председателя Сонета Народ
ных Комиссаров М. В.тОымщмкнн.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. 1пи*.

Врид. Секретаря СНК .1. Дуделит.

Распубликовано в„В1стях ВУЦВК ХГВК- 
от 19 июля 1924 г., >е 162.

136. Про порядок виконання обов'язкових 
постанов місцевих Виконкомів на тери

торії смуги вивласнення залізниць.

Рада Народніх Комісарів п о с т а 
н о в и л а :

1. Підтвердити, що обов'язкові по
станови, видавані місцевими Виконав
чими Комітетами, які торкаються упра
вління громадської безпечности, народ
нього здоров'я, торговії, збору подат
ків, боротьби з піяцтвом і т. инш. ма
ють силу й на території смуги вивла
снення залізниць,

П р и м і  тк а. Зазначені обов'яз
кові постанови не повинні регулю
вати справ дотичних безпосередньо 
до внутрішнього ладу на транспорті.
2. Нагляд за виконанням чинних 

у смузі вивласнення залізниць обов'яз
кових постанов, виданих на підставі 
арт. 1-го цієї постанови, а також скла
дання протоколів за порушення покла
дається на органи Транспортового Від
ділу Державного Політичного Керу
вання.

Складені протоколи надсилається 
встановленим порядком для накладення 
адміністраційної кари належним Викон
комам.

П р и м і т к а .  Порядок складання 
протоколів у смузі вивласнення за
лізниць иншими органами довіду 
(Міліцією, Кримін. Розшуком, Подат
ковою Інспекцією і инш.) регулю
ється спеціяльною інструкцією, роз-

136. О порядке исполнения обязатель
ных постановлений местных Испол
комов на территории полосы отчу

ждения железных дорог.

Совет Народных Комиссаров п о. 
с т а н о в и л:

1. Подтвердить, что обязательные 
постановления, издаваемые местными 
Исполнительными Комитетами, каса
ющиеся управления, общественной 
безопасности, народного здоровья, тор
говли, сбора налогов, борьбы с пьян
ством и т. п. имеют силу и на тер
ритории полосы отчуждения железных 
дорог.

П р и м е ч а н и е .  Указанные обя 
за тельные постановления не должны 
регулировать вопросов, касающихся 
непосредственно внутреннего распо 
рядка на транспорте.
2. Наблюдение за исполнением дей

ствующих в полосе отчуждения же
лезных дорог обязательных постано
влений, изданных на основании статьи 
первой настоящего постановления, э 
также составления протоколов по их 
нарушению,—возлагается на органы 
Транспортного Отдела Г.И.У. Соста 
вленные протоколы направляются в 
установленном порядке для наложения 
административного взыскания в подле
жащие Исполкомы.

П р и м е ч а н и е .  ІІорядок соста
вления протоколов в полосе отчу
ждения железных дорог иными орга
нами дознания (Милицией, Уголовным 
Розыском, Налоговой Инспекцией и 
проч.) регулируется особой инструк-
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роблюваною Наркоматом Внутрішніх 
Справ у згоді з Держполіткеру- 
ванням і Нарком'юстом.
3. Виконання кар, накладених за 

порушення обов’язкових постанов Ви
конкомів, проводять органи Міліції, не
залежно від місця мешкання вину
ватця—в смузі вивласнення чи по-за 
нею.

4. Що-до затриманих особ за по 
рушення обов’язкових постанов за 
стосовується загальні правила, вста
новлені при покаранні за порушення 
обов’язкових постанов.

Харків, дня 25-го червня 1924 р.

Заст. Голови Ради Народніх Ко
місарів М. Владимирський.

Керуючий Справами Раднаркому
Ф. Баа.

Т.в.о. Секретаря РНК .4. Дуделіт.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК і ХГВК“ 
20 липня 1924 р., Ч 163.

цией, разрабатываемой Наркоматом
Внутренних Дел по соглашению с ГПУ 
и Наркомюстом.
3. Приведение в исполнение взыска

ний, наложенных за нарушение обяза
тельных постановлений Исполкомов, 
производится органами Милиции, неза
висимо от места проживания винов
ного—в полосе отчуждения или вне ее.

4. В отношении задержанных лиц 
за нарушение обязательных постано
влений применяются общие правила, 
установленные при взысканиях за на
рушение обязательны* постановлений.

Харьков, 25 июня 1924 г.

. Зам. Председателя Совета Народ
ных Комиссаров Л/. Владимирский.

Управляющий Делами Совнаркома
Ф. Вега.

Врид. Секретаря СНК Л. Дуде лит.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК н ХГВК“ 
от 20 июля 1924 г., Л- 163.

137. Про встановлення місцевого збору з 
прибулих до цілющих місцевостей Оде
щини, Катеринославщини й Донеччини.

Надалі до видання загально-союз
ного декрету про курортовий збір, 
Рада Народніх Комісарів, на підставі 
арт. 105 пакту «а» <Тимчасового По 
ложення про місцеві фінанси», затверд
женого 3 ю сесією ЦВК СРСР 12-го 
листопаду 1923 р. (Вестник ЦИК, 
СНК и СТО СССР 1923 г., № 11, 
ст. 312), п о с т а н о в и л а :

1. Ввести курортовий збір на ко
ристь місцевих коштів у цілющих 
місцевостях Донеччини, Катеринослав
щини й Одещи» и, для чого надати 
право губерніальним виконавчим комі
тетам названих губерень встановляти 
курортовий збір на нижче вказаних 
підставах.

2. Збір належить стягати з усіх 
прибулих до цілющих місцевостей 
назнаних губерень протягом лікуваль
ного сезону, за вказаними в арт. 4 
цієї постанови винятками.

3. Перелік цілющих місцевостей у 
кожній з перелічених губерень, де доз-

137. Об установлении местного сбора 
с приезжающих в лечебные местности 

Одесской, Екатеринославеной и Донецкой 
губерний.

Впредь до издания обшесоюзног 
декрета о курортных сборах, Сове 
Народных Комиссаров, на основании 
статьи 105 пункта «-а» «Временного 
Положения о местных финансах», 
утвержденного 3-й Сессией ЦИК СССР 
12 ноября 1923 г. (Вестник ЦИК и 
СТО СССР, 1923 г., № 1 1 ,  с т .  3 1 2  
п о с т а н о в и л :

1. Ввести курортный сбор в пользу 
местных средств в лечебных местностях 
Донецкой, Екатеринославской и Одес
ской губерний, для чего предоставить 
губернским исполнительным комитетам 
названных губерний право устанавли
вать курортный сбор на указанных 
ниже основаниях.

2. Взиманию сбора подлежат веет 
приезжающие в лечебные местности- 
названных губерний в течение лечебо 
ного сезона за указанными в ст. 4 
настоящего постановления из'ятиями.

3. Перечень лечебных местностей, 
по каждой из перечисленных губерний,
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являється встановлювати стягання 
збору з прибулих, а також початко
вий і кінцевий речинці його стягання 
в кожній місцевості, визначає губфін- 
нідділ відповідної губерні в згоді з гу- 
берніяльним відділом здоров'я й за 
тверджують відповідні губвиконкоми.

4. Від уплати збору з прибулих 
до цілющих місцевостей звільняється.

а) всіх робітників і службовців,
виряджуваних до цілющих місцевостей 
на державні безплатні ліжка Голов- 
курупра;

б) усіх робітників і службовців,
виряджуваних у санаторії на курорти, 
утримувані державними установами й 
підприємствами винятково для своїх 
робітників і службовців, а так само 
партійними й професійними організа
ціями для членів партії й членів
спілок;

в) усіх робітників і службовців
державних, кооперативних і гіриватніх 
підприємств, що одержують заробітню 
платню в межах 17-розрядної тарифної 
мережі;

г) робітників і службовців курор- 
юних управлінь;

д) незаможніх селян, що приїхали 
з посвідченнями комітетів незаможніх 
селян;

д) інвалідів, що перебувають на 
соціальному забезпеченні абошоодер 
жують його порядком соціального 
страхування;

ж) дітей до 14 років;

з) прибулих у справах служби на 
речинець не довший від 10 день;

і) прибулих без відряджень на ре
чинець не довший від 5 день.

5. Розмір збору з прибулих уста
новлює для кожної окремої місцевости 
губерніальний виконавчий Комітет з 
участю відповідних курортових упра
влінь залежно від відвідування даної 
місцевости, її цілющого значіння і 
инших місцевих умов з тим, проте, 
щоб ставка збору не сягала понад 
десять карбованців з особи, а з ро
дин де є три й більш особ—п'ять 
карбов. з кожного члена родини.

в которых допускается устанавливать 
взимание сбора с приезжающих, а 
равно начальный и конечный сроки 
его взимания в каждой местности 
определяются губфинотделом подле
жащей губернии по соглашению с 
губернским отделом здравоохранения 
и утверждаются подлежащим губис- 
полкомом.

4. От уплаты сбора с приезжающих 
в лечебные местности освобождаются:

а) все рабочие и - служащие, на
правляемые в лечебные местности на 
государственные бесплатные койки 
Главкурупра;

б) все рабочие и служащие, на
правляемые в санатории на курортах, 
содержимые государственными учре
ждениями и предприятиями исключи
тельно для своих рабочих и служащих, 
а равно партийными и профессиональ
ными организациями для членов партии 
и членов союзов;

в) все рабочие и служащие госу
дарственных, кооперативных и частных 
предприятий, получающие заработную 
плату в пределах 17-тиразрядной та
рифной сетки;

г) рабочие и служащие курортных
управлений;

д) незаможные селяне, приехавшие 
по удостоверениям комитетов неза
можных селян;

е) инвалиды, состоящие на соци
альном обеспечении или получающие 
таковое в порядке социального стра
хования;

ж^ дети, не достигшие 14-летнего 
возраста;

з) приезжающие по делам службы 
на срок не свыше 10 дней;

и) приезжающие без командировок 
на срок не свыше 5 дней.

5. Размер сбора с приезжающих 
устанавливается для каждой отдельной 
Местности губернским исполнительным 
комитетом при участии соответствую
щих курортных управлений в зависи
мости от посещаемости данной мест
ности, целебного ее значения и других 
местных условий с тем, однако, чтобы 
ставка сбора не превышала десяти 
рублей с лица, а с семейств, состоящих 
из трех и более лиц,—пяти рублей с 
каждого члена семьи.
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П р и м і т к а .  Розмір збору з ро
бітників і службовців та членів їхніх 
родин, не звільнених від збору на 
підставі арт. 4 цієї постанови, не 
повинен сягати по-над 50 % ставки, 
встановлюваної для всіх иншихособ.

6. Усі надходження збору належить 
зараховувати через каси фінвідділів 
до місцевих КОШТІВ, з тим. то в кож
ному окремому разі, шо-до кожного 
окремого курорту, місцевий губвикон- 
ком, у згоді з відповідним курортовим 
управлінням, може встановлювати від
рахування до коштів відповідного курор
ту на впорядкування.

П р и м і т к а .  Як-шо курортове 
управління не згодиться з устано
вленими розмірами збору, а також 
розмірами відрахувань до коштів 
відповідного курорту, то йому на
дається право перенести справу на 
остаточне розвязання Наркомфіну 
УСРР у згоді з НКЗдоров'я і Нар 
комвнусправ, з тим. що перенесення 
справи не припиню»: виконання 
ухваленої постанови.

7. Цій поста ноні надати чинности 
телеї рафом

Хяркіи. іня 27-го •і«*|»нмя 1921 р.

Ласт. Голови І'ади Народніх 
Комісарів М. Пладымиртькии.

Керуючий Справ? ми Рад- 
наркому Ф. Неї о.

1 н.о. Секретаря РНК Дук А»».

Оголошено и .Вістях ВУЦВК і ХГВК"
22 липня 11)24 р., ч 1»*І.

138 Про зміну редакції артикулу 1-го 
декрету Радиариоиу УСРР від 28 листо 
паду 1922 року «Про Раду в справах 
страхування • Держстрахові майна Ком

госпів».
Рала Народніх Комісарів п о с т а  

н о в и  я а
Арт. 1. постанови своєї від 28 листо

паду і*>22 р. «Про Раду в справах 
страхування при Уновнаркомфімі й про

П р и м е ч а н и е .  Размер сбора 
с рабочих и служащих и членов их 
семейств, не из‘ятых от сбора на 
основании ст. 4 настоящего поста
новления, не должен превышать 
50% ставки, устанавливаемой для 
всех прочих лиц.
6. Все поступления сбора должны 

зачисляться через кассы финотделов в 
местные средства, при чем в каждом 
отдельном случае по отношению к 
каждому отдельному курорту, по со
глашению местного губисполкома и 
подлежащего курортного управления, 
может быть устанавливаемо отчисление 
в средства подлежащего курорта на 
цели благоустройства.

П р и м е ч а н и е .  Если курортное 
управление будет несогласно с уста
новленными размерами сбора, а 
равно размерами отчислений в 
средства подлежащего курорта, то 
ему предоставляется право пере
нести вопрос на окончательное 
разрешение Нзркомфина УССР но 
соглашению с Наркомздравом и 
Наркомниуделом, при чем перене
сение вопроса нс останавливает 
приведение в исполнение принятого 
постановления.
7. Настоящее постановление ввести 

в действие по телеграфу.
Харькоп, 27-го июня 1021 г.

Зам. Председателя Сонета Народ
ных Комиссаров .1/. Плоди ми ре кий

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Нею.

Нрид. Секретаря СНК Л. Дудели».

1'а« иу6лнков»но в „Ві< тях ИУЦНК и ХГВК“ 
от 22 июля 1924 М»1.

138. «Об изменении редакции статьи 1 й- 
декрета Совнаркома УССР от 28 ноября 
1922 года» «О Совете по делам страхо
вания в Госстрахе имуществ Комхозов>.

Совет Народных Комиссаров по
с т а н о в и л :

Ст. 1 постановления своего от 
28 ноября 1922 года «О Совете по 
делам страхования при Уполиарком-
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обов’язкове страхування в Держстра
хові майна Комгоспів* (36. Уз. за 
1922 р., ч. 50, арт. 735) викласти 
в такій редакції:

„ 1. Обов'язкове страхування в Держ
страхові, передбачене арт. 5 декрету, 
від 25 листопаду 1921 р. (36. Уз. за 
1921 р., ч. 24 арт. 706) поширити на 
майно комунальних господарств, шо 
знаходиться в орендовому хористу 
ванні або на инших. опріч оренди, під
ставах у приватніх особ, коопера
тивів і инших колективів, за кошти 
їхніх орендарів і тимчасових користу
вачів, на підставі затверджених правил 
страхування".

Харків, дня 28 червня 1024 р.

Заст. Голови Гади Народніх 
Комісарів .1/. Владимирський.

Керуючий Справами
Раднаркому Ф. />ем.

Т.в.о. Секретаря РНК А. Дуделіт.

Оголошено в „Вістях ВУЦНК і ХГВК» 
10 липня 1924 р, ч. 162.

фине и об обязательности страхования 
в Госстрахе имушеств Комхозов» 
(С. У. за 1922 год № 50, ст. 735) 
изложить в следующей редакции:

.1. Обязательное страхование в 
Госстрахе, предусмотренное ст. 5-й 
декрета 25 ноября 1921 года (Собр. 
Узак. 1921 г. № 24, ст. 706), рас
пространить на имущество комму
нальных хозяйств, находящееся в 
арендном пользовании или на иных, 
кроме аренды, основаниях у частных 
лиц, кооперативов и других коллекти
вов, за счет их арендаторов и вре
менных пользователей по утвержден
ным правилам страхования*.

Харьков, 28 нюня 1921 года.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров М. В.Шымирский.

Управляющий Делами 
Совнаркома Ф. Веха. '

Ирид. Секретаря СНК .1. Дудглит.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК і ХГйК" 
от 19 нн>ля 1924 г, 162.

139. Положення про конкурс сільського
господарства на Україні 1924 року.

Для заохочування і розвитку по
ліпшених способів і форм господарю
вання, шо до їх стають села, земельні 
громади й колективні об'єднання, на 
иідста?і Літ. «и» арт. 24, Положення 
иго єдиний сільсько-господарський 
податок (-Известия ЦИК и СНК 
СС( ’Р» от 7 мая 1924 г. К; 102' про пре
міювання за поліпшені способи го
сподарювання. Рада Народніх Коміса
рів п о с т а н о в и л а  затвердити й на*- 
дати чинности нижчеподаному положе
нию про конкурс сільського господар
ства на Україні 1924 року:

1. Сільсько-господарський конкурс 
поліпшених способів і форм господа
рювання належить провести скрізь на 
Україні протягом біжучого 1924 р.

2. Основне завдання конкурсу е 
широка пропаганда, сприяння і під-

139. Положение о конкурсе сельского
хозяйства на Украине в 1924-м году.

В целях поощрения и развития 
улучшенных приемов и форм хозяй
ствования, вводимых селами, земель
ными обществами и коллективными 
обвинениями, наосиованиилит. «и» ст. 
24 Положения о едином сельско-хозяй 
ствен. налоге (Извест. ЦИКиСНК СССР 
от 7 мая 1924 г. № 102) о премиро
вании за улучшенные приемы хозяй
ствования, Совет Народных Комиссаров 
п о с т а н о в и л утвердить и внести и 
действие нижеследукгшее положение о 
конкурсе сельского хозяйства на 
Украине в 1924 году:

1. Сельско-хозяйственный кснкурс 
но улучшенным приемам и формам 
хозяйствования подлежит повсеме
стному на Украине проведению в те
кущем 1924 ом году.

2. Основной задачей конкурса 
является широкая пропаганда, содей-
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трммка тих форм і способів господа
рювання, шо їх визначено в планах 
робот Наркомзему до поліпшення і 
перебудови селянського господарства. 
Тим-то переведення конкурсу так 
у цілому, як і окремих його моментів 
належить цілком погодити з плано
вими завданнями земорганів для роз
витку й поліпшення сільського госпо
дарства.

3. В конкурсі можуть брати участь 
села, земельні громади, колективні, 
кооперативні й инші об'єднання го
сподарів, шо вживають поліпшених 
способів господарювання.

4. Перелік поліпшених способів го
сподарювання, шо дають право селам, 
земельним громадам, колективам, коо
перативам і иншим об'єднанням на 
участь в конкурсі, встановляє Нарком 
зем для кожної губерні. Губвиконкоми, 
на подання Губземуправлінь, устано
влюють—які пакти «переліку» застосу
ється до кожної окремої округи.

5. Щоб найбільше наблизити кон
курс до маси господарчої людности 
й втягти саму людність до оціновки 
господарського поліпшеня і досягнення 
передових сел і об'єднань, конкурен
ція селиш, земельних громад, коле
ктивів, кооперативних і инших об'єд
нань відбувається в межах кожної 
округи. Відповідно до цього й суму 
премії, шо припадає на округу, ви
значається розміром одновідсоткового 
відрахування з загальної суми над
ходжень єдиного сільсько господар
ського податку з дано» округи.

о. Перучи на увагу, шо до коле
ктивів,які об'єднують найіюступовіиіих 
селян і про яких спеціяльно дбає 
держава, пред’являється особливі ви
моги, конкуренцію колективів між 
собою, для виявлення поспіхів, дося
гнених у колективному будівництві 
сільського господарства, треба про
валити порядком спеціяльного кон
курсу колективів; цей конкурс про
вадиться одночасово з загальним 
конкурсом сільського господарства й 
згідно з розробленим Наркомземом 
переліком організаційних, побутових

ствие и поддержка тех форм и приемов 
хозяйствования, которые намечены в 
планах работ Наркомзема по улуч
шению и перестройке крестьянского 
хозяйства. Поэтому проведение кон
курса, как в целом, так и отдельные 
моменты его, должны быть вполне 
согласованы с плановыми заданиями 
земорганов по развитию и улучшению 
сельского хозяйства.

3. В конкурсе могут принимать 
участие села, земельные общества, 
коллективные, кооперативные и другие 
об'единения хозяев, применяющие 
улучшенные приемы хозяйствования.

4. Перечень улучшенных приемов 
хозяйствования, дающих право селам, 
земельным обществам, коллективам, 
кооперативам и другим об’единениям 
на участие в конкурсе, устанавли
вается Наркомземом для каждой 
губернии. Губисполкомы, но предста
влениям Губземуправлений устанавли
вают—какие пункты «перечня» при
меняются в каждом отдельном округе.

*>. В целях наибольшего прибли
жения конкурса к массе хозяйству
ющего населения и вовлечения самого 
населения в оценку хозяйственных 
улучшений и достижений передовых 
сел и объединений, соревнование 
селений, земельных обществ, колле
ктивов, кооперативных и др. объеди
нений происходит в пределах каждого 
округа. Соответственно этому и сумма 
премии, приходящаяся на округ, опре
деляется размером однопроцентного 
отчисления от обшей суммы посту
пления единого сельхозналога по дан
ному округу.

6. Принимая во внимание, что к 
коллективам, объединяющим наиболее 
передовых селян и пользующихся 
особым покровительством государства, 
пред'являются особые требования, 
соревнование коллективов между собой 
в целях выявления успехов, дости
гнутых в коллективном строительстве 
сельского хозяйства, необходимо произ
водить в порядке особого конкурса 
коллективов, проводимого одновре
менно с общим конкурсом сельского 
хозяйства и по особому разработан
ному Наркомземом перечню органи 
зационных, бытовых и хозяйственных
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і господарських досягнень, шо дають 
право на участь на конкурсі.

/. Селам, земельним громадам, 
колективним, кооперативним і иншим 
об'єднанням, що їх конкурсом буде 
визнано за кращі, видасться сне* 
ціяльні премії на організацію переве
дення громадських заходів агрикуль
турного характеру. Премії надається 
шляхом знижки певного сільгосп- 
податку з кожного платія податку, 
премійованого села, земельної громади, 
об'єднання, або видається грішми.

П р и м і т к а  1.Справу про пре
мію або знижку розвязують окру
гові конкурсові комісії.

П р и м і т к а  2. Надання премії 
у формі знижок і податку на ко
лективи не поширюється Й вони 
премії одержують тільки грішми.

П р и м і т к а  3. Визначення ха
рактеру пільг, знижки або премії 
проводиться згідно зі спеціальним 
переліком поліпшених способів 
господарювання.
8. Мету, для якої використовується 

премію (організацію й переведення 
громадських заходів агрикультурного 
характеру) встановлює премійована 
громада або об'єднання в спеціаль
ному нироці або постанові у згоді 
з окрземуправлінням. Щоб одержати 
премії й використати їх за призначен
ням, премійоване село, земельна гро
мада або об'єданння обірає спе
ціальних уповноважених.

Нагляд за видаткуванням премій 
покладається на сільраду під за
гальною контролею окрземуправління.

Заходи, які можна преміювати, 
передбачається в загальному зразко
вому переліку, встановлюваному Нар- 
комземом. 9

9. Н окремих випадках, за де-які 
поліпшені способи господарювання, 
селам, земельним громадам, коопера 
тивним і иншим об'єднанням премію 
можна видавати не грішми з певним 
призначенням, як зазначено в п. 7, 
а порядком знижки певного відсотку 
єдиного с.-г. податку з кожного пла-

достижений, дающих право на участие 
8 конкурсе.

7. Селам, земельным обществам, 
коллективам, кооперативным и другим 
об'единениям, которые по конкурсу 
будут признаны лучшими, выдаются 
особые премии для организации и 
проведения общественных мероприятий 
агрикультурного характера. Премии 
предоставляются в порядке скидки 
определенного сельхозналога с каждо
го налогоплательщика, премируемого 
села, земельного общества, об'единения, 
или выдаются деньгами.

П р и м е ч а н и е  1-е. Вопрос о 
премии или скидке разрешается на
ружными конкурсными комиссиями.

П р и м е ч а н и е  2-е. Нредоста 
вление премии в форме скидок с 
налога на коллективы не распро
страняется и таковые премии по
лучают только деньгами.

П р и м е ч а н и е  3:е. Определение 
характера льгот скидки и премии 
производятся согласно особому пе
речню улучшенных приемов Х03ЯЙ-' 
ствования.

8. Цель, для которой используется 
премия (организация и проведение 
общественных мероприятий агрикуль
турного харіктера), устанавливается 
премируемым обществом или обви
нением особым приговором или по
становлением по соглашению с окр- 
земуправлением. Для получения премий 
и использования их по назначению 
премированное село, земельное обще
ство или обвинение выбирает особых 
уполномоченных.

Наблюдение за расходованием 
премий возлагается па сельсовет под 
общим контролем окрземуправления.

Мероприятия, на которые может 
быть направлена премия, предусмат
риваются общим примерным перечнем, 
устанавливаемым Наркомземом.

9. В отдельных случаях за не
которые улучшенные приемы хозяй
ствования селам, земельным об-вам 
кооперативным и др. об единениям 
премия может выдаваться не деньгами 
с определенным назначением, как 
указано в п. 7, а в порядке скидки 
определенного °/0 единого сель.-хоз. 
налога с каждого налогоплательщика
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тія податку премійованого села, зе 
мельної громади або об'єднання.

П р и м і т к а  1. Питання про пре
мію або знижку в тому разі, як-що 
знижку дозволяється, рознязує 
округова конкурсова комісія.

П р и м і т к а  2. Цей пакт на ко
лективи не поширюється.

10 Премії присуджують округові 
конкурсові комісії при окрвиконкомах 
у складі: Голови Окрвиконкому (Го
лова Комісії), Зав. Окрземуиравління 
(Заступник Голови), одного члена з 
призначення Окрвиконкому. представ
ників від: Комітету Незаможніх Селян, 
Всеробітземлісу, Гайсельспілки (члени) 
й округового агронома Окрземунра- 
вління (секретар).

11. Щоб виявити села, земельні 
громади, колективи, кооперативні й 
инші об'єднання, що вживають по
ліпшених способів господарювання, іиоб 
обслідувати їх і поданати матеріяли 
оьруговій конкурсовій комісії, орга
нізується районові конкурсові комісії 
в складі: голови гайвиконкому (ро- 
лоиа), зав. райземуправління (заст 
голови), представників від. районовот 
виконкому, Комітету Незаможніх Се
лян, Секретаріяту Всеробітземлісу і 
районояого агронома. Райвиконкомові 
надається право притягти ло#складу 
Райкомісіі поступових господарів.

12. Для преміювання колективів із 
иреміяльного фонду виділяється на 
кожну спешяльну суму (разом сто 
тисяч карбованців по Україні), яку рос- 
поділяється на губерні так:

Волинь ..................... . . 6.0і)П Кро.
Донеччина . . . . 12  000 )
Катсринос'ланшпна . 12 000 »
Київщина.................. І її . ООО
Одещина . . 25 ООо »
Поділля..................... X 00(1 >
Полтавщина . . . . 8 000 »
Харківщина . . . . . 8 000 >
Чернигівшина . . . . 5.000 »

Разом 10О.000 крб

премируемого села, земельного обще
ства и об'едннения.

П р и м е ч а н и е  1-е. Вопрос о 
премии или скидке в тех случаях, 
когда скидка допускается, разре
шается окружной конкурсной ко
миссией.

П р и м е ч а н и е  2-е. Настоящий 
пункт на коллективы не распро
страняется.

10. Премии присуждаются окруж
ными конкурсными комиссиями при 
окрисполкомах в составе председателя 
окрисиолкома (председатель комиссии), 
зав. окрземуправлением (заместитель 
председателя), одного члена назначае
мого окрисполкомом, представителей: 
Комитета Незаможных Селян, Все- 
работземлеса, Райсельсоюза (члены) 
и окружного агронома окрземупра- 
нления (секретарь).

11. Для выявления сел, земельных 
обществ коллективов, кооперативных 
и др. объединений, применяющих 
улучшенные приемы хозяйствования, 
для обследования их и представления 
материалов в окружную конкурсную 
комиссию, организуются районные 
конкурсные комиссии, в составе: 
председателя Райисполкома (предсе
датель), зав. райземуправлением (за
меститель председателя), поедстави- 
телей. Районного исполкома. Комитета 
Незаможных Селян, Секретариата 
Всеработземлеса и районного агронома. 
Райисполкому предоставляется право 
привлечь в состав Райкомиссии пере
довых хозяев.

12 Для премирования коллективов 
из премиального фонда выделяется по 
каждому округу специальная сумма 
(всего сто тысяч рублей но Украине), 
каковая распределяется но губерниям 
следующим образом:

Вслынская . . . .  б.000 руб. 
Донецкая . . . .  12.000 » 
Нкатеринославская . 12.000 >
Киевская . . . .  16.000 »
Одесская . . . .  25.000 * 
Подольская . . . 8.000 >
Полтавская . . . 8 ООо »
Харьковская . . . 8.СС0 »
Черниговская . . . 5.С00 *

И т о г о  . 100.000 руб.
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Губвиконкоми кожної губерні, в 
межах призначеної суми, встановлюють 
для кожної округи суму, шо її нале
жить виділити з преміяльного фонду 
на преміювання колективних госпо
дарств.

П р и м і т к а .  У губернях, де слабо 
розвинені колективні господарства, 
Губвиконкомам надається , право 
проводити конкурс колгоспів не ПО 
округах, а в губмаштабі.
13. Районові конкурсові комісії 

приймають заяви й подання про села, 
земельні громади й об'єднання для 
подачі їх округовим коикурсовим ко
місіям до 1-го вересня 1924 року й 
обслідують їх на підставі інструкцій 
Губземуправлінь у міру надходження 
заяв і подань.

14. Обслідування господарств сіл, 
земельних громад, колективів, коопе
ративних і инших об'єднань, розгляд 
актів обслідування і подачу всіх ма- 
теріялів округовим комісіям належить 
закінчити до 1-го жовтня 1924 року.

15. Округові комісії розглядають 
матеріяли районовмх комісій і встано
влюють премії селам, земельним гро
мадам, колективним господарствам, ко
оперативним і иншим об'єднанням не 
пізніш як 1-го листопаду. Видачу пре
мій починається в березні й закін
чується не пізніш як 15-го квітня.

В разі, як-то вищезазначені одер
жувачі премій не внесуть злонавмис- 
но належного з них сілгосподатку, 
Окрвиконкомам надається право по
збавити зазначених неплатіїв прису
дженої їм конкурсом премії.

П р и м і т к а  1. У разі невикори
стання цілком усіх сум одновідсог- 
кового відрахування з сільгоснпо- 
датку, округовим коикурсовим ко
місіям надається право додатково 
розглядувати прохання до І квітня.

П р и м і т к а  2. Відомості! про ьи- 
конання податку подають окру
гові фіноргани.

П р и м і т к а  3. Віднесення села 
або инших об'єднань до розряду

Губисполкомы по каждой губернии 
в пределах назначенной суммы устана
вливают для каждого округа какую 
сумму надлежит выделить из премиаль
ного фонда на премирование колле
ктивных хозяйств.

П р и м е ч а н и е .  В губерниях со 
слабым развитием коллективных 
хозяйств губисполкомам предоста
вляется право проводить конкурс 
колхозов не но округам, но в губ- 
масштабе.
13. Районные конкурсные комиссии 

принимают заявления и представления 
о селах, земельных обществах и об‘- 
единениях для представления их в 
окружные конкурсные комиссии до 
1-го сентября 1924 года и производят 
обследования их по инструкциям і уб- 
земуправлений по мере поступления 
заявлений и представлений.

14. Обследование хозяйства сел, 
земельных обществ, коллективов, ко
оперативных и др. об'единений, рас
смотрение актов обследования и пред
ставление всех материалов в окружные 
комиссии должно быть закончено к 
1-му октября 1924 г.

15. Окружные комиссии рассма
тривают материалы районных комис
сий и устанавливают премии селам, 
земельным обществам, коллективным 
хозяйствам, кооперативным и др. об е- 
динениям не позже 1-го ноября. Вы
дача премий начинается в марте и 
заканчивается не позже 15 го апреля.

В случае злостного невзноса ука
занными выше получателями премий 
причитающегося с них сельхозналога 
окрисполкомам предоставляется право 
лишить означенных неплательщиков 
присужденной им по конкурсу премии.

П р и м е ч а н и е  1-е. В случае 
неиспользования полностью всех 
сумм однопроцентного отчисления по 
сельхозналогу окружным конкур
сным комиссиям представляется право 
дополнительного рассмотрения хода
тайств до 1 го апреля.

П р и м е ч а н и е  2-е. Сведения о 
выполнении налога предоставляются 
окружными финорганами.

II р и м е ч а н и е 3-є. Отнесение 
села или других об'единений к раз
ряду злостных неплательщиков про-
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злосливих неплатіїв проводять
округові податкові комісії.
16. На осінніх чергових районових 

і округових з'їздах рад конкурсові 
комісії обов'язково дають звіт про 
роботу шо-до переведення конкурсу.

17. Порядок видачі присуджених 
округовими конкурсовими комісіями 
премій, а також порядок видачі сум 
для премій на виставках-конкурсах, 
визначається інструкцією Наркомзему 
й Наркомфіну.

18. Керовництво переведенням кон
курсу покладається на Наркомзем, 
якому доручається видавати відповідні 
роспорядження й інструкції до пере
ведення в життя цього положення, на
даючи переважне значіння преміям у 
формі пільг з с. г. податку. На нього ж 
покладається збірання відомостей про 
перебіг конкурсу й підсумовання по 
конкурсові.

Харків, дня 28 червня 1024 р.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів .1/. Н.шдммнрсккиіі.

Керуючий Справами Рад-
наркому Ф. Ніна.

Г. в. о. Секретаря РИК .1. ,'(цОемт.

140. Про зміну арт. арт. 5 і 6 „Поло
ження про кабінети науково судової 

експертизи**.

Рада Народніх Комісарів п о с т а -  
н о в и л а:

Арт. 5 Положення про кабінети 
науково-судової експертизи від 10 
липня 1923 р. (36. Уз. 1‘>23 р . ч. 
?.Ь, арт. 384) викласти так:

«Р.кспертизу провадять кабінети 
за плату на підставі такси, встано
влюваної Нарком юстом у згоді з Нар- 
комфіном. Коли-ж експертизу прова
диться з доручення суду або органів 
слідства й довіду, плату за неї з цих 
останніх попередньо не стягається».

Арт. о того ж Положення викласти 
так:

изводится окружными налоговыми 
комиссиями.
16. На осенних очередных районных 

и окружных с‘ездах советов конкур
сные комиссии обязательно дают отчет 
о работе по проведению конкурса.

17. Порядок выдачи присужденных 
окружными конкурсными комиссиями 
премий, а также порядок выдачи сумм 
для премий на выставках - конкурсах 
определяются Инструкцией Наркомзема 
и Наркомфина.

18. Руководство проведением кон
курса возлагается на Наркомзем, ко
торому поручается издавать соответ
ствующие распоряжения и инструкции 
по проведению в жизнь настоящего 
положения,придавая преимущественное 
значение прениям в форме льгот по 
сельхозналогу. На него же возла
гается собирание сведений о ходе 
конкурса и подведения итогов по 
конкурсу.

Харьков, дня 28 нюня 1924 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров .1/. Лладммирскпи.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Нет.

Ирид. Секретаря СНК .1. /(//делит.

140. Об изменении ст. ст. 5 и 6 «По
ложения о кабинетах научно-судебной 

экспертизы».

Совет Народных Комиссаров п о- 
с т а н о в и л :

Ст. 5. Положения о кабинетах 
научно судебной экспертизы от 10 
июля 1923 г. (Собр. Уз. 1923 г. К; 26, 
ст. 384) изложить следующим образом:

«Экспертиза производится каби
нетами за плату по таксе, устанавли
ваемой Наркомюстом по соглашению 
* Наркомфином. В тех случаях, когда 
экспертиза производится по поруче
нию суда или органов следствия и 
дознания, плата за таковую с этих 
последних предварительно не взыски 
вается».

Ст. о того же Положения изло
жить следующим образом:
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€ Витрати кабінетів на експертизу, 
переведену з доручення суду або ор
ганів слідства й довіду, згідно з арт. 
5 цього Положення, прираховується 
до судових витрат і їх стягає суд на 
загальних підставах на користь кабі
нету експертизи.

Як-що судові витрати прийнято на 
рахунок державної скарбниці, експер
тизу кабінетів не оплачується зовсім>.

Харків, дня 30-го червня ІУ2І р.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів .1/. НлчОа мирський.

Керуючий Справами Радпаркому
0. Пгш.

Т.в.о. Секретаря РНК А Дуделіт.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК і ХГВК* 
10 липня 1924 р., ч. 102.

«Издержки кабинетов по экспер
тизам, произведенным по поручению 
суда или органов следствия и дозна
ния, согласно ст. 5 й сего Положения, 
причисляются к судебным издержкам 
и взыскиваются судом на общем ос
новании в пользу кабинета эксперти зы.

При принятии судебных издержек 
на счет казны экспертиза кабинетов 
не оплачивается вовсе

Харьков. 30 нюня 1921 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров М. Плтіимиргкин.

Управляющий Делами
Совнаркома 0. Пгш.

Врид. Секретаря СНК .1 Дудглнт,

Распубликовано к .Віогмх НУ ЦИК ■ ХГВК* 
от 19 июля 19*31 г.. V ЮЛ

Постанови Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету 

та Ради Народніх Комісарів.

141. Про місяць допомоги безробітним.

Постановления Всеукраичского 
Центрального Исполнительного 

Комитета и Совета Народных 
Комиссаров.

141. О месяце помощи безработным.

Для підсилення коштів Централь
ного Комітету боротьби з безробіттям 
Всеукраїнський Центральний Виконав
чий Комітет і Рада Народніх Комі
сарів п о с т а н о в и л и  запропонувати 
губерніяльним виконавчим комітетам 
установити в усіх губерніяльних міс
тах—протягом одного місяца—такі 
податки й збори:

1. а) Установити надвишку в гу
берніяльних містах на кватирову плату 
з непрацюючого елементу протягом 
місяця в таких розмірах:

З тих, що платять:

В целях усиления средств Централь
ного Комитета по борьбе с безрабо
тицей, Всеукраинский Централоный 
Исполнительный Комитет и Совет На
родных Комиссаров постановили пред
ложить губернским исполнительным 
комитетам установить во всех губерн
ских городах в течение одного месяца 
следующие налоги и сборы:

1. а) Установить надбавку в гу
бернских городах на квартирную пла
ту с нетрудового элемента в течение 
месяца в следующих размерах:

С платящих:
ВІД 2-х ДО 3-х кар. за кн. саж. 15%
п 3 II 4 •і •• II ї ї 25%

п 4 І* 5 і» 11 • •і ЗО'*/,,
м 5 Н 0 і» •• II ї ї 40%
„ (> І* У м ї ї • І и 45%
я 7 н 8 • і  •• II и 50'»/,,

п 8 II Ч • і  и М II 55%
я У II 10 •і •• 1* II 05%

» 10 І гюмад 75%
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от 2-х до 3-х р. за КВ. с. 15%
* 3-х и 4-х II я и я 25%
и 4-х и 5-х я я и II 30%
и 5 «1 6 Я п я II 40%

„ *» її 7 •1 1* м я 45%,
„ 7 п 8 Я л и и 50%,

» 8 я Ч И Я я и 55%

и 9 и 10 и п я * <>5%,
„ю И выше и II п и 75%
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б) Стяіати податок протягом 
„місяця*' з кватировоі плати, крім 
зазначених у н. ,.а“ цього параграфу 
пла:іїв, з усіх инших груп міської 
людности в розмірі 10% кватировоі 
плати.

П р и м і т к а  Під оподаткування 
кватировоі плати звільнюється піх 
робітників і службовців, шо є члени 
профспілок, інвалідів праці та війни 
та взагалі, особ, що перебувають 
на соціяльному забезпеченні, безро
бітних, робфаковців і студентів Вііі. 
звільнених від плати за навчання, 
будинки допомоги дітям і установи 
Українського Червоного Хреста.
2. В додаток до спеціяльного збору 

з рахунків, встановленого постановою 
ЦВК і РНК СРСР від 15 листопаду 
1923 року (Известия ЦИК СССР 
від 17 листопаду 1923 р., ч. 263), уста
новити смеціяльний збір з рахунків, 
подаваних рестораціями, пивними, 
кав'ярнями й инш. подібними підпри
ємствами за такою шкалою:

З рахунків під до 5 кар. 0°/„
И 99 • 5 кар. „ 7 кар. 8°/о
•1 9• 7 II м 10 • • 9%
и • И 10 |» •! 15 а% 10%
в» 1 * і* 15 • 1* 20 •• 12%
• *1 *» 20 • • •• 25 • I 14%
• •1 И 25 • • •• ЗО •» 16%
р •1 IV 30 • Н 40 «I 18" ••
• в 99 И 40 •1 II 50 • 1 20"..
М _ 50 • • М по • • > >0 -- о
и Ш 99 60 • V 70 И .4"
вв ев Я 70 и II 80 •I
V и т хо 99 99

100 И 28"/„
1 1 • • • в 100 і помад 30%

1 Діручити Наркомфінові, в згоді 
з Наркомпраці, інструктивним по
рядком установити відсоткові над- 
вишки на квитки в театри, кіно й 
инш. розвагові підприємства а також, 
таким самим порядком, установити 
оподаткування рахунків у готелях за 
номера (кімнати), починаючи з двох 
карбованців і більш.

П р и м і т к а  1. Робітничі клуби й 
робітничі театри від зазначеного 
оподаткування звільняється.

П р и м і т к а  2. Від оподаткування 
звільняється квитки опероних і дра-

б) Взимать налог в течение «ме
сяца» с квартирной платы, кроме 
указанных в и. «а» настоящей статьи 
плательщиков, со всех остальных групп 
городского населения н размере Ю°/0 
с квартирной платы.

П р и м е ч а н и е .  Об обложении 
налогом по квартирной плате осво
бождаются рабочие и служащие, 
состоящие членами профсоюзов, ин
валиды труда и войны и вообще 
лица, находящиеся на социальном 
обеспечении, безработные, рабфа
ковцы и студенты ВУЗ'ов, освобо
жденные от платы за нравоучение, 
дома помощи детям и учреждения 
Украинского Красного Креста.
2. В дополнение к особому сбору 

со счетов, установленному постано
влением ЦИК и СНК СССР от 15 го 
ноября 1923 г. (Известия ЦИК СССР 
от 17 ноября 1923 г. № 2оЗ), уста
новить особый сбор со счетов, пода
ваемых ресторанами, пивными, кафе 
и др. подобными предприятиями по 
нижеследующей шкале:

Со счетов до 5 Р- 60/.
II и от 5 Р- II 7 99 8%
И 99 II 7 1» м 10 99 9%
в 1 •1 II 10 •1 99 15 99 ю%
!• • • • 1 15 1 »11 20 99 12%
1 в •# 11 20 1 II 25 99

14о/0
•в В| Я 25 »• Я 30 99 16%
II 9 ІВ 30 99 я 40 Я 18%
•| 1 •1 40 1 1 99 50 1120%
II и 1 в 50 1 •• 1 60 99 220/о
99 99 60 1 • 11 70 99 21%

•В >1 70 * *• 80 99 26о/„
• •1 • • 80 !• •1100 11280/,,

• • я 1$ 100 И выше II ЗОо/0
3. Поручить Наркомфину по со

глашению с Наркомтрудом в порядке 
инструктивном установить процент
ные надбавки на билеты в театры, 
кино и проч. увеселительные пред
приятия, а также в том же порядке 
установить обложение со счетов В 
гостиницах за номера, начиная с двух 
рублей и выше.

П р и м е ч а н и е  1. Рабочие клу
бы и рабочие театры от указанного 
обложения освобождаются.

П р и м е ч а н и е  2. От обложе
ния освобождаются билеты оперы

23
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«етичних театрі». на тжтааі спе
ціального реєстру, складуиного НК 
Ос»*ти а згод* з Центральним Ко- 
а Штатов боротьби з ^ зро^ г тям

N р и а і т ка 3. Видовища А рота аг»
агітаційного А добродійного ммк 
теру «ід зазначеного анша збору 
ножна звільняти за дозволом вило- 
аіїннх виконкомів

4 Установити одноразовый збір з 
особ. аі<> живуть на дачах, у розмірі
3-х карбованців з жмтвоамі кімнати, 
розуміючи під дачами помешкання за 
міською смугою, де живуть протягом 
дггміх місяців тимчасові мешканці.

П р и м і т к а .  Робіт ник І а і службо# 
ців, ЩО г. члени профспілок. ви 
збору заідьмя*. гься.
Ь. Установмти. до передбаченою в 

арт. 71 тимчасоаого помажем на про 
місцеві фінанси, додатками* і оди ара- 
зови* збір з воаоаідьаіа чвані», зда
ваних дай розвитими* прогулок, роз* 
мі ром 20% Піврічного окладу.

6. Установити одноразовий податок 
за користуванні! з електричного освіт- 
дайма а розрахунку 1 коп —свічка.

П р и м і т к а .  Робітників і служб • 
бовців. що С члени профспілок, від 
цього податку звільмвстьсч.
7. Установити додатковий податок 

за користування трамваем в сумі і 
коп. за кінець протягом цілого «МІ* 
сяия».

П р и м і т к а .  Від податку заїдь 
ня*:ться особ, шо корме гуються піль- 
голим мроіаоом
8. Дозволити органам Наркомпраці. 

протягом «місяця* боротьби з безробіт
тям. провадити кармааочмиА добро- 
хітний збір офір.

« Речииець початку «місячника» в 
кожній губерні зокрема еста мов вкуться 
залежно від підготоялсииости ао пе 
реведення «місяця», але а кожному 
разі не пізніш як 1 серпня.

10. «Місяць допомоги безробітним» 
провадиться —тт ШО а губерніальних 
містах, з тям то я тих із них, де раніш 
еже було прояелеио то* або ииовиА з
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II ■ п«|-д ч ■ П Л Гн-| м ЙАМВАММЙЛ фГЦ{*0ШПр«0* ВО СвГ*Ис"Ю с 
Центрилнаш Комітетом по борьбе 
с безработице#

П р и м е ч а н и е  ) Зрелииамуоо» 
селеним, премии» мгигациомиц# и 
благогаорительмив харомтер, от
уимміиюгм «мое сбор* могут бцть

еетстмуювил исиотомом 
4 Установить оаеоеремеиииі сбор 

С лиц. ПОЛЬЗЗЮШИХСМ алмоми. • раз
мере 3-І рублей с ШИЛО# ИОИИОТм, 
понижав под ал чаи и сияилеиме на
лгтиия месяцы Временными жильцами
повешения вне городской мерти

П р и м е ч а н и е  Рабочие и сл>* 
жавше. состоящие членами проф 
союзом, от сборе освобождаются.

ИООремемный я пред»смогреииому гг. 
71 арямеииого положения о пястных 
финансах сбор с оаадеаьцеа валок, 
сдаваемых ала увеселительных прогу. 
лок, в розмеря 2ХҐ. поду годового 
оклада

б. Установить гаиноврененныА на 
лог на подьзоооиие ллектричвеким 
освещением из расчета 1 кон.—свеча

П р и м е ч а н и е .  Рабочие и еду. 
агащие. члены профсоюзов. от этого 
налога освобождаются.
7. Устамоямть дополните льны Й на

лог за подьзояаиие трамваем в сумме 
I кол. за конец в Течение всего 
«месяца».

П р и м е ч а н и е .  От иллогл псаоОо- 
ждлются лице пол»лу отнес я льгот
ным проездом.
9. Разрешить органам Няркоытруаа 

в течение «месяца* борьбы с безра
ботицей ИрОИЗводкТЬ вруЖеЧИМГ Добро- 
вольные сборы пожертвования

9. Срок качяля «месяца* а каждой 
губерияи а отдельности установли- 
моется • зван с не ост и от подготовлен 
мости к Праве де МНЮ «месяца», но ао 
•сяком случае пе позднее 1 август»

10. «Месяц оомошп безработным» 
проводится исключительно • губерн
ски* городах, пршаги в тех из них. 
где уже бее ли проведены те пли иное



ч. м Лрт. 141 -М2 №14 Ст. МІ 142

вищезазначених податків і зборів, такі 
не треба повторювати під час пере
ведення «місяця».

Харків, дня 2-го липня 1924 р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету ТІепіровськиіі.

Заст. Голови Ради Народніх 
Комісарів М. Владимирський.

Т. в. о. Секретаря ВУЦВК В. Поляков.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК і ХГВК“
12 липня 1921 р., *і. 150.

из указанных ныше сборов и налогов 
ранее, таковые не должны быть повто
ряемы при проведении «месяца».

Харьков, 2 июля 1924 г.

Председатель Всеукраинского Цен
трального Исполнит. Комитета 

Петровский.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров М. Владимирский.

Зам. Секретаря ВУЦИК В. Поляков.

Гаспубл. в „Вістях ВУЦВК і ХГВК“ от 
12 июля 1'»21 г., № 156.

142. Про податкові пільги допоміж
ним майстерням при установах Соцвиху.

Всеукраїнський Центральний Ви
конавчий Комітет і Рада Народніх 
Комісарів п о с т а н о в и л и :

1. Звільнити від усіх місцевих по
датків і зборів допомогові майстерні, 
утримувані при установах соціяльного 
виховання Наркомосвіти (дитячих бу
динках), з умовою, як-що в цих май
стернях працюють виключно вихованці 
дитячих будинків і хоч і спродують на 
ринок свої вироби, але ставлять собі 
переважно шкільну мету.

П р и м і т к а .  Вживання, в пе
редбачених цією постановою май
стернях, найманої праці дорослих 
виключно як інструкторів, не по
збавляє їх передбачених цією по
становою пільг.

2. Запропонувати НКФінові видати 
інструкцію в справі застосування цієї 
постанови.
. Харків, дня 2-го липня 1924 р.

Голова Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету

Пстровськип.
Голова Ради Народніх Комісарів

В. Чубар.
Т.в.о. Секретаря ВУЦВК Ч. Поляков.
Оголошено в .Вістях ВУЦВК і ХГВК* 

12 липня 1924 р , ч. 156.

142. 0 налоговых льготах для под
собных • мастерских пря учреждениях 

Соцвоса.
Всеукраинский Центральный Ис

полнительный Комитет и Совет На
родных Комиссаров п о с т а н о в и л и ;

1. Освободить от всех местных 
налогов и сборов подсобные мастер
ские, содержимые при учреждениях 
социального воспитания Наркомпроса 
(детских домах), при условии, если 
эти мастерские обслуживаются исклю
чительно воспитанниками детских до
мов и хотя выпускают на рынок свои 
изделия, но преследуют преимуще
ственно учебные цели.

П р и м е ч а н и е .  Применение в 
предусмотренных настоящим по 
становлением мастерских наемного 
труда взрослых, исключительно в 
качестве инструкторов, не лишает 
их предусмотренных этим поста
новлением льгот.
2. Предложить Наркомфину издать 

инструкцию по применению настоя
щего постановления.

Харьков, 2 июля 1921 года

Председатель Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета

Петровский.
Председатель Совета Народных 

Комиссаров В. Чубаръ.
Вряд. Секретаря ВУЦИК В. Поляков.

Гагиубликовано в „Вістях ВУЦВК 
ХГВК* от 12 июля 1924 г., .4- 156

2+
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143- Про Структурно-Штатні Комісії.

Касуючи постанову ВУЦВК‘у від 
13 вересня 1922 р. «Про порядок вста 
новлення штатів установ і підприємств 
УСРР» (36. Уз. за 1922 р., ч 42, арт. 
606) і розвиваючи Положення про Нар
комат Робітниче Селянської Інспекції 
(36. Уз. 1923 р. ч 37 арт. 512). 
Всеукраїнський Центральний Виконав
чий Комітет і Рада Народніх Комісарів 
п о с т а н о в и л и :

1. Утворити при Наркоматі Робіт- 
ниче-Селянської інспекції й його гу
берніальних органах постійні струк
турно штатні комісії для розробки 
раціональної структури й штатного 
роскладу всіх державних установ і 
підриємств так центральних, як і 
місцевих у тому числі й переведених 
на госпрозрахунок, а також організа
цій, субсидованих державою.

2. Склад Центральної Структурно- 
Штатної Комісії при Наркоматі Ро- 
бітниче-Селянської Інспекції такий: 
Голова—Представник НК РСІ, члени— 
представники від Укрбюра ВЦРИС, 
НКПраці, Наркомфіну.

Представники відомств по своїй по
саді мусять бути не нижче за членів 
колегій відповідних Наркоматів і уста
нов. Склад Центральної Структурно- 
Штатної Комісії персонально затвер
джує Рада Народніх Комісарів.

П р и м і т к а .  Комісія притягає до
своїх робот представників від за
інтересованих установ шо-до роз
глядуваних Комісією справ.

3. На Центральну Структурно- 
Штатну Комісію при Наркоматі Ро- 
бітниче-Селянської Інспекції покла
дається:

а) розробляти структурні будови 
й сталі штати всіх центральних уста
нов, підприємств і організацій УСРР, 
згаданих у арт. 1-му цієї постанови, 
відповідно до їхніх дійсних функцій і 
завдань;

б) розробляти структурні будови 
й сталі штати місцевих установ, під
приємств і організацій, скерованих до

143. 0 Структурно Штатных Комиссиях.

В отмену постановления ВУЦИК а 
от 13-го сентября 1922 г. «О порядке 
установления штатов учреждений и 
предприятий УССР> (С. У. 1922 года, 
№ 42, ст. 606) и в развитие положе
ния о Наркомате Рабоче Крестьянской 
Инспекции (С. У. 1923 г., №37, ст. 512), 
Всеукраинский Центральный Исполни
тельный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров п о с т а н о в и л и :

1. Образовать при Наркомате Ра
боче-Крестьянской Инспекции и его 
губернских органах постоянные струк
турно штатные комиссии для разра
ботки рациональной структуры и 
штатных расписаний всех государствен
ных учреждений и предприятий как 
центральных, так и местных, в том 
числе и переведенных на хозрасчет, 
а равно организаций, субсидируемых 
государством.

2. Состав Центральной Структор- 
но Штатной Комиссии при Наркомате 
Рабоче-Крестьянской Инспекции сле
дующий: Председатель - -представитель 
НК РКИ, члены—Укрбюро ВЦСПС, 
НК Труда и Наркомфина.

Представители ведомств должны 
быть по своему положению не ниже 
членов коллегий соответствующих 
Наркоматов и учреждений. Состав 
Центральной Структурно - Штатной 
Комиссии персонально утверждается 
Советом Народных Комиссаров.

П р и м е ч а н и е .  Комиссия при
влекает к своим работам пред
ставителей заинтересованных уч
реждений по рассматриваемым 
Комиссией вопросам.

3. На Центральную Структурно- 
Штатную Комиссию при Наркомате 
Рабоче-Крестьянской Инспекции воз
лагается:

а) разработка структурных по
строений и твердых шіатов всох цен
тральных учреждений, предприятий и 
организаций УССР, упомянутых в ст. 
1-й настоящего постановления, в со 
ответствии с их действительными 
функциями и задачами;

б) разработка структурных по
строений и твердых штатов местных 
учреждений, предприятий и организа-
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раціонального росподілу робочої сили 
в середині кожної установи або під
приємства на підставі матеріялів, по
даваних структурно-штатними комі
сіями при губерніяльних органах Ро- 
бітниче-Селянської Інспекції;

в) розробляти проекти до зміни 
чинних штатів;

г) інструктувати й керувати ро 
боту структурно штатних комісій при 
губерніяльних органах Робітниче-Се- 
лянської Інспекції;

д) розробляти справи, що вини
кають у процесі нормування штатів, і

е) наглядати за фактичним пере
веденням у життя затверджених на
лежним порядком штатів і инших 
постанов, дотичних до компетенції 
Структурно-Штатної Комісії.

4. Розроблені Центральною Струк
турно-Штатною Комісією штати вно
сить вона на затвердження Ради На- 
родніх Комісарів.

5. Усі норми що-до кількості», вста
новлені Структурно-Штатною Комісією 
при Наркоматі Робітничо-Селянської 
Інспекції й затверджені Раднаркомом 
для штатів так центральних, як і міс
цевих органів усіх установ, підпри
ємств і організацій, згаданих у арт. 1 
цієї постанови, є остаточні й їх не 
можна збільшувати инакше, як загаль
ним порядком установлення штатів, 
згідно з цією постановою.

6. Склад структурно штатних ко
місій при губерніяльних відділах Робіт- 
ниче-Селянської Інспекції такий: го
лова—представник Губвідділу РСІ, 
члени: представник Губвідділу Праці, 
представник відповідного губерніяль- 
ного об'єднання професійних спілок, 
представник Губфінвідділу.

7. На губерніяльні структурно- 
штатні комісії покладається:

а) попередньо розробляти струк
туру й штати губерніяльних і округо- 
вих місцевих установ, підприємств і 
організацій, згаданих у арт. 1 цієї 
постанови, відповідно до їхніх функцій

і

ций, направленных к рациональному 
распределению рабочей силы внутри 
каждого учреждения или предприятия 
на основе материалов, представляемых 
структурно штатными комиссиями при 
губернских органах Рабоче-Крестьян
ской Инспекции;

в) разработка предположений по 
изменению действующих штатов;

г) инструктирование и руководство 
работой структурно-штатных комиссий 
при губернских органах Рабоче-Кре
стьянской Инспекции;

д) разработка вопросов, возникаю
щих в процессе нормирования штатов и

е) наблюдение за фактическим 
проведением в жизнь утвержденных 
в надлежащем порядке штатов и дру
гих постановлений, относящихся к 
компетенции Структурно-Штатной Ко
миссии.

4. Разработанные Центральной 
Структурно-Штатной Комиссией шта
ты вносятся ею на утверждение Совета 
Народных Комиссаров.

5. Все количественные нормы, уста 
новленные Структурно Штатной Ко
миссией при Наркомате Рабоче-Кре
стьянской Инспекции и утвержденные 
Совнаркомом для штатов как цен
тральных, так и местных органов всех 
учреждений, предприятий и организа
ций, упомянутых в ст. 1-й настояще
го постановления, являются предель
ными и не могут <5ыть увеличены 
иначе, как в общем порядке устано 
вления штатов, согласно настоящего 
постановления.

6. Состав структурно штатных ко
миссий при губернских отделах Рабоче- 
Крестьянской Инспекции следующий: 
председатель—представитель губ. от
дела РКИ, члены: представитель губ- 
отдела Труда, представитель соответ
ствующего губернского об’единения 
профессиональных союзов и предста
витель губфинотдела.

7. На губернские структурно-штат 
ные комиссии возлагается:

а) предварительная разработка 
стр)ктуры и штатов губернских и 
окружных местных учреждений, пред 
приятий и организаций, упомянутых 
в ст. 1 й настоящего постановления,
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і завдань, для подання Центральній 
Структурно-Штатній Комісії;

6) попередньо розробляти проекти 
до зміни існуючої структурної будовий 
чинних штатів:

н) наглядати за фактичним пере- 
веденням у життя затверджених штатів 
і инших постанов Комісії.

8. Для своєї роботи структурно- 
штатні комісії користають з тех
нічного апарату РСІг у центрі—Ьід- 
ділу в справі поліпшення держапарату 
й на місцях—губвідділів РСІ.

9. Усі раніш утворені штатні ко
місії ліквідується й незакінчені ними 
справи передається на розвязання 
центральній і губерніальним струк
турно штатним комісіям при Нарко
маті РСІ й його місцевих органів 
протягом тижня.

Харків, дня 2-го липня 1624 р.

Голова Всеукраїнського
Центрального Виконавчого

Комі тету /(стром і,к и и.

Голова Ради Народніх
Комісарів /»’, Чірмір,

Г. н. о. Секретаря ВУЦВК /». ІІоллко*.

Оголошено н „Вістях ВУЦИК і ХГВК* 
13 липня 1621 і»., ч. 138.

в соответствии с их функциями и за
дачами для представления в Централь
ную Структурно-Штатную Комис
сию:

б) предварительная разработка 
предположений по изменению суще
ствующих структури ых построений и 
действующих штатов’

в) наблюдение за фактическим про
ведением в жизнь утвержденных шта
тов и других постановлений Комиссии.

8 В своей работе структурно
штатные комиссии пользуются техни
ческим аппаратом РКП: в центре—От
дела но улучшению Госаппарата и на 
местах—губотделов РКП.

9. Все ранее созданные штатные 
комиссии упраздняются и передают 
незаконченные ими дела на разреше
ние центральной и губернских стру
ктурно штатных комиссий при Нарко
мате РКИ и его местных органах в 
недельный срок.

Харьков. 2 и г» ія 1623 |.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета И стропе кин.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров Н, Чі/ппрк,

Ирид. Секретаря ВУЦИК П. П»лнкт.

Раеиуол. в „Віїгтях КУЦВК і ХГВК* от 
13 июля 1621 г.. Лі 138

Постанова Ради Народніх Комі
сарів.

144. Про утворення Особливої Комісії в 
справі боротьби з наслідками посухи.

Для швидкого погодження і здійснення 
всіх заходів, шо їх вживають централь 
ні й місцеві урядові органи в напрямку 
боротьби з наслідками посухи в окре
мих потерпілих районах УСРР протя
гом біжучого року й дачі допомоги 
селянському господарству в цих рай
онах, Рада Народніх Комісарів поста
новила: 1

1. Утворити Особливу Комісію під 
головуванням Заступника Голови Ради

Постановление Совета Неродных 
Комиссаров.

141. Образование Особой Комиссии по 
борьбе с последствиями засухи.

В целях быстрого согласования и 
проведения всех мероприятий, предпри
нимаемых центральными и местными 
правительственными органами в напра
влении борьбы с последствиями засухи 
в отдельных пострадавших районах 
УССР в текущем году и оказания 
помощи крестьянскому хозяйству В 
этих районах, Совет Народных Комис
саров постановил:

1. Образовать Особую Комиссию 
иод председательством Заместителя
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Народніх Комісарів т. Владимирського 
в такому персональному складі: т. Кли- 
менка (Заступник Голови Особливо! 
Комісії) і членів т.т.: Генкіна, Кузне
цова, Золотарьова, Брона, Мазлаха 
й Мальгінова.

2. Постанови Особливо! Комісії 
мають обов'язкову силу для органів 
влади, відомств і установ так у центрі, 
як і на місцях і їх належить негайно 
виконувати без попереднього затвер
дження постанов Особливої Комісії 
Радою Народніх Комісарів.

Харків, дня $ липня Г>24 р.

Заст. Голови Ради Народніх 
Комісарів М. Владимирський.

Керуючий Справами 
Раднаркому Ф. Кеш.

За Секретаря РНК І. (.рещенки.

Оголошено в „Ві<тях ВУЦВК і ХГВК" 
Ю липня И>24 і»., ч. 154.

Председателя Совета Народных Комис
саров тов. Владимирского в следую
щем персональном составе: тов. Кли
менко (Заместитель Председателя Осо
бой Комиссии) и членов: г.т. Генкин, 
Кузнецов, Золотарев, Брон, Мазлах 
и Мальгинов.

2. Постановления Особой Комиссии 
имеют обязательную силу для органов 
власти, ведомств и учреждений, как в 
центре, так и на местах, и подлежит не 
медленному исполнению без предвари
тельного утверждения постановлений 
Особой Комиссии Советом Народных 
Комиссаров.

Харьков, 5 мнмя ІУ24 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров М. Іілаїкімиргкий.

Управляющий Делами 
Совнаркома Ф. Гиш.

За Секретаря СНК II. Ерещенки.

Распубликовано в «Вістях ВУЦВК и 
ХГВК- от 10 июля 1924 года. 154.

Постанова Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету 

й Ради Народніх Комісарів

145. Про скасування арт. 12 постанови 
ВУЦВК від 13 вересня 1922 року „Про 
соціальне забезпечення військових інва
лідів й родин військових службовців в 
разі смерти останніх». У

У звязку з виданням Центральним 
Виконавчим Комітетом і Радою На
родніх Комісарів СРСР постанови від 
21 березня 1924 року «Про звільнення 
від промислового податку підприємств 
і персональної промислової роботи 
інвалідів праці й війни» (Известия 
ЦИК СССР и ВЦИК, от 25марта 1924 г., 
№ 69) і на підставі арт. 5 поста 
нови ВУЦВК від 22 серпня 1923 р. (36. 
Уз. 1923 р., ч. 32, арт. 470), Всеукра
їнський Центральний Виконавчий Ко 
мітет і Рада Народніх Комісарів 
п о с т а н о в и л и :

Визнати артикул 12-й постанови 
ВУЦВК'у в і д  13 го вересня 1922 року

Постановление Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных 

Комиссаров.
145. Об отмене ст. 12-й постановления 
ВУЦИК от 13 го сентября 1922 года 
*0 социальном обеспечении военных ин
валидов и семей военнослужащих в 

случае смерти последних*.

В виду издания Центральным Ис
полнительным Комитетом и Советом 
Народных Комиссаров Союза ССР 
постановления от 21-го марта 1(>24 г. 
<06 освобождении от промыслового 
налога предприятий и личных про* 
мысловых занятий инвалидов труда и 
войны» (Известия ЦИК СССР и ВЦИК 
от 25 марта 1924 г.№ 69) и на основании 
ст. 5-й постановления ВУЦИК от 22 
августа 1923 г. (С. У. 1923 г., № 32, 
ст. 470), Всеукраинский ЦенТоальныП 
Исполнительный Комитет и Совет На
родных Комиссаров п о с т а н о в и л и :  

Признать статью 12-ю постано
вления ВУЦИК от 13 сентября 19>2 г.
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«Про соціяльне забезпечення військо
вих інвалідів і родин військових служ
бовців у разі смерти останніх» (Зб. 
Уз. за 1922 рік, Ч. 42, арт. 599) за 
скасований.

Харків, дня 9 липня 1924 р.

Голова Всеукраїнського
Центрального Виконавчого

Комітету Пешровський.

Заст. Голови Ради Народніх 
Комісарів М. Владимирський.

Т. в. о. Секретаря ВУЦВК 
Член Президії ВУЦВК Поляков.

Оголошено в «Вістях ВУЦВК і ХГВК» 
20 липня 1У24 р. ч. 163.

Постанова Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету.

146. Про Організаційний Відділ при Пре
зидії ВУЦВК.

Касуючи Положення про Оргвідділ 
при Президії В У Ц В К у  від 27-го січня 
1924 р. (Зб. Уз. 1923 р.,ч. З, арт. С5) 
і змінюючи Положення про Керування 
Справами ВУЦВК від 6-го грудня 1922 р. 
(Зб. Уз. 1922 р., ч. 53, арт. 760), Все
український Центральний Виконавчий 
Комітет п о с т а н о в и в :

Надалі до видання Положення про 
Секретаріят ВУЦВК надати чинність 
нижчеподаному Положенню про Орга
нізаційний Відділ при Президії ВУЦВК.

Тимчасове Положення про Організа
ційний Відділ (Оргвідділ) при Пре

зидії ВУЦВК у
Загальні завдання Оргвідділу.

1. Для попереднього розроблення 
справ, звазаних зі здійсненням Все
українським Центральним Виконавчим 
Комітетом керовництва й нагляду за 
організаційною діяльністю місцевих 
З'їздів Рад, Президій Виконавчих Ко
мітетів і Комісій ВУЦВК засновується

«О социальном обеспечении военных 
инвалидов и семей военнослужащих в 
случае смерти последних» (С. У. за 
1922 год, № 42, ст. 599) утратившей 
силу.

Харьков, 9 июля 1924 года

Председатель Всеукраинского
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский.

Зам. Председателя Совета 
Народных Комиссаров

Л/. Владимирский.

Вр. Исп. Обяз. Секретаря ВУЦИК 
Член Президиума ВУЦИК ІІо.іяков.

Расиубл. в «Вістях ВУЦВК і ХГВК» 
от 20 июля 1924 г., № 163.

---

Постановление Всеукраинского Цен
трального Исполнительного 

Номитета.

145. 06 Организационном Отделе при 
Президиуме ВУЦИК.

В отмену положения об Орготделе 
при Президиуме ВУЦИК'а от 27-го 
января 1923 г. (Собр. Узак. 1923 г. 
Л1? 3, ст. 65) и во изменение Поло
жения об Управлении Делами ВУЦИК'а 
от 6-го декабря 1922 г. (Собр. Узак. 
1922 г. № 53 ст. 760),-Всеукраин- 
ский Центральный Исполнительный Ко
митет п о с т а н о в и л ;

Впредь до издания Положения о 
Секретариате ВУЦИК—ввести в дей
ствие нижеследующее Временное По
ложение об Организационном Отделе 
при Президиуме ВУЦИК.

Временное Положение об Органи
зационном Отделе (Орготделе; при 

Президиуме ВУЦИК'а
Общие задачи Орготдела.

1. Для предварительной разработ
ки вопросов, связанных с осуществле
нием Всеукраинским Центральным 
Исполнительным Комитетом руковод
ства и наблюдения за организационной 
деятельностью местных С'ездов Сове
тов, Президиумов Исполнительных
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в складі технічного апарату ВУЦВК 
Організаційний Відділ.

П р и м і т к а .  Для здійснення 
вищезазначеного Оргвідділ ВУЦВК 
в належних випадках, щоб дістати 
потрібні довідки або висновки, зав'я
зує з відома Голови аби Секретаря 
ВУЦВК зносини з центральними 
органами.

2. Оргвідділ ВУЦВК має:

а) розробляти й вивчати всі на- 
дійшлі до ВУЦВК звіти, протоколи, 
доповіді, збірки й инші матеріяли міс
цевих Виконавчих Комітетів і Цен
тральних органів Радянської влади;

б) розробляти проекти наказів, 
обіжників і провідних інструкцій у ча
сі пні, що стосується до організацій
ної діяльностн місцевих Виконавчих 
Комітетів;

в) давати довідки в порядку про
ходження питань так по декретах,як 
і на подавані на розгляд президії ВУЦВК 
постанови;

г) обслуговувати Центральну Комі
сію для переведення виборчих кампа
ній в справі організації З'їздів Рад і 
нагляду за правильністю обрання Ви
конавчих Комітетів;

д) обслуговувати Центральну Адміні- 
страційно-Територіяльну Комісію при 
ВУЦВК'у;

е) обраховувати наслідки й підсумо
вувати, переведені на підставі посіанов 
Президії ВУЦВК'у, загально-державні 
кампанії;

ж) попередньо ознайомлюватися з 
усілякими скаргами й заявами, що над
ходять до Президії ВУЦКВ'у, на чин
ности центральних і місцевих органів 
влади й давати Президії ВУЦВК'у, 
свої висновки;

з) підготовлювати матеріяли до Все
українських З'їздів Рад і до Сесій 
ВУЦВК'у;

и) обраховувати роботу Комісій 
ВУЦКВ'у;

к) проводити персональний облік чле
нів ВУЦВК'у і реєструвати їхню роботу,

Комитетов и Комиссий ВУЦИК’а-уч
реждается в составе технического ап
парата ВУЦИК'а Организационный 
Отдел.

П р и м е ч а н и е .  Для осуще
ствления вышеизложенных зада 
ний Орг'отдел ВУЦИК'а в потреб
ных случаях сносится с централь
ными органами для получения раз
личных справок илизаключений с 
ведома Председателя или Секре
таря ВУЦИК'а.

2. К ведению Орготдела ВУЦИК'а 
относится:

а) разработка и изучение всех по
ступающих в ВУЦИК отчетов, про
токолов, докладов, сводок и т. п. ма
териалов местных Исполнительных 
Комитетов и центральных органов 
Советской власти;

б) разработка проектов распоря
жений, циркуляров и руководящих 
инструкций в части, касающейся ор
ганизационной деятельности местных 
Исполнительных Комитетов;

в) дача справок как по законо
проектам, так и по прочим вопросам, 
восходящим на рассмотрение Прези
диума ВУЦИК'а;

г) обслуживание Центральной Ко
миссии по проведению избирательных 
кампаний по организации С'ездов Со
ветов и по наблюдению за правиль
ностью выборов Исполнительных Ко 
митетов;

д) обслуживание Центральной Ад
министративно Территориальной Ко
миссии при ВУЦИК'е.

е) учет результатов и подведение 
итогов, проведенных по постановле
ниям Президиума ВУЦИК'а общегосу
дарственных кампаний;

ж) предварительное ознакомление 
с поступающими в Президиум ВУЦИК'а 
всякого рода жалобами и заявлени
ями на действия центральных и мест
ных органов власти и дача Президи
уму ВУЦИК'а своих заключений;

в) подготовка материалов к Все- 
украинским С'ездам Советам и к Се
ссиям ВУЦИК'а;

и) учет работы Комиссий ВУЦИК'а;

к) личный учет Членов ВУЦИК'а и 
регистрация их работы, а также вы

31



Ч 14 Арт. 146 № 14 Ст. 146

а також обраних робітників централь
них органів влади й місцевих викон
комів;

л) редагувати й видавати бюлетені, 
стенографічні звіти й инші матеріали, 
що стосуються до діяльности ВУЦВК'у;

м) виконувати окремі доручення 
Президії ВУЦВК'у, Голови й Секретаря 
ВУЦВК'у.

3. Усі проекти роспоряджень і про
відних інструкцій, а також висновки 
подається через Секретаря ВУЦВК'у 
на затвердження Президії ВУЦВК'у ~ 
встановленим порядком.

Структура Організаційного Відділу.
4. На чолі Оргвідділу стоїть Заві

дувач, що його призначає Президія 
ВУЦВК з числа членів 8УЦВК.

5. Організаційний Відділ поділяється 
на такі Підвідділи:

а) Загальний Підвідділ,
б) Організаційний Підвідділ,
в) Інформаційно-Обліковий Підвідділ.

Хапкій, дни 9 /шини 1 :»21 р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету Петровськич.

Т. в. о. Секретаря ВУЦВК Член Пре
зидії ВУЦВК В. Поляках.

Оголошено в „Вістях ВУЦВК і ХГВК“ 
20 липня 1924 р., ч. ІвЗ.

борных работников центральных 
органов власти и местных Испол
комов;

л) редактирование и издание бюл
летеней, стенографических отчетов и 
других материалов, относящихся к 
деятельности ВУЦИК'а;

м) выполнение отдельные поруче
ний Президиума ВУЦИК'а, Председате
ля и Секретаря ВУЦИК'а.

3. Все проекты распоряжений и 
руководящих инструкций, а также 
заключения представляются через 
Секретаря ВУЦИК'а на утверждение 
Президиума ВУЦИК'а—в установлен
ном порядке.

Структура Организационного Отдела.
4. Во главе Орготдела стоит За

ведующий, назначаемый Президиумом 
ВУЦИК'а из числа членов ВУЦИК'а.

5. Организационный Отдел под
разделяется наследующие Под'отделы:

а) Общий Под'отдел,
б) Организационный Под'отдел,
в) Информационно-Учетный Под'

отдел.

Харьков, 9 июля 1924 г.

Пред. Всеукраинского. Центрального 
Исполнительного Комитета Петровский

Врид. Секретаря ВУЦИК
Член Президиума ВУЦИК В. Поляков.

Рапіубл. в „Вістях ВУЦВК і ХПНК* от 
20 июля 192-1 г., .4» 163.

Відання Народнього Комісаріату Юстиції.

Замовлення ч. <‘,253. И>.000 пр.

Харьков, тлпо-лятої рафия УВО имен» Фрунзе.

Издание Народного Комиссариата Юстиции
:---- ---------- ————— - - і='-- .'Л
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1-е ВИДАННЯ (офіційне)

З Б І Р Н И К
=УЗАКОНЕНЬ ТА 
РОСПОРЯДЖЕНЬ =

Робітнмче-Селянського Уряду України 
_ _ _ _ _ 1924 р._ _ _ _

9 серпня 1924 р. 4 . 1 5 !  ВІДДІЛ ПЕРШИЙ

Зіролгтао*и Ісгх стоом, соединіЬтсс»!

1-е ИЗДАНИЕ (оффициальное)

С О Б Р А Н И Е
= УЗАКОНЕНИЙ И

РАСПОРЯЖЕНИЙ

З М І С Т

Постанови ВУЦВК та РНК

(20 червня —13 липня 1044- />.».

147. Про підтвердження і доповнення 
постанови УЕМ від 7-го липня 1922 року 
.Про націоналізацію річної флоти в УГРР".

148. Про встановлених місцпвого вбору 
■ прибулих до цілющих місцевостей Оде
щини. Катерніїословщнин й Донеччини.

149. Про торговлю.
150. Про штати Сільсько-Господарського 

Науковою Комітету при Няркошемі УСРР 
і його секцій.

151. Про облік руху чисельності! Пер
соналу н заробітиьої плати в устаиовах. 
організаціях і торговельних підприємствах.

152. Про сільських виконавці».
153. Про надіслання державними, коо

перативними Й привятніми магазинами й 
юрювельїіпміі підприємствами відомостей 
про ціни місцевим, губерніальним і окру- 
ЮВІІМ статистичним бюрам.

154. Про зміну арт. арт. 21 і 23 правил, 
що регулюють професійну роботу мед
персоналу.

155. Про сАсіїоваиих А дміністраційно- 
Фінансової Комісії й Комісії розгляду 
законодавчих проектів при ПІК УСРР.

С О Д Е Р Ж  А Н И Е

Постановления ВУЦИК и СНК

(20 июня—Ід июля 19 Н і.).

147. О подтверждении и дополнении 
постановления УЕС от 7-го июля 1922 г. 
.0 национализации речного флота в УССР*.

148. Об установлении местного сбора с 
приезжающих в лечебные местности Одес
ской. Ккатерннославской и Донецкой гу
берний.
у 149. О торговле.

150. О штатах Сельско-Хозяйственного 
Научного Комитета при Наркомземе УССР 
и его секцпй.

151. Об учете движения численности 
персонала н заработной платы в учре
ждениях. организациях и торговых пред
приятиях.

152. О сельских исполнителях.
153. О доставлении государственными 

кооперативными и частными магазинами 
и торговыми предприятиями сведений о 
ценах в местные губернские и окружные 
Статистические бюро.

154. Об изменении ст. ст. 21 и 23 пра
вил. регулирующих профессиональную ра
боту медиерсонала.

155. Об учреждении Административно- 
Финансовой Комиссии и Комиссии но рас
смотрению законодательных предположе
ний при ГНК УССР.
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Постанови Ради Народніх Комі
сарів.

147. Про підтвердження й доповнення 
постанови УЕН від 7-го липня 1922 року 
«Про націоналізацію річної флоти в 

УСРР».

Підтверджуючи й доповнюючи по
станову Української Економічної На
ради від 7-го липня 1922 року (3(5. 
Уз. 1922 р, ч. ЗО, арт. 463), Рада 
Народніх Комісарів п о с т а н о в и л а :

1. Постанові Української Економіч
ної Наради від 7-го липня 1922 року 
«Про націоналізацію річної флоти» 
надати зворотну чинність, встановивши 
початок чинности її з 26 січня 
1918 року.

2. Визнати, шо згідно з поста
новою УЕН від 7-го липня 1922 року 
«Про націоналізацію річної флоти*, 
належать націоналізації всі судна, а 
саме: парово-моторні від 15 номіналь
них сил і непарові по-над 12 сажнів 
завдовшки—незалежно від того чи 
фактично переведено націоналізацію, 
чи ні.

З Відбираючи неналежні денаціо
налізації річні судна, складати акти 
прийому, докладно описуючи судна, 
їхній стан, характер зробленого їхніми 
володільцями ремонту й ступінь ви
користання ремонту для переведен
ня обрахунку з володільцями, шоб 
відшкодувати їм частку невикориста
них витрат на ремонт суден, і 
шоб стягти з них належну плату за 
користування державними суднами.

Порядок оціновки й виплати ви
нагороди визначається в спеціяльній 
інструкції, видаваній Уповноваженим 
Народнього Комісаріяту Шляхів у 
згоді з Наркомфіном.

Змагання в справах обрахунків 
розвязуються встановленим судовим 
порядком.

Харків, дня 20-го червня 1924 р.
Заст. Голови Ради Народніх 

Комісарів .1/. Владимирський. 
Керуючий Справами Раднаркому Ф.Веїа

Т.Б.о Секретаря РНК А. Дудел і ні.
Оголошено в «Вістях ВУЦВК і ХГВК» 

23 лиинн 1924 р., ч. ІвГ».

Постановления Совета Народных 
комиссаров.

147. О подтверждении и дополнение 
постановления УЗС от 7-го мюля 1922 г. 

«О национализации речного флота 
в УССР».

В подтверждение и дополнение по
становления Украинского Эконо.миче 
ского Совещания от 7-го июля 1922 г. 
(С. У. 1922 г., № ЗО, ст. 463). Совет 
Народных Комиссаров п о с т а н о в и л :

1. Дать постановлению Украин
ского Экономического Совещания от 
7-го июля 1922 г. «О национализации 
речного флота» обр-атную силу, уста
новив начало действия его с 2о января 
1918 г.

2 Признать, что согласно поста
новления УЭС от 7 го июля 1922 г. 
«О национализации речного флота» 
подлежат национализации все суда, а 
именно: паромоторные от 15 номи 
нальных сил и непаровые свыше 
12 сажен длины.—независимо от того, 
была ли фактически проведена наци
онализация или нет.

3 При отобрании не подлежащих 
денационализации речных судов госта 
влять акты приемки с подробным опи
санием судов, их состояния, характера 
ремонта, произведенного их владель
цами, и степени использования ремонта 
для производства расчетов с владель
цами как по возмещению им части 
неиспользованных затрат по , ремонту 
судов, так и по взысканию с них сле
дуемой платы за пользование государ
ственными судами.

Порядок оценки и выплаты возна 
граждения определяются особой ии 
струкиией. издаваемой Уполномочен
ным Наркомата Путей Сообщения, по 
соглашению с Наркомфином.

Споры по расчетам разрешаются 
в установленном судебном порядке.

Харьков. 20 июня 1924 г.
Зам. Пред. Совета Народных

Комиссаров М. Владимирский.
Управляющий Делами Совнаркома

Ф. 1км,
Врид. Секретаря СНК А. Дуде лиш.
Раооубл. в «Вістях ВУЦВК і ХГВК» 

23 июля 1924 г.. № 105.
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148. Про встановлення місцевого збору 
з прибулих до цілющих місцевостей Оде
щини, Катеринославщини й Донеччини.

Надалі до видання загальносоюз
ного декрету про курортовий збір. 
Рада Народніх Комісарів на підставі 
арт. 105 пакту «а» «Тимчасового По
ложення про місцеві фінанси», затвер
дженого 3-ю Сесією ЦВК СРСР 12 
листопаду 1923 р. («Вестник ЦИК, 
СНК и СТО СССР» 1923 р., ч. 11, 
арт. 312). п о с т а н о в и л а :

1. Ввести курортовий збір на 
користь місцевих коштів у цілющих 
місцевостях Донеччини, Катеринослав
щини й Одещини, для чого надати 
право губерніальним виконавчим ко
мітетам названих губерень встановляти 
курортовий збір на нижченаведених 
підставах.

2. Збір належить стягати з усіх 
прибулих до цілющих місцевостей 
названих губерень протягом лікуваль
ного сезону, за вказаними в арт. 4 
цієї постанови винятками.

3. Перелік цілющих місцевостей у 
кожній з перелічених губерень, де 
дозволяється встановлювати стягання 
збору з прибулих, а також початко
вий і кінцевий речінці його стягання 
н кожній місцевості визначає губфін- 
відділ відповідно! губернії в згоді з 
губерніальним відділом здоров’я і зат
верджуються відповіднім губвиконко- 
мом.

4. Від уплати збору з прибулих 
до цілющих місцевостей звільняється:

а) всіх робітників і службовців, 
виряджуваних до цілющих місцевостей 
на державні безплатні ліжка Голов-
курупра;

б) усіх робітників і службовців, 
виряджуваних у санаторії на курортах, 
утримувані державними установами й 
підприємствами виключно для своїх 
робітників і службовців, а так само 
партійними й професійними організа
ціями для членів парті! й членів 
спілок.

в) усіх робітників і службовців 
державних, кооперативних і приват- 
ніх підприємств, шо одержують за-

148. Об установлении местного сбора с 
приезжающих в лечебные местности 

Одесской, Екатеринославской и Донец
кой губерний.

Впредь до издания общесоюзного 
декрета о курортных сборах, Совет 
Народных Комиссаров на основании 
статьи 105 пункта «а» «Временного 
Положения о местных финансах», 
утвержденного 3 й Сессией ЦИК СССР 
12 ноября 1923 г. (Вестник ЦИК, СНК 
и СТО СССР 1923 г., N«11, ст. 312),— 
п о с т а н о в и л :

1. Ввести курортный сбор в пользу 
местных средств в лечебных местно
стях Донецкой, Екатеринославской и 
Одесской губерний, для чего предо
ставить губернским исполнительным 
комитетам названных губерний право 
устанавливать курортный сбор на ука
занных ниже основаниях.

2. Взиманию сбора подлежат все при
езжающие в лечебные местности на
званных губерний в течение лечебного 
сезона за указанными в ст. 4 сего 
постановления исключениями.

3. Перечень лечебных местностей 
по каждой из перечисленных губерний, 
в которых допускается устанавливать 
взимание сбора с приезжающих, а 
равно начальный и конечный сроки 
его взимания в каждой местности опре
деляются губфинотделом подлежащей 
губернии по соглашению с губернским 
отделом здравоохранения, и утвержда
ются подлежащим губисполкомом.

4. От уплаты сбора с приезжа
ющих в лечебные местности освобо
ждаются:

а) все рабочие и служащие, напра
вляемые в лечебные местности на госу
дарственные бесплатные койки Глав- 
курупра;

б) все рабочие и служащие, напра
вляемые в санатории на курортах, 
Содержимые государственными учре
ждениями и предприятиями исключи
тельно для своих рабочих и служащих, 
а равно партийными и профессиональ
ными организациями для членов партии 
и членов союзов;

в) все рабочие и служащие госу
дарственных, кооперативных и частных 
предприятий, получающие заработную
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робітню платню в межах 17-тироз- 
рядовоі тарифної мережі;

г) робітників і службовців курорто- 
вих управлінь;

д) незаможніх селян, що приїхали 
з посвідченнями комітетів незаможніх 
селян;

е) інвалідів, шо перебувають на 
соціяльному забезпеченні або що 
одержують його порядком соціального 
страхування;

ж) дітей до 14-х років;

з) прибулих у справах служби на 
речінець не довший від 10 день;

і) прибулих без відряджень на 
речінець не довший від 5-х день.

5. Розмір збору з прибулих вста
новлює для кожної окремої місцевости 
губерніальний виконавчий комітет з 
участю відповідних курортових упра
влінь залежно від відвідуьання даної 
місцевости, її цілющого значіння і 
инших місцевих /мов з тим, проте, 
щоб ставка збору не сягала по-над 
десять карбованців з особи, а з родин, 
де є три й більш осіб—п'ять карбо
ванців з кожного члена родини.

Примітка. Розмір збору з ро
бітників і службовців та членів 
їхніх родин, не звільнених від збору 
на підставі арт. 4 цієї постанови, 
не повинен сягати по-над 50% 
ставки, встановлюваної для всіх 
инших осіб.
6. Усі надходження збору нале

жить зараховувати через каси фін
відділів до місцевих коштів, з тим шо 
в кожному окремому разі, що-до 
кожного окремого курорту, місцевий 
губвиконком у згоді з відповідним 
курортовим управлінням, може вста
новлювати відрахування до коштів 
відповідного курорту на впорядку
вання.

Примітка. Як - шо курортове 
управління не згодиться з встано
вленими розмірами збору, а також 
розмірами відрахувань кошті* від
повідного курорту, то йому на
дається право перенести справу 
на остаточне розвязання Нарком- 
фіну УСРР у згоді з ІНКЗдоров'я 
і Наркомвнусправ, з тим що пере

плату в пределах 17-ти разрядной та
рифной сетки;

г) рабочие и служащие курортных 
управлений;

д) незаможные селяне, приехавшие 
по удостоверениям комитетов неза
можных селян;

е) инвалиды, состоящие на соци
альном обеспечении или получающие 
таковое в порядке социального стра
хования;

ж) дети, не достигшие 14-летнего 
возраста;

з) приезжающие по делам службы 
на срок не свыше 10 дней;

и) приезжающие без командировок 
на срок не свыше 5 дней.

5 Размер сбора с приезжающих 
устанавливается для каждой отдель
ной местности губернским исполни
тельным комитетом при участии соот
ветствующих курортных управлений 
в зависимости от посещаемости данной 
местности, целебного ее значения и 
других местных условий с тем, однако, 
чтобы ставка сбора не превышала де 
сяти рублей с лица, а с семейств, со 
стоящих из трех и более лиц,—пяти 
рублей с каждого члена семьи

Примечание. Размер сбора с 
рабочих' и служащих и членов 
их семейств, не из'ятых от сбора 
на основании ст. 4 настоящего по
становления, не должен превышать 
50 проц. ставки, устанавливаемой 
для всех прочих лиц.
6. Все поступления сбора должны 

зачисляться через кассы финотделов 
в местные средства, при чем в каждом 
отдельном случае по отношению к 
каждому отдельному курорту, по со
глашению местного губисполкома и 
подлежащего курортного управления, 
может быть устанавливаемо отчисление 
в средства подлежащего курорта на 
цели благоустройства.

Примечание. Если курортное 
управление будет несогласно с 
установленными размерами сбора, 
а равно размерами отчислений в 
средства подлежащего курорта, то 
ему предоставляется право перене
сти вопрос на окончательное раз
решение Наркомфина УССР по со
глашению с Наркомздравом и Нар-
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несення справи не запиняє ви
конання ухваленоі постанови.

7. Цій постанові надати чинности 
телеграфом.

Харків, дня 27-го червня 15)24 р.

Заст. Голови Ради Народніх 
Комісарів .1/. Владимирський.

Керуючий Справами Раднаркому
Ф. Ьега.

Т.в.о. Секретаря РНК А. Дуделіт.

Оголошено в .Вістях ВУЦьК і ХГВК" 
22 липня 1024 р.. ч. 164.

149 Про торговлю.

На зміну й розвиток постанови 
своєї «Про торговлю» від 22 го серпня 
1922 року (ЗО. Уз. 1922 року, ч. 35. 
арт. 547), Рада Народніх Комісарів 
п о с т а н о в и л а :

1. Установлений у 1-ій частині арт. 2 
вищеназваної постанови обов'язок для 
осіб, що відкривають торговлю, реє 
струвати П в районах міліції в місці 
знаходження торговельного закладу— 
скасувати.

2. Надати чинности нижчеподаній 
♦ Інструкції про торговлю».

Інструкція про торговлю.

/. Загальні засаОн.

1. Право торгувати на території 
УСРР всіляким крамом, який купу- 
вати-продавати не забороняють чинні 
•.-.акони, мають усі громадяни УСРР і 
(інших Союзних Радянських Республік 
на підставах, зазначених у Цивільному 
Кодексі УСРР, за винятком тих осіб, 
які встановленим у законі порядком, 
обмежені в своїй правоздатносте

Примітка 1. Чужоземним фірмам 
дозволяється провадити торговельні 
операції на території УСРР тільки 
з попереднього дозволу управомо- 
чених на це органів встановленим 
порядком.

комвнуделом, при чем перенесение 
вопроса не останавливает приве
дение в исполнение принятого по
становления.
7. Настоящее постановление ввести 

в действие по телеграфу.

Харьков, 27 июня 1924 г.

Зам. Пред. Совета Народных
Комиссаров М. Владимирский.

Управляющий Делами Совнаркома
Ф. Вею.

Врид. Секретаря СНК А. Дуделит.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК і 
ХГВК“ от 22 толя 1924 г., .\? 164.

149. О торговле

Во изменение и развитие поста
новления своего «О торговле» от 22 
августа 1922 года (С. У. 1922 г., К? 35, 
ст. 547), Совет Народных Комиссаров 
п о с т а н о в и л :

1. Установленную 1-й частью ст.
2-й названного выше постановления 
обязанность для лиц, открывающих 
торговлю, регистрирозать ее в рай
онах милиции по месту нахождения 
торгового заведения—отменить.

2. Ввести в действие нижеследу
ющую «Инструкцию о торговле».

Инструкция о торговле.

I. Общие положения.

1. Право торговли на территории 
УССР всякого рода товарами, купля- 
проАжа коих не воспрещена дей
ствующими законами., принадлежит 
всем гражданам УССР и других Союз
ных Советских Республик на осно
ваниях, указанных в Гражданском 
Кодексе УССР, за исключением тех 
лиц, кои в установленном законом 
порядке ограничены в своей право
способности.

Примечание 1. Иностранные 
фирмы допускаются к производ
ству торговых операций на тер
ритории УССР лишь с предвари
тельного разрешения управомочен
ных на то органов в установлен
ном порядке.
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Примітка 2. Юридичним особам, 
що утворилися на території' инших 
Союзних Радянських Республік, 
дозволяється провадити торговельні 
операції на Україні з дня їхньої 
реєстрації встановленим порядком.

Примітка 3. Торговля неповно
літніх регулюється спеціяльними 
правилами, видаваними Наркомвну- 
торговлі у згоді з ЦК Допдіт, 
НКОсвіти, НКПраці, НКФінансів і 
НКВнусправ.

2. Не треба брати жодного дозволу 
на торг за винятком випадків, спе- 
ціяльно зазначених у цій інструкції 
(арт. арт. 4 — 15) або передбачених 
чинним законодавством.

Особи, що бажають торгувати, по
винні виплачувати всі державні й мі
сцеві податки й збори. Промислові 
патенти на торговлю, що її оподатко
вується промисловим податком, нале
жить вибирати перед початком торго
вельних операцій.

Примітка. Наглядають за пра
вильністю виборки патентів і инш. 
торговельних документів виключно 
агенти Наркомфіну і його місцеві 
органи. В місцях розташування ба
зарної торговлі наглядають за тим, 
щоб у межах ринку не було торговлі 
без патентів, також комітети рин
кових купців.

3. Порядок видачі дозволів для спе- 
ціяльних видів торговлі, оскільки його 
не визначено в законі, визначається 
інструкціями, видаваними НКВнутбргом 
у згоді з НКВнусправ і НКЮ.

2. С'пеціяАьні форми торговлі.

4. Торгувати медикаментами належить 
порядком, встановленим постановою 
РНК УСРР від 23 січня 1923 г. «Про 
порядок відкриття торговлі медикамен
тами» (36. Уз. за 1923 р., ч . 4 ,  арт. 69) 
і інструкціями, виданими на розвиток 
зазначеної постанови НКЗдоров'я у 
згоді з НКВнуторговлі.

5. Приватні підприємства для тор
говлі всілякими друкарськими маши-

Иримечание 2. Юридические 
лица, образовавшиеся на терри
тории других Союзных Советских 
Республик, допускаются к произ
водству торговых операций на 
Украине со дня регистрации их 
установленным порядком.

Примечание 3. Торговля не
совершеннолетних регулируется 
особыми правилами, издаваемыми 
Наркомвнуторгом по соглашению 
с ЦК Помдет, НКПрос, НКТруд, 
НКФин и НКВД.
2. Для производства торговли не 

требуется никаких разрешений, за 
исключением случаев, особо указан
ных 8 настоящей инструкции (ст. ст. 
4—15) или предусмотренных действу
ющим законодательством.

Яйца, желающие заниматься тор
говлей, обязаны уплачивать все госу
дарственные и местные налоги и сборы. 
Промысловые патенты на торговлю, 
облагаемую промысловым налогом, 
должны быть выбираемы до начала 
торговых операций.

Примечание. Наблюдение за 
правильностью выборки патентов 
и других торговых документов 
лежит исключительно на агентах 
Наркомфинаи его местных органах. 
В местах расположения базарной 
торговли наблюдение за тем, чтобы 
в пределах рынка не производилась 
торговля без патентов, возлагается 
также на комитеты рыночных тор
говцев.
3. Порядок выдачи разрешений на 

специальные виды торговли, поскольку 
он не определен законом, определяется 
инструкциями, издаваемыми НКВиу- 
торгом по соглашению с НКВД и НКЮ.

2. Особые виды торговли.

4. Торговля медикаментами произ
водится в порядке, установленном 
постановлением СНК УССР от 23 ян
варя 1923 г. «О порядке открытия 
торговли медикаментами» (С. У. за 
1923 г., № 4, ст. 69) и инструкциями, 
издаваемыми в развитие указанного 
постановления НКЗдравом по согла
шению с НКВчуторгом.

5. Открытие частных предприятий 
по торговле печатными машинами
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нами, а саме: типографськими, літо
графськими, ротаційними то-що й 
шрифтами відкривається з поперед
нього дозволу губ. або окрвиконкомів 
порядком, встановленим постановою 
РНК УСРР від ЗО січня 1923 р. (36. 
Уз. за 1923 р., ч. 4, арт. 76) і інструк
ціями. видаваними на розвиток цієї 
постанови НКВнусправ у згоді з НКВну- 
торговлі.

6. Кооперативні й приватні особи 
можуть відкривати підприємства для 
продажу друкованих творів не инакше, 
як у порядку спеціяльних законів або 
обов'язкових постанов виконкому.

7. Торгувати зброєю — січною і 
вогнепальною, порохом і иншими ви
буховими матеріялами дозволяється 
у порядку, встановленому постановою 
РНК УСРР від 28 листопаду 1923 р. 
<36. Уз. за 1923 р., ч. 40, арт. 537).

Примітки 1. На органи догляду 
(міліцію то що), а також на комі
тети ринкових купців покладається 
суворий обов'язок неухильно сте
жити за виконанням цього артикулу, 
щоб унеможливити особам, які не 
мають на це права, торгувати по
рохом, січною й вогнепальною 
зброєю.

Примітка 2. Торгувати порохом 
можна тільки в містах і містечках. 
У помешканнях, відведених під цю 
.торговлю, можна переховувати по
роху в кількости не більшій від 
тієї, що її встановлює кожного 
окремого разу Держполіткерування.

Переховувати пороху більше від 
цієї кількости, а також місця, де 
такі помешкання можуть знаходи
тися, визначається спеціяльними 
правилами, встановлюваними НКВну
справ у згоді з військовим відомством 
і Держполіткеруванням.
8. Торгувати виноградним вином, 

пивом і спиртовими напоями дозво
ляється тільки з дозволу адміністра- 
ційного відділу (відділу керування) 
відповідного губ. або окрвиконкому, 
додержуючися всіх приписаних зако
ном умов.

всякого рода, как то: типографскими, 
литографскими, ротационными и т. п. 
и шрифтами производится с предва
рительного разрешения губ. или окр- 
исполкома в порядке, установленном 
постановлением СНК УССР от 30 ян
варя 1923 года (С. У. за 1923 г., К» 4, 
ст. 76) и инструкциями, издаваемыми 
в развитие этого постановления НКВД 
по соглашению с НКВнуторгом.

6. Открытие предприятий для про
дажи произведений печати коопера
тивными и частными лицами может 
иметь место не иначе, как в пооядке 
особых законов или обязательных по
становлений исполкома.

7. Торговля оружием—холодным и 
огнестрельным, порохом и другими 
взрывчатыми веществами допускается 
в порядке, установленном постано
влением СНК УССР от 28 ноября 
1923 г (С. У. 1923 г., К; 40, ст. 537).

Примечание 1. На органы над
зора (милицию и т. д.), а также 
комитеты рыночных торговцев воз
лагается строгая обязанность не
уклонно следить за выполнением 
этой статьи в целях пресечения 
торговли порохом, холодным к 
огнестрельным оружием лицами, не 
имеющими на то права.

Примечание 2. Торговля по
рохом может производиться только 
в городах и поселениях городского 
типа. В помещении, отведенном 
для этой торговли, может хра
ниться порох в количестве не 
свыше того, которое устанавли
вается в каждом отдельном случае 
ГПУ.
г Хранение пороха свыше этого 
количества, а равно места, где 
такие помещения могут находиться, 
определяются особыми правилами, 
устанавливаемыми НКВД по согла 
шению с военным ведомством 
и ГПУ.
8. Торговля виноградными винами, 

пивом и спирто содержащими напит
ками допускается только с разре
шения административного отдела (от
дела управления) соответствующего 
губ. или окрисполкома и с соблю 
дением всех предписанных законом 
условий.
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Примітка. Торгувати спиртовими 
напоями на покордонній митній 
смузі цілком забороняється

9. Торгувати виноградним вином, 
пивом і иншими спиртовими напоями, 
шо не перевищують кінцевих норм 
міцности. можна в гуртових склепах, 
у роздрібних магазинах, а також у 
їдальнях, рестораціях і на тимчасових 
виставках, ярмарках і буфетах, улашто
вуваних у прилюдних місцях.

10. Видавати вино, пиво й спиртові 
напої під заставу річей або на 
вимін на речі й продукти забороня
ється.

11. Видавати вино, пиво й спиртові 
напої чарково неповнолітнім (до 
18 років) і особам нетверезим забо
роняється.

12. Продавати вино, пиво й спиртові 
напої на заїздних дворах, готелях, 
мебльованих кімнатах і інтернатах, 
як-іцо при них нема ресторації, забо
роняється.

13. Для влаштування біліярду й 
инших негазартових ігр, передбачених 
у постанові РНК УСРР від 19 вересня 
1922 р. (Зб. Уз. за 1922 р, ч. 42, арт. 
611), у рестораціях і инших приват
них закладах вимагається спеціяльний 
дозвіл адміністраційного відділу (від
ділу керування) відповідного виконкому. 1

1 4 Торгувати денатурованим спир
том дозволяється тільки згідно з ухва
леними УЕН «Правилами продажу люд
ности спирту денатурованого в за
гальний спосіб, для освітлення, пали
ва, автотранспортуй техничної мети» 
від 5 травня 1922 р (Зб. Уз. 1922 р., 
ч. 21, арт. 345).

Примітка. Торгувати очище
ним і неочишеним спиртом, а також 
і спиртовими напоями та вином 
міцністю над 20. градусів забороня
ється. Для техничних і медичних 
потреб означені предмети видає 
Укрдержспирт і аптеки, на підставі 
спеціальних правил і інструкцій від
повідних органів.

Примечание. Торговля спирто
содержащими напитками в погра
ничной таможенной полосе совер
шенно воспрещается.
9. Торговля виноградными винами, 

пивом и другими спирто-содержашими 
напитками, не превышающими пре
дельных норм крепости, может произ
водиться в оптовых складах, в роз
ничных магазинах, а также в столо
вых, ресторанах и на временных вы
ставках, ярмарках и в буфетах, устра
иваемых в публичных местах.

10. Отпуск вина, пива и спирто
содержащих напитков под заклад 
вешей или в обмен на вещи и про
дукты воспрещается.

11. Отпуск вина, пива и спирто
содержащих напитков распивочно не
совершеннолетним (до 18-тилетнего 
возраста) и лицам, находящимся в 
нетрезвом виде, воспрещается.

12. Продажа вина, пива и спирто
содержащих напитков в постоялых 
дворах, гостиницах, меблированных 
комнатах и общежитиях, если при 
них нет ресторана, воспрещается.

13. На устройство биллиарда и 
других неазартных игр, предусмотрен
ных постановлением СНК УССР от 
19 сентября 1922 г. (С. У. 1922 г, 
№ 42, ст. 611) в ресторанах и других 
частных заведениях, требуется особое 
разрешение административного отдела _ 
(отдела управлеіия) соответствующего 
исполкома.

14. Торговля - денатурированным 
спиртом допускается только согласно 
принятым УЭС «Правилам продажи 
населению спирта денатурированного 
по общему способу для целей осве
щения, отопления, автотранспорта и 
технических целей» от 5 мая 1922 г. 
(С. У. 1922 г., К» 21. ст. 345).

Примечание. Торговля очищен
ным и неочищенным спиртом, а 
равно и спирто-содержащими на
питками и винами крепостью свыше 
20 градусов,—воспрещается. От
пуск означенных предметов для 
технических и медицинских надоб
ностей производится Укргос- 
спиртом и аптеками, на основании 
особых правил и инструкций соот
ветствующих органов.
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15. У районі і5-версто80і покор- 
аонної смуги, за винятком пунктів 
спеиіяльно встановлених у згоді з Упов- 
НКЗТ, НКФ, НКВС, забороняється 
торгувати золотом, сріблом та плати
ною й металами платинової групи у 
«пробах, зливках і монеті, а також 
коштовним камінням і валютою (по
станова ВУЦВК від 17 січня 1923 р... 
36. Уз. 1923 р., ч. З, арт. 54).

16. Торгувати на розвоз і рознос 
у покордонній митній смузі цілком не 
дозволяється.

17. У всіх тих випадках, коли спе
ціальні закони встановлюють вимогу 
спеціяльного дозволу адміністраційного 
відділу (відділу керування) виконкому 
на торговлю, заінтересовані особи 
повинні подати заяву про своє ба
жання відкрити відповідну торговлю 
місцевому адміністраційному відділу 
(відділові керування) виконкому, заз
начивши в заяві 11 подавця (ім‘я й 
пр)зв»ш й по • батькові), докладну 
адресу, соціальний стан, працю перед 
революцією й перед моментом подачі 
заяви, або точну назву установи або 
товариства, як-шо заяву подається в 
імени юридичної особи, а також пріз
вище, ім'я й адресу представника 
юридичної особи. До заяви належить 
додати: а) документи, що засвідчували 
б особовість, б) 2 фотографічні карт
ки, в) підписку про сумлінне виконан
ня всіх установлених правил про тор
говлю, г) підписку про судовність чи 
несудовність ід)підписку, шо особа не 
служила 8 поліційних, жандарських і 
охоронних органах колишньої влади.

Примітка 1. Осіб юридичних 
(установи й товариства) від подання 
документів, зазначених у п.п. «а>, 
дб», «в*, «г» і «д>, звільняється, 
але вони повинні подати копію 
договору або статуту, шо на його 
підставі провадять діяльність, і 

• довідку про їхню реєстрацію.

Примітка 2. При подачі заяви 
на відкриття склепу виноградного 
вина вимагається, крім того, дозвіл

15. В районе 15-;иверстной по
граничной полосы, за исключением 
пунктов, особо установленных по со
глашению с УполНКВТ, НКФином к 
НКВД, воспрещается торговля золотом, 
серебром и платиной и металлами 
платиновой группы, в изделиях, 
слитках и монете, а равно драгоцен
ными камнями и валютой (постано
вление ВУЦИК от 17 января 1923 г.,
С. У. 1923 г. К; 3, ст 54).

16. Развозная и разносная тор
говля в пограничной таможенной 
полосе совершенно не допускается

17. Во всех тех случаях, когда 
специальные законы устанавливают 
требование особого разрешения адми
нистративного отдела (отдела упра
вления) исполкома на ведение тор
говли, заинтересованные лица обязаны 
подать заявление о своем желании 
открыть соответствующую торговлю 
в местный административный отдел 
(отдел управления) исполкома, указав 
в заявлении, кем оно подается (имя, 
отчество и фамилия), подробный адрес, 
социальное положение, род занятий 
до резолюции и к моменту подачи 
заявления, либо точное наименование 
учреждения или товарищества, если 
заявление подается от имени юриди
ческого лица, а равно фамилию, имя 
и адрес представителя юридического 
лица. К заявлению должны быть при
ложены: а) документы, удостоверяющие 
личность, б) 2 фотографических кар
точки, в) подписка о добросовестности 
исполнения всех установленных пра
вил о торговле, г) подписка о суди
мости или несудимости и д) подписка 
о несостоянии при прежних властях 
на службе в полицейских, жандарм
ских и охранных органах.

Примечание 1. Лица юриди
ческие (учреждения и товарище
ства) от представления доку
ментов. указанных в п.п. «а», <б», 
«в», «г» и <д» —освобождаются, но 
обязаны представить копию дого
вора или устава, на основании 
которого они действуют, и справку 
о регистрации их.

Примечание 2. При подаче 
заявления на открытие склада 
виноградного вина требуется, кроме
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І убфіїївідділу на право гуртової 
закупівлі у виноробів ї винороб
них склепах.

■ 18. Місцевий адміністраційний від
діл (відділ керування) повинний, протя
гом 2-х тижнів з моменту подачі заяви, 
відповісти на зміст заяви, з тим, що, 
в разі задоволення прохання, вида
ється дозвіл на право торговлі.

19 Адміністраційний відділ (відділ 
керування) повинний провадити точ
ний облік виданих дозволів, а також 
провадити реєстр особ, яким дозволи 
видано.

III. Порядок торговлі.

20. Торгувати можна так у кри
тих помешканнях, магазинах, • крам
ничках, як і в відкритих, а також на 
ярмарках, ринках, базарах і инших 
подібних місцях спеціяльно для цього 
відведених наказом місцевих викон
комів.

Примітки. Ярмарки місцевого 
значіння відкриваються з дозволу 
місцевих органів внутрішньо: тор
говлі; відкривати ярмарки загально
державного значіння можна не 
инакше, як з дозволу УЕН.

21. У районах пристанів і вокза
лів торгувати можна тільки в критих 
помешканнях.

22 Місцеві виконавчі комітети на 
розвиток цієї інструкції видають обо
в'язкові постанови, шо регулюють по
рядок і час торговлі в магазинах, на 
базарах, ярмарках то-шо.

23. Торгувати в дні пролетарських 
свят забороняється.

Примітка. Як виїмок в дні 
пролетарських свят, з дозволу 
місцевих виконкомів, можна тор
гувати на базарах, а також і тор
гувати харчовими продуктами по
за базаром протягом скороченого 
часу, але, щоб службовців і ро
бітників було цілком звільнено від 
праці. 24

24. Уживати нетаврованих, а 
також неправильних мір і ваги забо-

того, разрешение губфинотдела на 
право оптовой закупки у вино
делов и винодельческих складов.
18. Местный административный 

отдел (отдел управления) обязан 
в течение 2-хнедельного срока с мо
мента подачи заявления дать ответ по 
содержанию заявления, причем в слу
чае удовлетворения ходатайства выда
ется разрешительное свидетельство на 
право торговли.

19. Административный отдел (от
дел управления) обязан вести точный 
учет выданных разрешений, а также 
вести список лиц, коим разрешения 
выданы.

III. Порядок пронюодсніва торговли.

20. Торговля может производиться 
как в закрытых помещениях, мага
зинах, лавках, лавочках, так и в от
крытых, а равно на ярмарках, рынках, 
базарах и т. п. местах, особо для 
этого отведенных распоряжением 
местных Исполкомов.

Примечание. Ярмарки местного 
значения открываются с разреше
ния местных органов по внутрен
ней торговле; открытие ярмарок, 
имеющих общегосударственное зна
чение, может последовать не иначе, 
как с разрешения УЭС.
21. В районах пристаней и вокза

лов торговля может производиться 
только в закрытых помещениях.

22. Местные исполнительные коми
теты в развитие настоящей инструк
ции издают обязательные постано
вления, регулирующие порядок и время 
торговли в магазинах, на базарах, 
ярмарках и проч.

23. Торговля в дни пролетарских 
праздников воспрещается.

Примечание. В виде исключения 
в дни пролетарских праздников, 
по разрешению местных исполко
мов, может быть допущена торговля 
на базарах, а также и торговля 
съестными припасами вне базара, 
в течение сокращенного срока 
времени, но с тем, чтобы служащие 
и рабочие были совершенно осво
бождены от работы.
24. Употребление неклейменных, 

а также неправильных мер и весов
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роняється. Догляд за правильністю 
мір і ваги покладається на Перевірчу 
Палату, Її філії й агентів.

Примітка. Органи догляду (мі
ліція й комітети ринкових купців) 
виявивши вживання неправильних 
мір і ваги, вживають заходів до 
негайного усунення їх, і, склавши 
про це протокола, подають про це 
негайно до відома Перевірної Па
лати Мір і Ваги, і! місцевих філій 
і агентів (перевірників) для при
тягнення винуватців до законної 
відповідальности.

25. Усі базари, ринкові майдани й 
закриті помешкання мають відповідати 
всім санітарним правилам.

26. Кожний купець повинний 
пильно стежити за чистотою так 
самого помешкання для торговлі, як 
і навколо нього, прибираючи щоденно 
по закінченні торговлі сміття і ин- 
ший бруд.

27. Істовні продукти, продавані 
н магазинам або базарах, належить 
захищати від мух й пороху серпан
ком, шклом або сіткою.

28. М’ясо, продаване в магазинах 
або на базарах, має бути з тавром 
про свою добротність, що його на
кладає ветеринарний догляд.

29. Конятину й продукти з неї про
дається на базарах на точно визна
ченому місці, зазначенному в містах 
відкомгоспами, а на селах—райвикон
комами

30. Переховувати продавані істовні 
продукти треба не инакше, як додер- 
жуючися санітарних правил; помеш
кання для торговлі харчовими продук
тами не можуть бути одноразово й 
за помешкання для житла.

, {о і л я і )  за торговлею.

31. Догляд за торговлею покла
даються на міліцію, санітарні органи, 
фіноргани, митниці, Перевірочну Палату 
Мір і Ваги, Інспекцію Праці, а на 
місцях розташування базарної тор- 
говлі—на комітети ринкових купців у 
межах компетенції кожного з цих 
органів.

32. На міліцію покладається обов'я
зок сприяти всім переліченим у арт.

воспрещается. Надзор за правильностью 
мер и весов возлагается на Повероч
ную Палату, ее отделения и агентов 

Примечание. Органы надзора 
(милиция и комитеты рыночных 
торговцев), обнаружив употребле
ние неправильных мер и весов, 
принимают меры к немедленному 
из'ятию таковых и составив об 
этом протокол, доводят об этом 
немедленно до сведения Поверочной 
Палаты Мер и Весов, ее местных 
отделений и агентов (поверителей) 
для привлечения виновных к закон
ной ответственности.
25. Все базары, рыночные площади 

и закрытые помещения ДОЛЖНЫ удо
влетворять всем санитарным правилам.

26. Каждый торгующий обязан 
строго следить за чистотой, как в самом 
помещении для торговли, так и около 
него, производя по окончании тор
говли ежедневную уборку мусора 
и других нечистот.

27. С'естные припасы, продаваемые 
в магазинах или базарах, должны 
быть защищены от мух и пыли кисеею, 
стеклом или сеткой.

28. Мясо, продаваемое в магазинах 
или на базарах, должно иметь штем
пель о его доброкачественности, нала
гаемый ветеринарным надзором.

29. Продажа конины и продуктов 
из нее на базарах производится 
в строго определенном месте, указан
ном в городах откомхозами, а в селах 
райисполкомами.

30. Хранение продаваемыхМестных 
продуктов должно производиться не 
иначе, как с соблюдением санитарных 
правил; помещения для торговли пище
выми продуктами не должны служить 
одновременно и жилыми помещениями.

17. Надзор за торговлей.

31. Надзор за торговлей возлага 
ется на милицию, санитарные органы, 
финорганы, таможенные учреждения, 
Поверочную Палату Мер и Весов, 
Инспекцию Труда, а в местах распо
ложения базарной торговли - комитет 
рыночных торговцев, в пределах ком
петенции каждого из этих органов.

32. На милицию возлагается обя
занность содействия всем перечислен-
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31 органам догляду за торговлею при 
здійсненні покладених на них зал- 
дань, а в випадках, передбачених в 
цій інструкції, і вживати відповідних 
заходів на власну волю.

33. Міліція стежить за додержанням 
усіх взагалі правил шо-до торговлі і, 
у разі виявлення порушень купцями 
розпоряджень по торговлі, проводить 
човід й складає протокола, надсилаючи 
його за належністю, додержуючися 
при цьому арт. 103-108 Кри.мін. Процес. 
Кодексу Й Правил передбачених у 
«Положенні про видання обов'язкових 
постанов і накладання за порушення 
х кари адміністраційнии порядком» 

(Зб. Уз. 1922 р., ч. 38, арт. 577).

Примітка. У царині догляду 
за додержанням чинних узаконень 
до оподаткування, міліція керується 
відповідними спеціяльними зако
нами Й інструкціями.

34. За свій обов'язок санітарна 
інспекція має—наглядати за санітарним 
станом місць торговлі, за добротністю 
продаваних харчових продуктів, за 
додержанням чистоти в торговельних 
помешканнях то-шо.

35. В разі, як хтось із купців 
нехтуватиме правила додержання чи
стоти в торгових помешканнях, органи 
санітарної інспекції складають про це 
протокола, надсилаючи його за належ
ністю, додержуючися в відповідних 
випадках арт. арт. 103—108 Крим. 
Процес. Код.

36. Виявивши фальсифіковані пред
мети продажу (розведене вино,молоко, 
штучну сметану то-шо), органи сані
тарної інспекції складають про це 
протокола й порушують проти ви
нуватців кримінальне переслідування 
згідно з арт. 190 і 191 Крим. Код.; 
фальсифіковані продукти, за допомо
гою міліції, попередньо арештовуються 
аж до остаточного розвязання справи 
на суді.

Примітка. У раз» сумніву, 
зразки продуктів, визнавані сані
тарною інспекцією за фальсифіко-

ным в ст. 31 й органам надзора за 
торговлей при осуществлении возло
женных на них задач, а в случаях, 
предусмотренных настоящей инструк
цией, и принятие соответствующих 
мер по собственной инициативе.

33. Милиция следит за соблюде
нием всех вообще правил относи
тельно торговли, и, в случае обнару
жения нарушений торговцами распо
ряжений по торговле, производит 
дознание и составляет протокол, 
направляя его по принадлежности, 
с соблюдением при этом ст. 103-108 
УПК и правил, предумотремныч «по 
ложением об издании обязательных 
постановлений, и наложения за их 
нарушение взысканий в администра 
тивном порядке* (С. У. 1922 г К* 38. 
ст. 577).

Примечание. В области надзора 
за соблюдением действующих уза 
конений по налоговому обложению, 
милиция руководствуется соответ 
ствуюшими специальными законами 
и инструкциями.
34. На обязанности санитарной 

инспекции лежит наблюдение за сани
тарным состоянием мест торговли, за 
доброкачественностью продаваемых 
с'естных продуктов, за поддержанием 
чистоты в торговых помещениях И Т. II.

35. В случае нарушения со стороны 
кого-либо из торгующих правил соблю 
дения чистоты в торговых помещениях, 
органы санитарной инспекции соста 
вляют об этом протокол, направляя 
его по принадлежности с соблюдением 
в соответствуюш. случаях ст.ст. 103 
108 Уг. Ироц. Код.

36. При обнаружении фальсифи
цированных предметов продажи (раз 
бавленного вина, молока, искусствен 
ной сметаны и т. п.), органы сани 
тарной инспекции составляют об этом 
протокол и возбуждают против винов 
ных уголовное преследование по 
ст. ст. 190 и 191 Угол. Код ; фальси
фицированные продукты, при содей 
ствии милиции, подвергаются иредва 
рительному аресту впредь ДО ОКОНЧИ 
тельного разрешения дела в суде.

Примечание. В сомнительны V 
случаях, образцы продуктов, при
знаваемых санитарной инспекцией
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вані, надсилається на дослід най
ближчій лабораторії, самі продукти 
арештовується до з'ясування спра
ви про їхню добротність.

37. Крім санітарної інспекції на
гляд за виконуванням купцями сані
тарних умов торговлі покладається 
на органи міліції, які, викривши пра- 
воламання, зазначені в арт. 36 цієї 
інструкції, складають про це прото
кола, надсилаючи його за належністю.

Примітка. Міліція може зни
щити зіпсовані продукти тільки з 
висновку представника санітарної 
інспекції або участкового лікаря 
і тільки як місцевий орган вну
трішньої торговлі посвідчить не
можливість або недоцільність ути
лізації цих продуктів для госпо
дарської мети.

Як що неможливо притягти до 
участи и експертизі органи сані
тарного догляду або участкового 
лікаря, а також як-шо нема орга
нів внутрішньої торговлі, міліція 
знищує очевидячки попсовані про
дукти в присутности понятих, 
складаючи про це протокола й н а д 
силаючи його за належністю.

38. У тому разі, як-що з при
воду викриття фальсифікованих про
дуктів розпочато кримінальне пере
слідування згідно з арт. арт. 190 і 
191 Крим. Кодексу, зразки цих про
дуктів належить зберигти й надіслати 
судово слідчим органам, як річові до
кази злочину.

39. Фіноргани мають наглядати 
за торговлею тільки в межах тих 
завдань, іио належать до їхньої ком
петенції. З цією мстою агенти мають 
право:

а) перевіряти патенти в торго
вельних помешканнях;

б) стежити за правильністю ви- 
борки патентів так основних, як і 
встановлених для спеціяльних форм 
торговлі;

за фальсифицированные, отправля
ются на исследование в ближай
шую лабораторию, продукты же 
подвергаются аресту до выяснения 
вопроса об их доброкачествен
ности.
37. Помимо санитарной инспекции 

наблюдение за выполнением торгую
щими санитарных условий торговли 
возлагается на органы милиции, кото
рые, обнаружив правонарушения, по
именованные в ст. 36 настоящей 
инструкции, составляют о случившемся 
протокол, препровождая таковой по 
принадлежности.

Примечание. Милиция может 
уничтожить испорченные продукты 
только по заключению представи
теля санитарной инспекции или уча 
сткового врачи и лишь при удостове
ренной местным органом внутрен
ней торговли невозможности или не
целесообразности утилизации этих 
продуктов для хозяйственных це
лей.

При невозможности привлече
ния к участию в экспертизе орга
нов санитарного надзора или уча
сткового врача, а равно при отсут
ствии органов внутренней торго
вли, милиция уничтожает явно ис
порченные продукты в присутствии 
понятых, с составлением об этом 
протокола и направлением его по 
принадлежности.

» 38. В том случае, когда по поводу 
обнаружения фальсифицированных 
продуктов возбуждено уголовное пре
следование по ст.ст. 190 и 191 УК, 
образцы таковых продуктов должны 
быть сохранены и направлены судебно
следственным органам в качестве ве
щественных доказательств преступле
ния.

39. Финорганы имеют наблюдение 
за торговлей лишь в пределах тех 
задач, которые входят в их компетен 
цию. В этих целях агенты финотделов 
имеют право:

а) производить поверку патентов 
в торговых помещениях;

б) следить за правильностью вы
борки патентов, как основных, так и 
установленных для специальных видов 
торговли;
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в) оглядати крам у торговельних 
помешканнях для виявлення необанде- 
ролених підакцизних предметів Із 
числа належних обандероленню, а 
також для виявлення краму, шо хоч 
і не належить обандероленню, проте, 
належного акцизовому обкладанню:

г) оглядати торговельні помешкан
ня для з'ясування правильности запов
нення декларацій по податку на при
буток і майно;

д) провадити всілякі чинности, 
сполучені зі стяганням податків і ин- 
шими фіскальними заходами й пе
редбачені відоповідними законополо
женнями.

Примітка. Міліція, в разі ви
явлення торговлі: а) без патенту, 
б) крамом, не оплаченим акциз
ним збором, в) ламання чинних 
узаконень по фінансовому відом
ству, повідомляє про це відповід
ний фінорган для переслідування 
винуватців на підставі закону.

40. Митниці мають наглядати за 
торговлею виключно для виявлення і 
боротьби з продажем всілякого краму, 
не оплаченого митом, забороненого 
до довозу в УСРР. шо потрапив на 
ринок із благодійних організацій усу
переч декретові від ЗО березня 1923 р. 
(36 Уз. 1923 р., ч. 12. арт. 207) і 
иншого пачкарського краму, діючи 
при цьому відповідно до постанови 
РНК УСРР від 19 грудня 1922 р. 
«Про митну охорону* (36. Уз. за 
1922 р., ч. 56, арт. 787). 41 42

41. Органи Інспекції Праці, нагля
даючи за точним виконанням законів, 
інструкцій, розпоряджень і инших 
актів Радянської влади, скерованих 
на охорону життя й здоровь'я працю
ючих, мають право навідувати кожного 
часу торговельні підприємства для 
з'ясування умов праці й уживати 
всіх, зазначених у арт. арт. 148—149 
Код. Законів про Працю, заходів до 
усунення умов, що загрожують жит
тю й здоров'ю робітників і служ
бовців.

42. Комітети ринкових куяців, що 
чинять на підставі нормального ста-

в) осматоивать товары в торговых 
помещениях в целях обнаружения не- 
обандероленных подакцизных предме
тов из числа подлежащих обандероли- 
ванию, а равно в целях обнаружения 
товаров, хотя и не подлежащих обан 
деро.шванию, однако, подлежащих 
акцизному обложению;

г) осматривать торговые помеще
ния на предмет выяснения правильно
сти заполнения деклараций по подо
ходно-поимущественному налогу;

д) производить всякого рода дей
ствия, связанные со взиманием нало
гов и прочими фискальными меропри
ятиями и предусмотренные соответ
ствующими законоположениями.

Примечание. Милиция в случае 
обнаружения производства торго 
вли: а) без патента, б) товарами, 
не оплаченными акцизными сбора
ми, в) с нарушением действующих 
узаконений по финансовому ведом
ству, сообщает об этом в соотрет 
ствуюший финорган для преследо
вания виновных но закону.
40. Таможенные учреждения имеют 

наблюдение за торговлей исключи
тельно в целях обнаружения и борьбы 
с продажей всякого рода товаров, 
неоплаченных таможенной пошлиной, 
запрещенных к привозу в УССР, по 
павших на рынок из благотворитель
ных организаций вопреки декрету от 
30 марта 1923 г. (С. У. 1923 г., № 12 
ст. 207) и прочих контрабандных то
варов, действуя при этом в соответ 
степи с постановлением СНК УССР 
от 19 декабря 1922 г. «О таможенной 
охране» (С.У. за 1922 г.. К? 56, ст.787).

41. Органы Инспекции труда, на
блюдая за точным исполнением зако
нов, инструкций, распоряжений и про 
чих актов Советской власти, напра
вленных к охране жизни и здоровья 
трудящихся, имеют право посещать 
во всякое время торговые предприятия 
в целях выяснения условий, в которых 
производится работа, и принимать все 
указанные в ст.ст. Г 48-149 Код. Зако
нов о Труде меры к устранению усло
вий, угрожающих жизни и здоровью 
рабочих и служащих.

42. Комитеты рыночных торговцев, 
действующие на основании нормаль-
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туту, затвердженого КВТ 3 жовтня 
1923 р., крім виконання своїх прямих 
обов'язків допомагають органам до* 
гляду за торговлею, коли вони здій
снюють свої завдання відносно торго
вельних підприємств, шо знаходяться 
иа території ринків або базарів.

43. На комітети ринкових купців 
покладається:

1) підтримувати у згоді з Відком- 
госпом у впорядкованому й санітарному 
стані, так самий ринковий майдан, як 
і будівлі тимчасові й постійні, шо зна
ходяться на ринку;

2) наглядати, щоб купці на ринку 
виконували правила внутрішнього роз
порядку, встановлені в межах чинних 
розпоряджень і постаноз відповідних 
органів влади;

3) наглядати, шоб купці на ринку 
виконували всі законодавчі й адміні- 
страційні розпорядження про торговлю 
й здійснювали завдання, покладені на 
комітети ринкових купців, згідно з 
постановою РНК УСРР від 9-го бе
резня 1923 р. (36. Уз. 1923 р., ч. 9, арт. 
151) і нормальним статутом, затвер
дженим Укр. КВТ 3 жовтня 1923 року.

44. Роблячи труси на базарах і 
в торговельних помешканнях, шо зна
ходяться на базарі, міліція й инші 
органи влади повинні кожного окре
мого разу запрохувати одного з пред
ставників комітету ринкових купців.

45. У випадках, не предбачених в 
цій інструкції, застосовується відпо
відне законоположення про торговлю.

Хгрків. дня 27-го червня 1924 р.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів .1/. Владимирський.

Керуючий Справами
Раднаркому Ф. Беха.

Т. в. о Секретаря РНК А.Дуделті.

Оголошено в «Вістях ВУЦВК і ХГВК* 
31-го липня 1924 р.. ч. 172.

його устава, утвержденного КВТ 3 ок
тября 1923 г., помимо исполнения сво
их прямых обязанностей, содействуют 
органам надзора за торговлей, при 
осуществлении последними своих за
дач, в отношении торговых предпри
ятий, находящихся на территории 
рынков или базаров.

43. На комитеты рыночных тор
говцев возлагается:

1) поддержание по соглашению с 
Откомхозом в благоустроенном и са
нитарном состоянии, как самой рыноч
ной площади, так и строений времен
ных и постоянных, находящихся на 
рынке:

2) наблюдение за выполнением 
торгующими на рынке правил вну
треннего распорядка, установленных 
в пределах действующих распоряже
ний и постановлений подлежащих 
органов власти;

3) наблюдение за выполнением 
торгующими на рынке всех законода
тельных и административных распоря
жений о торговле и осуществление 
тех заданий, которые возложены на 
комитеты рыночных торговцев, согла
сно постановления СНК УССР от 
9 марта 1923 г. (С.У. 1923 г., К» 9, 
ст. 151) и нормального устава, утвер
жденного Укр. КВТ 3 октября 1923 г.

44. При производстве обысков на 
базарах и в торговых помещениях, 
находящихся на базаре, милиция и 
прочие органы власти обязаны в ка
ждом отдельном случае приглашать од
ного из представителей комитета ры
ночных торговцев.

45. В случаях, непредусмотренных 
настоящей инструкцией, применяются 
соответствующие законоположения о 
торговле.

Харьков. 27 июня 1924 г.
Зам. Председателя Совета Народ

ных Комиссаров М. Владимирский.
Управляющий Делами

Совнаркома Ф. Веха.
Врид. Секретаря СНК А. Дуделит.
Распубл. в .Вістях ВУЦВК і ХГВК“ 

от 31 июля 1924 г,. .4 172.
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150. Про штати Сільсько-Господарського 
Наукового Комітету при НаркомземіУССР 

і його секцій.

Рада Народніх Комісарів п о с т а 
н о в и л а :  затвердити й надати чин
ности нижчеподаним штатам Сільсько- 
і осподарського Наукового Комітету й 
його секцій, при Народньому Коміса- 
ріягі Земельних Справ УСРР:

І. Президія Сільсько-Господарського 
Наукового Комітету.

Голова....................................1
Заступник Голови. ... 1 
Учений Секретар. ... 1 
Секретар Президії . . . 1

4 ос.

II. Секретаріат Комітету.

/. Загальний Відділ.

Завідувач............................... 1
Пом. Завідувача (по персон.

складу)............................1
Секретар................................1
Кореспондент (чужоз. мов.) 1 
Бухгалтер (він же пом. Заві

дувача Від. фін. частини) 1 
Завідувач Господарства. . 1
Касир........................................ 1
Рахівник................................. Т
Архівар................................... 1
Машиністок............................ З
Реєстратор ............................ 1
Кур'єр..................................... 1
Служник....................... ..... . 1

15 осіб.

2. Науковий Відділ.

а) Бюро Сільсько-Господар. Термінолог.
Фахівець.................................1

б) Бібліографичне Бюро.
Фахівець.................................1
в) Редакційно-Видавниче Бюро.
Завідувач............................... 1
Секретар..................... ..... . 1

2 ос.
г) Музейне Бюро.

Завідувач............................... 1
Секретар................................ 1

2 ос.

150. 0 штатах Сельско-Хозяйственного 
Научного Комитета при Наркомземе 

УССР и его секций.

Совет Народных Комиссаров по
с т а н о в и л :  утвердить и ввести в 
действие нижеследующие штаты Сель
ско-Хозяйственного Научного Комите
та и его секций при Народном Комис
сариате Земледелия УССР:

I. Президиум Сельско хозяйственного 
Научного Комитета.

Председатель .................... 1
Заместитель Председателя 1 
Ученый Секретарь ... і 
Секретарь Президиума , 1

4 чел.

II. Секретаріат Комитета.

7. Общий Отдел.

Заведующий....................... 1
Пом. Завед. (по личн. сост.) 1

Секретарь ..........................  1
Корреспондент (по июст.яз.) 1 
Бухгалтер (он же пом.зав. 

отд. по финанс. части) 1
Завхоз .................................  1
Кассир..................................... 1
Счетовод ............................  1
Архивариус ......................... 1
Машинисток.......................... 3
Регистратор..........................1
Курьер .................................. I
Служитель............................ 1

15 чел.

2. Научный Отдел.

а) Бюро Сельско-хоз. Терминологии
Специалист ........................ 1

б) Библиографическое Бюро.
Специалист ........................ 1

в) Редакционно-Издательское Бюро.
Заведующий....................... 1
Секретарь . . . .  . 1

2 чел.
г) Музейное Бюро.

Заведующий....................... I
Секретарь...................... ..... 1

2 чел.
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НІ. Секції Комітет}.
А. Економічна Секція.

Фахівців . . . . . . . .  5

Б. Метеорологічна Секція {Уир. мете
орологічна служба «Укрмет»).

Завідувач секції «Укрмет». 1 
Учений Секретар . . . . 1

2 ос.

1. Організаційна п/секція.

Завідувач орган, п,секції . 1

а) Секретаріат.

Секретар орган, п/секції . 1
Діловод................................. 1
Бухгалтер ............................ 1
Старший рахівник . . . 1
Рахівник................................ 1
Машиністок........................... 3
Завідувач Господарства. . 1
Кур'єр.................................... 1
Убирниць.............................. 1

11 осіб.

Примітка. Одна з .машиністок
виконує, крім того, обов’язки ре-

счраторки, друга—пом. діловода
й третя - перекладача.

б) Бюро Інспекції.

Завідувач Бюро Інспекції . 1
Інспекторів метеорологічн.

станцій.......................... 2
\ рхінар................................. 1
Метеоролог вираховач . . 1

5 осіб.

в) Лабораторія.

Завідувач Лабораторії . . 1
Фахівців перевірки метео-

рологічних приладів . 2
3 ос.

г) Майстерня.

Механік................................. 1
Майстер видмухання шкла. 1

2 о:.

III. Секция Комитета.

А. Экономическая Секция.
Специалистов . . . .  5

Б. Метеорологическая Секция (Укр. 
Метеорологическая служба «Укрмет»).

Завед. секцией «Укрмет> . 1
Ученый Секретарь . . . 1

2 чел.

1. Организационная подсекция. 

Заведующий орган, подсекц. 1

а) Секретариат.

Секретарь орган, подсекц. 1
Делопроизводитель . . . 1
Бухгалтер .............................  1
Старший счетовод . . . 1
Счетовод ..............................  1
Машинисток............................3
Заведующий хозяйством . 1
Курьер.................................... 1
Уборщица...............................1

11 чел.

Примечание. Одна из машини
сток исполняет, кроме того, обязан
ности регистратора, вторая—пом. 
делопроизводителя и третья—пере
водчицы.

б) Бюро Инспекции.

Заведующий бюро инспекц. 1 
инспекторов по мете

орологической станции 2
Архивариус .......................... 1
Метеоролог-вычислитель . 1____

5 чел.

в) Лаборатория.

Заведующий лабораторией 1 
Специалист по проверке 

метеорологии, приборов 2
3

г) Мастерские.

Механик ...............................  1
Мастер по выдч ванию стекла 1

2

335



д) Інформаційно-Редакторське Бюро.
Редактор Інформаційних

бюлетенів....................... 1
Завідувач Видавництва . . 1
Редактор метеорологічних

Ч. 15 Арт. 150

характеристик ... 1 
Вираховач-коректор ... 1

Бібліотекар..............................1
Експедитор . . . .  . . 1________

о осіб.

е) Музей і склеп.

Завідувач музею й склепу. 1

2. 11/секція служби пою')и.

Завідувач п/секції служби 
погоди.............................. і
а) Бюро Синоптики.

Завідувач Бюро Синоптики, і

Фахівець-Синоптик ... 1
Рисовник................................. 1
Метеорологів вираховачів . 4

7 осіб.

б) Бюро повітряних шляхів

Завідувач Бюра . . . .  1 
Фахівець аеролог. . . . і

2 ос.

в) Радіостанція.

Завідувач Станції ... 1 
Приймачів................................2

3 ос.

о. II секція сі.*ьсько-юспоОа]>ськяї 
. метеорології.

Завідувач п секції метео
рології ............................1

Фахівець-вираховання . . 1

Наглядач Центральної Сіль-
сько-Господарськ. Ме-
теорологичної Станції 1_______

З ос.

4. ІІІсскція гіОрометсорологіі.
Завідувач п секції ... 1 

Фахівець гідрометеорології 1

2 ос.

д) Имформационно-Редакторск. Бюро.

Редактор информационных
бюллетеней....................... 1

Заведующий Издательств. 1 
Редактор метеорологическ.

х а р а к т е р и с т и к . . . .  1
Вычислитель-корректор . 1
Библиотекарь ........................  1
Экспедитор.............................   1

6 чел.

К? 15 Ст. 150

е) Музей и склад.

Заведующий музеем и 
складом......................... 1

2. Подсекция службы погоды

Заведующий подсекцией 
службы погоды ... 1

а) Бюро Синоптики.
Заведующий Бюро Синоп

тики. . ....... .................... • 1
Специалист-Синоптик . . 1
Чертежник............................I*
Метеоролог-вычислитель . 4

7 чел.

б) Бюро воздушных путей.

Заведующий Бюро. ... 1
Специалист-аеролог ... 1

2 чел.

в) Радиостанции.

Заведующий Станцией. . 1
Приемщиков........................2

3 чел.

Иоосскцыя ссльск’О холшетвен. ме
теорологии.

Заведующий подсекцией 
метеорологии . . . .  1

Специалист по вычисле
ниям ..............................1

Наблюдатель Центральной 
Сельско-Хозяйств. Ме
теорологии. Станции . 1____

3 чел.

4. Подсекция гиорометеорологии.

Зав. подсекцией . . . .  1
Специалист по гидромете

орологии . . . .  . 1_______
2 чел.
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а) Губерніяльні відділи.

Завідувачів Губвідділів . . 9
Інструкторів . ... . . 9

18 осіб.

Примітка. Один завідувач і 
один інструктор на кожну гу
бернію.

В. Секція Грунтознавства.

Фахівців..............................  . З

Г. Ботанічна Секція.

Фахівців............................   ■ 4

д, Зоологічна Секція,

Фахівців.............................   . 2

Е. Технічна Секція.

Фахівець...............................1

Ж. Зоотехнічна Секція.

Фахівець...............................1

3. Ветеринарна Секція.

Фахівець...............................1

И. Меліораційна Секція.

Фахівець, . . . .  .  .  1

Ч. Секція Сільськ.-Госп. Освіти й По
пуляризації.

Фахівець............................... 1

IV. Філії Комітету.

(Київська, Винницька, Одеська й Кате
ринославська).

Голова .................................  і
Секретар ............................  1
Машиністка...........................1

З ос.
Разом у 4 губерніях 12 осіб.

V. Окремі уставові!.

1 Центральна Сільсько-Господарська 
Бібліотека.

Директор бібліотеки ... 1
Бібліотекар...........................1
Пом. бібліотекаря ... 1

4 ос.

а) Губернские отделы.

Заведующих Губотделами. 9
И н с т р у к т о р о в . . . .  . 9_____

18 чел.

Примечание. Один заведующий 
и один инструктор на каждую гу
бернию.

В. Секция Почвоведения.

С п е ц и а л и с т о в . . . .  . 3

Г. Ботаническая Секция. 

С п е ц и а л и с т о в . . . .  . 4

Д. Зоологическая Секция. 

Специалистов . . . .  . 2

Е. Техническая Секция.

Специалист.......................... 1

Ж. Зоотехническая Секция.

Специалист.......................... 1

3. Ветеринарная Секция.

Специалист.......................... 1

И. Мелиоративная Секция.

Специалист.............................1

К. Секция С.-Х. Просвещения и По
пуляризации.

Специалист.......................... 1

IV. Филин Комитета.

(Киевская, Винницкая, Одесская и Ека- 
теринославская).

Председатель .....................  1
Секретарь ............................ 1
Машинистка . . . .  . 1

3 чел.
Всего по 4-м губерниям 12 чел.

V. Отдельные учреждения.

1. Центральная С.-Х. библиотека.

Директор библиотеки . . 1
Библиотекарь........................ 1
Пом. библиотекаря . . . 2

4 чел
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2. Інститут Сгльськ.-І осп. Хемі).

Директор ................................ 1
Фахівець-лаборант . . . 1

2 ос.

3. Інститут Селекції.

Директор .............................  1
Фахівців............................. .-2

З ос.
Разом 132 особ.

Харків, дня 8 липня 1924 р.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів М Владимирський.

Керуючий Справами
Раднаркому Ф. Ьеіа.

За Секретаря РНК /. єрещенко.

2. Институт сельско-хозяйст. химии.

Директор ............................. 1
Специалист-лаборант . . 1

х 2 чел.

3. Институт Селекции.

Директор ............................. 1
Специалистов..................... 2

3
Всего. . . 132 чел.

Харьков. 8 июля 1924 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров М. Владимирский.

Управляющий Делами Совнаркома
Ф. Веха.

За Секретаря СНК И. Крсщенко.

151. Про облік руху чисельности пер
соналу й заробітної плати 8 установах, 
організаціях і торговельних підприєм 

ствах.

Вважаючи на потребу мати систе
матичні відомости про чисельність пер
соналу, його руху й одержувану ним за- 
робітню плату в державних, коопера
тивних, громадських і приватних ус
тановах та торговельних підприєм
ствах,—Рада Народніх Комісарів‘по
с т а н о в и л а :

І. Покласти на Центральне Стати 
стичне Керування України оріанізацію 
біжучого обліку чисельности персо
налу й одержуваної ним заробітньої 
плати в нижчезазначених установах, 
організаціях і підприємствах:

.1. Незалежно під числа працюючих 
постійних співробітн и кіс: 1 2 3

1) Народніх комісаріятах, їхніх 
самостійних частинах і керуваннях, 
уповноважених зігально-союзних нар
коматів при Раднаркомі УСРР;

2) відділах губериіяльних і округо- 
вих виконкомів;

3) Укрбюрі ВЦРПС і губпрофрадах;

151. 06 учете движения численности пер 
сонала и заработной платы в учрежде
ниях, организациях и торговых пред 

приятиях.

Ввиду необходимости иметь систе
матические сведения о численности 
персонала, его движения и получаемой 
им заработной платы в государствен
ных, кооперативных, общественных и 
частных учреждениях1-и торговых 
предприятиях,-Совет Народных Ко 
миссаров п о с т а н о в и л :

I. Возложить на Центральное Ста
тистическое Управление Украины ор 
ганизацию текущего учета числен
ности персонала и получаемой им 
заработной платы в нижеследующих 
учреждениях, организациях и пред
приятиях:

.1. Независимо от числа занятых 
постоян и о сотрцдн и ков :

1) Народных комиссариатах, их са
мостоятельных частях и управлениях, 
уполномоченных обще союзных нар
коматов при Совнаркоме УССР;

2) отделах губернских и окружных 
исполкомов;

3) Укрбюро ВЦСПС и Губпрофсо- 
ветах;
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4) Керуванні Південної Округи 
Шляхів, керуваннях внутрішніх вод
них і місцевих шляхів та їхніх місце
вих органах, правліннях та керуван
нях залізниць і держпароплавств річ
них та морських, керуваннях портів;

5) округових поштово-телеграфних 
керуваннях, губерніяльних поштових, 
телеграфних і поштово-телеграфних 
конторах, телефонних станціях, радіо
телеграфних станціях;

6) наукових установах, вищих шко
лах, комуністичному університеті, тех
нікумах, школах семилітках, про
фесійних школах, газетах і видав
ництвах;

7) Найвищому суді, губсудах і нар
судах, камерах губпрокурорів, нота- 
ріяльних конторах;

8) міліції, кримінальному розшу
кові, місцях ув'язнення, пожежних 
командах;

9) міських залізницях (крім елек
тростанцій);

10) В:еукраін:ькій Конторі Держ
банку й у її місцевих філіях і агент
ствах, комунальних, акційних банках 
і товариствах взаємного кредиту, лом
бардах, товарових і фондових біржах, 
митницях, держстрахові й його губер
ніяльних конторах.•

/>. При наявмсти не менш як 10 по 
тййни г співробітників. У

У всіх инших державних, коопера
тивних, громадських і приватніх уста
новах, організаціях і торговельних 
підприємствах, як-ось: шкільних, лікер
них. торговельно промислових і икш. 
.•згпі »їх у в гг* ; А».

II. Обліку, згідно з П. 1 цієї .По- 
танови, належать тільки ті з вище

зазначених устаноз, організацій і 
торговельних закладів, які знаходяться 
у губерніяльних містах; в округових 
містах, порядком п. 1 го цієї поста- 
нозн ураховуються тільки відділи 
округових виконкомів.

III. Усі зазначені у відділах «А» і 
установи й торговельні підприєм

ства повинні надсилати шо-місячно до 
місцевих губерніяльних статистичних 
бюр відомости, зазначені в п. 1 цієї

4) Управлении Южного Округа 
Путей Сообщения, управлениях внут
ренних водных и местных путей со
общения и их местных органах, пра
влениях и управлениях железных до
рог и госпароходств речных и морских, 
управлениях портов;

5) окружных почтово телеграфных 
управлениях, губернских, почтовых, 
телеграфных и почт.-телегр. конторах, 
телефонных станциях, радиотелеграф
ных станциях;

6) научных учреждениях, высших 
учебных заведениях, коммунистическом 
университете, техникумах, школах 
семилетках, профессиональных шко
лах, газетах и издательствах;

7) Верховном суде, губсудах и 
нарсудах, камерах губпрокуроров, но
тариальных конторах;

8) милиции, уголовном розыске, 
местах заключения, пожарных коман
дах;

9) городских железных дорогах 
(кроме электростанций);

10) Всеукраинской Конторе Гос
банка, в ее местных отделениях и 
агентствах, коммунальных и акцио
нерных банках и обществах взаим
ного кредита, ломбардах, товарных и 
фондовых биржах,таможнях, госстрахе 
и его губернских конторах.

1>. При наличии не менее 10 постоям- 
ныг сотрудников.

Во всех прочих государственных, 
кооперативных, общественных и част
ных учреждениях,организациях и тор
говых предприятиях, как-то: учебных, 
лечебных, торговопромышленных и др , 
непоименованных в разделе < А » .

II. Учету, согласно п.1 настоящего 
Постановления подлежат лишь те из 
указанных выше учреждений, органи
заций и торговых заведений, кои на
ходятся в губернских городах; в ок
ружных городах учитываются в по
рядке п. 1 настоящего Постановления 
лишь Отделы Окружных Исполкомов.

III. Все указанные в разделах «А* 
и «Б* учреждения и торговые пред
приятия обязаны доставлять ежеме
сячно в местные губернские статисти
ческие Бюро сведения, означенные в
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постанови, згідно з формою й у ре- 
чинці, які зазначило Центральне Ста 
тистичне Керування, в 2-х примірни
ках, і один із цих примірників Ґуб- 
статбюро передає Губвідділові відповід
ної Профспілки.

Харків, дня 0 липня 1921 р.

Заст. Голови Ради
Народніх Комісарів М. В липи мирський.

Керуючий Справами
Раднаркому Ф. Неш.

За Секретаря РНК /. Єртенкл.

Оголошено в ч Вістях ВУЦВК і ХГИК“.
З серпня 1924 р., ч. 175.

п. І сего постановления, по форме и 
в сроки, указанные Центральным Ста
тистическим Управлением, в 2-х эк
земплярах, один из коих Губстатбюро 
передается Губотделу соответствую
щего Профсоюза.

Харьков. 9 июля 1924 г.

Зам. Председателя Совета 
Народных Комиссаров ВлпОнмырскнй.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. />>*«.

За Секретаря С НК II. Ерпценко.

Рвгіїубл. в „Нігтях В У Ц В К  / Х Г Н К -  о г  
Я августа 1924 I.. Л? I

Постанова Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету й 

Ради Народніх Комісарів.

152. Про сільських винонавці».

Для того, щоб сільські ради успіш
но й вчасно виконували завдання в 
справі охорони громадською ладу, за 
для особистої й майнової безпеки гро
мадян та впорядкування і розвитку 
громадської самодіяльности. Всеукра
їнський Центральний Виконавчий 
Комітет і Рада Народніх Комісарів 
постановили:

1. Завести в сільських місцевостях 
інститут молодших і старілих сільських 
виконавців, що чинять порядком, пе
редбаченим цією постановою та ін
струкцій, виданих на її розвиток.

2. Молодших і старших' сільських 
виконавців призначає Сільрада з числа 
сільських мешканців даного села по 
черзі на речинець від 3-х до 4-х мі
сяців, залежно від місцевих умов і в 
кількости, яку визначає Райвиконком 
для кожного села, з розрахунку:

а) молодших сільських виконавців— 
не більш як одного на 10—15 дворів, з 
тим, шо в хуторах з меншим числом 
дворів, але не менше від 5, призна-

Постановлєние Всеумрамнсного 
Центрального Исполнительного Ко

митета и Совета Народных Ко
миссаров.

152. О сельских исполнителях.

В целях успешного и своевремен
ного выполнения сельскими советами 
заданий по охране общественного 
порядка, личной и имущественной 
безопасности граждан, по благо
устройству и развитию общественной 
самодеятельности. Всеукраинский Цен
тральный Исполнительный Комитет и 
Совет Народных Комиссаров п о с т а 
н о в и  л и:

1. Ввести в  сельских местноеІ Я Х  
институт младших и старших сель
ских исполнителей, действующий в  
порядке, предусмотренном настоящим 
постановлением и изданных в развитие 
его инструкций.

2. Младшие и старшие сельские 
исполнители назначаются сельсоветом, 
из числа сельских жителей данного 
селения в порядке очереди на срок 
от 3-х до 4-х месяцев, в зависимости 
от местных условий, и в количестве, 
определяемом райисполкомом по ка
ждому селению из расчета:

а» младшие сельские исполнители— 
не более одного на 10—15 дворов, 
при чем в поселениях с меньшим чи
слом дворов, но не менее 5-ти, на-
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чається одного молодшого сільського 
виконавця;

6) старших сільських виконавців— 
не більш як одного на 100—120 дворів, 
а в селах з меншим числом дворів 
обов'язки старшого сільського вико
навця несе один з молодших сільських 
виконавців.

3. За молодших і старших сільських 
виконавців можна призначати грома
дян, не позбавлених виборчих прав, ві
ком від 18 до 45 років і які не пере
бувають під судом і слідством за зви
нувачення в злочинах, зазначених у 
інструкції, виданій згідно з арт. 14 
цієї постанови, з тим що старші сіль
ські виконавці обов'язково повинні 
бути письменні-

4. До обов'язків старших і молод
ших сільських виконавців належить: на
глядати за додержанням,у обслуговува
ному ними участку, громадського ладу 
Й безпеки, затримувати й супровод
жувати до сільради винних у злочин
стві, виявляти неплатіїв податку, вру
чати окладні листи й оповістки, опо
віщати мешканців свого участку про 
збори й розпорядження Сільради й 
Райвиконкому.

5. Молодші сільськи виконавці без
посередньо підпорядковуються стар
шому сільському виконавцеві свого 
участку; від нього вони й одержують 
усі належні до ї> ніх обов’язків роз
порядження.

6 Старші сільські виконавці безпо
середньо підпорядковуються сільраді. 
У селах, де є уповноважений Сіль
ради, старші сільські виконавці одер
жують усі розпорядження через нього.

7. Старші й молодші сільські вико
навці. виконуючи спеціяльні міліційські 
обов'язки, підпорядковуються начмілі- 
ції району.

8. Старші й молодші сільські вико
навці за невиконання своїх службових 
обов'язків відповідають як урядові 
особи.

9. Старші й молодші сільські вико
навці, виконуючи свої обов'язки поряд-'

значается один младший сельский 
исполнитель;

б) старшие сельские исполнители — 
не более одного на 100—120 дворов, 
в селениях же с меньшим количеством 
дворов обязанности старшего сель
ского исполнителя несет один из 
младших сельских исполнителей.

3. Младшими и старшими сель
скими исполнителями могут быть на- 
значаемы граждане, не лишенные из
бирательных прав, в возрасте от 18 
до 45 лет и не состоящие под судом 
и следствием, по обвинению в пре
ступлениях, перечисленных в Инструк
ции, издаваемой согласно ст. 14 й 
настоящего постановления, при чем 
старшие сельские исполнители обяза
тельно должны быть грамотными.

4. В круг обязанностей старших 
и младших сельских исполнителей 
входит: следить за соблюдением в об
служиваемом ими участке обществен
ного порядка и безопасности, задер
живать и препровождать в сельсоветы 
виновных в преступных деяниях, еы- 
яснять неплательщиков налогов, вру
чать окладные листы и повестки, 
оповещать жителей своего участка о 
собраниях и распоряжениях сельсовета 
и райисполкома.

5. Младшие сельские исполнители 
непосредственно подчиняются стар
шему сельскому исполнителю своего 
участка, от которого они и получают 
все относящиеся к их обязанностям 
распоряжения.

6. Старшие сельские исполнители 
непосредственно подчиняются сельсо
вету. В селении, в котором имеется 
уполномоченный сельсовета, старшие 
сельские исполнители получают все 
распоряжения через такового.

7. Старшие и младшие сельские 
исполнители, при выполнении ими 
специальных милицейских обязанно
стей, подчиняются начмилиции района.

8. Старшие и младшие сельские 
исполнители, за невыполнение своих 
служебных обязанностей, несут ответ
ственность как должностные лица.

9. Старшие и младшие’ сельские 
исполнители, выполняя свои обязан-
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лом громадського відбутку, не дістають 
жодного утримання.

10. Громадян, яких не можна при
значати за старших й молодших сільсь- 
ких виконавців, згідно з п. 5 цієї поста
нови, оподатковується спеціяльним 
збором, що встановлюють губерніяль- 
ні виконавчі комітети; збір цей йде 
на потреби сільрад, а само на опла
чування витрат до охорони громад
ського ладу, особистої й майнової 
безпеки або на впорядкування відпо
відних сіл.

Примітки. Кінцеву ставку спе
ціального збору в кожному окре
мому випадку встановлює відпо
відний Губвиконком і затверджує 
Рада Народніх Комісарів, а поря
док його стягання визначається 
інструкцією, яку видає Наркомфін 
у згоді з Наркомвнусправом.

11. Жодних инших громадських 
відбутків старші й молодші сільські ви
конавці протягом часу своєї служби на 
цих посадах, а також і шістьох мі
сяців після цього — не несуть; усі 
инші громадські відбутки протягом 
зазначеного часу виконують замісць 
них господарства, що знаходяться в 
о5слуговуваних ними участках.

12. Виконуючи свої обов'язки, стар
ші й молодші сільські виконавці повин
ні мати при собі видані сільрадою 
посвідчення про свою посаду.

13. З виданням цієї постанови не 
дозволяється ніяке инше притягнення 
людности за сільських виконавців на 
підставі постанов тих чи инших орга
нів влади, за винятком випадків спе- 
ціяльно передбачених законом.

14. Наркомвнусправу в згоді з 
Нарком'юстом належить видати інст
рукцію до застосування цієї постано
ви, що передбачувала б порядок від
бутку, коло осіб, звільнюваних від 
нього й умови звільнення, а також

ности в порядке отбывания обществен
ной повинности, никакими видами со
держания не удовлетворяются.

10. Граждане, кои не могут быть 
назначаемы младшими и старшими 
сельскими исполнителями, согласно 
п. 3-го настоящего постановления, 
облагаются особым сбором, устана
вливаемым губернскими исполнитель
ными комитетами, поступающим на 
нужды сельсоветов, а именно—на по
крытие расходов по охране обще
ственного порядка, личной и имуще
ственной безопасности или по благо
устройству соответствующих селений.

Примечание. Предельная ставка 
особого сбора устанавливается в 
каждом отдельном случае подлежа ■ 
шим губисполкомом и утвержда
ется Советом Народных Комисса
ров, а порядок взимания его опре
деляется инструкцией, издаваемой 
Наркомфином по соглашению с 
Наркомвнуделом.

11. Никаких других общественных 
повинностей младшие и старшие сель
ские исполнители за время своего 
состояния в этих'должностях, а равно 
и шести месяцев после этого,—не 
несут; все другие общественные по
винности за указанное вр^мя выпол
няются вместо них хозяйствами, вхо
дящими в обслуживаемые ими участки.

12. При исполнении своих обязан
ностей младшие и старшие сельские 
исполнители обязаны иметь при себе 
выдаваемые сельсоветом удостовере
ния о занимаемой ими должности.

13. С изданием настоящего поста
новления, никакое другое привлечение 
населения в кочесгве сельских испол
нителей по постановлению тех или 
иных органов власти,— за исключением 
случаев специально предусмотренных 
законом,—не допускается.

14. Наркомнуделу по соглашению с 
Нарком'юстом надлежит издать ин
струкцию по применению настоящего 
постановления, предусматривающую 
порядок отбывания повинности, круг 
лиц, освобождаемых от нее, и условия
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обсяг прав і обов'язків сільських ви
конавців.

Харків, дня 9-го липня 1924 р-

Голова Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету Петровський.

Голова Ради Народніх
Комісарів В.. Чубарі.

Т. в о. Секретаря ВУЦВК 
Член Президії ВУЦВК Поляков.

Оголошено н «Вістях ВУЦПК і ХГВК* 
?6 липня }924 р., ч 108.

освобождения, а равно и круг прав 
и обязанностей сед^ских исполни
телей.

Харьков, 9 июля 1924 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполни

тельного Комитета Петровский.

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Чубаръ.

Вр. исп. обяз. Секретаря 
ВУЦИК Член Президиума ВУЦИК

Поляков.
Распубл. в „Вістях ВУЦВК і ХГВК“ 

от 26 июля 1924 г., № 168.

Постанови Ради Народніх Комісарів.

153. Про надіслання державними, коопе
ративними й приватніми магазинами й 
торговельними підприємствами відомо
стей про ціни місцевим губерніальним

і округовим статистичним бюрам.

Для статистичного вивчення кре
мових цін і їхнього хитання — гада 
Народніх Комісарів п о с т а н о в и л а :

1. Зобов'язати державні, коопера
тивні й приватні магазини й тор
говельні підприємства, що знаходяться 
в містах, містечках і селах, список 
яких буде зазначено в спеціяльній ін
струкції Наркомвнуторговлі, надсилати 
1-го й 15-го числа кожного місяця відо- 
мости за певною номенклатурою краму, 
зазначеного в інструкції про роздрі- 
бові ціни, що по них провадився цими 
днями продаж, відповідним органам 
державної статистики в місці їхнього 
перебування.

2. Відповідальність за надіслання 
в речинець зазначених у арт. 1-му 
цієї постанови відомостей по-класти на 
керовників підприємств і завідувачів 
окремих торговельних закладі в, а також 
на володільців приеатніх торговельних 
підприємств.

За невиконання цієї постанови ке
ровників державних та кооперативних

Постановления Совета Народных 
Комиссаров.

153. О доставлении государственными, 
кооперативными и частными магазинами 
и торговыми предприятиями сведений о 
ценах в местные губернские и окружные 

статистические бюро.

В целях систематического изучения 
товарных цен и происходящих в них 
колебаний, Совет Народных Комис
саров п о с т а н о в и л :

1. Обязать государственные, ко
оперативные и частные магазины и 
торговые предприятия, находящиеся в 
городах и поселениях городского типа 
и сельских местностях, список коих 
будет указан в специальной инструкции 
Наркомвнуторгз, доставлять 1-го и 
15-го числа каждого месяца сведения по 
определенной номенклатуре товаров, 
указанных в инструкции о розничных 
ценах, по которым производилась в 
эти дни продажа, в соответствующие 
органы государственной статистики по 
местонахождению.

2. Ответственность за доставление 
в срок указанных в ст. 1 настоящего 
постановления сведений возложить на 
руководителей предприятий и заведыва- 
ющих отдельными торговыми заведе
ниями, а также на владельцев частных 
торговых предприятий. Неисполнение 
настоящего постановления руководи
телями государственных и кооператив-
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підприємств і завідувачів окремих дер
жавних і кооперативних торговельних 
закладів карається згідно з арт. 118 
Кримінального Кодексу, приватніх 
володільців і завідувачів приватніх 
торговельних закладів —згідно з арт. 
226 Кримінального Кодексу.

3. На розвиток цієї постанови 
надається право Наркомвнуторговлі, у 
згоді з Центральним Статистичніим 
Керуванням, видавати відповідні ін
струкції.

Харків, дня 10-го липня 1924 р.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів М. ВлаОимирськнн.

Керуючий Справами Раднаркому
Ф. Ігри І.

За Секретаря РНК /. Єрещенко.

Оголошено в «Вістях ВУЦВК і ХІ'ВК» 
2 серпня 1924 р„ ч. 171.

154. Про зміну арт. арт. 21 і 23 правил, 
що регулюють професійну роботу медпер

соналу.

На зміну своєї постанови від 17-го 
квітня 1924 р. «Про правила, шо ре
гулюють професійну роботу медперсо
налу (36. Уз. за 1924 р. ч 10, арт. 94)— 
Рада Народніх Комісарів п о с т а 
н о в и л а . :

1. Пакт «а» арт. 21 Правил, шо 
регулюють Професійну роботу мед
персоналу, викласти так:

«а) Лікарі-одонтологи, шоскінчилн 
одонтологичні факультети медичних 
інститутів, і які є повноправні лікарі в 
царині свого одонтологичного фаху, 
а також зубні лікарі, що скінчили 
зубно-лікарські школи й .мають сві
доцтва на кваліфікацію зубного лікаря 
з медичного факультету».

2. Додати до арт. 23 вишеназваних 
Правил примітку такого змісту:

«Примітка: Перелік операцій у 
порожнині роту на щелепах, які

ных предприятий и заведующими от
дельными государственными и коопе
ративными торговыми заведениями ка
рается по 118 ст. Угол. Код , частными 
владельцами и заведующими частными 
торговыми заведениями—по 226 ст. 
Угол. Код.

3. В развитие настоящего поста
новления предоставляется Наркоману- 
торгу, по согласовании с Центральным 
Статистическим Управлением издавать 
соответствующие инструкции.

Харьков. 10 июля 1924 г.

Зам. Председателя Совета Народных
Комиссаров М. Владимирский.

Управляющий Делами Совнаркома
Ф. Вею.

Зам. Секретаря СНК II. Ерсщенко.

Расоубл. в «Вістях ВУЦИК і ХГВК» 
от 2 авгуг-та 1924 г.. М 174.

154. Об изменении ст. ст. 21 и 23 правій, 
регулирующих профессиональную работу 

медперсонала.

Во изменение своего постановления 
от 17 апреля 1924 г. «О правилах, 
регулирующих профессиональную ра
боту медперсонала» (С У. за 1924 г 
№ 10, ст. (>4), Совет Народных Комис
саров п о с т а н о в и  л:

1. Изложить п. «а» ст. 21 Правил, 
регулирующих профессиональную ра
боту медперсонала, следующим об
разом:

• а) Врачи-одонтологи, окончившие 
одонтологические факультеты меди
цинских институтов, являющиеся пол- 
ноправн. врачами в области своей одон
тологической специальности, а также 
зубные врачи, окончившие зубовра
чебные школы и имеющие свидетельства 
на квалификацию зубного врача от 
медицинского факультета.»

2. Дополнить ст. 23 названных 
выше Правил, примечанием следующего 
содержания:

«Примечание: Перечень опера
ций в полости рта и на челюстях,
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дозволяється робити лікарям-одонто- 
логам, встановлює Наркомздоров'я 
УСРР».

Харків, дня 10 линия 1924 р.
Заст. Голови Ради Народніх

Комісарів М. Владимирський
Керуючий Справами Раднаркому

Ф. Веха.
За Секретаря РИК /. 6'рсщенко.

Оголошено в «Вістях ВУЦВК і ХГВК> 
ЗО липня 1924 р., ч. 171.

производство коих разрешается 
врачам-одонтологам, устанавлива 
ется Наркомздравом УССР».

Харьков, 10 июля 1924 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров М. Владимирский.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Вею.

Зам. Секретаря СНК //. Ерещенко.
Раепубл. в «Вістях ВУЦВК і ХГВгС» 

от Зо июля 1921 г, Л* 171.

155. Про засновання Адміністраційно- 
Фінансової Комісії й Комісії розгляду 
законодавчих проектів при РНК УСРР.

Касуючи постанову свою від 18 го 
грудня 1920 року «Про Малу РНК» 
(36. Уз. за 1920 р., ч. 27, арт. 589), 
Рада Народніх Комісарів постано
вила:

1. Малу Раду Народніх Комісарів 
скасувати.

2. Для попереднього розгляду справ, 
перерахованих в арт. арт. З і 4 цієї 
постанови, що надходять до РНК і Ек- 
наради УСРР, а також для обмірку
вання законопроектів, виношуваних на 
затвердження РНК УСРР і підготовки 
встановленим порядком висновків і 
думок Українського Уряду на проекти 
союзного законодавства — утворити 
при РНК УСРР дві постійних комісії: 
Адміністрзційно-Фінансову П Комісію 
розгляду законодавчих проектів.

3. До компетенції Адміністраційно- 
Фінансової Комісії (АФК) належить:

а) розглядати окремі справи, злу
чені зі складенням і виконанням бюд
жету УСРР;

б) розглядати справи про надкош
торисні асигнування;

в) розглядати дотичні біжучого по
даткового законодавства справи;

г) розглядати й установляти ор
ганізаційну структуру й штатний роз
клад наркоматів та установ УСРР за 
проектами, поданими через Струк-

155. Об учреждении Административно- 
Финансовой Комиссии и Комиссии по 
рассмотрению законодательных предпо

ложений при СНК УССР.

В отмену постановления своего от 
18 декабря 1920 г. «О Малом Совнар
коме» (С. У. 1920 г., К» 27, ст. 589), 
Совет Народных Комиссаров п о с т а 
н о в и л :

1. Малый Совет Народных Комис
саров считать упраздненным.

2. Для предварительного рассмо
трения поступающих в СНК и ЭКОСО 
УССР вопросов, перечисленных в ст.ст. 
3 и 4 настоящего постановления, а 
также для обсуждения законопроектов, 
вносимых на утверждение СНК УССР 
и подготовки в установленном порядке 
заключений и отзывов Украинского 
Правительства по проектам союзного 
законодательства—создать при СНК 
УССР две постоянных Комиссии: Ад
министративно-Финансовую и Комис
сию по рассмотрению законодатель
ных предположений.

3. К ведению Административно- 
Финансовой Комиссии (АФК) отнести:

а) рассмотрение отдельных вопро
сов, связанных с составлением и ис
полнением бюджета УССР;

б) рассмотрение вопроса о сверх- 
сметньх ассигнованиях;

в) рассмотрение вопросов, касаю
щихся текущего налогового законода
тельства;

г) рассмотрение и установление 
организационной структуры и штатных 
расписаний наркоматов и учреждении 
УССР по проектам представленным
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турно-Штатну Комісію при НК РСІ;

д) розглядати справи про адміні- 
страційне й дисціплінарне покарання 
урядових особ;

е) розглядати скарги на постанови 
й розпорядження, шо видали відом- 
ственим порядком наркомати й цен
тральні установи УСРР;

ж) розглядати й розвязувати не
згоди в окремих справах біжучої ро
боти між відомствами;

з) розглядати инші справи, що ви
магають, у порядку біжучого керу
вання, розвязання Екнаради й РНК 
УСРР за належністю;

и) розглядати й розвязувати справи, 
які Екнарада й РНК УСРР або їхні 
Голови визнають за потрібне передати 
Адміністраційно-Фінансовій Комісії.

4. До компетенції Комісії розгляду 
законодавчих проектів (КРЗП) на
лежить:

а) попередньо розглядати, погод 
жувати з чинним законодавством СРСР 
і УСРР і редагувати всі проекти де
кретів і постанов законодавчого ха
рактеру, подаваних на розгляд і за
твердження РНК УСРР і ВУЦВК;

б) попередньо розглядати і погод
жувати з чинним законодавством СРСР 
і УСРР проекти декретів і постанов, 
вношуваних до РНК і ЦВК Союзу РСР 
порядком арт. 3(> Основного Закону 
Союзу РСР і положення про РНК 
СРСР, що вимагають думки Україн
ського Уряду й виробляти проекти 
висновків на них, а також розглядати 
надійшлі від наркомюстиції й від окре
мих наркоматів проекти подань Україн
ського Уряду до вищих законодавчих 
органів Союзу РСР;

в) складати з'ясувальні записки до 
проектів декретів, постанов і кодексів, 
які Український Уряд надсилає до РНК 
і ЦВК Союзу РСР ініціятивним по
рядком;

г) розглядати й порушувати справи 
про систематизацію й об'єднання 
законодавчих актів і постанов ВУЦВК, 
РНК і Екнаради УСРР;

через Структурно-Штатную Комиссию 
при НК РКИ;

д) рассмотрение дел о наложении 
административных и дисциплинарных 
взысканий на должностных лиц;

е) рассмотрение жалоб на поста
новления и распоряжения, изданные в 
ведомственном порядке наркоматами 
и центральными учреждениями УССР;

ж) рассмотрение и разрешение 
разногласий по отдельным вопросам 
текущей работы между ведомствами;

з) рассмотрение прочих вопросов, 
требующих в порядке текущего упра
вления разрешения ЭКОСО и СНК 
УССР по принадлежности, и

и) рассмотрение и разрешение 
вопросов, которые ЭКОСО и СНК 
УССР или их Председатели найдут 
необходимым передать в Администра
тивно-Финансовую КОМИССИЮ:

4. К ведению Комиссии по рассмо* 
трению законодательных предположе
ний (КРЗП) отнести:

а) предварительное рассмотрение, 
согласование с действующим законо
дательством СССР и УССР и редак
тирование всех проектов декретов и 
постановлений законодательного ха
рактера, вносимых на рассмотрение и 
утверждение СНК УССР и ВУЦИК;

б) предварительное рассмотрение 
и согласование с действующим зако
нодательством СССР и УССР проектов 
декретов и постановлений, вносимых 
в СНК и ЦИК СССР в порядке ст. 39 
Основного Закона СССР и положения 
о СНК СССР, требующих отзывов 
Украинского Правительства, и выра
ботка проектов заключений по ним, 
а также рассмотрение поступающих 
от наркомюста и от отдельных нар
коматов проектов представлений 
Украинского Правительства в высшие 
законодательные органы СССР;

в) составление об‘яснительных за
писок к проектам декретов, постано
влений и кодексов, направляемых 
Украинским Правительством в СНК и 
ЦИК СССР в порядке инициативы;

г) рассмотрение и возбуждение 
вопросов о систематизации и об'еди 
нении законодательных актов и поста
новлений ВУЦИК, СНК и ЭКОСО 
УССР;
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д) розглядати всі споави законо
давчого характеру, які РНК УСРР’або 
іі голова визнає за потрібне передати 
Комісії розгляду законодавчих про
ектів.

5. Порядок внесення справ і законо
проектів і розгляд їх указаними в 
арт. 2 цієї постанови комісіями, а та
кож порядок і форми дальшого на
прямку їхніх постанов на затверд
ження Екнараді, РНК УСРР, їхнім 
головам і ВУЦВК за належністю, 
встановлюється на підставі чинного 
законодавства, окремих постанов РНК 
УСРР і спеціяльних положень про ці 
Комісії затверджуваних РНК УСРР.

6. Адміністраційно-Фінансова Комі
сія й Комісія розгляду законодавчих 
проектів складаються з п'ятьох чле 
мів і двох кандидатів кожна, з тим 
що членів Комісій і кандидатів за
тверджує персонально Рада Народніх 
Комісарів УСРР.

Харків, дня 15 липня 1024 р.

Заст. Голови Ради
Народніх Комісарів .1/. Владимирський.

Керуючий Справами
Раднаркому Ф. Кем.

Т. в. о. Секретаря РНК Дудел і пі.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК і ХГВК“ 
1 серпня 1921 р.. ч. 173.

д) рассмотрение всех вопросов за
конодательного характера, которые 
СНК УССР или его Председатель най
дут необходимым передать в Комиссию 
по рассмотрению законодательных 
предположений.

5. Порядок внесения вопросов и 
законопроектов и рассмотрение их 
указанными в ст. 2 настоящего поста
новления комиссиями, а также порядок 
и формы дальнейшего направления их 
постановлений на утверждение ЭКОСО, 
СНК УССР, их Председателей и ВУЦИК 
по принадлежности, устанавливается 
на основе действующего законода
тельства, отдельных постановлений 
СНК УССР и особых положений об 
этих Комиссиях, утверждаемых СНК 
УССР.

6. Административно-Финансовая 
Комиссия и Комиссия по рассмотрению 
законодательных предположений со
стоят из пяти членов и двух канди 
датов каждая, при чем члены Комиссий 
и кандидаты утверждаются персо 
нально СНК УССР.

Харьков, 15 июля 1924 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров Л/. Владимирский.

Управляющий Делами Совнаркома
Ф. Кеха.

Врид. Секретаря СНК
Л. Дуде лиш.

Расиу.Зл. в «Вістях ВУЦВК і ХГВК» 
от 1 августа 1924 г., № 173

Замовлення ч. 6298. Тир. 10000 пр.
Харьков. 'Гипо-литография У ВО нм. Фрунзе.
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Дрьліторі бсіх кроТи, едмойпися!

2-е ВИДАННЯ (офІїІІЬе)

З Б І Р Н И К
:УЗАКОНЕНЬ ТА

РОСПОРЯДЖЕНЬ

]ірігіггооии 6'вх страм, соедияйСгтес»'

2-е ИЗД/ИНЕ ;(ффицкальное)

С О Б Р А Н И Е
= УЗАКОНЕНИЙ И 
РАСПОРЯЖЕНИЙ =

Робітниче-Селянського Уряду України

7 жовтня 1924 р. 4.16-17 ВІДДІЛ ПЕРШИЙ

З М І С Т .
П о с т а н о в а  В  У  Ц  В  К

(■і вересня 1924 року).

С О Д Е Р Ж А Н И Е .
П о с т а н о в л е н и е  В  У  Ц  И  К  

( • >  сентября 1924 года).

Постанова Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету.

156. Про надання чинности Цивільному
Проаесуальному Кодексові У.С.Р.Р.

Всеукраїнський Центральний Вико
навчий Комітет п о с т а н о в и в :

1. Цивільному Процесуальному Ко
дексові, затвердженому Постановою 
ВУЦВК від ЗО липня 1924 року, на
дати чинности в 1 го жовтня 
1924 року на цілій території Укра
їнської Соціалістичної Радянської 
Республіки.

2. Народньому Ко.чісаріятові Юстиції 
доручається до 1-го жовтня 1924 року 
подати на затвердження Президії 
Всеукраїнського Центрального Вико
навчого Комітету список узаконень, 
що втратили свою чинність у звязку 
з наданням чинности цьому Кодексові.

Харків, дня 3-го вересня 1934 р.
За Голову Всеукраїнського Цен

трального Виконавчого Комітету Член 
Президії ВУЦВК А. Медведів.

Секретар ВУЦВК А. Луценко.

Постановление Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета.

15э. О введении в действие Гражданского 
Процессуального Кодекса У С С.И

Ьсеукраинский Центральный Испол
нительный Комитет п о с т а н о в и л :

1. Гражданский Процессуальный Ко
декс. утвержденный постановлением 
ВУЦИКа от 30 го июля 1924 года, 
ввести в действие с 1-го октября 
1924 года на всей территории Укра
инской Социалистической Советской 
Республики.

2. Народному Комиссариату Юсти
ции поручается к 1-му октября 
1924 года представить на утвержде
ние Президиума всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета 
список узаконений, утрачивающих 
свою силу в связи с введением в дей
ствие настоящего Кодекса.

Харьков, 3 сентября 1924 г.
За председателя ' Всеукраинского 

Центрального Исполнительного Коми
тета Член Президиума ВУЦИК

А. Медведев.
Секретарь ВУЦИК А. Луценко.
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Цивільний Процесуальний Кодекс 
УСРР.

ЧАСТИНА ПЕРША.

Р о з д і л  І.

Засади.

Арт. 1. Правила провадження ци
вільного процесу, викладені в цьому 
кодексі, є обов'язкові для всіх установ 
єдиної судової системи УСРР (Народ- 
нього суду, Губерніяльного суду та 
Найвищого суду), а також і для уста
нов, шо їм надано судові функції на 
підставі особливих про них положень, 
з винятками, в тих положеннях уста
новленими.

Арт. 2. Суд роспочинає розглядати 
справу лише після заяви про те заін
тересованої сторони. Прокурор мас 
право так роспочати справу, як і 
стати до справи на кожній стадії 
процесу, коли, на його думку, того по- 
трібує охорона державних інтересів 
або працюючих мас. Сторона має 
право в усякому стані справи змінити 
підстави позову, збільшити чи змен
шити свої вимоги в позові. Прийняти 
відмову сторони від приналежних їй 
прав та їхнього судового захисту за
лежить від суду з тим шо приняття 
судом такого відмовлення позбавлює 
сторону права звернутися з позовом, 
основаним на тих самих підставах.

Арт. 3. Суд обов'язаний розв'язу
вати справи на підставі чинних уза
конень та роспоряджень Робітниче- 
Селянськогд Уряду, а також постанов 
місцевих органів влади, виданих в ме
жах наданих їм законом прав.

Арт. 4. Суд не має права відмовити 
розв'язувати справу під приводом не
повноти, недостачі чи суперечности 
закону й розв'язує справу, керуючись 
загальними засадами радянського зако
нодавства та загальною політикою 
Робітниче-Селянського Уряду.

Арт. 5. Суд обов'язаний всебічно 
прагнути з'ясувати дійсні права та 
взаємовідносини позовників, тому, не 
обмежуючись поданими поясненнями

Гражданский Процессуальный 
Кодекс УССР.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Г л а в а  I.

Основные положения.

Ст. 1. Правила ведения граждан
ского процесса, изложенные в насто
ящем Кодексе, обязательны для всех 
учреждений единой судебной системы 
УССР (Народного Суда. Губернского 
Суда и Верховного Суда), а также для 
учреждений, снабженных судебными 
функциями на основании особых о 
них положений, с теми из’ятиями, 
какие в этих положениях устано
влены.

Ст. 2. Суд приступает к рассмо
трению дела не иначе, как по зая
влению заинтересованной в том сто
роны. Прокурор вправе, как начать 
дело, так и вступить в дело в любой 
стадии процесса, если, по его мнению, 
этого требует охрана интересов госу
дарства или трудящихся масс. Сто
рона может во всяком положении 
дела изменить основание иска, уве
личить или уменьшить свои исковые 
требования. Принятие отказа стороны 
от принадлежащих ей прав и судеб
ной их зашиты зависит от суда, 
при чем принятие судом такого отказа 
лишает сторону права обратиться с 
иском, основанным на тех же осно
ваниях.

Ст. 3. Суд обязан разрешать дела 
на основании действующих узаконений 
и распоряжений Рабоче Крестьянского 
Правительства, а также постановле
ний местных органов власти, издан
ных в пределах предоставленных им 
по закону прав.

Ст. 4. Суд не может отказать в 
решении дела под предлогом непол
ноты, недостатка или противоречия 
закона и решает дело, руководствуясь 
общими началами советского законо
дательства и обшей политикой Рабоче- 
Крестьянского Правительства.

Ст. 5. Суд обязан всемерно стре
миться к уяснению действительных 
прав и взаимоотношений тяжущихся, 
почему, не ограничиваясь представлен-

К? 16-17
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та матеріялами, він повинен, шляхом 
поставлених сторонам запитань, до
помагати з'ясувати істотні для роз- 
вязання справи обставини та стверди
ти їх доказами, подаючи працюючим, 
що звертаються до суду, активну до
помогу, застерігаючи їхні права та 
законні інтереси, щоби юридичну не
свідомість, малограмотність та инші 
такі обставини не можна було вико
ристати на їхню шкоду. Суд також 
пояснює сторонам, що до нього звер
таються, їхні процесуальні права та 
потрібні формальності, попереджуючи 
про наслідки, шо походять з проце
суальних чинностей чи з їхнього недо
держання.

Арт. 6. Сторони обов'язані сумлін* 
но користувати зі всіх приналежчих 
їм процесуальних прав. Всіляким зло
вживанням та заявам, шо ними мається 
на оці затягти чи заплутати процес, 
суд негайно кладе кінець.

Арт. 7. Розглядаючи договори та 
акти, укладені за кордоном, суд бере 
на увагу закони, чинні на місці укла
дення договору чи акту, коли самі 
договори чи акти дозволено на під
ставі законів та угод СРСР та УСРР 
з тою державою, що в її межах їх 
укладено.

Арт. 8. В разі ускладнення що-до 
застосований чужоземні закони, суд 
звертається до Народнього Комісаріяту 
Юстиції, шо безпосередньо дає судові 
потрібні справки та пояснення, а в 
разі потреби просить Народній Комі
саріат Справ Закордонних порозумі
тися з належними чужоземними уря
дами про надіслання висновку шо-до 
роспочатої справи.

Арт. 9. Переведення провадиться мо
вами українською або російською, або 
російського, або, відповідно, мовами 
инших національних меншостей, що 
становлять значну частину людности 
на даній судовій території, де пере
ведення провадиться. Коли сторони, 
свідки або експерти не володіють мо
вою, шо нею провадиться переведення,

ными об’яснениями и материалами, он 
должен, , посредством предложенных 
сторонам вопросов, способствовать 
выяснению существенных для разре
шения дела обстоятельств и подтвер
ждению их доказательствами, оказывая 
обращающимся к суду трудящимся 
активное содействие к ограждению их 
прав и законных интересов, дабы 
юридическая неосведомленность, мало
грамотность и подобные тому обсто
ятельства не могли быть использованы 
им во вред. При этом суд раз'ясняет 
обращающимся к нему сторонам их 
процессуальные права и необходимые 
формальности, предупреждая о послед
ствиях, связанных с процессуальными 
действиями или упущением их.

Ст. 6. Стороны обязаны добросо
вестно пользоваться всеми принадле
жащими им процессуальными правами. 
Всякие злоупотребления и заявления, 
имеющие целью затянуть или зате
мнить процесс, немедленно пресека
ются судом.

Ст. 7. При рассмотрении судом до
говоров и актов, совершенных за-гра- 
ницей, принимаются во внимание за
коны, действующие в месте соверше
ния договора или акта, если самые 
договоры или акты разрешены на осно
вании законов и соглашений СССР и 
УССР с тем государством, в пределах 
коего они совершены.

Ст. 8. В случае затруднения в при
менении иностранных законов, суд 
обращается в Народный Комиссариат 
Юстиции, который дает суду непо
средственно необходимые справки и 
раз'яснения, а в случаях необходимости 
просит Народный Комиссариат Ино
странных дел войти в сношение с под
лежащими иностранными правитель
ствами о доставлении заключения по 
возникшему вопросу.

Ст. 9. Производство ведется на 
языках украинском или русском или, 
соответственно, на языках других 
национальных меньшинств, соста
вляющих значительную часть насе
ления территории данного суда, где 
производство ведется. Если стороны, 
свидетели или эксперты не владеют 
языком, на котором ведется произ-

351



Ч. 16-17 Арт. 156 N2 16-17 Ст. 156

суц обов'язаний запросити перекла
дача.

П р и м і т к а  1. Порядок заведення 
в переведенні української мови вста
новлюється чинними декретами та 
інструкціями НКЮ.

П р и м і т к а  2. Заведення судо
вого переведення в місцевостях з ком • 
пактною національною меншістю 
мовою цієї національної меншости 
встановлюється інструкцією НКЮ.

Арт. 10. Цивільний позов на збитки, 
заподіяні злочином, коли його не було 
розв'язано під час самого розгляду 
справи в кримінальному порядкові, 
можна подати в порядкові переведення 
цивільних справ.

Арт. 11. Сторони, прокуратура, 
треті особи, припушені до участи в 
справі та їхні представники мають 
право в кожному стані справи огля
дати оригінали переведень, робити 
з них витяги та діставати копії па
перів та документів, шо є в справі, 
виплачуючи в належних випадках 
установлені збори.

Р о з д і л  II.

Представництво на суді.

Арг. 12. Сторони мають право про
вадити справи в суді особисто або 
через своїх представників. Від суду 
залежить визнати участь прокурора 
за потрібну; в цьому разі участь про
курора є обов'язкова.

Арт. 13. В справах осіб, оголоше
них недієздатними або обмеженими 
в силу закону в своїй дієздатності 
(арт. 7, 8 та 9 цивільного кодексу), 
позви подають їхні законні представ
ники або подається їх (позови) до їхніх 
законних представників.

Арт. 14. Державні установи, дер
жавні підприємства, кооперативи, ар
тілі. комуни, сільсько-господарські 
колективи, товариства, спілки та ннші 
об єднання, шо мають права юридич
ної особи, подають позви та відпові
дають по них через установлені за
коном чи статутом органи.

водство, суд обязан пригласить пере
водчика.

П р и м е ч а н и е  1. Порядок вве
дения в производство украинского 
языка определяется действующими 
декретами и инструкциями НКЮ.

П р и м е ч а н и е  2. Перевод про
изводства судов в местностях с 
компактным национальным мень
шинством на язык этого нацио
нального меньшинства определяется 
инструкцией НКЮ.
Ст. 10. Гражданский иск об убыт

ках, причиненных преступным дея
нием, если он не был разрешен при 
самом разборе дела в уголовном по
рядке, может быть прсдявлен в 
порядке производства гражданских 
дел.

Ст. 11. Стороны, прокуратура, 
третьи лица, допушенные к .участию 
в деле, и представители их могут во 
всяком положении дела обозревать 
подлинные производства, делать из 
них выписки и получать копии нахо
дящихся в деле бумаг и документов, 
с уплатой в подлежащих случаях 
установленных сборов.

Г л а в а  II.

Представительство на суде.

Ст. 12. Стороны могут вести дела 
в суде лично или через своих пред
ставителей. От суда зависит признать 
необходимым участие прокурора: в 
последнем случае участие прокурора 
является обязательным

Ст. 13. По делам лиц, об'явленных 
недееспособными или ограниченными 
в силу закона в своей дееспособности 
(ст.ст. 7, 8 и 9 Гражданского Кодекса', 
иски пред'являются их законными 
представителями или к их законным 
представителям.

Ст. 14. Государственные учрежде
ния, государственные предприятия, 
кооперативы, артели, коммуны, сель
ско-хозяйственные коллективы, това
риществ*:, союзы и другие обвине
ния, имеющие права юридического 
лица, пред являют иски и отвечают 
по ним чрез установленные законом 
или уставом органы.
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Арг. 15. Представництво на суді 
може бути: а) добровільно обране 
стороною, б) законне представництво 
за недієздатних, в) представництво, 
згідно з арт. 16 Цивільного Кодексу.

Арт. 16. За представників сторін мо
жуть бути:

а) члени колегій захисників;
б) уповноважені професійних орга

нізацій в справах робітників та служ
бовців і комітети незаможніх селян - 
в справах незаможніх селян;

в) керовники та постійні співробіт
ники установ та об'єднань, передба
чених у арт. 14, по справах тих установ 
та об'єднань.

г) особи, припушені тим судом, шо 
справу розглядає, до представництва 
в даній справі.

Арт. 17. Представники сторін по
винні мати відповідні уповноваження, 
що їх сторона надає на суді словесно 
з занесенням тою до протоколу, або 
особливою довіреностю, засвідченою 
в установленому порядкові. Замісць 
нотаріяльного засвідчення робітники 
та службовці мають право засвідчити 
довіреність на провадження справи в 
своїй установі чи підприємстві, чер- 
воноармійці в своїй частині, селяни в 
райвиконкомі, незаможні селяни також 
у комнезамі.

Арт. 18. Уповноваження надає пред 
ставников! право переводити всі про
цесуальні чинности, опріч миролюб
ного справи, передачі суперечки 
до третейського суду, закінчення від
мовлення в цілому чи частково від 
позовної вимоги або її визнання, пере
даний уповноваження иншій особі та 
одержа жя майна чи грошей. Зазна
чені права представника мусять бути 
спеиіяльно застережені в уповнова
женнях.

Арт. 19. Уповноваження 8 справах, 
передбачених арт. 13, видають законні 
представники, а в справах, передбаче
них арт. 14,—встановлені законом чи 
статутом органи установ і об'єднань, 
шо макпь право юридичної особи.

Арт. 20. За представників сторін 
не мають права бути: а» особи, шо 
не дійшли до 18-ти років; б) о оби, 
обмежені в особистих та громадських

Ст. 15. Представительство на Суде 
может быть: а) добровольно выбран
ным стороной, б) законным представи
тельством за недееспособных, в) пред
ставительством, согласно ст. 16 Гра
жданского Кодекса.

Ст. 16. Представителями сторон 
могут быть:

а; члены коллегии защитников;
б) уполномоченные профессиональ

ных организаций по делам рабочих и 
служащих и комитеты незаможных 
селян—по делам незаможных селян;

в) руководители и постоянные со
трудники учреждений и об’единений, 
предусмотренных ст. 1 4, по делам этих 
учреждений И 06‘ЄДИНЄНИЙ.

г) лица, допущенные судом, разби* 
раюшим дело, к представительству по 
данному делу.

Ст. 17. Представители сторон долж
ны быть снабжены соответствующими 
полномочиями, которые даются сто
роною либо в суде устно с занесе
нием в протокол, либо особой дове
ренностью, засвидетельствованной в 
установленном порядке. Вместо нота
риального засвидетельствования ра
бочие и служащие могут удостоверить 
доверенность на ведение дела в своем 
учреждении или предприятии, красно
армейцы в своей части, селяне в рай
исполкоме, незаможные селяне также 
в комнезаме.

Ст. 18. Полномочие дает представите
лю право на совершение всех процессу
альных действий, кроме окончания дела 
миром, передачи спора в третейский 
суд, отказа полностью или частично 
от искового требования или призна
ния его, передачи полномочия другому 
лицу и получения имущества или де
нег. Указанные права представителя 
должны быть специально оговорены в 
полномочиях. Спор о подлоге может 
быть заявлен только по специальному 
на то полномочию по данному делу.

- Ст. 19. Полномочие выдается по 
делам, предусмотренным ст. 13. за
конными представителями, а но делам, 
предусмотренным ст. 14, установлен
ными законом или уставом органами 
учреждений и об едииений, имеющих 
право юридического лица.

Ст. 20. Не могут быть представи
телями сторон: а) лица, не достигшие 
18-ти лет; б) лица, ограниченные в 
личных* и общественных правах посу-
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правах після судового присуду на ввесь 
час обмеження; в) особи, шо є під 
опікою; г) особи, виключені з колегії 
захисників; д) народні судді, члени 
суду, слідчі-та прокурори; останні— 
крім випадків, коли беруть участь у 
справі в порядкові артикулів 2-го, 12-го 
та 172-го Цивільного Процесуального 
Кодексу.

Р о з д і л  III.

Підсудність.

Арт. 21. До відання Народнього 
Суду в складі народнього судді та 
двох засідателів належать всі справи, 
що виникають 3 цивільних взаємовід
носин, за винятком передбачених арт. 
арт. 22, 23, та 24.
- Арт. 22. Народній Суддя персонально 
розглядає:

справи про видання судових нака
зів і в особливих переведеннях, опріч 
підвідомчих губерніяльному судові справ 
про звільнення від військової служби 
через релігійні переконання (арт. арт. 
226—230) та справ за скаргами на 
нотаріяльні чинности (арт. арт. 231 — 
234).

Арт. 23. Губерніяльний Суд в ци
вільному відділі розглядає:

а) позови, що їхня ціна сягає по над 
1000 карб, зол.;

0) позови до державних органів чи 
урядових особ про збитки, заподіяні 
беззаконними чи хибними чинностями 
в адміністраційному порядкові, а також 
про повернення несправедливо відібра
ного та вивласненого майна;

в) позови, подані до округового ви
конавчого комітету або міської ради 
округового міста в цілому (а не до 
їхніх відділів);

г) позови, що походять з дого
вору товариства, з авторського права, 
з права на промисловий ьивахід, на 
товарові, фабричні знаки, моделі та 
фірму.

Арг. 24. Найвищому Судові в ци
вільній судовій колегії підсудні: позви 
до народніх комісаріатів або до зрів
няних з народніми комісаріятами цен
тральних установ та до губерніальних 
виконавчих комітетів і міських рад

дебному приговору на все время огра
ничения; в) лица, состоящие под опе
кой; г) лица, исключенные из коллегии 
защитников; д) народные судьи, члены 
суда, следователи и прокуроры; послед
ние, кроме случаев, когда они уча
ствуют в деле в порядке статей 2, 12 
и 172 Гражданского Процессуального 
Кодекса.

Г л а в а  III.

Подсудность.

Ст. 21. Ведению Народного Суда 
в составе народного судьи и двух за
седателей подлежат все дела, возни
кающие из гражданских взаимоотно
шений, за исключением предусмотрен
ных ст. ст. 22, 23 и 24.

Ст. 22. Народный судья единолично 
рассматривает:

дела о выдаче судебных приказов и 
по особым производствам, кроме под
ведомственных губернскому суду дел 
об освобождении от военной службы 
по религиозным убеждениям (ст. ст. 
226—230) и дел по жалобам на дей
ствия нотариусов(ст.ст. 231—234).

Ст. 23. Губернский Суд по граждан
скому отделению рассматривает дела:

а) по искам, цена коих превышает 
1000 руб. зол,

б) по искам к государственным ор
ганам или должностным лицам об 
убытка», причиненных незаконными 
или неправильными действиями в ад
министративном порядке, а также о 
возврате неправильно отобранного и 
отчужденного имущества,

в) поискам,предвиденным к окруж
ному исполнительному комитету или 
городскому совету окружного города 
ь целом (а не к их отделам),

г) по искам, вытекающим из догово
ра товарищества, из авторского пра
ва. из права на промышленное изо
бретение, на товарные, фабричные 
знаки, модели и фирму.

Ст. 24. Верховному Суду по Гра
жданской Судебной Коллегии подсудны: 
дела по искам к народным комиссари
атам или приравненным к народным 
комиссариатам центральным учрежде
ниям, к губернским исполнительным
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губерніяльних міст у цілому (а не до 
їхніх відділів та управлінь).

П р и м і т к а .  Найвищий суд має 
право передавати окремі справи або 
категорії справ на розгляд належ
ного Губерніяльного Суду, в залеж- 
ности від місця осідку сторін та від 
инших обставин.
Арт. 25. Позови належить подавати 

до суду, в районі якого запізваний 
має постійне місце осідку або постійну 
працю.

Арт. 26. Позови до запізнаного, шо 
його постійний осідок є невідомий, 
належить подавати в місці, де знахо
диться майно (арт. 29), або в місці 
тимчасового осідку чи перебування, 
або до останнього відомого місця по
стійного осідку чи праці запізваного; 
місце, де знаходиться майно та останнє 
відоме місце осідку чи праці запізва
ного, в кожному разі, належить ціл
ком певно встановити.

Арт. 27. Позови до державних уста
нов та до всіляких об'єднань, шо 
мають права юридичної особи (арт. 
14), належить подавати в місці осідку 
відповідального органу, або ж у місці 
осідку місцевого органу, коли позов 
випливає з умови, складеної з цим 
місцевим органом.

П р и м і т к а .  В позовах до заліз
ниць належить позивати правління 
залізниць, подаючи їх до судів, уста
новлених за-для розгляду тих позвів 
Народнім Комісаріатом Юстиції в 
хісцях осідку правлінь залізниць. 
Позови до Державного Банку в усіх 
справах Всеукраїнської Контори 
Державного Банку, філій та агентств 
Державного Банку в УСРР нале
жить подавати в місці осідку Все- 
украінської Контори Державного 
Банку в м. Харкові.

Арт. 28. Позови, що випливають з 
договорів, де зазначено місце вико
нання, або коли їхнє виконання можна 
перевести, через їхні особливості, 
тільки в певному місці, можна пода
вати місцевому що*до виконання до
говору судові.

комитетам и городским советам гу
бернских городов в целом (а не к их 
отделам и управлениям).

П р и м е ч а н и е .  Верховный Суд 
можетпередавать отдельные дела или 
категории дел на рассмотрение под
лежащего Губернского Суда, в за
висимости от местонахождения сто
рон и других обстоятельств.
Ст. 25. Иски пред‘являются суду, в 

районе которого ответчик имеет посто
янное жительство или постоянное за
нятие.

Ст. 26. Иски к ответчику, место 
постоянного жительства коего не из
вестно, пред'являются по месту нахо
ждения имущества (ст. 29) или по 
месту временного жительства или 
нахождения, или по последнему из
вестному месту постоянного житель
ства или занятия ответчика; местона
хождение имущества и последнее 
известное место жительства или за
нятия ответчика должно быть, во 
всяком случае, достоверно установлено.

Ст. 27. Иски к государственным 
учреждениям и ко всякого рода об‘- 
единениям, имеющим права юридиче
ского лица (ст. 14.), пред'являются по 
месту нахождения ответственного орга
на или же по месту нахождения местно
го органа, если иск вытекает из сделки, 
заключенной с этим местным органом.

П р и м е ч а н и е .  Иски к железным 
дорогам предъявляются к правлениям 
железных дорог в суды, установлен
ные для рассмотрения этих исков 
Народным Комиссариатом Юстиции-в 
местах нахождения правлений же
лезных дорог. Иски к Государствен
ному Банку по всем делам Все- 
украинской Конторы Государствен
ного Банка, отделений и агентств 
Государственного Банка в УССР 
пред'являются по месту нахожде
ния Всеукраинской Конторы Госу
дарственного Банка в г. Харькове.
Ст. 28. Иски, возникающие из до

говоров, в которых означено место 
исполнения, или исполнение которых, 
по их свойству, может последовать 
только в определенном месте, могут 
быть пред'явлены местному по испол
нению договора суду.
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Арт. 29. Позови про право на бу
дівлі, земельні дільниці, підприємства, 
позови про звільнення майна від опису 
та продажу, позови до майна, залише
ного після смерти власника, належить 
подавати в місці, де знаходиться те 
майно або його основна частина.

Арт. ЗО. Вибір по між кількома 
судами, шо їм справа підсудна, нале
жить позивачеві.

Сторонам надається право встано
вити договірну місцеву підсудність, 
крім випадків, передбачених у при
мітці до арт. 27 та арт. 29.

Арт. 31. Визнаючи справу за непід
судну собі, Народній Суд повертає по
дану до нього позовну заяву разом з 
додатками та копією резолюції за для 
подання до належного суду. На су
дову ухвалу про відхилення позовного 
прохання через непідсудність припу
скається в 7-миденний термін принатня 
скарга до Губерніяльного Суду або до 
Найвищого Суду (арт. 249).

П р и м і т к а .  У військових випадках 
за позовами про аліменти та про 
заробітню плату Народній Суд має 
право прийняти позов, поданий з 
порушенням місцевої підсудносте 
коли того вимагають очевидні інте
реси справи, з тим шоби на вимогу 
запізваного питання про даліше 
залишення справи в даному суді було 
розвязано в порядкові арт. 103 
п. „ам.
Арт. 32. Найвищий Суд має право, 

в залежності від особливих обставин 
справи, на прохання сторін або на про
позицію прокурорського догляду, або 
на власну волю, постановити перене
сти розгляд справи до иншого суду, 
або прийняти справу до свого переве
дення. Пленуми Губерніальних Судів 
мають право в таких же випадках 
переносити справи з одного Народньо- 
го Суду до иншого в межах губерні.

Арт. 33. Суперечки по-між судами 
про підсудність не припускаються.

Р о з д і л  IV.

Судові витрати.

Арт. 34. Судові витрати на прова
дження справи становлять:

Ст. 29. Иски о праве на строения, 
земельные участки, предприятия, иски 
об освобождении имущества от описи 
и продажи, иски к имуществу, остав
шемуся после смерти собственника, 
пред'являются по месту нахождения 
сего имущества или основной его части.

Ст. 30. Выбор между несколькими 
судами, которым дело подсудно, при
надлежит истцу.

Сторонам предоставляется право 
установить договорную местную под
судность, за исключением случаев, пре
дусмотренных примечанием к ст. 27 и 
ст. 29.

Ст. 31. Признавая дело себе непод
судным, Народный Суд возвращает по* 
данное ему исковое заявление вместе 
с приложениями И копией реЗОЛЮЦИИ 
для представления в надлежащий суд. 
На определение суда о непринятии иско
вой просьбы по неподсудности допуска
ется частная жалоба в Губернский Суд 
или Верховный с.уд по принадлежности 
в 7-мидневный сро< (ст. 249).

П р и м е ч а н и е . В  исключительных 
случаях по искам об алиментах и 
о заработной плате Народный Суд 
вправе принять иск, пред'явленный 
с нарушением местной подсудности, 
если того требуют очевидные инте
ресы дела, с тем, чголы по требо
ванию ответчика вопрос о дальней
шем оставлении дела в данном суде 
был разрешен в порядке ст. 103 
п. „а44.
Ст. 32. Верховный Суд может в за

висимости то особых обстоятельств 
дела, по просьбе сторон или по пред
ложению прокурорского надзора или 
по собственной инициативе, постано
вить о переносе разбора дела в другой 
суд или принять дело к своему про
изводству. Губернские Суды по Пле
нуму могут в тех же случаях перено
сить дела из одного Народного Суда 
в другой в пределах губернии.

Ст. 33. Пререкания о подсудности 
между судами не допускаются.

Г л а в а  IV.

Судебные расходы.

Ст. 34. Судебные расходы по веде
нию дела составляются из:
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а) судові податки; б) гербовий збір; 
в) канцелярський збір; г) витрати на 
переведення справи.

Арт. 35. З кожної пегвісної й зу
стрічної позовної заяви береться судо
вий податок при ціні позову від 10 кар
бованців до 50 крб золотом—в розмірі 
1°/0, при ціні від 50 до 500 крб. зо
лотом—2%; при ціні по-над 500 крб.— 
3% ціни позову. З кожної касаційної 
скарги на присуд суду справляється 
судовий податок в половинному, проти 
зазначених ставок, розмірі, вирахову
ваний із спірної за скаргою суми. 
Позви ціною менш 10 крб., а також 
позви не майнового характеру, від су
дових податків звільнюється.

Арт. 36. Ціну позову визначається:
а) в позовах про справляння грошо

вих сум та про майно—відповідно до 
виправляної суми або вартости випра- 
влюваного майна, встановлюваної на 
початку позивачем;

б) в позвах, що складаються з де
кількох самостійних позовних вимог, 
відповідно до загальної суми всіх
ВИМОГ.

в) в позовах про термінові видачі та 
виплати—відповіано до цілої суми всіх 
виплат або еидач, але не більш, як 
десятилітнього їхнього розміру;

г) в позовах про утримання незамож- 
ніх та непрацездатних батьків, дітей 
та дружини — відповідно до суми ви
плат та видач за один рік; в позо
вах про виплати безтермінові або до 
кінця життя та видачі—за три роки.

д) в позовах про припинення або 
продовження чинности орендового дого
вору — відповідно до суми орендової 
плати за терміни, що лишається до 
кінця чинности договору.

Арт. 37. Ціну позову визначає пози
вач. В разі очевидної невідповідності! 
зазначеної ціни до дійсної вартості! 
виправлюваного, ціну позову встано
влює суд.

Арт. 38. В позовах, що їх оцінувати 
в мент подання позову тяжко, розмір 
судового податку попередньо встанов
лює суд, але оиьновка та не може 
бути менша від 10 крб., з наступним 
стягненням лишку податку відповідно

а) судебной пошлины; б) гербового 
сбора; в| канцелярского сбора; г) рас
ходов по производству дела.

Ст. 35. С каждого первоначального 
и встречного искового заявления взы
скивается судебная пошлина при цене 
иска от 10 рублей до 50 рублей зо
лотом—в размере 1%, при цене от 
50 до 500 рублей золотом—2% и при 
цене свыше 500 рублей—3% цены 
иска. С каждой кассационной жалобы 
на решение суда взыскивается судеб
ная пошлина в половинном, против 
указанных ставок, размере, исчисля
емая со спорной по жалобе суммы. 
Иски ценой менее 10 рублей, а также 
иски не имущественного характера от 
обложения судебными пошлинами осво
бождаются.

Ст. 36,- Цена иска определяется:
а) в исках о взыскании денежных 

сумм и об имуществе—отыскиваемой 
суммой или стоимостью отыскиваемого 
имущества, первоначально определя
емой истцом;

б) в исках, состоящих из несколь
ких самостоятельных исковых требо
ваний,—обшей суммой всехтребований;

в) в исках о срочных выдачах и пла
тежах—совокупностью всех платежей 
или выдач,но не свыше десятилетней 
сложности их;

г) в исках о выдаче содержания не
имущим и нетрудоспособным родите
лям. детям и супругу—совокупностью 
платежей и выдач за один год, в исках 
о бессрочных или пожизненных пла
тежах и выдачах - за три года;

д) в исках о прекращении или про
должении силы арендного договора— 
суммой арендной платы за остающийся 
срок действия договора.

Ст. 37. Цена иска показывается ист
цом. В случае явного несоответствия 
указанной цены действительной сто
имости отыскиваемого, суд определяет 
цену иска.

Ст. 38. По искам, по которым оцен
ка представляется затруднительной в 
момент пред'явлення иска, размер 
судебной пошлины предварительно 
определяется судом, но не может 
быть ниже 10 рублей с последующим
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до ціни позову, встановленної судом 
при розв'язанні справи. В справах 
особливого переведення судові податки 
береться по волі суду, але не більш
2 крб. золотом.

Арт. 39. В разі зменшення позов
них вимог внесені судові податки 
не повертається. В разі збільшення 
позову недостатню суму судових по
датків належить вносити рівночасно
3 заявою про збільшення вимог, з 
тим шо від суду залежить дозволити 
відстрочку для державних установ.

Арт. 40. Гербовий збір справляється 
згідно з правилами Статуту про гер
бовий збір.

Арт. 41. За всі видавані за прохан
ням сторін копії, довідки, листи, сві
доцтва, протоколи і т. и. документи, 
справляється канцелярський збір в 
розмірі 10 копійок золотом зі сто
рінки. Папери, виплачені цим збором, 
оплаті загальним канцелярським збо
ром не підлягають

Арт. 42. За викликами на суд свід
ками зберігається їхній пересічний за
робіток на місці посади або роботи. 
Свідок, шо бажає дістати в нагороду 
за відірвання його від роботи, вико
нуваної не на підставі трудового до
говору, а також безробітний, мусить 
про те заявити судові після допиту; 
розмір винагороди в цьому разі вста
новлює суд але винагорода ця • не 
повинна бути вища за пересічну 
заробітню плату в даній місцевості. 
В разі перебування свідка по-за райо
ном даного суду, йому повертається 
і вартість за переїзд

П р и м і т к а .  Установи та під
приємства, шо виплатили робітникам 
та службовцям, викликаним на суд за 
свідків, заробітню плату згідно з цим 
артикулом, мають право на протязі 
місяшного терміну заявити судові про 
виплачені ними суми за для їхнього 
повернення в порядкові заведення до 
судових витрат, передбаченому в 
арт. 47. Коли така заява надійде після 
розв'язання справи, суд складає до
даткову постанову в порядкові су
дового наказу.
Арг. 43. Судові податки та инші 

збори й витрати на справу не стя-

довзысканием пошлины сообразно це
не иска, определенной судом при ре
шении дела. По делам особого произ
водства пошлина взыскивается по 
усмотрению суда, но не свыше 2 руб
лей золотом.

Ст. 39. При уменьшении исковых тре
бований внесенная пошлина не возвра
щается. При увеличении иска недо
стающая сумма пошлин вносится одно
временно с заявлением увеличенных 
требований, при чем от суда зависит 
допустить отсрочку для государствен
ных учреждений.

Ст. 40. Гербовый сбор взыскивается 
по правилам Устава о гербовом сборе.

Ст. 41. За все выдаваемые по прось
бе сторон копии, справки, листы, сви
детельства, протоколы и т. п. документы 
взыскивается канцелярский сбор в раз
мере 10 копеек золотом со страницы. 
Бумаги, оплаченные этим сбором, опла
те общим канцелярским сбором непод
ле жат.

Ст. 42. За вызванными в суд свиде
телями сохраняется их средний зара
боток по месту службы или работы. 
Свидетель, желающий получить воз
награждение за отвлечение его от ра
боты, выполняемой не по трудовому 
договору, а также безработный, должен 
об этом заявить суду после допроса; 
размер вознаграждения в этом случае 
устанавливается судом, но оно не мо
жет быть выше средней заработной 
платы в данной местности. В случае 
проживания свидетеля вне района дан
ного суда, ему возмещается и стои
мость проезда.

П р и м е ч а н и е  Учреждения и 
предприятия, выплатившие рабочим 
и служащим, вызванным в суд свиде
телями, заработную плату согласно 
настоящей статье, вправе в месячный 
срок заявить суду о выплаченных 
ими суммах для возмещения их в 
порядке включения в число судебных 
расходов, предусмотренном гт. 47. 
Если такое заявление поступит после 
разрешения дела, суд выносит до
полнительное постановление в по
рядке судебного приказа.
Ст. 43. Судебные пошлины и про

чие сборы и расходы по делу не взы-
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гаються: а) з державних органів та 
державних підприємств, звільнених 
від промислового податку, а також з 
професійних спілок та комітетів не- 
заможніх селян, б) з позивачів по 
позвах працюючих, шо походять з 
колективних та трудових договорів і 
в справах про стягання коштів на 
утримання, в) з працюючих та їхніх 
об'єднань, визнаних постановою на- 
роднього судді або суду, шо розгля
дає справу, за такі, шо не мають 
потрібних коштів на виплату судових 
податків.

Арт. 44. Винагороду експертові суд 
встановлює, при його викликові.

Арт. 45. Суми, потрібні на виклик 
сторін, свідків, експертів, на витрати 
на посилку повісток, винагороди ек
спертів, переїзд експертів та суди 
при місцевому огляді, вносить наперед 
сторона, шо просила про виклик або 
про місцевий огляд. В разі ж виклику 
чи виїзду за ініціативою суду, гроші 
вносять обидві сторони наперед по
рівну.

Арт. 46. Судові податки, так само, 
як і всі инші витрати на справу, ви
плачені стороною, що подала позов, 
належить стягти з запізваної сторо
ни відповідно до розміру позовних 
вимог, задоволених у присуді сулу. 
Запізваний також має право на від
шкодування своїх витрат, відповідно 
до тієї частини позву, шо в ній суд 
відмовив.

П р и м і т к а  1. По-над судові по
датки та збори, виплачені працюю
чими, до витрат на справу додиється 
також втрачена позовником. в наслі
док участи в справі, заробітня 
плата в розмірі, передбаченому в 
арт. 42.

П р и м і т к а  2. По-над судові по- 
дат ки та збори, витрачені на справу, 
включаючи також заробітню плату 
(примітка 1) суд має право прису
дити винагороду стороні, шо справу 
виграла, за провадження справи 
в розмірі до 5% тієї частини позву, 
що до неї присуд ухвалено на ко
ристь тієї сторони.
Арт. 47. Витрати, виплачені судом 

на переведення цивільнх справ, зо
крема на виклик свідків та експертів

скиваются: а) с государственных орга
нов и государственных предприятий, 
освобожденных от промыслового на
лога, а также с профессиональных 
союзов и комитетов незаможных се
лян, б) с истцов по искам трудящихся, 
основанным на коллективных и трудо
вых договорах, и по взысканиям 
средств на содержание, в) с трудя
щихся и их об'единений, признанных 
постановлением народного судьи или 
суда, разбирающего дело, не имеющими 
достаточных средств к уплате судебных 
пошлин.

Ст. 44. Вознаграждение эксперта 
определяется судом при его вызове.

Ст. 45. Суммы, необходимые для 
вызова сторон, свидетелей, экспертов, 
на расходы по посылке повесток, 
вознаграждение экспертов, проезд 
экспертов и суда при местном осмо
тре, вносятся вперед стороной, просив
шей о вызове или о местном осмотре. 
В случае вызова или выезда по ини
циативе суда, деньги вносятся вперед, 
поровну обеими сторонами.

Ст. 46. Судебная пошлина, а равно 
все прочие расходы по делу, понесен
ные стороной, заявившей иск, подле
жат взысканию с ответной стороны, 
пропорционально размеру исковых 
требований, удовлетворенных реше
нием суда. Ответчик также имеет 
право на возмещение своих расходов, 
пропорционально той части иска, в ко
торой судом отказано.

П р и м е ч а н и е м  Сверх пошлин и 
сборов, понесенных трудящимся, в 
расходы по делу включается также 
утраченная тяжущимся, вследствие 
участия в деле, заработная плата 
в размере, предусмотренном ст. 42.

П р и м е ч а н и е  2. Сверх пошлин 
и сборов, понесенных по делу, включ, 
также заработную плату (примеча
ние 1), суд вправе присудить сто
роне, выигравшей дело, вознагражде
ние за ведение дела в размере до 
5% той части иска, в отношении 
которой решение состоялось в ее 
пользу.
Ст. 47. Расходы, понесенные судом 

по производству гражданских дед, в 
частности по вызову свидетелей и
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і на виплату винагороди за експерти
зи, належить стягти на прибуток дер
жави з кожної сторони відповідно до 
тієї частини позву, що по ній, присуд 
ухвалено проти неї.

Арт. 48. На хибне, встановлен
ня судом ціни позву та вирахування 
встановленних зборів можна подати 
приватню скаргу (арт. 249).

Р о з д і л  У.

Штрафи.

Арт. 49. Коли викликаний судом 
свідок не з'явиться з причин, визна
них судом за неповажні, то його 
штрафується на перший раз від 3 крб. 
до 10 крб. золотом, в залежности від 
майнового стану, на другий раз— 
примусовим припровідом та грошовим 
штрафом в подвійному розмірі.

Арт. 50. В разі відмови давати ви
кази з причин, визнаних судом за не
поважні, свідка штрафується в розмі
рі до 50 крб. золотом.

Арт. 51. В разі нез'явлення та за 
відмову висловити свою думку з причин, 
визнаних судом за неповажні, знаючу 
особу шірафується від 3 крб. доЮ крб. 
золотом.

Арт. 52. В разі відмови на домагання 
суду подати документи, що іх мають 
треті особи, які не беруть участи в 
в справі, їх штрафується до 50 крб. 
золотом.

За явно не сумлінне провадження 
справи позовників та їхніх пред
ставників можна поштрафувати до 
50 крб. золотом.

П р и м і т к а .  На постанови про 
штрафи, передбачені в цьому роз
ділі (арт арт. 49—52) припускається 
подання приватніх скарг на протя
зі сьомиденного терміну (арт. 249).

Р о з д і л  VI.

Процесуальні терміни.

Арт. 53. Терміни в процесі, в тому 
разі коли їх не встановлено в законі, 
визначає суд.

экспертов и уплате вознаграждения 
за экспертизы, подлежат взысканию 
в доход государства с каждой из сто
рон пропорционально той части иска, 
в отношении которой решение состо
ялось ПРОТИВ нее.

Ст. 48. На неправильное определе
ние судом цены иска и исчисление 
установленных сборов может быть 
принесена частная жалоба (ст. 249).

Г л а в а  V.

Штрафы.

Ст. 49. Если вызванный судом сви
детель не явится по причинам, при
знанным судом неуважительными, то 
подвергается денежному штрафу в 
первый раз от 3 рублей до 10 рублей 
золотом, в зависимости от имуще
ственною положения, во второй раз— 
принудительному приводу и денежному 
штрафу в двойном размере.

Ст. 50. В случае отказа давать по
казания по причинам, признанным 
судом неуважительными, свидетель 
подвергается штрафу в размере до 50 
рублей золотом

Ст. 51. В случае неявки и за от
каз от дачи заключений по причинам, 
признанным судом неуважительными, 
сведушее лицо подвергается штрафу 
от 3 рублей до 10 рублей золотом.

Ст. 52. В случае отказа по требова
нию суда представить находящиеся у 
них документы, третьи лица, не уча
ствующие в деле, подвергаются штра
фу до 50 рублей золотом.

За явно недобросовестное ведение 
дела тяжущиеся и их представители 
могут быть подвергнуты штрафу до 
50 рублей золотом.

П р и м е ч а н и е .  На постановления 
о штрафах, предусмотренных насто
ящей главой (ст. ст. 49-52), допу
скается принесение частных жалоб 
в семидневный срок (ст. 249).

Г л а в а  VI.

Процессуальные сроки.

Ст. 53. Назначение сроков в процессе 
в тех случаях, когда ошь не устано
влены законом, производится судом.
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Арт. 54. Терміни, встановлені в за
коні або призначувані судом, вирахо
вується МІСЯЦЯМИ, ТИЖНЯМИ й днями.

Арт. 55. Термін, вирахований міся
цями, закінчується в відлові іній день 
останнього місяця. Коли кінець тер
міну, вирахованого місяцями, припа
дає на такий місяць, шо відповідного 
дня немає, то за нього вважається 
останній день цього місяця.

Арт. 56. Термін, вирахований 
тижнями, закінчується в відповідній 
день останнього тижня. Коли тер
мін вираховувано днями, то вира
ховування починається з дня, наступ
ного ПІСЛЯ Того, ЩО з нього почина
ється термін.

Арт. 57. Коли кінець терміну за 
загальним розрахунком припав би на 
день не робочий, то за останній день 
того терміну вважається перший після 
того робочий день.

Арт. 58. Кінцевий день терміну 
тягнеться до 12 годик но-»і, але коли 
в цей термін належало їлось учинити 
в суді, де урядування кінчається ра
ніш, то термін кінчається в мент 
припинення того врядовання.

Арт. $9. Термін не вважається за 
прогаяний, коли скаргу або вимага
ний судом папір було здано на почту 
раніш упливу терміну.

Арт 60. З зупиненням переведення 
зупиняється й всі біжучі, але ше не 
закінчені по ньому терміни. Зупинен
ня термінів починається з того випад
ку, шо в наслідок його переведення 
було зупинено.

Арт. 61. Терміни, призначені судом, 
на прохання заінтересованої сторони 
можна продовжити.

Арт. 62. Стороні, що прогаяла 
встановлений у законом або визначений 
судом термін, з причин, визнаних су
дом за поважні, суд має право відно
вити прогаяний термін.

Арт. 63. Питання про відновлення 
прогаяного терміну розвязується з 
викликом сторон судом, шо в ньому 
належало вчинити прогаяну чинність,

Ст. 54. Сроки, определенные зако
ном или назначаемые судом, исчисля
ются месяцами, неделями и днями.

Ст. 55. Срок, исчисляемый по меся
цам, истекает в соответствующее чис
ло последнего месяца. Если конец сро
ка, исчисляемого по месяцам, прихо
дится в таком месяце, который соот
ветствующего числа не имеет, то он 
полагается в последний день этого 
месяца.

Ст. 56. Срок, исчисляемый по неде
лям, истекает в соответствующий день 
последней неделе. Если срок исчисля
ется днями, то исчисление начинается 
со дня, следующего за тем, с которо
го начинается течение Срока.

Ст. 57. Когда окончание срока по 
общему расчету пришлось бы в день 
нерабочий, то последним днем срока 
считается первый за тем рабочий 
день.

Ст. 58 Предельный день срока про
должается до 12 часов ночи, но если 
в этот срок надлежало что-либо со
вершить 8 суде1 где занятия заканчи
ваются раньше, то срок оканчивается 
в момент прекращения таковых заня
тий.

Ст. 59. Срок не считается пропу
щенным, если жалоба или требуемая 
судом бумага слана до истечения сро
ка на почту.

Ст. 60. С приостановлением про
изводства останавливаются и все те
кущие, но еще не истекшее по нему 
сроки. Приостановление сроков начи
нается с того события, вследствие 
коего приостановлено было производ
ство.

Сг. 61. Сроки, назначенные судом, 
могуг быть по просьбе заинтересован
ной стороны продлены.

Ст. 62. Стороне, пропустившей 
установленный законом или назначен
ный судом срок по причинам, при
знанным судом уважительными, пропу
щенный срок может быть восстановлен 
судом.

Ст. 63. Вопрос о восстановлении 
пропущенного срока разрешается с 
вызовом сторон судом, в котором 
должно быть совершено просроченное
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або до якого належало подати па
пір.

Арт. 64. Рівночасно з проханням 
про відновлення терміну належить 
перевести ту чинність чи подати той 
папір, що про них порушено про
хання.

Арт. 65. Папери, подані після спли
ву встановлених для них у законі 
термінів, залишаються без розгляду.

Р о з д і л  VII.

Виклик до суду та инші судові повідо
млення.

Арт. 66. Судові повідомлення над
силається рекомендованим, листом з 
поворотною розпискою або через по
сильних; їх можна також передавати 
через міліцію чи через належний Рай
виконком або Сільраду; в разі утруд
нення вручити повідомлення таким 
порядком, його можна видавати на 
руки позовникові за-для вручення 
иншій стороні.

Арт. 67. Всі зносини с^ду з особа
ми та установами, шо є по-за межа
ми Союзу Радянських Соціялістичних 
Республік, провадиться через Народній 
Комісаріат Закордонніх Справ.

Арт. о8. В повістках про виклики 
до суду належить зазначити: а) назву 
суду; б) місце та час засідання, сто
рони та справи, що в ній когось ви
кликається; в) вказівку, за кого ви
кликається дану особу; г) пропозицію 
подати всі докази в справі, і д) наслід
ки нез'явлення.

Арт. 69. Повістки та судові пові
домлення належить уручити самим 
викликуваним особам. Час уручення 
належить відмічати на вручуваному 
повідомленні й на розписці про одер
жання, шо її належить повертати до 
суду.

П р и м і т к а .  Вручаючи повідо
млення, видане позовникові на руки 
(арт. 66), підпис особи, шо його 
дістала, належить засвідчити в Сіль
раді, міліції або в адміністрації бу
динку чи установи, де повідомлюва
ний живе чи має постійну працю.

действие, или 8 который надлежало 
подать бумагу.

Ст. 64. Одновременно с просьбой о 
восстановлении срока должно быть 
совершено то действие иди подана та 
бумага, в отношении которых возбу
ждается просьба.

Ст. 65. Бумаги, поданные по исте
чении установленных для них законом 
сроков, оставляются без рассмотрения.

Г л а в а  VII.

Вызов в суд и другие извещения суда.

Ст. 66. Извещения суда доставля
ются заказным пакетом с обратной 
распиской или через рассыльных; 
допускается передача извещений суда 
через милицию или через подлежащий 
Райисполком или Сельсовет; при за
труднительности вручения извещения 
таким порядком, оно может быть вы
дано на руки тяжущемуся для вруче
ния другой стороне.

Ст. 67. Все сношения суда с лица
ми и учреждениями, находящимися за 
границами Союза Советских Социали
стических Республик, производятся че
рез Народный Комиссариат Иностран
ных Дел.

Ст. 68. Повестки о вывозе в суд 
должны содержать: а) наименование 
суда, б) указание места и времени за
седания, сторон и дела, по которому 
производится вызов, в) указание, в 
качестве кого вызывается данное лицо,
г) предложение представить все дока
зательства по делу и д) указание по
следствий неявки.

Ст. 69. Повестки и извещения суда 
вручаются лично вызываемым лицам. 
Время вручения отмечается на вру
чаемом извещении и на подлежащей 
возврату в суд расписке в получении.

П р и м е ч а н и е .  При вручении из
вещения, выданного тяжущемуся на 
руки (ст. 66), подпись лица, полу
чающего таковое, должна быть удо
стоверена Сельсоветом,милицией или 
администрацией дома или учрежде
ния, в котором извещаемый прожи
вает или имеет постоянное занятие.
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Арт. 70. Коли урядовець, що подає 
повідомлення не застане викли
куваного вдома, то він уручає 
повідомлення комусь з членів родини, 
шо живуть разом з ним, адуіністра- 
ції будинку чи установи, де повідом
лювана особа живе чи має постійну 
посаду.

Арт. 71. В разі відмовлення особи, 
що ій подано повідомлення суду, прий
няти його, приставник відмічає про 
те на розписці про одержання.

Арт. 72. Коли місце фактичного 
осідку запізваного є невідоме, суд не 
обов'язаний ждати повідомлення 
про дійсне одержання повістки викли
куваним, а призначає справу на роз
гляд після надходження до суду копії 
повістки з надписом міліції або Рай
виконкому чи Сільради в місці, де зна
ходиться майно залізвпного, або 
управління будинку останнього відо
мого місця осідку запізваного (арт. 26) 
про відбуле одержання повістки за
значеними органами чи управлінням 
будинку.

Арт. 73. Повідомлення суду нале
жить надсилати відповідній особі на 
адресу, зазначену стороною.

Арт. 74. ІІозовники обов'язані Самі 
повідомляти суд про зміну своєї адреси 
під час переведення справи. В разі 
відсутности такої заяви, повістку на
лежить надсилати на останню, відому 
судові адресу, шо на неї вручалося 
повістки, й вона вважається приста
вленою, навіть коли-б адресат по тій 
адресі більш не перебував.

ЧАСТИНА ДРУГА.

Позовне переведення.

Р о з д і л  VIII,

Подання позову.

Арт. 75. Суд розпочинає розгляд 
цивільної справи після листовної за
яви. Словесну заяву припускається 
тільки в справах, які провадяться в 
Народньому Суді.

Арт. 76. Позовна заява повинна в 
собі містити:

Ст. 70. Если должностное лицо, до
ставляющее извещение, не застанет 
вызываемого, то вручает извещение 
кому-нибудь из совместно с ним про
живающих членов семьи, администра
ции дома или учреждения, в котором 
извещаемое лицо имеет жительство 
или постоянное занятие.

Ст. 71. В случае отказа лица, ко
торому доставляется извещение суда, 
принять таковое, доставляющий делает 
об этом отметку на расписке в полу
чении.

Ст. 72. При неизвестности факти
ческого местопребывания ответчика, 
суд не обязан ожидать извещения о 
действительном получении повестки 
вызываемым, а назначает дело к слу
шанию по поступлении в суд копии 
повестки с подписью милиции или 
Райисполкома или Сельсовета по 
месту нахождения имущества ответ
чика, или домоуправления последнего 
известного местожительства ответчи
ка (ст. 26) о состоявшемся получении 
повестки указанными органами или 
домоуправлением

Ст. 73. Извещение суда доставля
ется подлежащему лицу по адресу, 
указанному стороной.

Ст. 74. Тяжущиеся обязаны сами 
уведомлять суд о перемене своего ад
реса во время производства дела. При 
отсутствии такового заявления, по
вестка посылается по последнему из
вестному суду адресу, по которому 
вручались повестки, и считается до
ставленной, хотя бы адресат по этому 
адресу более не проживал.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Исковое производство.

Г л а в а  VIII,

Пред‘явление иска.

Ст. 75. Суд приступает к разбору 
гражданского дела по письменному 
заявлению; устное заявление допуска
ется только по делам, производящимся 
в Народном Суде.

Ст. 76. Исковое заявление должна 
содержать в себе:
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а) точну назву позивача, тоб-то 
особи, що заявляє позовну вимогу, а 
також його представника, коли він 
подає позовну вимогу;

б) точну назву запізваного, тоб
то особи, що її притягається до від- 
ловідальности у позові;

в) точне визначення постійного міс
ця осідку, або місця постійної праці 
позивана та запізваного;

г) виклад обставин, що становлять 
підстави позову та зазначення доказів, 
що стверджують позов;

д) вимогу позивача з зазначенням 
ціни позову.

П р и м і т к а  1. Під висловом „осо
ба1* в цьому артикулі розу
міються особи так фізичні, як і юри 
дичні.

П р и м і г к а 2. До позовних ви
мог. поданих представником, додаєть
ся довіреність чи уповноваження 
(арт. 17).
Арт. 77. Словесну заяву народній 

суддя або, за його дорученням сек
ретар, записує до протоколу, зачи 
тує позивачеві і її підписуюіь суддя 
та заявник.

Арт. 78. В справах, що підлягають 
розглядові в губерніяльних судах та 
в Найвищому Судові, позооні заяви та 
всі документи належить подавати з 
копіями відповідно до числа учасників 
другої сторони.

Арт. 79. Поданий до споави оригі
нал документу можна забрати назад, 
залишивши в справі копію, засвідчену 
стороною, що її подала, з тим шо на 
оригіналі документу, шо становить 
підставу позву, належить зробити на
пис проте, шо на підставі його пере
водиться позовну справу, а в разі 
одержання оригіналу документу після 
закінчення справи—також і ухвалений 
в його справі присуд.

Арт. 80. Суд мас право на прохан
ня позивача до виклику запізваного 
задовольнити приватні клопотання про 
виклик свідків, видання свідоцтва на 
одержання документу чи довідки або 
вимагати їх і т. и., як-шо вони не 
можуть посутньо викликати запере
чень запізваного і потрібні за-для 
розвязання справи.
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а) точное наименование истца, т.-е. 
лица, заявляющего исковое требова
ние, а также его представителя, если 
исковое заявление подается им; б) точ
ное наименование ответчика, т -е. ли
ца, привлекаемого к ответу по иску; 
в) точное указание постоянного место
жительства или места постоянного за
нятия истца и ответчика; г) изложе
ние обстоятельств, служащих основа
нием иска, и указание доказательств, 
подтверждающих иск; д) требование 
истца с обозначением цены иска.

П р и м е ч а н и е ! .  Под выражением 
„лицо1* в настоящей статье разуме
ются лица как физические, так и 
юридические.

П р и м е ч а н и е  2. К исковым за 
явлениям, поенным представителем 
прилагается доверенность или упол
номочие (ст. 17».
Ст. 77. Словесное заявление зано

сится народным судьей или, по его 
поручению, секретарем в протокол, 
прочитывается истцу и подписывается 
судьей и заявителем.

Ст. 78. По делам, подлежащим раз 
бору в Губернских Судах и Верховном 
Суде, исковые заявления и все доку
менты представляются с копиями по 
количеству участников другой сто
роны.

Ст. 79. Представленный к делу под 
личный документ может быть взяг 
обратно с оставлением в деле копии, 
засвидетельствованной представившей 
его стороной, при чем на подлиннике 
документа, служащего основанием 
пека, должна быть сделана надпись о 
том, чго на основании его произво
дится исковое дело, а в случае полу
чения подлинного документа по окон
чании дела—также и какое по нему 
решение состоялось.

Ст. 80. Суд может по просьбе ист
ца до вызова ответчика удовлетво
рить частные ходатайства о вызове 
свидетелей, выдаче свидетельств для 
получения документа или справки, 
или затребовать таковые ит. п., если 
по своему характеру они не могут 
вызывать возражений ответчикам не
обходимы для разрешения дела.



Ч. 16-17 Арт. 156 № 16-17 Сг. 156

Арт. 81. Позовну заяву без додер
жання вимог, викладених у арт.арт. 76 
та 78 і не виплачену судовим по
датком та гербовим збором, залиша
ється без переведення, про що суд 
повідомляє позивача і надає йому 
термін на виправлення хиб. Коли в 
зазначений термін хиби позовної за
яви не буде виправлено, заяву вважа
ється за неподану.

П р и м і т к а .  Всі хиби зустрічної 
позовної заяви повинні бути випра
влені не далі дня, призначеного на 
розгляд справи—бо инакше пода
ного зустрічною позову в даному 
процесі не розглядається.

Р о з д і л  IX.

Забезпечення позову*

Арт. 82. В кожному стані справи, 
доки не ухвалено присуду, позивач 
має право просити про забезпечення 
позову.

П р и м і т к а .  Позови, подавані до 
ьсіляких державних установ та 
державних підприємств, забезпечен
ню не підлягають.

Арт. 83. Забезпечення позову мож
ливе:

а; коли позов є достатньо обгрун
тований поданими документами;

б) коли невжиття заходів до забез
печення позову може унеможливити 
позивачеві дістати задоволення, або 
коли за самим характером вимоги 
проволікання утруднить або унемож
ливить виконання присуду.

Арт. 84. Суд, припускаючи забез
печення. має право поставити вимогу 
до позивача, подати в свою чергу за
безпечення можливих для запізваного 
збитків.

Арт. 85. Суд має право забезпечи
ти позов у цілому розмірі або тільки 
ті його частини, що іх він визнає за 
достатньо обгрунтовані.

нрт. 86. Прохання про забезпечення 
позовів народній суддя або суд, що 
розглядає справу, розвязуе в той

Ст. 81. Исковое заявление без со
блюдения требований, изложенных в 
ст.ст. 76 и 78 и не оплаченное судебной 
пошлиной и гербовым сбором, оста
вляется без движения, о чем суд из
вещает истца и предоставляет ему срок 
для исправления недостатков. Если в 
указанный срок недостатки искового 
заявления устранены не будут, заявле
ние считается неподанным.

П р и м е ч а н и е .  Все недостатки 
встречного искового заявления долж
ны быть восполнены не позднее 
назначенного для слушания дела 
дня; в противном случае пред'явлен- 
ный встречный иск в данном про
цессе не рассматривается.

Г л а в а  IX.

Обеспечение иска.

Ст. 82. Во всяком положении дела, 
пока не вынесено решение, истец мо
жет просить об обеспечении иска.

П р и м е ч а н и е .  Иски, прец'явля- 
емые ко всякого рода государствен
ным учреждениям и государственным 
предприятиям, обеспечению не под
лежат.
Ст. 83. Обеспечение иска допуска

ется:
а) когда иск представляется доста

точно обоснованным пред‘явленными 
документами;

б) когда непринятие мер обеспечения 
иска может повлечь за собою для истца 
невозможность получить удовлетворе
ние, или когда по самому характеру 
требования промедление сделает за
труднительным или невозможным ис
полнение решения.

Ст. 84. Суд, допуская обеспечение, 
может потребовать от истца, в свою 
очередь, представления обеспечения 
возможных для ответчика убытков.

Ст. 85. Суд может обеспечить иск 
полностью или только в тех частях, 
которые он признает достаточно обо
снованными.

Ст. 86. Просьбы об обеспечении 
исков разрешаются народным судьей 
или судом, разбирающим дело, без вы-
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самий день, не викликаючи противну 
сторону.

Арт. 87. Забезпечення позову стано
вить накладання арешту на майно, 
приналежне запізваному, що є в нього 
або в сторонніх особ.

Арт. 88. При забезпеченні позову, 
поданого державною установою чи 
державним підприємством до приват- 
нього підприємства, суд може дозво
лити позивачеві призначити свого поед- 
ставника за для нагляду за належним 
функціонуванням підприємства.

Арт. 89. Суд має право, на прохан
ня однієї з сторон і ураховуючи запе
речення другої сторони, примусити 
заміну одного виду забезпечення на 
инший, а також примусити де-кілько 
видів забезпечення, з тим щоби за
гальна їхня сума не сягала по над 
суму позву. При забезпеченні грошо
вого позву, запіззаний має право 
замісць припушеного судом забезпе
чення внести до депозиту суду позов
ну суму.

Арт. 90. Ухвали про забезпечення 
позвів виконуються в порядкові, вста
новленому за для виконання судових 
присудів.

Арт. 91. Ухвали суду в справах 
про забезпечення позвів можна оскар
жувати в приватньому порядкові 
(арт. 249); коли ухвалу складено у від
сутності оскаржувана, перебіг терміну, 
передбаченого в арт. 249, починається 
з дня одержання повістки судового 
виконавця.

П р и м і т к а .  Подання скарги не є
перешкодою до дальшого розгляду
справи.
Арт. 92. Подання скарги не зупиняє 

виконання ухвали про забезпечення. 
Скарга на ухвалу про скасовання вжи
того заходу забезпечення зупиняє 
виконання цієї ухвали.

Арт. 93. Запізваний, шо на його 
користь розвязано справу, може ви
правляти з позивача збитки, заподіяні 
йому забезпеченням позову.

Р о з д і л  X.
Розгляд справи.

Арт. 94. Розгляд справи відбуваєть
ся привселюдно й словесно.

зова противной стороны в тот же 
день.

Ст. 87. Обеспечение иска состоит б 
наложении ареста на принадлежащее 
ответчику, находящееся у него или у 
посторонних лиц имущество.

Ст. 88. При обеспечении иска, 
пред'явленного государственным учре
ждением или государственным предпри
ятием к частному предприятию, суд 
может допустить назначение истцом 
своего представителя для наблюдения 
за правильным ходом предприятия.

Ст. 89. Суд может, по просьбе од
ной из сторон и сообразуясь с возра
жением противной стороны, допустить 
замену одного вида обеспечения дру
гим, а также допустить несколько 
видов обеспечения с тем, чтобы об
щая их сумма не превышала суммы 
иска. При обеспечении денежного 
иска ответчик может взамен лопуше 
иного судом обеспечения внести в де
позит суда исковую сумму.

Ст. 90. Определения об обеспечении 
исков приводятся в исполнение п го- 
рядке, установленном для исполнения 
судебных решений.

Ст. 91. Определения суда по делам 
об обеспечении исков могутбыть обжа 
лованы в частном порядке (ст. 249) 
если определение состоялось в отсут 
ствии жалобщика, течение срока, 
предусмотренного ст. 249, начинается 
со дня получения повестки судебного 
исполнителя.

П р и м е ч а н и е .  Подача жалобы не
препятствует дальнейшему рассмо
трению дела.
Ст. 92. Принесение жалобы не при

останавливает приведения определения 
об обеспечении в исполнение. Жало
ба на определение об отмене прини 
той меры обеспечения останавливает 
исполнение этого определения.

Ст. 93. Ответчик, в пользу кото
рого решено дело, может отыскивать 
с истца причиненные ему обеспече 
нием иска убытки.

Г л а в а  X.
Разбирательство дела.

Ст. 94. Разбирательство дела про
исходит публично и устно.
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Арт. 95. Коли з обставин справи 
привселюдний розгляд може бути 
не бажаний з погляду охорони 
публічних інтересів, а також, коли 
обставини справи стосуються до суто- 
особистого життя сторони, суд, на 
свою волю або на прохання сторін, 
постановляє розглянути справу або 
окремі її частини при зачинених 
дверях.

Арт. 96. Розглядаючи справу при 
зачинених дверях, суд впускає тільки 
сторони та їхніх представників, свід
ків та експертів. Присуд суду завжди 
оголошується привселюдно.

Голова судового засідання керує 
судовим засіданням і видає роспоряд- 
ження, потрібні за-для підтримання 
порядку на засіданні навіть випровад
жуючи, з зали судового засідання тих 
осіб, що беруть участь у справі, а 
також сторонніх, що не слухаються 
його роспорядження. Опріч того, 
зазначених осіб можна карати штра
фом не більше 50 крб. чи арештом 
на термін до двох тижнів.

П р и м і т к а .  Постанова про випро
вадження з зали судового засідання 
не можна поширювати на представ
ників прокуратури, Про їхні непра
вильні чинности суд повідомляє 
відповідні установи прокуратури 
за-для порушення дисціплінового 
переслідування, а, в разі потреби— 
ухвалює відкласти справу.

Арт. 97. Роспочинаючи розгляд, суд 
з'ясовує—хто з викликуваних осіб на 
суд з'явився та які є відомості про 
причини нез'явлення инших.

Арт. 98. Нез'явлення сторін, про 
яких судові відомо, що їм повістку 
було вручено, не становить перешкод 
до розгляду та розв'язання справи.

При розгляді справи в відсутність 
одної із сторін (позавічний присуд), 
копію присуду належить в сьомиденний 
термін надіслати стороні, що не з'я
вилася.

Арт. 99. В разі визнання судом по
треби особистих пояснень сторони, шо 
не з'явилася, він відкладає розгляд.

Ст. 95. Если по обстоятельствам 
дела публичность разбирательства мо
жет оказаться нежелательной с точки 
зрения охраны публичного интереса, 
а также, если обстоятельства дела ка
саются интимной жизни стороны, суд 
по своему усмотрению или по просьбе 
сторон постановляет разбирать дело 
или отдельные его части при закры
тых дверях.

Ст. 96. При слушании дела при за
крытых дверях, суд допускает только 
стороны и их представителей, свиде
телей и экспертов. Решение суда во 
всяком случае об является публично.

Председательствующий в судебном 
заседании управляет ходом судебного 
заседания и делает распоряжения, не
обходимые для поддержания порядка 
в заседании, вплоть до удаления из 
залы судебного заседания участвующих 
в деле лиц, а также посторонних, не 
подчиняющихся его распоряжениям. 
Сверх того на означенных лиц может 
быть наложено взыскание в виде 
штрафа не свыше 50 руб. или ареста 
сроком до двух недель.

П р и м е ч а н и е .  Постановление об 
удалении из залы судебного засе
дания не может распространяться 
на представителей прокуратуры. О 
неправильных действиях последних 
суд сообщает подлежащим учрежде
ниям прокуратуры на предмет воз
буждения дисциплинарного пресле
дования и в случае необходимости 
постановляет определение об отло
жении дела.
Ст. 97. Приступая к разбору, суд 

выясняет, кто из вызываемых в суд 
лиц явился и какие имеются сведения 

о причинах неявки остальных.
Ст. 98. Неявка сторон, относитель

но которых суду известно, что по
вестка им была вручена, не является 
препятствием к разбору и решению 
дел.

При рассмотрении дела в отсутствие 
одной из сторон (заочное решение) 
копия решения посылается неявившей- 
ся стороне в семидневный срок.

Ст. 99. В случае признания судом 
необходимости личных об'яснений не
жившейся стороны, он откладывает
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Виклик позивача або запізваного на 
особисті пояснення припускається і в 
тих випадках, коли в справі бере 
участь їхній представник.

Арт. 100. В разі нез'явлення без 
поважних причин на другий виклик 
з зазначенням потреби особистих по
яснень, справу розвязується на під
ставі наявних даних.

Арг. 101. В справах про витребу
вання утримання неспроможнім та 
непрацездатнім дружині й дітям (алі
менти) та про заробітню плату, суд 
має право постановити аро припровід 
запізваного, проте—лише у випадко
ві визнання судом потреби його осо
бистого з'явлення та після другого 
виклику з відповідним попередженням.

нрт. 102. Перед початком посут
нього розгляду справи сторони мають 
право подавати заяви про неможли
вість розглядати справу в даному 
суді або в даному складі суду.

Арт. 103. Суд має право постано
вити перенести справу до иншого 
суду або до иншої установи в таких 
випадках:

а) коли суд визнає, що даний по
зов з обставин справи можна найзруч
ніше розвязати в місці переведення 
найголовніших перевірюваних чинно
стей або, загалом, в иншому суді, а 
не в суді, обраному позивачем (арт. ЗО);

б) коли клопотання запізваного, що 
його місце осідку не було відомо 
(арт. 26), про перенесення справи в 
місце його дійсного осідку буде 
визнано за належне до задоволення;

в) коли після відсунення народнього 
судді (арт. 104) замінити його в да
ному суді буде тяжко;

г) коли суд визнає, що справа є 
підзарядна иншій установі (Арбитраж
ей Комісії, Земельній Комісії і т. ин.).

Арт. 104. В разі заінтеросованости 
в наслідках закінчення справи або 
особливих відносин з позовниками. 
суддю або народнього засідателя одсо
вується від участи в розгляді справи, 
так на заяву сторон, як і на власну 
заяву, що її суддя чи засідатель обов‘- 
язані подати судові навіть коли-б не 
було заяв сторон. •

разбирательство. Вызов истца или 
ответчика для личных об'яснений до
пускается и в тех случаях, когда в 
деле участвует их представитель.

Ст. 100. В случае неявки без ува
жительных причин по вторичному 
вызову с указанием на необходимость 
об'яснения, дело разрешается на осно
вании имеющихся данных.

Ст. 101. По делам об истребовании 
содержания неимущим и нетрудоспо
собным супругу и детям (алиментах) 
и о заработной плате, суд может по
становить о приводе ответчика, одна
ко, только в случае признания судом 
необходимости его личной явки и 
после вторичного вызова с соответ
ственным предупреждением.

Ст. 102. До начала разбора дела 
по существу стороны могут делать 
заявления о невозможности разбирать 
делов данном суде или при данном 
составе суда.

Ст. 103. Суд может постановить пе
ренести дело в другой суд или другое 
учреждение в следующих случаях:

а) если суд признает, что данный иск 
по обстоятельствам дела может быть с 
большим удобством разрешен по месту- 
производства главнейших поверочных 
действий или вообше в другом суде, 
а не в суде, избранном истцом (ст. 30):

б) если ходатайство ответчика, место 
жительства коего не было известно 
(ст. 26), о переносе дела по месту 
его действительного проживания, бу
дет признано заслуживающим удовле
творения;

в) если по устранении народного 
судьи (ст. 104) замена его в данном 
суде явится затруднительной;

г) если суд признает, что дело подле
жит ведению другого учреждения 
(Арбитражной Комиссии, Земельной 
Комиссии и проч.).

Ст. 104. В случае заинтересованно 
сти в исходе дела или особых отно
шений с тяжущимися, судья или на
родный заседатель устраняется от уча
стия в разборе дела, как по заявлению 
сторон, так и по собственному заявле
нию, которое судья или заседатель 
обязан сделать суду даже при отсут
ствии заявления сторон.
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Арт. 105. Посутн й розгляд справи 
роспочинається доповіддю одного 
з членів судового засідання, після чого 
суд пропонує сторонам дати пояснен
ня з покликуванням на всі докази, шо 
їх вони в справі мають. Запізваному 
треба уможливити відповідь на кожне 
пояснення позивача.

Арт. 106. Сторони подають свої 
докази не пізніше першого по суті 
справи засідання суду, прийняття до
казів після цього терміну залежить 
від волі суду.

Арт. 107. Відкладаючи справу, суд 
призначає термін на подання або 
перевірку доказів, а також, при змозі, 
й день нового засідання.

Арт. 108. Суд, визнаючи справу за 
досить з'ясовану, припиняє судову дис
кусію й стає до складання присуду.

Р о з д і л  XI.

Про протоколи.

Арт. 109. Про кожне засідання та 
про кожну окрему судову чинність, 
переведену по-за засіданням, скла
дається протокола.

Арт. 110. В протоколі належить 
зазначати: місце та час засідання або 
чинности, склад суду, сторони, що 
з'явилися, суть пояснень та заяв особ, 
свідків, знаючих особ, що беруть 
участь в справі, приватні прохання 
особ, ще беруть участь у справі, за
перечення на них і постанови суду, 
подавані докази та документи.

Арт. 111. Протоколи складається 
на самому засіданні або при переве
денні окремої чинности по-за засі
данням; їх підписують свідки та зна
ючі особи в тих частинах, шо до них 
стосуються, а потім сторони та суд.

Арт. 112. Особи, шо беруть участь 
в справі, припускаються до огляду 
протоколу й мають право не далі 
трьохденного терміну з дня його за
твердження подавати шо-до нього 
зауваження. Від голови залежить, з 
приводу якихсь зауважень що-до про
токолу, внести до нього відповідні 
зміни.

Ст. 105. Рассмотрение дела по су
ществу начинается докладом дела одним 
из членов судебного присутствия, по
сле чего суд предлагает сторонам 
дать об’яснения со ссылкой на все 
имеющиеся у них по делу доказатель
ства. Ответчику должна быть дана воз
можность ответить на каждое об'ясне- 
ние истца.

Ст. 106. Стороны представляют свои 
доказательства не позже первого за
седания суда по существу дела; при
нятие доказательств после этого сро
ка зависит от усмотрения суда.

Ст. 107. Откладывая дело, суд на
значает срок для представления или 
проверки доказательств, а также, если 
возможно, и день нового заседания.

Ст. 108. Суд, признавая дело доста
точно выясненным, прекращает судо
говорение и приступает *к вынесению 
решения.

Г л а в а  XI.

0 протоколах.

Ст. 109. О каждом заседании и о 
каждом отдельном судебном действии, 
совершенном вне заседания, соста
вляется протокол.

Ст. 110. В протоколе должны быть 
указаны; место и время заседания или 
действия, состав суда, явившиеся сто
роны, сущность об'яснений и заявле
ний участвующих в деле лиц, свиде
телей и сведущих лиц, частные прось
бы участвующих в деле лиц. возраже
ния по ним и постановления суда, 
представляемые доказательства и до
кументы.

Ст. 111. Протоколы составляются в 
самом заседании или при совершении 
отдельного действия вне заседания, 
подписываются свидетелями и сведу
щими лицами в тех частях, которые 
к ним относятся, а затем сторонами 
и судом.

Ст. 112. Участвующие в деле лица 
допускаются к обозрению протокола 
и могут, не позднее трехдневного сро
ка со дня утверждения, представлять 
замечания на него. От председателя 
зависит, по поводу тех или иных за
мечаний на протокол, внести з него 
соответствующие изменения.
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Р о з д і л  XII.

Зупинення переведення.
Арт. 113. Суд обов'язаний зупинити 

переведення в разі: а) смерти позов- 
ника; 6) в разі потреби встановлення 
опіки над позовником або иншого 
обмеження права позивати та відпо
відати на суді; в) припинення існу
вання юридичної особи, шо є за сто
рону в справі; г) призову позовника 
до дієвої частини Червоної Армії;
д) коли дану справу не можна роз- 
вязати раніш розв'язання иншої 
справи, шо її розглядається, в цивіль
ному, кримінальному чи адміністра- 
ційному порядкові.

Арт. 114. Опріч того суд має право 
зупинити переведення в разі: а) взаєм
ного погодження позовників: б) при
зову одного з позовників до Червоної 
Армії або до відбування иншої форми 
обов'язкової повинности.

П р и м і т к а .  Справи, зупинені 
згідно п. «а» арт. 114 і не відновлені 
за проханням будь-кого з позивників 
на протязі шости місяців з дня зупи
нення, вважаються за припинені, 
про шо суд повідомляє позовників, 
відбираючи від них заяву про зупи
нення. Припинення справи в такому 
випадкові не позбавлює позивача 
права на подання позову в тій самій 
справі в межах позовного задавмення.

Арт. 115. В випадках, передбачених 
у п. п. «а», «б» и «в» арт. 113, пере
ведення зупиняється надалі аж до 
вступу до справи або до притягнення 
противною стороною до справи право
заступника або законного представ
ника вибулої сторони.

Арт. 116. Перебіг терміну задавнення 
(арт. 51 Цивільного Кодексу) почи
нається в справах, зупинених через 
причини, зазначені в п п. «а», «б», 
та «в» арт. 113 з дня зупинення 
переведення, а в разі, передбаченому 
в п. «г» того ж артикулу—з менту 
припинення перебування сторони в 
дієвій частині Червоної Армії.

Арт. 117. В разі поновлення пере
ведення суд викликає сторони на за
гальних підставах.

Г л а в а  XII.

Приостановление производства.

Ст. 113. Суд обязан приостановить 
производство в случае: а) смерти тя
жущегося; б) в случае необходимости 
учреждения опеки над тяжущимся или 
иного ограничения вправе искать и 
отвечать на суде; в) прекращения суще
ствования юридического лица, являю
щегося стороной в деле; г) призыва 
тяжущегося в действующую часть 
Красной Армии; д) когда данное дело 
не может быть решено ранее разре
шения другого дела, рассматриваемого 
в гражданском, уголовном или адми
нистративном порядке.

Ст. 114. Сверх того производство 
может быть приостановлено судом: 
а) по взаимному соглашению тяжу
щихся; б) в случае призыва одного из 
тяжущихся в Красную Армию или для 
отбывания другой формы обязательной 
повинности.

П р и м е ч а н и е .  Дела, приостано
вленные по п. «а» ст. 114 и не во
зобновленные по просьбе кого-либо 
из тяжущихся в течение шести меся
цев со дня приостановления, счита
ются прекращенными, о чем суд объ
являет тяжущимся при приеме от 
них заявлений о приостановлении. 
Прекращение дела в таком случае 
не лишает права истца на пред'я- 
вление иска по тому же делу в пре
делах исковой давности.
Ст. 115. В случаях, предусмотрен

ных п.п. «а», «б» и «в> ст. 113, про
изводство приостанавливается впредь 
до вступления в дело или привлечения 
противной стороной к делу правопре
емника или законного представителя 
выбывшей стороны.

Ст. 116. Течение давностного срока 
(ст. 51 Гражданского Кодекса) начина
ется для дел, приостановленных по 
причинам, указанным в п. п. «а», 
«б» и «в> ст. 113, со дня приостано
вления производства, а в случае, пре
дусмотренном п. «г» той же статьи, с 
момента прекращения пребывания сто
роны в действующей части Красн. Арм.

Ст. 117. В случае возобновления 
производства суд вызывает стороны 
на общих основаниях.
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Р о з д і л  XIII.

Про докази.

Арт. 118. Кожна сторона повинна 
довести ті обставини, що на них 
вона покликується, як на підставу 
своїх вимог та заперечень. Докази 
подають сторони, а також суд може 
збірати їх на власну волю. Коли по
даних доказів не досить, суд має 
право запропонувати сторонам подати 
додаткові докази.

Арт. 119. Припущення будь-яких 
доказів, поданих сторонами, залежить 
від того, чи суд уважатиме їх за 
важливі для справи.

Арт. 120. Суд встановлює, чи можна 
вважати певну обставину за таку, 
що не потрібує доказів.

Арт. 121. Суд має право, на свою 
волю або на прохання сторон, пере
водити потрібні перевіряльні чинности 
шо-до поданих доказів за допомогою 
огляду на місці, виклику знаючих особ 
(експертів) та допиту свідки в і пере
вірки листовних документів.

Арт. 122. Сторони повідомляється 
про'^перевірку доказів і в тому разі, 
коли її переводиться по-за місцем су
дового засідання. Коли чинність пе
реводиться в районі даного суду, сто
рони викликається звичайним по
рядком.

Р о з д  іл XIV.

Забезпечення доказів.

Арт. 123. Особи, що мають підстави 
побоюватися, що подання потрібних 
для них доказів стане згодом немож
ливе або дуже утруднене, мають право 
просити суд забезпечити ті докази 
так під час переведення справи, як і 
перед поданням позиву.

Арт. 124. Прохання про забезпе
чення доказів розглядає той постійний 
народній суддя, шо в його районі 
належить перевести чинність за-для 
забезпечення доказів.

Арт. 125. Прохання про забезпе
чення доказів повинне містити в собі:

Г л а в а  ХНІ.

О доказательствах.
Ст. 118. Каждая сторона должна 

доказать те обстоятельства, на кото
рые она ссылается, как на основание 
своих требований и возражений. Дока
зательства представляются сторонами, 
а также могут быть собираемы по 
инициативе суда. Если представленные 
доказательства недостаточны, суд 
может предложить сторонам предста
вить дополнительные доказательства.

Ст. 119. Допущение тех или иных 
доказательств, представленных сторо
нами, зависит от того, найдет ли их 
суд существенными для дела.

Ст. 120. Суд определяет, можно ли 
признать известное обстоятельство не 
нуждающимся в доказательствах.

Ст. 121. Суд может, по собствен
ной инициативе или по просьбе сто
рон, производить необходимые пове
рочные действия по представленным 
доказательствам с помощью осмотра 
на месте, вызова сведущих лиц 
(экспертов), вызова и допроса свидете
лей и поверки письменных документов.

Ст. 122. Стороны уведомляются о 
поверке доказательств и в том случае, 
когда она производится вне места су
дебного заседания. Если действие про
изводится в районе данного суда, сто
роны вызываются обычным порядком.

Г л а в а  XIV.

Обеспечение доказательств.

Ст. 123. Лица, имеющие основание 
опасаться, что представление необхо
димых для них доказательств сделается 
впоследствии невозможным или весьма 
затруднительным, могут просить суд 
об обеспечении этих доказательств, 
как во время производства дела, так 
и до пред'явлення иска.

Ст. 124. Просьба об обеспечении 
доказательств рассматривается тем по
стоянным народным судьей, в районе 
которого должны быть произведены 
действия по обеспечению доказа
тельств.

Ст. 125. Просьба об обеспечении 
доказательств должна заключать в
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1) суть та форму потрібних доказів;
2) зазначення обставин, шо їхнім 
ствердженням є ці докази; 3) підстава, 
шо через неї клопочуться про забез- 
печення доказів.

Арт. 126. В невідкладних випадках, 
а також у випадках, коли не можна 
встановити, на кого позивач може 
згодом подати позов, прохання про 
забезпечення доказів можна розгля
дати й забезпечення доказів можна 
переводити без виклику запізваної 
сторони.

Арт. 127. Ь ухвалі про припущення 
забезпечення доказів, суд зазначає 
порядок та спосіб його переведення. 
На ухвали народнього судді про при
пущення забезпечення доказів при
хатня скаога не припускається.

Р о з д і л  XV.

Окремі види доказів.

/. Виколи свідків.

Арт. 128. Викази свідків припу
скається в усіх випадках, крім тих, 
коли в законі для певних чинностей 
та відносин встановлено обов'язкову 
листовну форму.

Арт. 129. Ніхто не має права від
мовлятися віз свідчення на суді, за 
винятком випадків, коли подання по
трібних фактів споєднано з порушен
ням державної чи службової таємниці.

Арт. 130. В разі заяви сторони 
про заінтересованість свідка в наслід
ках справи або в разі особливих 
відносин між свідком та сторонами, 
суд має право не дозволити допиту
вати цього свідка

Арт 131. Сторона, що покликуєть- 
ся на свідка, пбов'язана зазначити ті 
обставини, шо їх він мусить ствер
дити, та його ім'я прізвище й місце 
осідку.

Арт. 132. Свідків допитується після 
попередження про відповідальність за 
неправдиві викази згідно з арт. 178 
Кримінального Кодексу.

Арт. 13з. Кожного свідка допи
тується окремо.

себе: 1) сущность и форму требуемых 
доказательств; 2) указание обстоятель 
ств, в подтверждение которых послу
жат эти доказательства; 3) основание, 
по которому испрашивается обеспече 
ние доказательств.

Ст. 126. В случаях, не терпящих 
отлагательства, а также в случаях, 
когда нельзя определить, к кому истец 
может впоследствии пред'явить иск. 
просьбы об обеспечении доказательств 
могут рассматриваться и обеспечение 
доказательств может производиться 
бе* вызова ответной стороны.

Ст. 127. В определении о допущении 
обеспечения доказательств суд ука
зывает порядок и способ его произ
водства. На определения народного 
судьи о допущении обеспечения дока
зательств частная жалоба не допу
скается.

Г л а в а  XV.

Отдельные виды доказательств.

/. ('аидетслъские показания.

Ст. 128. Свидетельские показания 
допускаются во всех случаях, кроме 
тех, когда закон для определенных 
действий и отношений устанавливает 
обязательную письменную форму.

Ст. 129. Никто не имеет права от
казываться от свидетельства на суде, 
за исключением случаев, когда со
общение требуемых фактов сопряжено 
с нарушением государственной или 
служебной тайны.

Ст. 130. В случае заявления сто
роны о заинтересованности свидетеля 
в исходе дела или в случае особых 
отношений между свидетелем и сто
роной, суд может не допустить допро
са этого свидетеля.

Ст. 131. Сторона, ссылающаяся на 
свидетеля, обязана указать те обсто
ятельства, которые он должен подтвер
дить, и обозначить его имя, фамилию 
и местожительство.

Ст. 132. Свидетели допрашиваются 
с предварением об ответственности 
за ложные показания по ст. 178 Уго 
ловного Кодекса.

Ст. 133. Каждый свидетель допра
шивается отдельно.
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Арт. 134. Свідки, шо не дали ше 
виказів, не можуть бути в залі засі
дання під час розгляду справи.

Арт. 135. Чергу допиту свідків 
установлює голова судового засідання.

Арт. 136. Кожний допитаний сві
док мусить лишатися на засіданні су
ду до закінчення допиту всіх свідків, 
коли суд не дозволить йому відійти 
раніш.

Арт. 137. Свідка можна допиту
вати в-друге на тому-ж чи на наступ
ному засіданні після його заяви, на 
прохання сторон або за ініціятивою 
суду.

Арт. 138. Суд має право призна
чити свідком вічнавічну ставку для по
яснення розбіжностей в їхніх вика
зах.

Лрт. 139. Свідків, шо мають міс
це постійного осідку по за містом 
або сільським районом Народнього Су
ду, шо в ньому розглядається справу, 
може допитувати на місці їхнього осід
ку, за дорученням суду, що розгля 
дає справу, член суду чи народній 
суддя в судовому засіданні, але в разі 
з'явлення на суд, що розглядає спра
ву, їх припускається до допиту.

Свідок, викликаний на суд по-за 
містом чи по-за сільським районом на
роднього суду, де він має місце осід
ку, має право вимагати допиту через 
Народній Суд свого району.

II. Листовні докам.

Арт. 140. Листовні докази, а саме: 
всілякі листовні акти, документи, ли
стування ділового й приватнього ха- 
рактеоу подають на суд самі сторони 
або їх може вимагати суд.

Арт. 141. Сторона, шо вимагає 
через суд від иншоі сторони або від 
особ, шо не беруть участи в справі 
подання документу, повинна докладно 
визначити вимаганий документ і за
значити підстави, шо через них вона 
вважає, що документ має противна 
сторона або ті особи, й обстави, що 
їх він може встановити.

Ст. 134. Свидетели, не давшие еще 
показания, не могут присутствовать 
в зале заседания во время разбора 
дела.

Ст. 135. Очередь допроса свидетелей 
определяется председательствующим 
в судебном заседании.

Ст. 136. Каждый допрошенный сви
детель должен оставаться в заседании 
суда до окончания допроса всех свиде
телей, если суд не позволит ему уда
литься раньше.

Ст. 137. Свидетель может быть 
вторично допрошен в том же или по
следующем заседании по собственному 
заявлению, по просьбе сторон или 
по инициативе суда.

Ст. 138. Суд может назначить сви
детелям очную ставку для раз'яснения 
разноречия в их показаниях.

Ст. 139. Свидетели, имеющие посто
янное жительство вне города или сель
ского участка Народного Суда, в ко
тором разбирается дело, могут допра
шиваться по месту жительства, по по
ручению суда, разбирающего дело, 
членом суда или народным судьей в 
судебном заседании, но, в случаях явки 
их в суд, разбирающий дело, до
пускаются к допросу.

Свидетель, вызванный в суд вне го
рода или сельского участка народного 
суда, в котором он имеет место жи
тельства, вправе требовать допроса 
через Народный Суд своего участка.

II. Письменные доказательства.

Ст. 140. Письменные доказательства, 
как-то: всякие письменные акты, до
кументы, переписка делового и част
ного характера представляются в суд 
самими сторонами или могут быть 
истребованы судом.

Ст. 141. Сторона, требующая через 
суд от другой стороны или от неуча
ствующих в деле лиц представления 
документа, должна подробно означить 
требуемый документ и указать осно
вания, по которым она предполагает, 
что документ находится у противной 
стороны или у этих лиц, и обстоятель
ства, которые могут быть им устано
влены.
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Арт. 142. Документи, вимагані су
дом від державних установ та приват- 
ніх особ, слід надсилати безпосередньо 
до суду. Суд має право видати сто
ронам свідоцтво на одержання доку
ментів. копій та всіляких довідок від 
державних установ та приватніх особ 
для подання судові.

Арт. 143. Згадані в попередньому 
артикулі установи та особи, шо не 
мають змоги в установлений судом 
термін подати вимаганий документ, 
обов‘язані повідомити про те суд, за
значивши причини. В разі непоааж- 
ности причини, а також в разі непо
відомлення. суд може оштрафувати 
згідно з арт. 52 цього кодексу

Арт. 144. Коли подання докумен
тів до суду є утруднене, наприклад, 
через їхню численність або в наслі
док того, що тільки їхня частина має 
значіння для суду, суд має право по
ставити вимогу подати належно за
свідчені витяги або оглянути доку
менти на місці.

Арт. 145. Документи, подані ин- 
шою мовою, ніж та, шо нею прова
диться судова дискусія, сторона му
сить подати з належним перекладом.

Арт. 146. Листовні документи мож
на заперечувати, за винятком випад
ків, спеціяльно зазначених у законі.

Арт. 147. Листовні документи вва
жаються за доказ і в тому разі, коли 
їх укладено з порушенням правил про 
гербовий збір, але суд, негайно після 
подання такого документу, складає 
ухвалу про стягнення з особ, шо нару
шили статута про гербовий збор, всіх 
належних зборів та штрафів. Цю по
станову можна оскаржити в приват- 
ньому порядкові (арт. 249).

П р и м і т к а .  Поданий документ, 
не виплачений гербовим сбором, без 
виплати гербовим збором, назад не 
видається.
Арт. 148. В разі заяви противної 

сторони, шо поданий до справи до
кумент є підроблений, сторона—по
давець цього документу має право,

Ст. 142. Документы, требуемые су
дом от государственных учреждений и 
частных лиц, направляются непосред
ственно в суд. Сторонам суд может 
выдать свидетельство на получение до
кументов, копий и всякого рода спра
вок от государственных учреждений и 
частных лиц для представления в суд.

Ст. 143. Упомянутые в предыдущей 
статье учреждения и лица, не имеющие 
возможности в установленный судом 
срок представить требуемый документ, 
обязаны известить об этом суд с ука
занием причины. В случае неуважи
тельности причины, а также в случае 
неизвещения, суд может наложить 
штраф, согласно ст. 52 настоящего 
Кодекса.

Ст. 144. Если представление в суд 
документов является затруднительным, 
например, вследствие их многочислен
ности или вследствие того, что .только 
часть из них имеет значение для суда, 
суд может потребовать представления 
надлежащим образом засвидетельство
ванных выписок или произвести осмотр 
документов на месте.

Ст. 145. Документы, представленные 
на ином языке нежели тот, на кото
ром происходит судоговорение, пред
ставляются стороною с надлежащим пе
реводом.

Ст. 146. Письменные доказательства 
могут быть оспариваемы, за исключе
нием случаев, особо в законе указан
ных.

Ст. 147. Письменные документы 
принимаются в доказательство и в 
том случае, когда они совершены с 
нарушением правил о гербовом сборе, 
но суд, немедленно по представлении 
такого документа, постановляет опре
деление о взыскании с лиц, нарушив
ших Устав о гербовом сборе, всех 
следуемых сборов и штрафов. Это по
становление может быть обжаловано 
частном порядке (ст. 249).

П р и м е ч а н и е .  Представленный 
документ, не оплаченный гербовым 
сбором, без оплаты гербовым сбо
ром обратно не выдается.
Ст. 148. В случае заявления про

тивной стороны, что представленный к 
делу документ является подложным, 
представившая документ сторона мо-
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відмовитись від користування ним, як 
доказом у справі, просити суд прова
дити далі розгляд справи на підставі 
инших доказів.

Арт. 149. Коли на вимогу сторони, 
що подала запідозрений документ (арт. 
148), такий залишається в справі яко 
доказ, то сторона, що заявила про 
підробку документу, обов’язана в 
установлений судом термін подати 
докази його підробки.

Арт. 150. В разі заяви про під
робку документа, суд, шо розглядає 
цивільну справу, провадить перевірку 
оригінальности документу одним з та
ких способів:

а) шляхом освідчення документу та 
порівняння його з иншими докумен
тами;

б) шляхом допиту свідків, зазначе
них в документі, або що на них по- 
кликуються сторони, а рівно ж ви
кликаних судом за його ініціятивою;

в) шляхом порівняння письма та 
підпису на запідозреному документі 
тої ж особи на инших безсумнівних 
документів;

г) шляхом експертизи.
Арт. 151. Коли суд переконається в 

підробленні документу, він усовує його 
з числа доказів і порушує справу в 
кримінальному порядкові.

Р о з д і л  XVI.

Про експретизу та огляд на місці.

Арт. 152. Для з'ясування питань, шо 
виникають під час розгляду справи та 
потрібують фахових знань, суд має 
право призначити експертів.

Арт. 153. Сторони мають право від
водити особ, намічених експертами, на 
тих самих підставах, що й свідків.

Арт. 154. В ухвалі про призначення 
експертів належить зазначати, на які 
обставини потрібні їхні висновки.

Арт. 155. Експерти дають свої ви
сновки словесно або листовно, від 
уподоби суду. Словесні висновки за
писується до протоколу їх підписує 
експерт. В разі давання листовного

жет, отказавшись от пользования им, 
как доказательством по делу, просить 
суд продолжить рассмотрение дела на 
основании иных доказательств.

Ст. 149. Если по требованию сто
роны, представившей заподозренный 
документ (ст. 148), таковой оставля
ется в деле в качестве доказатель
ства, то сторона, заявившая о подлож
ности документа, обязана в устано
вленный судом срок представить дока
зательства подложности документа.

Ст. 150. В случае заявления о под
ложности документа суд, рассматри
вающий гражданское дело, производит 
поверку подлинности документа од
ним из следующих способов:

а) путем освидетельствования доку
мента и сравнения его с другими до
кументами;

б) путем допроса свидетелей, ука
занных в документе, или на которых 
ссылаются стороны, а равно вызванных 
судом по своей инициативе;

в) путем сличения почерка и под
писи на заподозренном документе с 
подписью того же лица на других 
бесспорных документах;

г) путем экспертизы.
Ст. 151. В случае, если суд придет 

к убеждению в подложности докумен
та, он устраняет его из числа дока
зательств и возбуждает дело в уголов
ном порядке.

Г л а в а  XVI.

Об зкспертизе и осмотре на месте.

Ст. 152. Для раз"яснения возни
кающих при разборе дела вопросов, 
требующих специальных познаний, 
суд может назначить экспертов.

Ст. 153. Стороны могут пред'являть 
отвод лиц, намеченных в качестве 
экспертов, на тех же основаниях, как 
и свидетелей.

Ст. 154. В определении о назначе
нии экспертов должно быть указано, 
по каким обстоятельствам требуется 
их заключение.

Ст. 155. Эксперты дают свои за
ключения устно или письменно, по 
усмотрению суда. Устные заключения 
заносятся в протокол и подписываются 
экспертом. В случае дачи письменного
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висновку суд має право зобов'язати 
експертів дати словесне пояснення 
свого висновку.

Арт. 156. Експерти за-для з'ясування 
істотних за для них обставин, мають 
право ставити запитання сторонам та 
свідкам і брати участь у місцевому 
огляді та перевірці доказів.

Арт. 157. Ухвали експертів по
винні мати в собі обгрунтування всіх 
висновків.

Арт 158. В разі потреби доповнити 
дослід чи пояснити висновки експер
тів, а також в разі суперечности ви
сновків кількох експертів, суд має 
право поставити вимогу до них по
дати додаткові пояснення, або ж при
значити инших експертів.

Арт. 159. Експертизу провадять на 
суді чи по-за судом, коли то потрібно 
з характеру досліду або коли грудно 
приставити об'єкт досліду на суд.

Арт. 160. Огляд на місці суд пере
водить або в цілому складі, або сам 
голова судового засідання.

Арт. 161. На місцевому огляді бу
вають присутні сторони, коли вони 
з'являться.

Арт. 162. Про місцевий огляд та 
переведені під час огляду чинности 
складається протокола, якого підпису
ють всі особи, що беруть участь в 
огляді. До протоколу додається разом 
з описом усі складені чи порівнені 
під час огляду плани, рисунки, знім
ки й т. ин.

Р о з д і л  XVII-

Лро участь у процесі декількох позива
чів або запізнаних та про участь третіх 

особ.

Арт. 163. Позов можуть подати 
спільно декілько позивачів або до де
кількох запізнаних.

Арт. 164. Кожний з позивачів або 
з запізваних у відношенні до другої 
сторони виступає в процесі самостій
но, і чинности одного з учасників у 
позові на суді не йдуть на користь чи 
на шкоду инши.м, за винятком позовів, 
що випливають з солідарних зобов'я- 
яянц.

заключения эксперты могут быть обя
заны судом дать устное раз'яснение 
своего заключения.

Ст. 156. Эксперты для выяснения 
интересующих их обстоятельств могут 
задавать вопросы сторонам и свиде
телям и участвовать в местном осмо- 
тре и проверке доказательств.

Ст. 157. Заключение экспертов 
должно содержать в себе обоснование 
всех выводов.

Ст. 158. В случае необходимости 
дополнить исследование или раз яснить 
заключение экспертов, а также в слу
чае противоречия заключения несколь
ких экспертов, суд может потребовать 
от них дополнительных об‘яснений, 
или же назначить других экспертов.

Ст. 159. Экспертиза производится 
в суде или Ене суда, если это необхо
димо по характеру исследования или 
в силу затруднительности доставить 
предмет исследования в суд.

Ст. 160. Осмотр на месте произво
дится судом либо в полном составе, 
либо председательствующим в судебном 
заседании.

Ст. 161. При местном осмотре при
сутствуют стороны, если они явятся.

Ст. 162. О местном осмотре и со
вершенных во время осмотра действи
ях составляется протокол, подписы
ваемый всеми участвующими в осмотре 
лицами. К протоколу прилагаются 
вместе с описью все составленные или 
сличенные при осмотре планы, чер
тежи, снимки и т. п.

Г л а в а  XVII.

Об участии в процессе нескольких истцов 
или ответчиков и об участии третьих лиц.

Ст. 163. Иск может быть пред'явлен 
совместно несколькими истцами или 
к нескольким ответчикам.

Ст. 164. Каждый из истцов или 
ответчиков по отношению к против
ной стороне выступает в процессе са
мостоятельно, и действия одного из 
соучастников по иску на суде не слу
жат ни в пользу, ни вп вред осталь
ным, за исключением исков, вытека
ющих из солидарных обязательств.
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Арт. 165. Співучасники мають право 
доручити провадити справу одному зі 
співучасників, навіть коли-б він вза
галі і не мав права на переведення 
чужих справ.

Арт. 166. Коли під час переведення 
справи виявиться, що позов подала 
не та особа, що має право на даний 
позов, або не де тієї особи, що має 
бути по ньому запізвана, то суд має 
право, не припиняючи справи, дозво
лити замінити першого позивача або 
запізваного, що вибувають зі справи, 
належним позивачем або запізваного.

Арт. 167. Позивач і Запізваний ма
ють право притягати на свій бік тре
тіх особ, коли присуд в справі може 
створити для останніх права та обов'яз- 
ки по відношенню до одної якоїсь 
сторони.

Арт. 168. Треті особи мають право 
втручатися в справу на боці позивача чи 
запізваного, коли присуд у справі 
може створити для них права та 
обов'язки по відношенню до будь- 
якої зі сторон.

Арт. 169. Треті особи, що мають 
самостійні права на об'єкт спору, втру
чаються в справу шляхом подання по
зову на загальних підставах до одної 
з позовних сторон або до обох разом.

Арт. 170. Клопотання сторон про 
притягнення третіх особ та заяви тре

тіх особ про втручання в справу на 
боці позивача або запізваного повинні 
мати в собі точні вказівки на підстави, 

що через них третіх особ належить 
притягти або припустити до справи.

Арт. 171. Подання самостійних по
зовів третіх особ до сторон, а також 
втручання третіх особ до проваджуваної 
справи дозволяється в увесь час пере
ведення аж до складення ухвали ка
саційною інстанцією. Притягнення 
третіх особ дозволяється тільки до 
складення присуду по суті."

Арт. 172. Коли підчас переведення 
справи виявиться, що в її наслідках 
заінтересована державна установа чи 
підприємство, що не бере участи в 
справі, суд обов'язаний повідомити 
про проваджувану справу державну

Ст. 165. Соучастники могут пору
чить ведение дела одному из соучаст
ников, хотя бы он вообще и не имел 
права ведения чужих дел.

Ст. 166. Если во время произвол 
ства дела обнаружится, что иск пред‘- 
явлен не тем лицом, которое имеет 
право на данный иск, или не к тому 
лицу, которое отвечает по нему, то 
суд может, не прекращая дела, до 
пустить замену выбывающего из дел? 
первоначального истца или ответчика 
надлежащим истцом или ответчиком.

Ст. 167. Истец и ответчик могут 
привлекать на свою сторону третьих 
лиц, если разрешение по делу может 
создать для последних права и обя
занности по отношению к одной из 
сторон.

Ст. 168. Третьи лица могут всту
пать 8 дело на стороне истца или 
ответчика, если решение по делу мо
жет создать для них права и обязан
ности по отношению к одной из 
сторон.

Ст. 169. Третьи лица, имеющие са
мостоятельные права на предмет спо
ра, вступают вдело путем пред'явлення 
иска на общих основаниях к одной 
из тяжущихся сторон или к обоим 
вместе.

Ст. 170. Ходатайства сторон о 
привлечении третьих лиц и заявления 
третьих лиц о вступлении в дело на 
стороне истца или ответчика должны 
содержать в себе точные указания 
на основания, по которым третьи ли
ца должны быть привлечены или допу
щены к делу.

Ст. 171. Пред'явленнесамостоятель
ных исков третьих лиц к сторонам, а 
также вступление третьих лиц в про
изводящееся дело, допускается во все 
время производства впредь до выне
сения определения кассационной ин
станцией. Привлечение третьих лиц 
допускается лишь впредь до вынесе
ния решения по существу.

Ст. 172. Если во время производ
ства дела обнаружится, что в исходе 
его заинтересовано государственное 
учреждение или предприятие, не при
нимающее участия в деле, суд обязан 
известить о производящемся деле го-
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установу чи державне підприємство, 
а також і прокурорський догляд.

Арт. 173. Коли суд переводить 
де кілько справ, шо в них беруть участь 
тіж самі особи на стороні позивачачи 
запізваного, суд має право з'єднати ці 
справи в одне переведення і постано
вити спільно розглядати ці справи.

Р о з д і л  XVIII.

Складення присудів.

Арт. 174. Прікуд складається біль
шістю голосів. Ніхто з суддів не має 
права утримуватися від подання свого 
голосу. Кожний суддя має право до
дати до справи свою особисту думку.

П р и м і т к а .  При складанні при
суду в особливій кімнаті (нарадчій)

ніхто не має права бути присутнім.
окрім складу суду в даній справі.

Арт. 175. Складений присуд викладає 
в листовній формі голова чи один зі 
складу суддів й його підписують всі 
судді.

Арт. 176. Складений присуд мусить 
містити в собі: а) час складення, б) склад 
суду та назви позовників, в) зазна
чення об‘єкту змагання, г) підстави 
присуду та закони, шо ними суд керу
вався, д) зміст складеного в справі 
присуду та порядок його виконання,
е) порядок оскарження, ж) росподіл 
судових видатків.

Арт. 177. В виїмкових випадках, 
коли справа є складна й виготовання 
присуду потрібує багато часу або по
передньої підготовки, суд має право, 
після особливої ухвали, оголошуваної 
привселюдно, відкласти оголошення 
присуду на термін не довший від трьох 
днів. •

Арт. 178. Складений судовий при
суд оголошується привселюдно в 
імени УСРР.

Коли через непередбачені обставини 
хтось з членів суду не може підписати 
присуду, то про це робиться заува
ження за підписом голови.

сударственное учреждение или госу
дарственное предприятие, а также и 
прокурорский надзор.

Ст. 173. Если в суде производится 
несколько дел, в которых участвуют 
одни и те же лица на стороне истца 
или ответчика, суд может соединить 
эти дела в одно производство и по
становить о совместном разборе этих 
дел.

Г л а в а  XVIII.

Вынесение решений.

Ст. 174. Решение постановляется 
большинством голосов. Никто из су
дей не может воздержаться от по
дачи своего голоса. Каждый судья мо
жет приложить к делу свое особое 
мнение.

П р и м е ч а н и е -  При постановле
нии решения в особой комнате (сове
щательной) никто не должен присут
ствовать, кроме состава суда по дан
ному делу.
Ст. 175. Постановленное решение 

излагается в письменной форме пред
седателем или одним из состава судей 
и подписывается всеми судьями.

Ст. 176. Постановленное решение 
должно содержать в себе: а) время 
постановления, б)состав суда и наиме
нование тяжущихся, в) указание пред
мета спора, г) основания решения и 
законы, которыми суд руководствовал
ся, д) содержание вынесенного по делу 
решения и порядок его исполнения,
е) порядок обжалования, ж) распре
деление судебных издержек.

Ст. 177. В исключительных случаях, 
если в силу сложности дела изгото
вление решения требует продолжи
тельного времени или предваритель
ной подготовки, суд может, по осо
бому определению, публично обделя
емому, отложить об'явление решения, 
на срок не свыше трех дней.

Ст. 178. Постановленное судебное 
решение об'является публично именем 

УССР.
Если в силу непредвиденных обсто

ятельств кто либо из членов суда не 
может подписать решения, то об этом 
делается отметка за подписью предсе
дателя.
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Арт. 179. Коли розмір позовних 
вимог не обгрунтовано раніш укладе
ною угодою сторон або не встановлено 
законним порядком (вексель, договір, 
тарифи й т. д.), то суд, складаючи 
присуд в справі, в залежності від з'я
сованих на суді обставин, має право 
перейти межі вимог, заявлених пози
вачем.

Арт. 180. Коли присуджено пере
дати майно натурою або перевести 
певні чинности, суд зазначає в самому 
присуді термін для виконання присуду.

Арт. 181. Кожна зі сторон, на про
тязі сьомії днів від дня ухвали 
присуду, має право просити суд про 
складення додаткового присуду в разі:
а) коли після якоїсь позовної вимоги, 
шо про неї сторони подавали докази 
та давали пояснення, не складено при
суду суду та б) коли суд, розвязавши 
питання про право, не зазначив точно 
розміру присудженого стягнення або 
речі, шо підлягає переданню або випра
вленню.

Арт. 182. При складанні присуду, 
суд, встановлюючи порядки виконання 
присуду, має право відстрочити або 
розстрочити його виконання,виходячи 
з майнового становища сторон або з 
инших обставин справи.

Арт. 183. Коли присуд складено на 
користь або проти декількох учас
ників процесу суд зазначає—в якій 
мірі присуд стосується до кожного з 
них і чи є відповідальність або право- 
стягнення солідарні.

Арт. 184, Присуд складають тільки 
судді, шо брали участь у засіданні, де 
закінчено розгляд справи.

Арт. 185. З'ясовання і тлумачення 
присудів належить судові, що розвязав 
справу. Подання прохань про витлу
мачення присудів ніяким терміном не 
обмежено, коли присуд ще не вико
нано або він не втратив чинности через 
сплив трьохрічного задавнення.

Ст. 179. Если размер исковых требо
ваний не основан на ранее состоявшем
ся соглашении сторон или не опреде
лен законным порядком (вексель, дого
вор, тарифы и т. п.), то суд, вынося 
решение по делу, в зависимости от вы
яснившихся на суде обстоятельств, мо
жет выйти за пределы заявленных 
истцом требований.

Ст. 180. В случае присуждения к 
передаче имущества натурой или к 
совершению определенных действий, 
суд указывает в самом решении срок 
для исполнения решения.

Ст. 181. Каждая из сторон, в те
чение семи дней со дня вынесения ре
шения, может просить суд о постано
влении дополнительного решения 8 
случае: а) если по какому-либо иско
вому требованию, по коему стороны 
представляли доказательства и давали 
об'яснения, не последовало решения 
суда и б) если суд, разрешив вопрос 
о праве, не указал в точности размера 
присужденного взыскания или пред
мета, подлежащего передаче или 
истребованию.

Ст. 182. При постановлении реше
ния, суд, определяя порядок исполне
ния решения, может отсрочить или 
рассрочить его исполнение, исходя из 
имущественного положения сторон или 
иных обстоятельств дела.

Ст. 183. Если решение состоялось 
в пользу или против нескольких со
участников процесса, суд указывает, 
в какой доле решение относится к 
каждому из них, и является ли от
ветственность или право взыскания 
солидарными.

Ст. 184. Решения постановляются 
только судьями, участвовавшими в 
заседании, в котором закончено раз
бирательство дела.

Ст. 185. Раз'яснение и толкование 
решений принадлежит суду, которым 
решено дело. Подача просьб об истол
ковании решений никаким сроком не 
ограничена, если решениееше не при
ведено в исполнение или не утратило 
силы вследствие истечения трехлетней 
давности.
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Р о з д і л  X I X .

Про видання виконавчих лисіів.
Арт. 186. Присуд суду набуває чин

ности і підлягає виконанню з менту 
закінчення терміну на оскарження 
присуду в касаційному порядкові 
(арт. 238), а коли подано касаційну 
скаргу, то з менту розвязання спра
ви касаційною інстанцією.

Арт. 187. Суд, шо склав присуд, 
має право дозволити попереднє вико
нання присуду в таких випадках: 
1) при позавічних присудах, 2) коли від 
затримання виконання присуду може 
статися значна шкода для сторони, 
шо на її користь присуд складено,
3) коли є підстави гадати, шо вико
нання присуду згодом може стати 
неможливе або дуже утруднене, 4) коли 
присуд угрунтовано на доказах і 
юридичних положеннях остільки без
сумнівних. шо скасування присуду 
вишою інстанцією є мало ймовірне.
5) в инших випадках, за проханням 
сторони, шо на її користь складено 
присуд, при умові надання нею забез
печення збитків противної сторони 
на випадок скасування присуду.

Ч. 16-17 Арт. 156

Попереднє виконання не припуска
ється: а) в справах, шо в них запізваним 
є державні установи або державні 
підприємства, за винятком позовів 
про заробітню плату, б) коли попе
реднє виконання може спричинитися 
до таких змін в майні, шо після того 
повернути його в попередній стан при 
скасуванні присуду стає цілковито 
неможливе або дуже утруднене.

В разі порушення питання про по
переднє виконання, суд пропонує за- 
пізваному дати свої пояснення в справі 
про припущення попереднього вико
нання та про потребу його розстрочки.

П р и м і т к а .  В справах про за
робітню плату та про аліменти по
переднє виконання є обов'язкове 
в межах сум, потрібних на прожиток 
позивача.

Г л а в а  XIX.

О выдаче исполнительных листов.
Ст. 186. Решение суда вступает в 

силу и подлежит исполнению с мо
мента истечения срока на обжалова
ние решения в кассационном порядке 
(ст. 238), если же подана кассационная 
жалоба, то с момента разрешения 
дела кассационной инстанцией.

Ст. 187. Суд, постановивший реше
ние, может допустить предварительное 
исполнение решения в следующих слу
чаях: 1) при заочных решениях,
2) когда от замедления исполнения 
решения может последовать значи
тельный ущерб для стороны, в поль
зу которой решение постановлено,
3) когда есть основание предполагать, 
что исполнение решения впоследствии 
окажется невозможным или крайне 
затруднительным, 4) когда решение 
основано на доказательствах и юриди
ческих положениях столь бесспорных, 
что отмена решения высшей инстан
цией представляется мало вероятной,
б) в иных случаях, по просьбе сторо
ны, в пользу которой постановлено 
решение, при условии предоставления 
ею обеспечения убытков противной 
стороне на случай отмены решения.

Предварительное исполнение не до
пускается: а) по делам, в которых от
ветчиком являются государственные 
учреждения или государственные пред
приятия, за исключением исков о за
работной плате, б) когда предвари
тельное исполнение может иметь сво
им последствием такие изменения в 
имуществе, после которых приведение 
последнего в прежнее состояние при 
отмене решения становится невозмож
ным или крайне затруднительным.

В случае возбуждения вопроса о 
предварительном исполнении, суд пред
лагает ответчику дать свои об'яснения 
по вопросу о допущении предвари
тельного исполнения и о необходи
мости рассрочки такового.

П р и м е ч а н и е .  По делам о зара
ботной плате и об алиментах предва
рительное исполнение обязательно 
в пределах сумм, необходимых для 
существования истца.

№ 16-17 . Ст. 156
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Арт. 188. Щоб виконати судовий 
присуд або ухвалу про забезпечення 
позову, на прохання сторони, суд ви
дає виконавчого листа.

Арт. 189. Коли на підставі скла
деного присуду належить передати 
майно, що знаходиться в кількох 
місцях, або коли присуд складено на 
користь кількох позивачів або проти 
кількох запізваних, суд має право на 
прохання стягувачів видати кілька 
виконавчих листів, точно визначивши 
ту частину присуду, що ЇЇ згідно з 
даним листом належить виконати.

Арт. 190. Замісць загубленого ори* 
гіналу виконавчого листа суд, що склав 
присуд, має право видати дублікат; 
прохання про видання дублікату роз
глядається з викликом сторін.

ЧАСТИНА ТРЕТЯ.

Особливі переведення.
Р о з д і л  XX.

Засади.

Арт. 191. До особливих переведень 
належать справи: а) про майно, за
лишене небіжчиками; б) про подання, 
третейські записи та присуди, в) про 
подання до суду річей зобов'язан
ня (депозит), г) про видавання судо
вих наказів по актах, д) про розводи, 
про позови, на утримання та про 
встановлення прізвищ дітей, е) про 
встановлення обставин, що від них 
залежить виникнення публичних прав 
громадян, ж) про звільнення від вій
ськової служби через релігійні пере
конання, з) по скаргах на чинности 
нотарів.

Арт. 192. Справи особливого пере
ведення розглядає народній суддя пер
сонально в пу*личчих судових засідан
нях з перевіркою доказів та з викли
ком заінтересованих осіб, коли вони 
потрібні, опріч справ, передбачених в 
розділах XXIV, XXVI та XXVII цього 
Кодексу.

Арт. 193. Коли при розгляді справи, 
заінтересована особа роспочне спір, 
то суддя має право припинити особ-

Ст. 188. Для приведения в исполне
ние судебного решения или определе
ния об обеспечении иска по просьбе 
стороны, суд выдает исполнительный 
лист.

Ст. 189. Если по состоявшемуся 
решению подлежит передаче имуще
ство, находящееся в нескольких местах, 
или если решение состоялось в поль
зу нескольких истцов или против не
скольких ответчиков, суд может по 
просьбе взыскателей выдать несколько 
исполнительных листов с точным обо
значением той части решения, которая 
по данному листу подлежит исполне
нию.

Ст. 190. Взамен утерянного под
линника исполнительного листа суд, 
постановивший решение, может выдать 
дубликат; просьба о выдаче дубликата 
рассматривается с вызовом сторон.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

Особые производства.
Г л а в а  XX.

Общие положения.

Ст. 191. К делам особого произ
водства относятся дела: а) об иму
ществе, оставшемся после умерших,
б) о третейских записях и решениях,
в) о внесении в суд предметов обяза
тельства (депозит), г) о выдаче судеб
ных приказов по актам, д) о разводах, 
об исках о содержании и об устано
влении фамилии детей, е) об установле
нии обстоятельств, от наличия которых 
зависит возникновение публичных прав 
граждан, ж) об освобождении от воен
ной службы по религиозным убежде
ниям, з) по жалобам на действия но
тариусов.

Ст. 192. Дела особого производства 
рассматриваются народным судьей еди
нолично в публичных судебных засе
даниях с поверкой доказательств и с 
вызовом заинтересованных лиц, если 
таковые понадобятся, за из'ятием дел, 
предусмотренных главами XXIV, XXVI 
и XXVII настоящего Кодекса.

Ст. 193. Если при рассмотрении де
ла будет возбужден спор заинтересо
ванным лицом, то судья может прекра-
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ливе переведення, надаючи сторонам 
можливість перевести справу в загаль- 
нопозовному порядкові.

Р о з д і л  XXI.
Про судові накази в справах майна, 

залишеного небіжчиками.
Арт. 194. В разі, коли суддя визнає 

за потрібне призначити переховувача 
залишеного небіжчиком майна, він 
призначає його переважно з числа 
наявних спадкоємців.

Арт. 195. В разі потреби народній 
суддя видає наказа про видання з 
майна, залишеного небіжчиком, сум на 
покриття витрат: а) на поховання, 6) на 
утримання осіб, що'.були на утриманні 
небіжчика, в) на зобов'язання небіж
чика, шо випливають з колективних 
та трудових договорів, г) на перехо
вування майна та д) на заряд ним.

Арт. 196. Після спливу шости- 
місячного терміну, зазначеного в 
арт. арт. 430 та 433 Цивільного Ко
дексу. народній суддя, на прохання 
заінтересованих осіб, складає ухвалу, 
що ним засвідчує перехід спадшинного 
майна до відповідних осіб або установ. 
В ухвалі належить зазначити до якого 
майна, на яку суму, в якій частині 
його та хто саме є спадкоємцем 
та в якому розмірі припадають на 
кожного податки на спадщину.

Арт. 197. Копію цієї ухвали (арг.196) 
подається до губерніяльного фінан
сового відділу й видається заінте
ресованим особам лите після подання 
ними поквіток про внесення або роз
строчку приналежних з них податків.

Арт. 198. Особи, шо мають пре
тензії до спадкодавця, мають право 
звернутися до Народнього Суду, що в 
його районі залишено .спадщину, з 
проханням вжити заходів на забез
печений задоволення їхніх вимог.

Р о з д і л  XXII.
Про третейські записи та присуди.

Арт. 199. Коли сторони погоджу
ються, шоб їхні суперечки ПО ЦИВІЛЬ-

тить особое производство, предоста
вляя сторонам возможность разо
браться в общеисковом порядке.

Г л а в а  XXI.
0 распоряжениях суда по имуществу, 

оставшемуся после умерших.
Ст. 194. В случае, если судья при

знает необходимым назначить храни
теля к оставшемуся после умершего 
имуществу, таковой назначается им 
преимущественно из числа наличных 
наследников.

Ст. 195. В случае надобности на
родный судья делает распоряжение о 
выдаче из имущества, оставшегося по
сле умершего, сумм на покрытие рас
ходов: а) по погребению, б) по содер
жанию лиц, находившихся на ижди
вении покойного, в) по обязатель
ствам умершего, вытекающим из кол
лективных и трудовых договоров, г) по 
хранению имущества и д) по управле
нию им.

Ст. 196. По истечении шестимесяч
ного срока, указанного в ст. ст. 430 
и 433 Гражданского Кодекса, народный 
судья, по просьбе заинтересованных 
лиц, выносит определение, коим удо
стоверяет переход наследственного 
имущества к соответствующим лицам 
или учреждениям. В определении ука
зывается, какому имуществу, на какую 
сумму, в каких долях и кто именно явля
ется наследником, и в каком размере 
причитаются с каждого из наследников 
наследственные пошлины.

Ст. 197 Копия этого определения 
(ст. 196) сообщается в губернский фи
нансовый отдел и выдается заинтере
сованным лицам лишь по представле
нии ими квитанции о взносе или рас
срочке причитающейся с них пошлины.

Ст. 198. Лица, имеющие претензии 
к наследодателю, вправе обратиться 
к Народному Суду, в районе которого 
открылось наследство, с просьбой о 
принятии мер, обеспечивающих удо
влетворение их требований.

Г л а в а  XXII.

0 третейских записях и решениях.
Ст. 199. Соглашение сторон о раз

боре их спора по гражданскому праву
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йому праву розглядав Третейський 
Суд (третейський запис), то таке по
годження набуває чинности лише 
після того, як відповідний народній 
суддя зробить напис на третейському 
записові про його реєстрацію.

П р и м і т к а .  Розгляд трудових 
конфліктів в порядкові третейського 
переведення належить провадити 
згідно з правилами, передбаченими 
законодавством про працю.

Арт. 200. Судові податки в спра
вах, які провадять Третейські Суди, 
належить стягати при написі народ- 
г.ього суду на третейському записі в 
половинному розмірі.

Арт. 201. Все діловодство Третей
ського Суду після того закінчення на
лежить подавати на переховання до 
Пароднього Суду, що в його районі 
Третейський Суд відбувався. В разі 
потреби в виконанні присуду примусо
вим порядком, народній суддя видає 
виконавчого листа з додержанням 
правил, установлених у розділі XIX 
цього Кодексу.

Арт. 202. Видаючи виконавчого 
листа, народній суддя пересвідчується, 
що присуд складено відповідно до ви
мог, установлених для Третейських 
Судів, і загалом не суперечить законові.

Арт. 203. На відмову народнього 
судді видати виконавчого листа, мож
на подавати, приватну скаргу до Гу- 
берніяльного Суду (арт. 249).

Р о з д і л  XXIII.

Про внесення до суду річей зобов я-
зання (депозит).

Арт. 204. В депозит суду можна 
вносити гроші, цінні папери та 
коштовності з тим, що їх вно
ситься безпосередньо не до Народнього 
Суду, а до фінансового відділу з одер
жанням поквитки яку, й подається до 
Народнього Суду.

Арт. 205. Поквитки фінансового від
ділу вноситься до Народнього Суду в 
місці виконання зісловесною чи листов
ною заявою, де належить зазначити: 
а) назву та адресу подавця; б) назву 
та останню відому адресу особи, шо

Третейским Судом (третейская запись) 
вступает в силу лишь после того, как 
соответственный народный судья сде
лает надпись на третейской записи о 
ее регистрации.

П р и м е ч а н и е .  Рассмотрение тру
довых конфликтов в порядке тре
тейского разбирательства произво
дится по особым правилам, преду
смотренным законодательством о 
труде.
Ст. 200. Судебные пошлины по де

лам, производящимся в Третейских 
Судах, взимаются при надписи народ
ного судьи на третейской записи в 
половинном размере.

Ст. 201. Все делопроизводство Тре
тейского Суда по его окончании пред
ставляется в Народный Суд, в районе 
коего Третейский Суд происходил, для 
хранения. В случае надобности в при
ведении решения в исполнение при
нудительным порядком, народный судья 
выдает исполнительный лист с соблю
дением правил, установленных в главе 
XIX настоящего Кодекса.

Ст. 202. При выдаче исполнитель
ного листа, народный судья удостове
ряется, что решение вынесено в со
ответствии с требованиями, устано
вленными для Третейских Судов, и 
вообще не противоречит закону.

Ст. 203. На отказ народного судьи 
в выдаче исполнительного листа мо
жет быть подана частная жалоба в 
Губернский Суд (ст. 249).

Г л а в а  XXIII.

0 внесении в суд предметов обязательств 
(депозит).

Ст. 204. В депозит суда могут 
быть внесены деньги, ценные бумаги и 
драгоценности, при чем они не вносятся 
непосредственно в Народный Суд. а н 
Финансовый отдел с получением кви
танции, которая представляется в На
родный Суд.

Ст. 205. Квитанция Финансового 
отдела вносится в Народный Суд по 
месту исполнения при устном или 
письменном заявлении, в котором долж
но быть обозначено: а) наименова
ние и адрес вносящего, 6) наименова-

383



Ч. 16-17 Арт. 156 № 16-17 Ст. 156

для неї робиться внесок; в) підстави 
й розрахунок, що з нього зроблено 
внесок; г) причини неможливости без
посередньо виконати зобов'язання. До 
того належить додати збори, потрібні 
на виклик кредитора.

Арт. 206. Народній суддя, не пере
віряючи підстав внеску, робить напис 
на поданому до нього листовному 
зобов'язанні про наступний внесок з 
зазначенням його часу, а потім ого
лошує про зроблений внесок особі, 
шо на її користь внесок зроблено в 
порядкові, встановленому для виклику 
запізваних.

Арт. 207. Питання про видання 
внеску за призначенням, розвязує 
народній суддя, коли з'явиться особа, 
що для неї внесок призначено та 
буде подано документа, що стверджує 
право на одержання депозиту.

Арт. 208. пересвідчившись в особо
вості запізраного й перевіривши відпо
відні документи, народній суддя скла
дає постанову про видання депозиту.

П р и м і т к а  Видаючи депозит,
фінансовий відділ робить про те

напис на поданому документі.

Арт. 209. Заперечення проти пра
вильности внесення або відмову від 
приняття можна розглядати лише в 
загальнопозовному порядкові.

Р о з д і л  XXIV.

Про видання судових наказів по актах.

Арт. 210. Судових наказів вжива
ється до грошових стягнень та до 
вимог про повернення або передання 
майна, основаних на: а) спротесто- 
ваних векселях, б) актах, що для 
них установлено обов'язковий порядок 
вчинення або засвідчення, при усилові 
його додержання, в) мирових всіля
кого роду, переведених у судовому 
порядкові; г) угодах про розмір утри
мання дітям та дружині, укладених 
у порядкові, передбаченому відповідним 
законам, д) розрахункових книжках 
на заробітню плату.

ниє и последний известный адрес 
лица, для которого делается взнос, 
в) основание и расчет, по коему дела
ется взнос, г) причины невозможности 
непосредственного исполнения обяза
тельства. При этом прилагаются сборы, 
необходимые на вызов кредитора.

Ст. 206. Народный судья, не входя 
в поверку оснований взноса, делает 
надпись на представленном ему пись
менном обязательстве о последовавшем 
взносе с указанием времени такового, 
а затем об’являет о сделанном взносе 
лицу, в пользу которого взнос учинен 
порядком, установленным для вызова 
ответчиков.

Ст. 207. Вопрос о выдаче взноса по 
назначению разрешается народным 
судьей по явке лица, для которого 
взнос предназначен, и по представле
нии документа, удостоверяющего пра
во на получение депозита.

Ст. 208. По удостоверении лично
сти получателя и поверке соответству
ющих документов, народный судія 
выносит постановление о выдаче де
позита.

П р и м е ч а н и е .  При выдаче депо
зита, финансовый отдел делает о 
том надпись на представленном до
кументе.
Ст. 209. Возражения против пра

вильности внесения или отказ от при
нятия могут быть обсуждаемы лишь в 
обще исковом порядке.

Г л а в а  XXIV.

0 выдаче судебных приказов по актам.

Ст. 210. Судебные приказы при
меняются ко взысканиям денег и тре
бованиям о возврате или передаче 
имущества, основанным на: а) проте
стованных векселях, б) актах, для ко
торых установлен обязательный нота- 
риальньГС порядок совершения или за
свидетельствования, при условии его 
соблюдения, в) мировых сделках вся
кого рода, совершенных судебным по 
рядком, г) соглашениях о размере со
держания детям и супругу, заключен
ных в порядке, предусмотренном со
ответствующим законом, д) расчетных 
книжках на заработную плату.
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Арт. 211. Судових наказів не ви
дається: 1) коли вимогу поставлено 
до державної установи чи до держав
ного підприємства, 2) коли з дня на
стання правіжного терміну минуло 
більше місяця, 3) коли для встановлення 
прав прохача на подання вимоги треба 
подати додаткові докази, 4) коли відпо
відальність заборгованого не випливає 
з самого тексту подаваних документів,
5) коли виконання забов'язання, шо 
на ньому основано вимогу, поставлено 
в самому документі в залежність від 
умов що їхню наявність належить 
перед тим довести.

Арт. 212. Подаючи заяву про стя
гнення належить додати: а) оригінальні 
документи, на підставі яких подається 
вимогу, з їхніми коп,ями, засвідченими 
підписом заявника, б) належні судові 
податки та збори.

П р и м і т к а .  Судові податки ви
плачується в розмірі четвертини по
датків, установлених для загального 
позовного порядку, суми, зазначе
ної в проханні про видання судового 
наказу.
Арт. 213. Прохання про видання 

судового наказу подається, незалежно 
від суми стягнення, до Народнього 
Суду в місці осідку заборгованого або 
в місці, де знаходиться вимагане 
майно.

Арт. 214. Оригінальний акт з судо
вим наказом повертається стягувачеві 
а копію його залишається в справах 
Народнього Суду.

Арт. 215. Судовий наказ мусить 
містити в собі: 11 число, шо за ним 

визначено прохання в справах Народ
нього Суду, 2) рік, місяць, ден, коли 

його ухвалено, 3) суд. що його ухва
лив та місце його знаходження,

4) назву та місце осідку так стягу
вана, як і запізваного. 5) точну назву 
та визначення документів (час та 
місце їхнього вчинення, назву уста
нови, шо їх засвідчила, день та 
число засвідчення), 6) визначення тер
мінів, за які переводиться стягнення 
(при часткових стягненнях за певні 
терміни» термінових виплат, 7) суму 
або речі, що їх належить стягти,

Ст. 211. Судебные приказы не вы
даются: 1) если требование обращено 
к государственному учреждению или 
государственному предприятию, 2) если 
со дня наступ .ния срока требовани я 
прошло более месяца, 3) если для уста
новления прав просителя на пред‘- 
явление требования необходимо пред
ставление дополнительных доказа
тельств, 4) если ответственность долж
ника не явствуй г мз самого текста 
представляемых документов, 5) если 
исполнение обязательства, на коем 
основано требование, поставлено в 
самом документе в зависимость от 
условий, наступление которых должно 
быть предварительно доказано.

Ст. 212. При заявлении о взыскании 
представляются: а) подлинные доку
менты, на основании коих пред‘явля- 
ется требование, с копиями их, заве
ренными подписью заявителя,б) причи
тающиеся судебные пошлины и сборы.

П р и м е ч а н и е . С у д е б н ы е  пошлины 
оплачиваются в размере одной чет
вертой доли пошлин, установленных 
для общего искового порядка, сум
мы, указанной в просьбе о выдаче 
судебного приказа.
Ст. 213. Просьбы о выдаче судеб

ного приказа предъявляются, незави
симо от суммы взыскания, Народному 
Суду по месту жительства должника 
или по месту нахождения требуемого 
имущества.

Ст. 214. Подлинный акт с судебным 
приказом возвращается взыскателю, а 
копия его оставляется при делах На
родного Суда.

Ст. 215. Судебный приказ должен 
заключать в себе: 1) номер, под коим 
просьба значится в производстве На
родного Суда, 2) год, месяц и число, 
когда он постановлен, 3) суд, поста
новивший его, и место его пребывания,
4) наименование и местожительство 
как взыскателя, так и ответчика,
5) точное наименование и означение 
документов (время и место их совер
шения, наименование учреждения, их 
засвидетельствовавшего, число и номер 
засвидетельствования), 6) означение 
сроков, за которые производится взы
скание (при частичных взысканиях за 
определенные сроки) срочных плате-
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8) судові видатки, шо припадають на 
запізваного, 9) відсотки, коли вони 
припадають, Ю) підпис народнього 
судді та секретаря й печатку суду.

Арт. 216. В разі відмови видати 
судового наказа, народній суддя по
вертає прохачеві всі подані доку
менти.

Арт. 217. Судовий наказ має силу 
виконавчого листа.

Арт. 218. Про переведені стягнення 
судовий виконавець робить напис на 
самому акті, з тим що в разі, коли 
переведене стягнення покриває зо- 
бов‘язання, шо є в документі, в цілому, 
заборгованому видається оригінал 
документу.

Арт. 219. Судового наказа можна 
оскаржити в загально-касаційному 
порядкові до губерніяльного суду, 
з тим що термін оскарження вира
ховується з менту одержання забор
гованим повідомлення про виконання, 
а для стягувана—з менту відмови видати 
судовий наказ.

Замісць подання касаційної скарги 
заборгований має право в сьомиден- 
ний термін з дня одерження ним пові
домлення про виконання просити 
скасувати наказ та розглянути справу 
в загальнопозовному порядкові. Таке 
прохання подається в порядкові, вста
новленому для позовних заяв, і опла
чується відповідними позовними збо
рами. Подання скарги про скасування 
судового наказу та про розгляд справи 
в загальнопозовному порядкові не 
зупиняє виконання судового наказу.

П р и м і т к а .  За касаційні скарги 
на судові накази судові податки на
лежить стягати в розмірі, встано
вленому для касаційних скарг (арт.

. арт. 35 та 212 примітка).

Р о з д і л  XXV.

Про розводи, про позови про утримання 
та про встановлення прізвищ дітей.

Арт. 220. Розвод так після взаємної 
згоди подружжя, як і після заяви 
одного з них, переводить місцевий

жей, 7) сумму или предметы, подле
жащие взысканию, 8) причитающиеся 
с ответчика судебные издержки,
9) проценты, если таковые причита
ются и 10) подпись народного судьи 
и секретаря и печать суда.

Ст. 216. В случае отказа в выдаче 
судебного приказа, народный судья 
возвращает просителю все предста
вленные документы.

Ст. 217. Судебный приказ имеет 
силу исполнительного листа.

Ст. 218. О произведенных взыска
ниях судебный исполнитель делает 
надпись на самом акте, при чем, в 
случае, если произведенным взысканием 
обязательство, содержащееся в доку* 
менте, погашается полностью, дол
жнику выдается подлинный документ.

Ст. 219. Судебный приказ может 
быть обжалован в обще-кассационном 
порядке в Губернский Суд,, при чем 
срок для обжалования исчисляется с 
момента получения должником изве
щения об исполнении, а для взыскателя 
с момента отказа в выдаче судебного 
приказа.

Вместо подачи кассационной жало
бы должник имеет право в семиднев
ный срок со дня получения им изве
щения об исполнении просить об 
отмене приказа и о рассмотрении де
ла в общеисковом порядке. Такая 
просьба подается в порядке, установ
ленном для исковых заявлений, и 
оплачивается соответствующими иско
выми сборами. Подача просьбы об от
мене судебного приказа и о рассмо
трении дела в общеисковом порядке 
не приостанавливает исполнения су
дебного приказа.

П р и м е ч а н и е .  По кассационным 
жалобам на судебные приказы судеб
ные пошлины взыскиваются в раз
мере, установленном для кассаци
онных жалоб (ст.ст. 35 и 212 при
мечание).

Г л а в а  XXV.

О разводах, об исках о содержании и 
об установлении фамилии детей.

Ст. 220. Развод, как по обоюдному 
соглашению супругов, так и по за
явлению одного из них, совершается

386



Ч. 16 17 Арт. 156 N1 16 17 Ст. 156

орган запису актів громадського 
стану.

Арт. 221. Подаючи позови про при
значення утримання одному з подруж
жя або дітям Народній Суд, в разі 
потреби, складає аж до розв'язання 
справи по суті, постанови про те, хто 
з подружжя та в якому розмірі му
сить, тимчасово, видавати утримання 
доугому з подружжя і кто з подруж
жя та в якому розмірі мусить тимча
сово утримувати та виховувати дітей. 
Постанову цю негайно виконується, 
за для чого Народній Суд видає позов- 
никові виконавчого листа.

Арт. 222. Коли по-між батьками 
нема згоди що-до прізвища дітей, що 
під ним їх буде записано в книгах 
запису актів громадянського стану, 
прізвище дітей призначає Народній 
Суд.

Арт. 223. Копію ухвали про при
значення прізвища (арт. 22) Народній 
Суд подає до відповідного органу за
пису стану в сьомиденний термін 
після складення ухвали.

Р о з д і л  ХХУа.

Про встановлення обставин, від яких 
залежить виникнення публічних прав 

громадян.

Арт. 224. Справи про встановлення 
обставин, від яких залежить виник 
нення публічних прав громадян у ви
падках. коли за чинними зако ами 
обставини ці може засвідчити суд, 
розглядає народній с^ддя персонально 
в прилчдному засіданні, після заяв 
заінтересованих особ і в місці хнього 
осідку. До таких справ належать: 
справи про визнання чужоземного 
громадянства (§ 2 п «ж». Положення 
про чужоземців в УС^Р, 36. Уз. 
1922 р., ч 14, арт 237), про встано 
влення прізвища, імени, по-батькочі 
та часу народження і родинного стану 
особи (ірт. 17 постанови, л о засвід
чення особовости. 36. Уз. 1923 р., ч. 29 
арт. 436), та про вста- овлення инших 
обставин, що ї>нє засвідчення судом 
прі пушено в законі.

местным органом записи актов гра
жданского состояния.

Ст. 221. При пред'явленим исков о 
назначении содержания одному из су
пругов или детям, Народный Суд, в 
случае надобности, выносит, впредь до 
решения дела по существу, постано
вление о том, кем из супру гов и в 
каком размере должно быть, времен
но, выдаваемо содержание другому су
пругу и кто из супругов и в каком раз
мере должен временно нести издержки 
по содержанию и воспитанию детей. 
Постановление это немедленно приво
дится в исполнение, для чего Народный 
Суд выдает тяжущемуся исполнитель
ный лист.

Ст. 222. При отсутствии соглашения 
между родителями относительно фа
милии детей, под которой таковые 
будут записаны в книгах записей актов 
гражданского состояния, фамилия де-# 
тей назначается Народным Судом.

Ст. 223. Копию определения о на
значении фамилии (ст. 222) Народный 
Суд сообщает в соответствующий орган 
записей актов гражданского состояния 
в семидневный срок по вынесении опре
деления.

Г л а в а  ХХУа

Об установлении обстоятельств от на
личия которых зависит возникновение 

публичных прав граждан.

Ст. 224. Дела об установлении 
обстоятельств от наличия которых за
висит возникновение пуолич-'ых прав 
граждан, 8 сл чаях когда но дейстну 
ющим законам обстоятельств;, эти мо
гут быть удостоверены с \ д о р а с с м а 
триваются народным удвей единолич
но, в публичном заседании по заявле
ниям заинтерес ванных лиц и по месту 
жительства послед «их. К таким делам 
Относятся: дела о призна *ии ино 
странного гражданства (§ 2 п. «ж» 
Положения об иностранцах в УССР. 
С У 1922 г № 14, VТ 237) об уста 
новлении фамилии имени, отчест а и 
времени рождения и семейного поло 
жения лица (ст 17 Постановления об 
удостоверении личности. С. У 1923 г , 
№ 29, ст. 436» и об установлении 
иных бстоятельств, удостоверение 
коих судом допущено законом.
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Арт. 225. Зазначені а арт. 224 
справи належить розглядати, викли
каючи за сторону представника за
інтересованого відомства та повідо
мляючи про день засідання Прокуратуру.

В ухвалах суду належить точно 
визначати обставину, що її наявність 
встановлюється, правовідносини, що 
на їхній доказ повинна бути встано
влювана судом обставина та підстави 
до визнання наявности цієї обставини.

Р о з д і л  XXVI.

Про звільнення від військової служби
через релігійні переконання.

Арт. 226. Особи, шо бажають на 
підставі декрету 25 січня 1921 р. (36. 
Уз. 1921 р., ч. 1., арт. 27) подати про
хання про звільнення від військової 
служби через релігійні переконання, 
подають про те заяву до Губерніяльного 
Суду; справи ці належить розглядати, ви- 
кликаючи прохача та з обов‘язковою 
участю представника Прокуратури.

Арт. 227. В справах цього роду 
участь представників не припускається.

Арт. 228. Складаючи присуд, суд 
заслухує висновки експертизи про ге, 
чи дійсно дана особа приналежить до 
того релігійного вчення, що вона його 
зазначає, чи практично здійснює його 
і чи виключав приналежність до нього 
виконання військової служби в будь- 
якому виді.

Арт. 229. Прохання цього роду 
належить порушувати не пізніш, як 
за місяць перед терміном з'явлення до 
призову.

Арт. 230. В ухвалі суду про звіль
нення від військової служби належить 
зазначати: а) яку саме роботу при
значено; б) куди та коли мусить з'яви
тися звільнений для виконання при
значеної роботи або в) наведені мо
тиви цілковитого звільнення, згідно з 
арт. 5 декрету 25 січня 1921 р. Копію 
ухвали надсилається до тієї установи, 
куди направлено звільненого, а також 
до місцевого військового комісаріату.

9

Ст. 225. Означенные в ст. 224 дела 
рассматриваются с вызовом, в каче
стве стороны, представителя заинте
ресованного ведомства и с уведомле
нием о дне заседания Прокуратуры.

В определении суда должно быть 
точно означено обстоятельство, налич
ность которого устанавливается, пра 
воотношение, доказательством кото
рого должно служить устачавливаемое 
судом обстоятельство, и основания для 
признания наличности этого обсто
ятельства.

Г л а в а  XXVI.

Об освобождении ог военной службы
по религиозным убеждениям.

Ст. 226. Лица, желающие на осно
вании декрета 25 января 1921 г.(С. У. 
1921 г. № 1, ст. 27) возбудить ходатай
ство об освобождении от военной 
службы по религиозным убеждениям, 
подают о том заявление в Губернский 
Суд; дела эти слушаются с вызовом про
сителя и при обязательном участии 
представителя Прокуратуры.

Ст. 227. По делам этого рода уча
стие представителей не допускается.

Ст. 228. При постановлении реше
ния суд заслушивает заключение экс
пертизы о том, действительно ли дан
ное лицо принадлежит к тому рели
гиозному учению, которое оно ука
зывает, и практически осуществляет 
его, и исключает ли принадлежность к 
нему несение военной службы в каком 
бы то ни было виде.

Ст. 229. Просьбы этого рода должны 
быть возбуждаемы не позднее, как 
за месяц до срока явки к призыву.

Ст. 230. В определении суда об 
освобождении от военной службы 
должно быть указано: а) какая именно 
работа назначается, б) куда и в ка
кой срок должен явиться освобожден
ный для выполнения назначенной ра
боты или в) приведены мотивы пол
ного освобождения, согласно ст. 5 де
крета 25 января 1921 г. Копия опреде
ления посылается в то учреждение, 
куда направлен освобожденный, а так
же в местный военный комиссариат.

388



Ч. 16-17 Арт. 156

Р о з д і л  XXVII.

Скарги на нотаріальні чинности.

Арт. 231. Скарги на переведення 
нотарями якоїсь чинности, на відмо
влення перевести чинність, а так само 
на тяганину, належить подавати до 
Губерніяльного Суду і їх розглядає 
його касаційна частина на судовому 
засіданні.

Арт. 232. Термін на подання скарги 
встановлюється двохтижневий від дня, 
коли оскаржувачеві стало відоме рос- 
порядження нотаря. Скарги на тяга
нину терміном не обмежено.

Арт. 233. Скарги належить подава
ти до нотаря, що його чинности 
оскаржено й він їх передає до Губ. Суду 
не далі трьох днів від дня одержання 
з поясненням по суті справи й подан
ням оригінальної справи або копій 
потрібних документів. Скарги можна 
подавати також безпосередньо до 
Губерніяльного Суду.

Арт. 234. Нотарі повертають скарги, 
подані з прогаянням терміну, повідо
мляючи про це Губерніяльний Суд.

ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА.

Оскарження та перегляд присудів.
Р о з д і л  XXVIII.

Оскарження присудів.

Арт. 234і. На позавічний присуд сто
рона. що не з'явилася, протягом двох 
тижнів від дня, коли її вручено ко 
пії заочного присуду або повістку про 
виконання, дивлячись що раніш від
будеться. присуд має право подати 
до суду, шо склав позавічний при
суд, зазначивши причини, через які 
вона не з'явилася. Коли буде визнання 
причин нез'явлення за неповажні, на
родній суддя персонально, не виклика
ючи сторон, постановляє не розглядати 
відклику, копію постанови повідомля
ється стороні, шо подала відклик до 
суду. Зазначену постанову оскаржу
вати не можна, але сторона, що від
клик подавала до суду, має право подати 
на позавічний присуд касаційну скаргу

Кг 16-17 ^т- 150

Г л а в а  XXVII.

Жалобы на действия нотариусов.

Ст. 231. Жалобы на совершение 
нотариусами какого-либо действия, на 
отказ в совершении действий, равно 
как на волокиту, приносятся в Гу
бернский Суд и рассматриваются его 
гражданским кассационным отделением 
в судебном заседании.

Ст. 232. Срок на принесение жа
лоб устанавливается двухнедельный 
со дня, когда жалующемуся стало 
известно распоряжение нотариуса. 
Жалобы на волокиту сроком не огра
ничены.

Ст. 233. Жалобы подаются нотари
усу, действия которого обжалованы, и 
представляются им в Губернский Суд 
не позже трех дней со дня поступле
ния с об'яснением по существу дела 
и представлением подлинного дела 
или копий необходимых документов. 
Жалобы могут быть поданы также 
непосредственно в Губернский Суд.

Ст. 234. Нотариусы возвращают- 
жалобы, поданные с пропуском сро
ка, с донесением об этом в Губерн
ский Суд.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Обжалование и пересмотр решений.
Г л а в а  XXVIII.

Обжалование решений.

Ст. 2341. На заочное решение не- 
явившейся стороною может быть по
дан в 2-хнедельный срок со дня вру
чения ей копии заочного решения 
или повестки об исполнении, смотря 
что раньше последует, отзыв в суд 
постановивший заочное решение, с 
указанием причин неявки. В случае 
признания причин неявки неуважи
тельными, народный судья единолично 
и без вызова сторон выносит поста
новление об оставлении отзыва без 
рассмотрения; копия постановления со
общается стороне, подавшей отзыв. 
Означенное постановление обжалова
нию не подлежит, но сторона, подав
шая отзыв, вправе подать на заочное 
решение кассационную жалобу в уста-
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в установлений термін (арт. 238) а 
коли цей термін закінчився або коли 
до закінчення його лишилося менше 
ніж тиждень, то зазначену касаційну 
скаргу можна подавати на протязі 
тижневого терміну від дня, коли по
становлено залишити відклик без на
слідків. Коли буде визнання причин 
нез'явлення за поважні, суд знову 
призначає справу на розгляд і складає 
новий присуд, шо його не вважається 
заочним, навіть коли б його було скла
дено у відсутності одної сторони.

П р и м і т к а .  В разі складання 
позавічного присуду Губерніяльним 
Судом, питання про прийняття від
клику розвязує заступник голови 
Губерніяльного Суду, що завідує 
цивільною частиною.
Арт. 235. На присуд суду, особи, 

шо беруть участь в справі, мають 
право подати касаційну скаргу до 
Губерніяльного Суду чи Найвищого 
Суду по належності. Скаргу належить 
подавати до суду, шо склав присуд, 
долаючи копії відповідно до числа учас
ників противної сторони.

Арт. 235і. Присуди Судової Колгеії 
Найвищого Суду в цивільних справах 
не можна оскаржувати в касаційному 
порядкові. Прокуророві Республіки та 
Прокуророві Найвищого Суду нада
сться право спротестувати присуди 
судової Колегії до пленуму Найвищо
го Суду на протязі сьомиденного тер
міну від дня оголошення присуду. 

Арт. 236. В скарзі слід зазначити:
а) присуд, шо його оскаржувач \ва- 
жає за неправильний Іарт. 176),
б) в чому саме полягає неправильність 
присуду, в) прохання оскаржувана 
про повне чи цілковите скасування 
присуду.

Арт. 237. Підставою до скасування 
присуду може бути: а) порушення 
або хибне вживання чинних законів, 
зокрема артикулу 4 цього Кодексу, 
або б) очевидна суперечність присуду 
до фактичних обставин справи, вста
новлених судом, шо справу розглядав.

Арт. 238. Термін на подання скарги 
встановлюється на присуди Народніх 
Судів двотижневий і на присуди 
Губерніяльних Судів — місячний від 
дня оголошення присуду.

новленный срок (сг. 238); если же 
этот срок истек или до истечения 
его осталось менее недели, то упэмч- 
нутая кассационная жалоба может 
быть подана в течение недельного 
срока со дня постановления об оста
влении отзыва без последствий. В слу
чае признания причин неявки уважи
тельными, суд вновь назначает дело к 
слушанию и постановляет новое реше
ние, которое не считается заочным, 
хотя бы и состоялось в отсутствии 
одной из сторон.

П р и м е ч а н и е .  При постановле
нии заочного решения Губернским 
Судом вопрос о принятии отзыва раз
решается заместителем председателя 
Губернского Суда, заведующим гра
жданским отделением.
Ст. 235. На решение суда лицами, 

участвующими в деле, может быть 
подана кассационная жалоба в Губерн
ский Суд или Верховный Суд, по при
надлежности. Жалоба подается в суд, 
постановивший решение, с приложе
нием копий по числу участников про
тивной стороны.

Ст. 235*. Решения Судебной Кол
легии Верховного Суда по граждан
ским делам не подлежат обжалованию 
в кассационном порядке. Прокурору 
Республики и Прокурору Верховного 
Суда предоставляется право опроте 
стования решения судебной коллегии 
в Пленум Верховного Суда в семиднев
ный срок со дня об'явлення решения.

Ст. 236. Жалоба должна содержать 
в себе: а) указание на решение, ко
торое жалобщик считает неправильным 
(ст. 176;. б) указание, в чем заклю
чается неправильность решения, в) 
просьбу жалобшика о полной или ча
стичной отмене решения.

Ст. 237. Основанием к отмене ре
шения может служить: а> нарушение 
или неправильное применение дей
ствующих законов, в частности статьи 
4 настоящего Кодекса, или б) явное 
противоречие решения фактическим 
обстоятельствам дела, установленным 
разрешавшим дело судом.

Ст. 238. Срок на подачу жалобы 
устанавливается на решение Народных 
Судов двухнедельный и на решение 
Губернских Судов — месячный со дня 
об'явлення решения.
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Арт. 239. Суд передає подану 
скаргу й ціле переведення в справі до 
суду вищої інстанції не далі, як через 
три дні з дня її одержання і рівно
часно з тим надсилає копію учасни
кам противної сторони.

Арт. 240. В тижневий термін з 
дня одержання копію скарги ин- 
ша сторона має право подати до суду, 
що склав присуд, пояснення на каса
ційну скаргу, додавши копію. Пояс
нення це передається до суду вищої 
інстанції, а копію—подавцеві скарги.

Арт. 241. Співучасники в процесі 
мають право педалі першого засідан
ня о справі в суді вищої інстанції 
приєднатися до скарги поданої сторо
ною, що на ній вони беруть участь.

Арт. 242. Касаційні скарги нале
жить розглядати з викликом сторон, 
з тим шо Губерніяльний Суд викли
кає їх повістками в порядкові арт.арт. 
66—73 цього Кодексу, а Найвищий 
Суд публікує реєстр справ, призна
чених на розгляд, в офіційному орга
ні Народнього Комісаріату Юстиції 
не пізніше, і к за два тижні перед 
судовим засіданням і вивішує про 
те оголошення в самому будинкові 
суду-

Арт. 243. Як що сторони, повідо
млені про день розгляду справи, не 
З'ЯВЛЯТЬСЯ, ТО Цс не становить пере
шкоди до їі розгляду.

Арт. 244. При розгляді справи в 
касаційному порядкові, прокурор має 
прано дати в справі свій висновок 
так у листовній формі, як і словесно 
в судовому засід; нні.

Арт. 245. Суд вищої інстанції, роз
глядаючи касаційну скаргу, не є звя- 
заний зазначеними в ній приводами.

Арт. 246. Суд вашої інстанції, ви
знавши скаргу за безпідставну, залишає 
її без наслідків В разі визнання 
скарги за поважну, суд вищої ін
станції скасовує присуд у цілому або 
частково й справу або припиняється 
переведенням, коли , змагання не під
лягає розв'язанню в судовому поряд
кові. а також в разі відсутности 
прав на позов, або повертає її -на 
новий розгляд з иншим складом суду

Ст. 239. Суд препровождает подан
ную жалобу и все производство по 
делу в суд высшей инстанции не поз
же, как через три дня со дня ее по 
лучения и одновременно с сим пре
провождает копию участникам против
ной стороны.

Ст. 240. В недельный со дня полу
чения копии жалобы срок, другая сто
рона может подать в суд, постано
вивший решение, об'яснение на кас
сационную жалобу с приложением ко
пии. Об'яснение это направляется в 
суд высшей инстанции, а копия—по
давшему жалобу.

Ст. 241. Соучастники в процессе мо
гут не позже первого заседания по 
делу в суде высшей инстанции при
соединиться к жалобе, поданной сто
роной, на которой они участвуют.

Ст. 242. Кассационные жалобы слу
шаются с ьызовом сторон, при чем Гу
бернский Суд вызывает их повестка
ми в порядке ст. ст. 66 —73 настояще
го Кодекса, а Верховный Суд публи
кует список дел, назначенных к слу
шанию, в официальном органе Народ
ного Комиссариата Юстиции не позже, 
чем за две недели до судебного засе
дания, и вывешивает о том об'явле- 
ние в самом здании суда,

Ст. 243. Неявка сторон, извещен
ных о дне слушания дела, не является 
препятствием к рассмотрению его.

Ст. 244. При рассмотрении дела в 
кассационном порядке, прокурор мо
жет дать по делу свое заключение, как 
в письменной форме, так и словесно в 
судебном заседании.

Ст. 245. Суд высшей инстанции, при 
рассмотрении кассационной жалобы, 
не связан указанными в ней поводами.

Ст. 246. Суд высшей инстанции, 
признав жалобу неосновательной, оста
вляет ее без последствий. В случае при
знания жалобы заслуживающею ува
жения суд высшей инстанции отменяет 
решение полностью или в части и либо 
дело производством прекращает, когда 
спор не подлежит разрешению в су
дебном порядке, а также в случае от
сутствия прав на иск, либо возвра
щает его для нового рассмотрения
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в цілому вигляді чи в скасованій части
ні. Коли, однак, суд вищої інстанції 
вважатиме присуд по суті за правиль
ний, але з такими хибами, що їх 
можна виправити або заступити 
шляхом висновків з самого присуду та 
встановлених у ньому обставин спра
ви без зміни присуду по суті, суд 
вишоі інстанції має право виправити 
зазначені хиби, як наприклад, внести 
до присуду правильне застосовання 
поправного коефіцієнта, нарахування 
% % на присуджену суму і т. д.

Арт. 247. Коли при розгляді 
справи Касаційною Колегією Найви
щого Суду вона вважає за потрібне 
керовниче з'ясування змісту закону, 
то розгляд справи відкладається до 
з'ясування змісту закону на Пленумі 
Найвищого Суду.

Арт. 248. В ухвалі належить зазна
чити міркування, що через них при
суд скасовано або скаргу залишено 
без наслідків. Ці зазначення обов'яз
кові для суду, що переглядає справу.

Арт. 248і. Ухвали Касаційної Ко
легії Прокурор Республіки, Голова 
Найвищого Суду та Прокурор Найви
щого Суду мають право спротестувати 
до Пленуму Найвищого Суду на про
тязі 7-ми днів з менту складення 
ухвали. Так само, голова засідання 
Касаційної Колегії, на протязі 3-х днів 
з менту складення ухвали, має право 
перенести справу на розгляд до Пле
нуму Найвищого Суду, подавши разом 
з тим в листовній формі свою мотиво
вану особисту думку. Спротестування 
ухвали Касаційної Колегії зупиняє 
палання їй чинности.

П р и м і т к а .  Член Касаційної Ко
легії, що брав участь у складенні 
ухвали й не погодився з нею, має 
право викласти в листовній формі 
свою особисту думку, що її на про
тязі трьох днів з менту складення 
ухвали той же член доповідає Голові 
Найвищого Суду, який на протязі 
того ж терміну або залишає особливу 
думку без руку, або направляє

в ином составе суда в полном об'єме 
или в отмененной части. Если однако 
суд высшей инстанции найдет решение 
по существу правильным, но имеющим 
такие недостатки, которые могут быть 
исправлены или восполнены путем вы
водов из самого решения и устано
вленных в нем обстоятельств дела 
без изменения решения по суще 
ству, суд высшей инстанции вправе 
исправить указанные недостатки, как, 
например, внести в решение правиль
ное применение поправочного коэф
фициента, начисление %% на прису
жденную сумму и т. п

Ст. 247. Если при рассмотрении де
ла Кассационной Коллегией Верховно
го Суда она находит необходимым ру
ководящее раз'яснение смысла закона, 
то разбирательство дела откладыва
ется до раз'яснения смысла закона в 
Пленуме Верховного Суда.

Ст. 248. В определении должны 
быть указаны соображения, по кото
рым решение отменено или жалоба 
оставлена без последствий. Указания 
эти обязательны для суда, пересматри
вающего дело.

Ст. 248*. Определения кассационной 
коллегии могут быть опротестованы 
Прокурором Республики. Председателем 
Верховного Суда и Прокурором Вер
ховного Суда в Пленум Верховного Су
да в течение 7-ми дней с момента выне
сения определения. Равным образом, 
председательствовавший в заседании 
Кассационной Коллегии, в течение 3-х 
дней с момента вынесения определе
ния, вправе перенести дело на рас
смотрение в Пленум Верховного Суда, 
представив при этом в письменном 
виде свое мотивированное особое мне
ние. Опротестование определения Кас
сационной Коллегии приостанавливает 
приведение его в действие.

П р и м е ч а н и е .  Член Кассацион• 
ной Коллегии, участвовавший в выне
сении определения и несогласный с 
таковым, вправе изложить в пись
менном виде свое особое мнение, 
которое в течение трех дней с момента 
вынесения определения докладыва
ется тем же членом Председателю 
Верховного Суда, который в тече
ние !того же срока либо оставляет
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справу на розгляд до Пленуму Най
вищого Суду.

Арт. 249. Окремо від касаційної 
скарги можна подавати приватні 
скарги, так у випадках, спеціяльно 
передбачених в цьому Кодексі, як і в 
тих випадках, коли оскаржувана 
приватньо ухвала закінчує переведення 
в справі. Ці скарги подаються на про
тязі 7 день від дня складення ухвали, 
що підлягає оскарженню; до цих 
скарг застосовується правила з цього 
розділу.

Р о з д і л  XXIX.

Перегляд судових присудів.

Арт. 250. Розвязувати питання 
про перегляд судових присудів що до 
них касаційну скаргу було залишено 
без наслідків або закінчився касацій
ний термін, приналежить виключно 
Найвищому Судові.

Арт. 251. Присуд можна перегля
нути лише в таких випадках: а) коли 
виявлено нові обставини, що мають 
істотне в справі значіння і були не
відомі якійсь стороні, б) коли в справі, 
що в ній складено присуд, в судовому 
вирокові встановлено неправдиві свід
чення свідків, злочинні чинности сто
рін, їхніх представників чи експертів 
або злочинні чинности членів суду, ЩО 
брали участь у справі, та в) коли 
присуд основано на документах, ви
знаних згодом на підставі судового 
вироку в кримінальній справі за під
роблені, або коли скасовано постанову 
суду, взяту за основу даного присуду.

Арт. 252. Питання про перегляд 
судових присудів можна порушувати 
перед Найвищим Судом в Цивільній 
Касаційній Колегії так за проханням 
сторони в процесі як і за ініціягивою 
Прокурора Республіки або Прокуратури 
Найвищого Суду, а також Губерніяль- 
ної Прокуратури через Прокуратуру 
Республіки.

Арт. 253. Прохання про перегляд 
судових присудів сторона має право 
подавати не пізніш одного місяця від

особое мнение без движения, либо 
направляет дело на рассмотрение в 
Пленум Верховного Суда.
Ст. 249. Отдельно от кассационной 

жалобы могут подаваться частные жа
лобы, как в случаях, специально пре
дусмотренных настоящим Кодексом, 
так и в тех случаях, когда обжа
луемым частным определением закан
чивается производство по делу. Эти 
жалобы подаются в 7-мидневный срок 
со дня вынесения определения, подле
жащего обжалованию; по отношению 
к этим*жалобам применяются правила 
настоящей главы.

Г л а в а  XXIX.

Пересмотр судебных решений.

Ст. 250. Разрешение вопроса о пере
смотре судебных решений, по которым 
кассационная жалоба была оставлена 
без последствий или для которых 
истек кассационный срок, принадлежит 
исключительно Верховному Суду.

Ст. 251. Решение может быть пере
смотрено лишь в следующих случаях:
а) когда открылись новые обстоятель
ства, имеющие существенное для дела 
значение, которые не были известны 
той или иной Стороне; б) когда по де
лу, по которому состоялось решение, 
установлены судебным приговором лож
ные показания свидетелей, преступные 
деяния сторон, их представителей или 
экспертов или преступные деяния чле
нов суда, участвовавших в деле, и
в) когда решение основано на докумен
тах. признанных впоследствии по при
говору суда по уголовному делу под
ложными, или когда отменено поста
новление суда, положенное в осно
вание данного решения.

Ст. 252. Вопрос о пересмотре судеб
ных решений может быть возбуждаем 
перед Верховным Судом по Граждан
ской Кассационной Коллегии, как по 
просьбе стороны в процессе, так и по 
инициативе Прокурора Республики, 
или Прокуратуры Верховного Суда, а 
также Губернской Прокуратуры через 
Прокуратуру Республики.

Ст. 253. Просьбы о пересмотре су
дебных решений могут подаваться сто

роной не позднее одного месяца с
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того дня, коли встановлено обставини, 
що стали за підставу для прохання 
про перегляд присуду.

Арт. 254. Прокурор Республіки й 
Губерніяльні Прокурори через Проку
рора Республіки мають право протесту 
перед Найвищим Судом в кожній за
кінченій цивільній справі, коли того 
вимагає охорона інтересів Робітниче- 
Селянської Держави та працюючих 
мас.

Протест Прокурора ніяким терміном 
не обмежено.

П р и м і т к а .  Затребувати 'справу, 
що по ній присуд набув чинности, 
має право Прокурор Республіки та 
Губерніяльні Прокурори.

ЧАСТИНА П'ЯТА.

Виконання судових присудів та 
ухвал

Р о з д і л  ххх.

Засади.

Арт. 255. Виконанню в; порядкові, 
визначеному нижченаведеними артику
лами, підлягають:

а) судові присуди в цивільних спра
вах,

б) судові накази в цивільних спра
вах,

в) судові ухвали в справах особли
вих переведень та про забезпечення 
позовів.

г) судові ухвали в цивільних спра
вах про накладання штрафів;

д) судові постанови, ухвалені на 
підставі арт. арт. 124 та 475 Крим.- 
Лрои. Кодексу;

е) присуди третейських судів. 
П р и м і т к а  1. Присуду Арбі

тражних та Земельних Комісій пере
водяться в життя в порядкові, перед
баченому в положенні про них.

П р и м і т к а  2. Порядок виконання 
присудів чужоземних судів встано
влюється спеціальними угодами з 
належними державами.

Арт. 256. До переведення виконав
чої чинности особа, 'що виконує су

того дня, когда установлены обсто
ятельства, служащие основанием для 
просьбы о пересмотре решения.

Ст. 254. Прокурор Республики и 
Губернские Прокуроры через Проку
рора Республики имеют право про
теста перед Верховным Судом по лю
бому законченному гражданскому делу, 
если этого требует охрана интересов 
Рабоче-Крестьянского Государства и 
трудящихся масс.

Протест Прокурора никаким сроком 
не ограничен.

П р и м е ч а н и е .  Право истребова
ния дела, по которому решение всту
пило в силу, принадлежит Проку
рору Республики и Губернским Про
курорам.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ.

Исполнение судебных решений и 
определений.

Г л а в а  XXX.

Общие положения.

Ст. 255. Исполнению в порядке, 
определенном нижеследующими стать
ями, подлежат:

а) решения судов по гражданским
делам;

б) судебные приказы по граждан
ским делам;

в) определения судов по делам осо
бых производств и об обеспечении 
исков;

г) определения судов по граждан
ским делам о наложении штрафов;

д) Постановления судов, вынесен
ные в силу ст. ст. 124 и 475 Угол.
Проц. Кодекса;

е) решения третейских судов. 
П р и м е ч а н и е  1. Решения Арби

тражных и Земельных Комиссий 
приводятся в исполнение в порядке, 
предусмотренном положением о 
них.

П р и м е ч а н и е  2. Порядок испол
нения решения иностранных судов 
определяется специальными согла
шениями с подлежащими государ
ствами.

Ст. 256. К производству исполни
тельных действий лицо, исполняющее

394



Ч. 16-17 Арт. 156 № 16-17 Ст. 156

довий присуд стає після словесних та 
листовних заяв позовника на підставі 
належно виданих виконавчих листів.

Арт. 257. Роспочинаючи виконання 
присуду, судовий виконавець приста
вляє заборгованому повістку про ви
конання згідно з загальними прави
лами вручення повісток.

Арт. 258. В тому разі, коли забор
гований брав особисто чи через пред
ставників участь в справі, повістку 
про виконання можна на протязі 
місяця від дня присуду надіслати на 
адресу заборгованого, яка є в суді, 
вважається за вручену, коли б навіть 
заборгований і не перебував в тому
МІСЦІ.

Арт. 259. Коли місце осідку чи 
місце праці заборгованого невідомі й 
повістку в порядкові арт. арт. 257 та 
258 вручити не можна, позовних має 
право просити суд в місці виконання 
призначити офіційного представника 
заборгованого.

Арт. 260. Коли для добровільного 
виконання не призначено в судовому 
присуді особливого терміну, судовий 
виконавець, рівночасно з поданням 
або надсилкою заборгованому повістки, 
призначає йому термін не довший від 
сьоми днів на виконання.

Арт. 261. Виконання переводить 
судовий виконавець, в районі чин
ности якого знаходиться майно забор
гованого, шо підлягає стягненню, але 
в разі потреби судовий виконавець 
переводить виконавчі чинности по-за 
своїм районом, в межах того самого 
міста чи округи.

Арт. 262. Після закінчення виконан
ня судовий виконавець повертає ви
конавчого листа по належності до 
судової установи з написом на листі 
про виконання.

Арт. 263. Переводячи виконавчі чин
ности, судовий виконавець має право, 
коли то потрібно для переведення 
стягнення, оглянути помешкання за
боргованого та його сховища. Зазна
чені чинности, а також відкриття 
помешкання та сховищ, належите 
переводити в присутності представ
ника міліції та адміністрації будинку 
чи сільради.

судебное решение, приступает по уст
ным и письменным заявлениям взыска
теля на основании надлежаще выдан
ных исполнительных листов.

Ст. 257. Приступая к исполнению 
решения, судебный исполнитель доста
вляет должнику повестку об исполне
нии по общим правилам вручения по
весток.

Ст. 258. В том случае, когда долж
ник принимал лично или через пред
ставителя участие в деле, повестка об 
исполнении может быть в течение 
месяца со дня решения послана по 
имеющемуся в деле суда адресу долж
ника и считается врученной, хотя 
бы должник в этом месте и не нахо
дился.

Ст. 259. Если место жительства 
или место занятия должника неизвест
но и повестка в порядке ст.ст. 257 и 
258 вручена быть не может, взыска
тель может просить суд по месту 
исполнения о назначении официаль
ного представителя должника.

Ст. 260. Если для добровольного 
исполнения не назначено судебным 
решением особого срока, судебный 
исполнитель, одновременно с пред‘- 
явлением или посылкою должнику 
повестки, назначает ему срок не бо
лее семи дней для исполнения.

Ст. 261. Исполнение производится 
судебным исполнителем,в районе дей
ствия которого находится имущество 
должника, подлежащее взысканию, но 
в случае необходимости судебный 
исполнитель продолжает исполнитель
ные действия вне своего района, в 
пределах одного города или округа.

Ст. 262. По окончании исполнения, 
судебный исполнитель возвращает ис
полнительный лист по принадлежности 
судебному учреждению, с надписью на 
листе об исполнении.

Ст. 263. При совершении исполни
тельных действий, судебный исполни
тель может, если это необходимо для 
производства взыскания, произвести 
осмотр помещения должника и его 
хранилищ. Означенные действия, а 
равно вскрытие помешения и храни
лищ производятся в присутствии пред
ставителя милиции и домовой админи
страции или сельсовета.
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Арт. 264. В неробочі дні та 8 серед 
ночі, виконання присудів припуска
ється лише у невідкладних випадках, 
з дозволу народнього судді, шо в його 
районі переводиться виконання.

Арт. 265. Судовий виконавець не 
має права відкладати або припиняти 
виконання инакше, як після спеціяль- 
ноТ ухвали суду або після заяви пози
вача.

Арт. 266. В тому разі, коли одер
жаних судовим виконавцем сум не 
досить для задоволення всіх повер 
нутих на заборгованого стягнень, їх 
росподіляється в такий спосіб: насам
перед задовольняється 8 цілому роз
мірі претензії згідно з колективними 
та трудовими договорами й алімен
тами. потім претензії державних уста
нов; решту сум росподіляється про
порційно до претензій всіх инших 
кредиторів. Розрахунок сум, шо при
падають кожному позивачеві, складає 
судовий виконавець на протязі трьох 
днів з дня одержання грошей. Стя
гнення, шо мають право на переважне 
задоволення, виключається з розра
хунку й оплачується відповідно до 
арт. 101 Цив. Код.

П р и м і т к а .  Норму аліментів, шо 
підлягають згідно з арт. 2о6 переваж
ному задоволенню, встановлює Народ
ній Комісаріят Юстиції по згоді з 
Народнім Комісаріятом Соціяльного 
Забезпечення.

Арт. 267. коли на протязі трьох 
днів від дня складення розрахунку не 
надійде заперечень з боку позивачів 
або з боку заборгованого, судовий 
виконавець видає всім позивачам гро
ші, згідно з розрахунком. В разі за
перечень судовий виконавець подає 
розрахунок народньому судді на за
твердження. Постанова Народнього судді 
про затвердження розрахунку оскар
женню не підлягає. Постанову про зміну 
розрахунку можна оскаржити в сьоми- 
денний термін.

Арт. 268. Суми, призначені на за
доволення позивачів згідно з виконав
чими листами, виданими після прохань 
про забезпечення позову, передаються

Ст. 264. В нерабочие дни и в ноч
ное время исполнение решений допу
скается лишь в случаях, не терпящих 
отлагательства, с разрешения народ
ного судьи, в районе которого про
изводится исполнение.

Ст. 265. Судебный исполнитель не 
вправе отлагать или прекрашать ис
полнение иначе, как по специальному 
определению суда или по заявлению 
взыскателя.

Ст. 266. В случае, если поступив 
иже к судебному исполнителю суммы 
недостаточны для удовлетворения всех 
обрашенных на должника взысканий, 
таковые распределяются следующим 
образом. Прежде всего удовлетво
ряются полностью претензии по кол
лективным и трудовым договорам и 
алиментам, затем претензии государ
ственных учреждений; оставшаяся за
тем сумма распределяется пропор
ционально претензиям всех остальных 
кредиторов. Расчет причитающихся 
каждому взыскателю сумм составляется 
судебным исполнителем в течение трех 
дней со дня получения денег. Взыскания, 
имеющие право преимущественного 
удовлетворения, исключаются из рас
чета и оплачиваются применительно к 
ст. 101 Гражд. Кодекса.

П р и м е ч а н и е .  Норма алиментов, 
подлежащих, согласно ст. 266, пре
имущественному удовлетворению, 
устанавливается Народным Комисса
риатом Юстиции по соглашению с 
Народным Комиссариатом Социаль
ного Обеспечения.
Ст. 267. Если в течение трех дней 

со дня составления расчета не посту
пит возражений со стороны взыскате
лей или со стороны должника, судеб
ный исполнитель выдает всем взыска
телям деньги, согласно расчета.В слу
чае возражений судебный исполнитель 
представляет расчет народному судье 
на утверждение. Постановление народ
ного судьи об утверждении расчета 
обжалованию не подлежит. Постано
вление об изменении расчета может 
быть обжаловано в семидневный срок.

Ст. 268. Суммы, предназначенные 
на удовлетворение взыскателей по 
исполнительным листам, выданным по 
просьбам об обеспечении иска, пере-
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позивачеві не раніш подання ним 
виконавчого листа згідно присуду в 
справі. В разі відмови в позові, суми 
ці роскладаеться додатково в загаль
ному порядкові по-між усіма позива
чами. шо брали участь в початковому 
росподілі, або видається назад забор
гованому, коли инші стягнення по
крито на той час.

Арт. 269. Всі витрати на виконан
ня позивач вносить при переведенні 
кожної чинности, а потім Ух утриму
ється зі стягнених сум і повертається 
позивачеві.

Арт. 270. Скарги на чинність судо
вого виконавця належить подавати до 
народнього судді, що в Його районі 
провадиться виконання, в сьомиденний 
термін від дня переведення оскаржу
ваної чинности, або ж з менту, коли 
про неї дізнався оскаржувач.

І * о з д і л  XXXI.

Повернення стягнення на майно.

Арт. 271. Стягнення повертається 
шляхом накладання на майно забор
гованого арешту, переведення опису, 
запечатання та продажу, за винятком:
а) потрібного для нього та для особ, 
що є на його утриманні, вбрання, білиз
ни, взуття, річей хатнього вжитку;
б) знаряддя продукції та струменту, 
потрібних для професійної праці, ре- 
мества чи дрібно-кустарного промислу 
заборгованого, в) потрібного знаряддя 
сільського господарства, одної корови, 
одної коняки або иншоі худоби, 
що їх заступає, з потрібною на 3 мі
сяці кількістю корму; г) насіння в 
кількості, потрібні й для майбутнього 
засіву оброблюваної заборгованим 
землі; д) не убраного врожаю; 
г.) харчів потрібних для особи
стої споживи заборгованого та його 
родини на термін не менш 6 місяців.

Арт. 272. Речі обладовання фа
брик, заводів та майстерень можуть 
підлягати арешту не окремо кожна, 
а лише в разі повернення стягнення 
на підприємство в цілому, коли згідно 
з чинним законодавством на це під
приємство загалом можна поверну
ти стягнення.

даются взыскателю не ранее пред'
явлення им исполнительного листа по 
решению дела. В случае отказа в иске 
суммы эти распределяются дополни
тельно в общем порядке между всеми 
взыскателями, участвовавшими в перво
начальном распределении, или выда
ются обратно должнику, если другие 
взыскания погашены к тому времени.

Ст. 269. Все расходы по исполне
нию вносятся взыскателем при совер
шении каждого действия, а затем 
удерживаются из взысканных сумм и 
возвращаются взыскателю.

Ст. 270. Жалобы на действия су
дебного исполнителя подаются народ
ному судье, в районе которого про
изводится исполнение, в семидневный 
срок со дня совершения обжалуемого 
действия, или же с момента,когда оно 
стало известно жалобщику.

Г л а в а  XXXI.

Обращение взыскания на имущество.

Ст. 271. Взыскание обращается пу
тем наложения на имущество должни
ка ареста, производства описи, опе
чатания и продажи, за исключением:
а) необходимого для него и для нахо
дящихся на его иждивении лиц платья, 
белья, обуви и предметов домашнего 
обихода: б) орудий производства и ин
струментов, необходимых для профес
сионального занятия, ремесла или мел
кого кустарного промысла должника;
в) необходимых орудий сельского хо
зяйства, одной коровы, одной лошади 
или заменяющего их другого вида 
скота, с необходимым на 3 месяца 
количеством корма; г) семян в коли
честве, необходимом для предстоящего 
посева обрабатываемой должником 
земли; д) неснятого урожая; е) пред
метов питания, необходимых для лич
ного потребления должника и его 
семьи на срок не менее 6 месяцев.

Ст. 272. Предметы оборудования 
фабрик, заводов и мастерских могут 
подлежать аресту не в отдельности, 
а лишь при обращении взыскания на 
предприятие в целом, если по действу
ющему законодательству на это 
предприятие вообще может быть обра
щено взыскание.
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Арт. 273. Майно, шо є в помешкан
ні, в якому проживає заборгований 
разом з иншими особами, не підлягає 
арешту лише в тому разі, коли воно 
очевидно належить иншій особі.

Арт. 274. Коли арешт майна про 
вадиться в відсутність заборгованого, 
присутність представника міліції або 
управління будинку є обов'язкова.

Арт. 275. Арешт накладається через 
вчинення акту про опис майна й ого
лошення заборгованому заборони рос- 
поряджатися ним.

Арт. 276. Опис майна повинен 
містити в собі:

а) назву особи, що переводить 
опис;

б) час і місце вчинення акту;
в) підстави арешту;
г) назву позивача та заборгова

ного;
д) назву та опис кожної заарешто

ваної речі;
е) відмітки про особливі якости чи 

рідкість зазначених річей;
ж) оцінку кожної заарештованої 

речі;
з) назву переховувача (арт. 280), 

пояснення обов'язків що-до перехову
вання та підпис переховувача;

і) зауваження сторон та особ, шо 
були в присутності при описові й рос- 
порядження після них судового вико
навця.

к) Підпис усих присутніх.
Арт. 277. Коли під час накладання 

арешту треті особи подають на за
арештоване майно свої права, шо 
виключають можливість повернення 
до них стягнення за борги заборгова
ного, то про це робиться відмітку в 
описі.

Арт. 278. Судовий виконавець на 
вимогу позивача має право запечата
ти списані речі, про що зазначає в 
акті опису.

Арт. 279. Разом з описом судовий 
виконавець переводить оціновку спи
саного майна згідно з пересічними 
ринковими цінами. В разі потреби до 
оцінки можна запросити експерта.

Арт. 280. Описане майно переда
ється на переховання заборгова
ному. В разі відмови заборгованого

Ст. 273. Имущество, находящееся в 
помещении, занимаемом должником 
совместно с другими лицами, не под
лежит аресту лишь в том случае, если 
оно явно принадлежит другому лицу.

Ст. 274. Если арест имущества 
производится в отсутствии должника, 
обязательно присутствие представи
теля милиции или домоуправления.

Ст. 275. Арест налагается посред
ством совершения акта об описи иму
щества и об'явлення должнику запрета 
распоряжения им.

Ст. 276. Опись имущества должна 
содержать в себе:

а) наименование лица, созершаюшего 
опись;

б) время и место составления акта;
в) основание ареста;
г) наименование взыскателя и долж

ника;
д) наименование и описание каждо

го арестованного предмета;
е) отметки об особых качествах или 

редкости означенных предметов;
ж) оценку каждого арестованного 

предмета;
з) наименование хранителя (ст. 280), 

раз'яснение обязанностей по хранению 
и подпись хранителя;

и) замечания сторон и лиц, присут
ствовавших при описи и распоряжения 
по ним судебного исполнителя;

к) подпись всех присутствовавших.

Ст. 277. Если во время наложения 
ареста третьи лица пред'являют на 
арестуемое имущество свои права, 
исключающие возможность обращения 
на них взыскания за долги должника, 
то об этом делается в описи отметка.

Ст. 278. Судебный исполнитель по 
требованию взыскателя может опеча
тать описанные предметы, о чем упо
минает в акте описи.

Ст. 279. Одновременно с описью 
производится оценка описанного иму
щества судебным исполнителем по 
средним рыночным ценам. В случае не
обходимости для оценки может быть 
приглашен эксперт.

Ст. 280. Описанное имущество от
дается на хранение должнику. В слу
чае отказа должника от хранения или
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переховувати або в разі його відсут- 
ности, переховувача призначає судо
вий виконавець. Судовий виконавець 
має право призначити переховувача 
й на прохання позивача, коли він 
вважатиме те прохання за поважне.

Арт. 2»1. Переховувач, коли на 
нього призначено не заборгованого, 
дістає за переховування винагороду 
згідно з таксою, встановленою Народ
нім Комісаріятом Юстиції; крім того, 
Йому повертається в належних випад
ках фактично переведені витрати на 
переховування.

Арт. 282. Заборгований, шо йому 
передано до переховування майно, має 
право ним користуватися, коли через 
особливості переховуваного майна 
користування ним не зменшує його 
вартости.

Р о з д і л  XXXII.

Стягнення за виконавчими листами 
з державних установ та державних 

підприємств.

Арт. 283. При стяганні за виконав
чими листами з державних установ 
та державних підприємств, встано
влюється такі винятки:

Арт. 284. Позивач подає виконав
чий лист до судового виконавця з ко
пією, що її передається заборгова
ному.

Арт. 285. Термін для виконання при
суду судовий виконавець установлює 
(арт. 260) від двох тижнів до одного 
місяця з дня одержання державною 
установою чи державним підприєм
ством повістки.

Арт. 286. На майно, шо належить 
державній установі, і що є на держав
ному бюджеті, стягнення не поверта
ється. але, в разі не виплати, позива
чеві надається право подати скаргу.

Арт. 287. Коли державне підприєм
ство переведено на господарчий розра
хунок, то судовий виконавець, після 
закінчення терміну на виконання, на
кладає арешт та продає те майно, 
шо на нього згідно чинному законо
давству можна повернути стягання, з 
тим шо стягання, крім того, не можна

отсутствия его, хранитель назначается 
судебным исполнителем. Судебный ис
полнитель может также назначить 
хранителя и по просьбе взыскателя, 
если найдет эту просьбу уважитель
ной.

Ст. 281. Хранитель, если таковым 
назначается не должник, получает за 
хранение вознаграждение по таксе, 
установленной Народным Комиссари
атом Юстиции; кроме того, ему возме
щаются в подлежащих случаях факти
чески понесенные по хранению расходы.

Ст. 282. Должник, коему сдано на 
хранение имущество, может им поль
зоваться, если по свойствам охраня
емого имущества пользование им не 
сопряжено с уменьшением ценности 
имущества.

Г л а в а  XXXII.

взыскание по исполнительным листам с 
государственных учреждений и государ

ственных предприятий.

Ст. 283. При взыскании по исполни
тельным- листам с государственных 
учреждений и государственных пред
приятий устанавливаются следующие 
из’ятия.

Ст. 284. Исполнительный лист пред
ставляется взыскателем судебному 
исполнителю с копией, которая сооб
щается должнику.

Ст. 285. Срок для исполнения ре
шения устанавливается судебным ис
полнителем (ст. 260) от двух недель 
до месяца со дня получения государ
ственным учреждением или государ
ственным предприятием повестки.

Ст. 286. На имущество, принадле
жащее государственному учреждению, 
находящемуся на государственном бю
джете, взыскание не обращается, но, 
в случае неплатежа, взыскателю пре
доставляется право подачи жалобы.

Ст. 287. Если государственное пред
приятие переведено на хозяйственный 
расчет, то судебный исполнитель, по 
истечении срока на исполнение, при
ступает к аресту и продаже того 
имущества, на которое по действу
ющему законодательству может быть 
обращено взыскание, при чем взыска-
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повернути на кошти, потрібні на видан
ня заробітньоі плати за минулий час 
та за два тижні наперед.

Р о з д і л  XXXIII.

Повернення стягнення на заробітню 
плату робітників та службовців.

Арт. 288. Всі установи та підпри
ємства, так державні, кооперативні, 
громадські, як і приватні та рівно й 
приватні особи, обов'язані давати: на 
вимогу судового виконавця в призна
чений термін відповіді чи має в нього 
заборгований посаду та яка є сума 
всіх видів утримання та одноразових 
видач припадає йому за біжучий мі
сяць.

Арт. 289. Стягнення з заробітньоі 
плати переводиться на таких підпри
ємствах.

а) зовсім звільняється від стягнення 
частина заробітньоі плати, що є рівна 
встановленому згідно з арт. 59 Ко
дексу Законів про Працю видання 
1922 р. для даної місцевости загально
обов’язковому мінімуму заробітньоі 
плати для першого розряду тарифної 
ставки;

б) з зайвини, шо лишається по
над мінімум заробітньоі' плати, можна 
утримувати не більш 50% для сум, 
стягуваних на утримання членів ро
дини, і 20 відсотків на всі инші види 
стягнень.

Встановлювані в пунктах «а» та «б* 
цього артикулу обмеження розміру 
стягнення не поширюються на тан- 
тьєми та винагороду, видавані згідно 
з інструкцією Ради Народніх Коміса
рів від ЗО березня 1923 р. (36. Уз. 
23 р., ч. 11, арт. 194).

П р и м і т к а .  При стягненні ра
зом на утримання членів родини та 
на инші борги за робітником та 
службовцем в кожному разі нале
жить залишити 50% заробітку. 
Арт. 290. Судовий виконавець, ді

ставши відповідь, (арт. 288) негайно 
переводить вираховання і зобов‘язуг 
того, хто дав відповідь переводити 
утримування відповідної суми й пода
вати таку до судового виконавця.

ниє, кроме того, не может быть обра
щено на средства, потребные для вы
дачи заработной платы за истекшее 
время и за две недели вперед.

Г л а в а  XXXIII.

Обращение взыскания на заработную 
плату рабочих и служащих. '

Ст. 288. Все учреждения и пред
приятия, как государственные, коопе
ративные, общественные, таки част
ные, а равно и частные лица, обя
заны давать по требованию судебного 
исполнителя в назначенный срок отзыв 
о том, состоит ли должник у него 
на службе и какова сумма причи
тающихся ему в текущем месяце всех 
видов постоянного довольствия и еди
новременных выдач.

Ст. 289. Взыскания из заработной 
платы производятся на следующих 
основаниях:

а) совершенно освобождается от взы
скания часть заработной платы, равная 
установленному согласно статьи 59 
Кодекса Законов о Груде издания 
1922 г. для данной местности обще
обязательному минимуму заработной 
платы для первого разряда тарифной 
ставки;

б) с излишка, получаемого сверх ми
нимума заработной платы, может быть 
удерживаемо не свыше 50 процентов 
для сумм, взыскиваемых на содержа
ние членов семьи, и 20 процентов для 
всех остальных видов взыскания.

Устанавливаемые пункты <а> и «б» 
настоящей статьи ограничения разме
ров взыскания не распространяются 
на тантьемы и вознаграждения, выда
ваемые согласно инструкции Совета 
Народных Комиссаров от 30/111-23 г. 
(С. У. 23 г. № 11, ст. 194).

П р и м е ч а н и е .  При взыскании 
совместно на содержание членовсемьи 
и по иным долгам за рабочим и 
служащим во всяком случае должно 
быть сохранено 50% заработка.
Ст. 290. Судебный исполнитель, по 

получении отзыва (ст. 288), немедленно 
производит исчисление и обязывает 
давшего отзыв производить удержание 
соответственной суммы и представлять 
таковую судебному исполнителю.
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Арт. 291. В разі невиконання на
казу судового виконавця (арт. 290), 
а рівно ж в разі неподання відповіді, 
особи та установи, що в них має по
саду чи перебуває на роботі забор
гований, відповідають перед позива
чем в розмірі суми, що її належить 
утримати.

Р о з д і л  XXXIV*.

Повернення стягнення на грошові суми 
та майно заборгованого, яке знаходиться 

в державних установ та у приватніх 
особ.

Арт. 292. При поверненні стягнення 
на грошові суми та майно заборгова
ного, що є в приватніх особ та дер
жавних установ, судовий виконавець 
надсилає зазначеній особі чи устано
ві запитання про те, чи .має вона 
якесь майно заборгованого, на якій 
підставі та на який термін його пере
дано до роспорядження, зі вказівкою, 
що, з менту одержання цього запи
тання, на суми та майно, що вони 
мають, накладається арешт в сумі 
стягнення та шо всі належні з них 
виплати до цілковитого покриття 
стягуваної суми вони обов'язані вно
сити не заборгованому, а судовому 
виконавцеві.

Арт. 293. Промислові, кредитові, 
торговельні та всілякі инші установи 
та підприємства, державні, коопера
тивні, громадські та приватні, а та
кож і приватні особи обов'язані дати 
відповіді в зазначений судовим вико
навцем термін про те, які вони мають 
суми, коштовності та инше майно, що 
приналежить заборгованому, і від дня 
одержання запитання не мають права 
без дозволу судового виконавця по 
вертати майно й видавати заборгова
ному грошові коштовності в межах на
кладеного арешту.

Арт. 294. Діставши відповідь про 
наявність майна в третіх особ, судо
вий виконавець описує зазначене 
майно й коштовності, з тим шо пере- 
дання грошей чи продаж майна з 
привселюдних торгів призначається в 
залежності від тих умов, на яких це 
майно та коштовності в третіх особ 
знаходились. В разі, коли майно або

Ст. 291. В случае неисполнения 
предписания судебного исполнителя 
(ст. 290), а равно в случае непредста
вления отзыва, лица и учреждения, у 
коих на службе или на работе нахо
дится должник, отвечают перед взы
скателями в размере подлежащей 
удержанию суммы.

Г л а в а  XXXIV.

Обращение взыскания на денежные суммы 
и имущество должника, находящееся у 
государственных учреждений и частных 

лиц.

Ст. 292. При обращении взыскания 
на денежные суммыи имущество долж
ника, находящееся у частных лиц и 
государственных учреждений, судебный 
исполнитель посылает указанному ли
цу или учреждению запрос о том, 
имеется ли у него какое-либо имуще
ство должника, на каком основаниии 
на какой срок оно передано в рас
поряжение, с указанием, что, с мо
мента получения этого запроса, на 
имеющееся у них имущество и суммы 
налагается арест в сумме взыскания и 
что все следуемые с них платежи до 
полного погашения взыскиваемой сум
мы они обязаны вносить не должнику, 
а судебному исполнителю.

Ст. 293. Промышленные, кредитные, 
торговые и всякие другие учреждения 
и предприятия, государственные, ко
оперативные, общественные и частные, 
а также и частные лица обязаны дать 
отзыв в назначенный судебным испол
нителем срок о том, какие у них име
ются суммы, ценности и другое иму
щество, принадлежащее должнику, и 
со дня получения запроса не имеют 
права без разрешения судебного ис
полнителя возвращать имущество и 
выдавать должнику денежные ценно
сти в пределах наложенного ареста.

Ст. 294. По получении отзыва о 
наличности имущества у третьих лиц, 
судебный исполнитель производит 
опись указанного имущества и цен
ностей, при чем передача денег или 
продажа имущества с публичного тор
га назначается в зависимости от тех 
условий, на которых имущества и цен
ности находились у третьих лиц. В слу-
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коштовності запізваного знаходяться в 
державних установах та державних 
підприємствах, судовий виконавець не 
переводить опису й передача грошей чи 
продаж майна може мати місце виключ
но з моменту, коли це майно належало 6 
передати установою заборгованому 
під його заряд.

Арт. 295. За ухилення дати від
повідь можна накласти штраф на під
ставі ухвали Народнього Суду в міс
ці виконання не більший за 100 крб. 
золотом.

Р о з д і л  X X X V .

Повернення стягнення на будівлі та пра
во забудівлі.

Арт. 206. Повертаючи стягнення 
на будівлі та право забудівлі нале
жить додержуватись, крім загальних 
правил, таких артикулів.

Арт. 207. Рівночасно з надісланням 
повістки заборгованому, судовий ви
конавець надсилає повістку до Кому
нального відділу, вимагаючи звідти 
подати справку про приналежність 
заборгованому 'будівлі або права 
забудівлі, шо на них повертається 
стягнення, а також витяг з реєстро
вої книги Комунального відділу.

Арт. 2*>8 Разом з тим судовий ви
конавець надсилає до Комуналіного 
відділу заборону з вимогою подати 
відомості про заборони, шо вже є на 
цьому майні.

Арт. 299. Сума стягнень, зазначена 
в забороні, є обов'язковою для всіх особ, 
шо придбають якісь права на буді
влю чи право забудівлі, шо під
пали забороні, після відмітки про за
борону в реєстрі Комунального від
ділу.

Р о з д і л  X X X V I .

Продаж заарештованого майна.

Арт. 200. Заарештоване майно 
підлягає продажу з привселюдних тор
гів. За згодою заборгованого та по
зивача товари можна продавати че
рез біржового маклера на товаровій 
біржі.
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чае же нахождения имущества или цен
ностей ответчика у государственных 
учреждений и государе»венных пред
приятий, опись судебным исполнителем 
не производится и передача денег иди 
продажа имущества может иметь место 
исключительно с момента, когда это 
имущество подлежало бы передаче учре
ждением должнику в его распоряжение.

Ст. 21>5. За уклонение от дачи от
зыва может быть наложен штраф по 
определению Народного Суда по месту 
исполнения д) 100 рублей золотом.

Г л а в а  XXXV.

Обращение взыскания на строения и 
право застройки.

Ст. 296. При обращении взыскания 
на строения и право застройки соблю
даются, кроме общих правил, нижесле
дующие статьи.

Ст. 2°7. Одновременно с посылкой 
повестку должнику, судебный испол
нитель посылает повестки в Комму
нальный отдел, при чем требует отту
да представления справки о принад
лежности должнику строения или 
права застройки, на которые обра
щается взыскание, а также выписку 
из реестровой книги Коммунального 
отдела.

Ст. 298. Вместе с тем судебный 
исполнитель посылает в Коммунальный 
отдел запрещение с требованием пред
ставления сведений о числящихся уже 
на этом имуществе запрещениях.

Ст. 299. Сумма взысканий, означе 
иная в запрещении, обязательна для 
всех лиц. которые приобретут те 
или иные права на подвергшееся за
прещению строение или право за
стройки после отметки о запрещении 
в реестре Коммунального отдела.

Г л а в а  XXXVI.

Продажа арестованного имущества.

Ст. 300. Арестованное имущество 
подлежит продаже с публичных тор
гов. С согласия должника и взыска
телей товары могут быть проданы че
рез биржевого маклера на товарной 
бирже.
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Арт. 301. Продаж заарештованого 
майна з торгів переводиться в тому 
місці, де перебуває майно.

Арт. 302. Перевозити майно й пере
носити продаж дозволяється тільки в 
разі взаємної згоди позивача та за
боргованого, з умовою внесення по
трібних на витрати сум за їхній рп- 
хунок та під їхню відповідальність.

Арт. 303. Термін продажу призна
чає судовий виконавець. Між арештом 
і продажем повинний бути перебіг 
часу не менш сьоми днів і не більш 
одного місяця, за винятком річей, шо 
хутко псуються.

Арт. 304 Про наступний продаж з 
привселюдних торгів судовий викона
вець оголошує не пізніше, як за три 
дні перед тим в місцевій офіційній 
газеті, а після прохання позивача або 
заборгованого і в инших газетах. 
Оголошення про продаж вивішується 
також у місці, де повинні відбутися 
торги, і в канцелярії судового вико
навця не пізніше як за три дні перед 
продажем.

Арг. 305. Коли майно є у заставі, 
то про день продажу повідомляється 
також заставодержавця. Про день про
дажу будівлі або права забудування 
повідомляється Комунальний відділ.

Арт. 306. Оголошення повинно мати 
в собі вказівки на:

а) продаване майно (перелік) з за
значенням—чиє майно продається та 
його оціновку;

б) місце та час продажу (місто, 
вулиця та будинок).

Арт. 307. Заборгований має право 
визначити чергу, що відповідно до 
неї майно належить продавати. В разі 
одержання від продажу частини майна 
суми, достатньої на задоволення стя
гнення та на покриття всіх витрат на 
стягнення, дальший продаж при
пиняється.

Арт. 308. Покупець обов'язаний 
негайно внести слідом за залишенням 
за ним продаваної речі суму не мен
шу від первісної оціновки. а решту не 
далі наступного дня. Покупець, що не 
вніс негайно першу з зазначених сум, 
підлягає штрафу в 50 крб. золотом, 
після постанови судового виконавця,

Ст. 301. Продажа арестованного 
имущества с торгов производится в 
том месте, где находится имущество.

Ст. 302. Перевозка имущества и 
перенесение продажи допускается 
только в случае обоюдного согласия 
взыскателя и должника, при условии 
внесения необходимых на расходы 
сумм за их счет и под их ответ
ственность.

Ст. 303. Срок продажи назначается 
судебным исполнителем. Между арестом 
и продажей должен быть промежуток 
времени не менее семи дней и не 
более одного месяца, за исключением 
предметов скоропортящихся.

Ст. 304. О предстоящей продаже 
с публичных торгов судебный испол
нитель об'являет не позднее, чем за 
три дня, в местной официальной га
зете, а по просьбе взыскателя или 
должника и в других газетах. Об‘явле- 
ние о продаже вывешивается также 
в месте, где должны состояться торги, 
и в канцелярии судебного исполни
теля не позднее, чем за три дня до 
продажи.

Ст. 305. Если имущество заложено, 
о дне продажи извещается также за
логодержатель. О дне продажи стро
ения или права застройки извещается 
Коммунальный отдел.

Ст. 306. Публикация должна содер
жать в себе указания:

а) продаваемого имущества (пере
числение) с указанием, чье имущество 
продается, и с его оценкой.

б) места и времени продажи (город, 
улица и дом).

Ст. 307. Должник имеет право ука
зывать очередь, в какой имущество 
должно продаваться. В случае посту
пления от продажи части имущества 
суммы, достаточной на удовлетворение 
взыскателя и покрытие всех расходов 
по взысканию, дальнейшая продажа 
прекращается.

Ст. 308. Покупщик обязан внести 
немедленно вслед за оставлением за 
ним продаваемого предмета сумму не 
ниже первоначальной оценки, а осталь
ную часть не позднее следующего дня. 
Покупщик, не внесший немедленно пер
вую из означенных сумм, подвергается 
штрафу до 50 руб. золотом, по по-
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затверджуваної народнім суддею, що 
в його районі відбуваються торги; 
торги ж провадиться далі.

Арт. 309. Всі, хто бажає взяти 
участь у торгах на будівлі, обов‘язані 
подати судовому виконавцеві довідку 
Комунального відділу про те, що ні 
вони, ні їхня дружина, ні їхні недо 
літні діти не володіють у даній місцево
сті якоюсь будівлею, а також дати 
підписку про те, що ні вони, ні вище- 
наведені члени родини не володіють 
будівлями в якійсь иншій місцевості 
(арт. 182 цивільного кодексу).

Арт. 310. Крім зазначених у попе
редньому артикулі справок та підписок, 
ті особи, що бажають торгуватися, 
вносять заставу в сумі 10% оціновки 
будівлі або права забудівлі, що не 
поширюється, однак, на державні 
установи та підприємства.

Арт. 311. Заставу, внесену особою, 
що за нею залишено продану будівлю 
чи право забудівлі, зараховується 
до купівельної суми. Решті учасників 
торгів заставу повертається негайно 
після закінчення торгів. Коли поку
пець не внесе належної з нього суми 
на протязі сьомі днів, застава надхо 
дить на прибуток державної скарбниці.

Арт. 312. Торги на будівлю або 
право забудівлі підлягають затвер
дженню народнього судді, що в його 
районі вони відбуваються. Після за
твердження торгів покупцеві будівлі 
чи права забудовання видається ко
пія з акту про продаж з привселюдних 
торгів. На підставі цієї копії вчиняється 
нотаріяльний акт про придбання будівлі 
чи права забудовання з обов'язковою 
наступною реєстрацією акта в Кому
нальному відділі.

Арт. 313. З одержаної від продажу 
суми покриваються витрати на арешти 
та продаж майна, а зайвина надходить 
на задоволення повернених на майно 
стягнень.

Арт. 314. Торги визнається за невід- 
булі: 1) коли ніхто не з'явиться тор
гуватися; 2) коли ніхто з прибулих 
не дасть надвишки проти оціновки

становлению судебного исполнителя, 
утверждаемого народным судьей, в 
районе которого производятся торги; 
торги же продолжаются.

Ст. 309. Все, желающие принять уча
стие в торгах на строения, обязаны 
представить судебному исполнителю 
справку Коммунального отдела, что ни 
они, ни их супруг, несовершеннолет
ние дети не владеют в данной мест
ности каким-либо строением, а также 
дать подписку о том, что ни они, ни 
вышеуказанные члены семьи не вла
деют строениями в какой либо другой 
местности (ст. 182 Гражданского Ко
декса).

Ст. 310. Кроме указанных в преды
дущей статье справок и повписок. 
желающие торговаться вносят залог в 
сумме 10% оценки строения или пра
ва застройки, что не распространя
ется, однако, на государственные 
учреждения и предприятия. *

Ст. 311. Залог, внесенный лицом, 
за которым осталось проданное стро
ение или право застройки, зачисля
ется в счет покупной суммы. Осталь
ным участвовавшим в торгах лицам 
залог возвращается немедленно по 
окончании торгов. Если покупщик не 
внесет следуемой с него суммы в те
чение семи дней, залог поступает в 
доход казны.

Ст. 312. Торги на строение или 
право застройхи подлежат утвержде
нию народного судьи, в районе кото
рого торги производятся. По утвер
ждении торгов, купившему строение 
или право застройки выдается копия 
с акта о продаже с публичных тор
гов. На основании этой копии соста
вляется нотариальный акт приобрете
ния строения или пвава застройки с 
обязательной последующей регистра
цией акта в Коммунальном отделе.

Ст. 313. Из полученной от прода
жи имущества суммы покрываются 
расходы по аресту и продаже имуще
ства, а остаток поступает на удовле
творение обращенных на имущество 
взысканий.

Ст. 314. Торги признаются несо- 
стоявшимися: 1) если никто не явится 
торговаться, 2) если из явившихся 
никто не сделает надбавки против
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або 3) коли покупець не внесе в 
термін решти суми (арт. 308). В такому 
разі внесену суму не повертається, а 
вживається на покриття стягнення.

Арт. 315. В разі, коли торги не 
відбулися, позивані на протязі трьох 
днів мають право заявити про залишен
ня продаваного майна за ними згідно 
з оціновкою і в порядку черги, ЩО 
відповідає розмірові їхніх претензій.

Арт. 316. Коли торги не відбулися 
і ніхто з позивачів не залишить май
на за собою, судовий виконавець 
призначає другі торги не раніш як 
через тиждень, з додержанням порядку, 
встановленого для перших торгів, з 
тим що другі торги починаються з 
оціновочної чи першої запропонованої 
суми

Чирків, ЗО липкії ШіМ р.

Голова Всеукраїнського Центрального
Виконавчого Комітету Пепіровськин.

Заст. Голови Гади Народніх 
Комісарів .1/. ВлаОимнрпкин.

Т. в. о. Секретаря ііУЦВК 
Член Президії ВУЦВК В. Полчков.

оценки или 3) если покупщик не вне
сет в срок остальной суммы (ст. 308;. 
В таком случае внесенная часть воз
врату не подлежит, а обращается на 
пополнение взыскания.

Ст. 315. В случае, если торги не 
состоялись, взыскатели в течение трех 
дней могут заявить об оставлении 
продаваемого имущества за ними со
гласно оценке и в порядке очереди, 
соответствующей размеру их пре
тензий.

Ст. 316. Когда торги не состоятся 
и никто из взыскателей не оставит 
имущества за собой, судебный испол
нитель назначает вторичные торги не 
ранее, чем через неделю, с соблюде
нием порядка, установленного для 
первых торгов, при чем вторичные 
торги начинаются с оценочной или 
первой предложенной суммы.

Харьков, Зо июля 1021 г.

Председатель Всеукраинского Цен- 
трального Исполнительного Комитета

Петровский.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров М. ВлаОимирекий.

Врид. Секретаря ВУЦИК 
Член Президиума ВУЦИК В. Поляков.



О Г Л А В
до цивілЬно-процесуалЬного кодексу УСРР.

Частина перша.

Розділ
Глава

І. Засади.
„ II. Представництво на суді.
- III. Підсудність.
н IV. Судові витрати.
- V. Штрафи.
„ VI. Процесуальні терміни.

VII. Виклик до суду та иніпі
СУДОВІ ПОиІДОМЛСІІНЯ.

Частина друга.

Позовне переведення.

Часть нервяя.

\рт. Стер.
< гатмі Стр

Основные положения . 1- 11 850
Представительство на суде 12- 20 352
Подсудность . 21 33 354
Судебные расходы 34-■48 356
Штрафы . ... 49--52 360
Процессуальные сроки 53--65 360
Вызов в суд и другие изве

щения суда . . . . 6 6 -- 7 4 3 6 2
Часть вторая.

Исковое производство.

*

п

'ЧИ. Подання позову.
IX. Забезпечення позову.
X. Розгляд справи.

XI. Про протоколи.
XII. Зупинення переведення.

XIII. Про докази.
XIV. Забезпечення доказів.
XV. Окремі види доказів.

I. Накази свідків
II. Листовні докази.

Ху1. Про експертизу та огляд 
на місці.

XVII Про участь у процесі де
кількох позивачі;: або за- 
нізваних та про участь 
третіх особ.

XVIII. Складення присудів.
XIX. Пре видання виконавчих 

листів.

ІІредавление иска 
Обеспечение иска . 
Разбирательство дела 
О протоколах .
ІІриостановл. производство 
О доказательствах 
Обеспечение доказательств 
Отдельн.внды доказательств:
I. Свидетельские показания |
II. Письмен, доказательства! 
Об экспертизе и осмотре на

мето . . . .
Об участии в процессе не-

75-
ь2-
94-

Ю9
113-
118-
123

128—

152—

81 363 
93 465 

108 36г. 
112 369 
117 370 

■122 371 
127 371

151 372

162 375

скольких истцов или от
ветчиков и об участии 
третьих лиц . . 163—173 376

Вынесение решевий . . 174-185 378
О выдаче исполнительных 

листов..............................1Н6 — НЮ 380
Частина третя.

Особливі гереврдення.

XX. Засади
XXI. Про судові накази в спра

вах майна, залишеного 
небіжчикам «і.

XXII. Про третейські записи та
присуди.

XXIII. Про внесення до суду річей
зобовязання (депозит) 

XXIV'. Про вида ним судових на
казів по актах.

XXX'. Про розводи, про позови про 
утримання та гро встано
влення прізвищ дітей. 

XXV*. Про встановлення обставин, 
від яких залежить виник
нення публічних прав гро
мадян.

Часть третья.
Особые призеодства.

Общие положення . . 191—193 381
О распоряжениях суда по 

имуществу, оставшемуся 
после умерших . . . 194 -198 382

О третейских записях и ре
шениях . . . 199 - 203 382

О внееенви в суд предметов 
обязательств (депозит) . 201-209 383

О выдаче судебных прика
зов но актам . . . 210-219 384

О разводах об исках о со
держании и об установле
нии фамилий детей . 220-223 386

Об установлении обязатель
ств, от наличия которых 
зависит возникновение пу
бличных прав граждан . 224-225 38



І’оаділ
Глава

XXVI. Про звільнення від війсь
кової служби через релі
гійні переконання

- XXVII. Скарги на нотаріальні чин- 
ногти.

Частина четверта.
Оскарження на перегляд присудів.

. XXVIII. Оскарження присудів.

. XXIX. Перегляд судових присудів.
Частіша п'ята.

Виконання судових присудів та ухвал.
. XXX. Засади.
. XXXI. Повернення стягнення на

майно.
. XXXII. Стягнення за виконавчими

листами я державних 
установ та державних під
приємств.

. XXXIII- Повернення стягнення на
заробітне* плату робітни
ків та службовців.

. XXXIV. Повернення стягнення на
грошові суми та майко за
боргованого, яке знахо- 

• литься в державних уста
нов та у прнватніх особ.

. XXXV. Повернення стягнення на
будівлі та право забу
дівлі.

„ XXXVI. Продаж заарештованого 
майна.

А|>т. Стор.
Статьи. Стр.

Об освобождении от военной 
службы но релнг. убежде
ниям ..................................226—280 388

Жалобы на действия нота
риусов ...............................  231—234 38! >

Часть четвертая.
Обжалование и пореемотр решяиий.

Обжалование решений . 234* --241» 389 
Пересмотр судебн. решений 250—234 303

Часть пятая.
Исполнение судебн. решений и определений.

Обшне положения . . 253—270 304
Обращение взыскания на

имущество . . . .  271 — 282 307
Взыскание по исполнитель

ным листам с государств, 
учреждений и госуд. пред
приятий . . . 283—287 309

Обращение изыскании на 
заработную плату раб. и 
служ......................... 288—291 4о0

Обращение взыскания на 
денежные суммы и иму
щество должника, находя
щееся у государственных 
учреждений н части, лиц 292—295 401

Обращение взыскания на 
строения и право за
стройки . . . .  296-290 402

Продажа арестованного иму
щества .................................300—316 402

Видання На рол нього Комісаріату Юстиції. Издание Народного Комиссариата Юстиции

Замовлення н. Тир. І'ЮСО ар. Заказ Л* 6661. Тираж 10000 зка.
Харькоо. Типолитография У Ви нм. Фрунзе*
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и ВИДАННЯ (офіційне)

З Б І Р Н И К
УЗЛНОНЕИЬ ТА 

РОСПОРЯДЖЕНЬ

(346 (47.71) (003)!
у/ро.н/гмрии 6сех строк, еоеЗиммСтгс»'

1-е ИЗДАНИЕ (оффицмьнос)

С О Б Р А Н И Е
УЗАКОНЕНИЙ И 

РАСПОРЯЖЕНИЙ
Робітнпе-Селянсккого Уряду України

1924 р.

24 сереем 1924 р. Ч. 18 Відділ ПЕРШИЙ

З М І С Т .
Пости нони ВУЦВП і /ЧІІІ

нг> червня, ]й—2в .шия 1921 р.).
167. Про видачу службових посвідчень 

членам Уряду й нншнм особливо від
повідальним урядовим особам УСРР.

СОДЕРЖАНИЕ
Постановления НУ ЦИК и СПИ

(25 июня, 15—2(1 июля 1924 г.).
167. О выдаче служебных удостоверений 

членам Правительства и другим особо 
ответственным должностным лицам 
УГГ.Р

• Ж Типові штати страхових кас.
16'.». Про вилучення з арт. 2-го „Тимчасових 

правил про службу в державних під
приємствах та установах".

Р'иі. Про штати На род нього Комісаріату 
Праці УСРР.

161. Про Комісії для боротьби а малярією.
!62. Положення про губдержолани.
143. Про порядок повернення переплаті» 

єдиного сіль-госп. податку 1923-24 р.
164. Про заходи боротьби з малярією на 

промислових підприємствах.

158. Типовые штаты страховых касс.
169. Об изъятиях из ст. 2 „Временных пра

вил о службе в государственных учре
ждениях и предприятиях".

160. О штатах Народного Комиссариата 
Труда УССР.

Л61. О комиссиях но борьбе с малярией.
162. Положение о губгосплпнах.
163. О порядке возврата переплат единого 

«•ельско-хозяйствен. налога 1923-24 г.
• 164. О мерах борьбы <: малярной на про- 
_____ мышленных предприятиях.___________

Інструкція Ради Народніх 
Комісарів.

157. Про видачу службових посвідчень 
членам Уряду й иншим особливо відпо

відальним урядовим особам УСРР.
На розвиток постанови Всеукраїн

ського Центрального Виконавчого Ко
мітету від 4-го червня 1924 року (36. 
Уз. 1924 р., ч. 11, арт. 118). устано
влюється такі правила й порядок ви
дачі службових посвідчень членам Уряду 
й иншим особливо відповідальним уря
довим особам РНК. ЕКнаради УСРР 
і центральних установ при них:

Инструкция Совета Народных 
Комиссаров.

157. О выдаче служебных удостоверений 
членам Правительства и другим особо 
ответственным должностным лицам УССР.

В развитие постановления Всеукра- 
инского Центрального Исполнитель
ного Комитета от 4-го июня 1924 г. 
(Собр. Уз. 1924 г., .К? 11, ст. 118) 
устанавливаются следующие правила 
и порядок выдачи служебных удосто
верений членам Правительства и дру
гим особо ответственным должностным 
лицам СНК. ЭКОСО УССР и состоя-

1. Службові посвідчення видає Керу
вання Справами РНК УСРР за 
зразком і формою, ухваленими Головою 
Ради Народніх Комісарів за підписами 
Голови й Керуючого Справами РНК 
УСРР.

2. Право одержати посвідчення мають:

а) Народні Комісари УСРР і їхні 
заступники:

ших при них центральных учреждений:
1. Служебные удостоверения выда

ются Управлением Делами СНК УССР 
по образцу и форме, одобренными Пред
седателем Совета Народных Комисса
ров за подписями Председателя и 
Управделами СНК УССР.

2. Право на получение удостоверений 
имеют:

а) Народные Комиссары УССР и их 
заместители;

4 0 9

Рабоне-Крест. Правительства Украины 
1924 г.

24 сентября 1924 г. №18 Отдел ПЕРВЫЙ
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б) Уповноважені Народніх Комка- 
ріятів СРСР при РНК УСРР і їхні 
заступники;

в) члени Колегій Наркоматів УСРР 
і Уповноважених Наркоматів СРСР 
при РНК УСРР;

г) особи, що мають право дорад
чого голосу на Раді Народніх Коміса
рів УСРР і Українській Економічній 
Нараді, й

д) окремі особи зі спеціального до
зволу Ради Народніх Комісарів УСРР.

3. Відповідальність за правильну 
видачу посвідчень покладається на 
Керуючого Справами РНК УСРР або 
особу за його вказівкою.

Харків, двя 25-го червня 1921 р.
Заст. Голови Ради Народніх 

Комісарів М. Владимирський.
Керуючий Справами

Раднаркому Ф. Веха.
Т. в.о. Секретаря РНК Л. Дуделіт.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК і ХГВК" 
8 серпня 1924 р., ч. 178.

б) Уполномоченные Народных Ко
миссариатов СССР при СНК УССР и 
их заместители;

в) члены Коллегий Наркоматов УССР 
и Уполномоченных Наркоматов СССР 
при СНК УССР;

г) лица, входящие с правом сове
щательного голоса в Совет Народных 
Комиссаров УССР и Украинское Эко
номическое Совещание, и

д) отдельные лица с особого разреше
ния Совета Народи. Комиссаров УССР.

3. Ответственность за правильную 
выдачу удостоверений возлагается на 
Управляющего Делами СНК УССР или 
лицо по его указанию.

г. Харьков, 2-1-го июня 1924 г.
Зам. Председателя Совета Народных 

Комиссаров М. Владимирский.
Управляющий Делами

Совнаркома Ф. Веха.
Врид. Секретаря СНК А. Дуделит.

Распубликовано в «Вістях ВУЦВК і 
ХГВК* в августа 1924 г., Л* 178.

Постанови Ради Народніх Комі
сарів.

158. Типові штати страхових кас.
Рада Народніх Комісарів п о с т а 

н о в и л а  затвердити й надати чин
ности нижчеподаним типовим штатам 
страхових кас Соціяльного страху
вання залежно від числа учасників 
кожної каси й страхувачів.

1. Загальний Відділ (Секретаріят).

ПОСАДА

Число службовців яв:

г
§5
її

і

І 2с. ж  

£1

І

І!
ї>*

ж •- Р ' ж
2 ї

!

І  І Зж | ж 
8 " 8 "
« іл 1

і

иСч в

Членів Комі-
тету . . . .  і 2 2 2 1 1 . 1 1

С е к р е т а р . . .  ( 1 1 1 1 1  1 1
Статистиків . 2 1 1 1

Діловодка-ма-
шиністка . 1 1 1 —

Кур'єр . . . . 1 .1 1 і| 1 1
Сторож (уби- ІІ

ральниця) . 1 1 1 1 і

і

Разом . 8 7 7 6 з !  3 3

Постановления Совета Народных 
Комиссаров.

158. Типовые штаты страховых Касс.
Совет Народных - Комиссаров по

с т а н о в и л  утвердить и ввести в 
действие нижеследующие типовые 
штаты страховых касс по Социаль
ному страхованию в зависимости от 
количества участников по каждой 
кассе и страхователей.

1. Обший Отдел (Секретариат).
Количестве служащих на:

НАИМЕНОВАНИЕ
:
1 ► (. 1

і
і

і!сч ж

ДОЛЖНОСТЕЙ

. и 
11

І!
«I

І>ч

1!

і
І!

>»

е;

і
і!*

I

II« і

Членов Коми- “І
тета . . . . 2 2 2 1 1 1 1

Секретарь . . 1 1 1 і Ч 1 1
Статистиков. 
Делопр. - ма-

2 1 1 і _

шинистка . 1 1 1 1
Курьер . . . .  
Сторож(убор-

1

!1

1 і 1 1 1

шииа) . . . 1 1 1 __ —

Итого ' « 7 7 о 3 3 3

410
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2. Операційно-Контрольний Відділ. 2. Операц.-Контрольный Отдел.

'
НАИМЕНОВАНИЕ

ДОЛЖНОСТЕЙ

И

[|

і

.|!> і

М $5

і! 1*

.

25

й

4 - Й !

о  -  Н  к -

1 2 ь *  ш \ *  * Р І  г
------------ і

Приемщиков . , з 2 2 1 —
Конторщиков ! -1 I

по проверке 
документов. 4 3 2 1 і і—і

—_
Счетоводов. . 4 3 2 1 1 1 —
Конторщикпо І

записи по
собий '. . . 1 1 1 і

Контролеров . 
Конторщик

3 г; 2
і1

1 1
І

(выдача ор- | 
деров) . . . | 

Врачей-дове-
і -г

V

-і-
1

ренных . .
2 1 'Iі

1

Итого
| |
18 14|10 5 з і  2 1

ПОСАДА

______________

Приймачів . .

«і І І.
► £,» в '

!
ш

5 •» ч 
Ь* І '

М‘;ва!зв 

21 2 1

І )  с  

> * * *

Ч Ч ч
і !

Контористів
для перевірки 1
документів . 4 3: 2. і. 1 —і —

Рахівників . . 4 3 2 1 1 1 —

Конторист
для запису і
заиомої . . 1 —

Контрольорів з г 2  і —

Конторист
!

• 1
для видачі і і |
ордерів . . і і — |— ! —

Лікарів-домі
і і 1

рених . . . І2
2 21 1 1 1 1

Разом 18 14 10 * 3 2 1

1. Фінансовий Відділ. 3. Финансовый Отдел.

і Чжм гауаЛмаі*
і “Т іапп* «-

"«'САДА <£. 1,

Й • І г  і и  

І Г 8 І

Бухгалтер . . 1 , 1 1
1

1 1
Рахівник . . . 
Рахівників для

1 1 1 1 1

переяед. роз- 
рах. відомост. 4 3 > 1 1  —

Контористів 2 1 — — —

Контрольорів- 1
рахівників . . 4 3 » 1 —

•

Разом 12 я
1

0
1

4 2

Кошнктм пущ»ІДИ» и:
НАИМЕНОВАНИЕ

Г; . . И V1 •л £2
ДОЛЖНОСТЕЙ о ► С *■

§ 11 ё і
•:88 ♦ "

с*-

81

Бухгалтер . . . 1 1
■
1 1 1

Счетовод . . . . 1 . 1 1 1
Счетоводов ПО

проверке расч.
ведомост. . . . 4 . 3 2 1 —

Конторщиков . . 1 2 * 1 _ —
Контролеров - I ;

счетоводов . . , ♦ I
1 3 2

1 __

Итого . 1,12 і 9 6 4 2

Примітка  /. У тому разі, 
коли число страхувачів переви
щує вищезазначене число, на ко 
«ні 300 страхувачів додається 
1 рахівник і 1 контродьор-рахів
ник.

Примечание /. В тех слу
чаях, когда число страхователей 
превышает вышеуказанные коли 
честна, на каждые 300 страхова
телей добавляется 1 счетовод и 
1 контролер-счетовод.
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Примітка 2. У разі, коли стра
хові вкладки касою не стягається, 
всю облікову роботу провадить 
сам бухгалтер.

Харків, дня 15-го липня 1Ї»24 р.

За Голову Ради Народи іх
Комісарів К.тменко.

Керуючий Справами
Раднаркоиу Ф. Кем.

Т. в. о. Секретаря РНК .1. ДрОеліт.

Ч. 18 Арт. 158-159

Примечание ;2. В случае, если 
страховые взносы кассой не взи 
маются,—вся учетная работа ве
дется одним бухгалтером

Харьков. 15-го июля 1924 г.

За Председателя Совета Народ
ных Комиссаров Клименко.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Кем.

Врид. Секретаря СНК .1. ДцОелнт.

№ 18 Ст. 1 58-159

159. Про вилучення з арт, 2 «Тимчасових 
правил про службу в державних під

приємствах і установах».
/

Касуючи свою постанову від 27 квіт
ня 1923 року „Про зміну примітки до 
арт. 2 Тимчасових правил про службу 
в державних підприємствах і устано
вах" (36. Уз. 1923 р.. ч. 13.
арт. 240), Рада Народніх Комісарів 
п о с т а н о в и л а :

Викласти примітку до аот. 2 Тим
часових правил про службу в держав
них підприємствах і установах у такій 
редакції:

При чітка. Вилучення з правил,
установлених у арт. 2, дозволяється

шо-до:

а) осіб, які мають підпорядковані 
або підконтрольні посади з обрання;

б) педагогів, лекторів, викладачів і 
бібліотекарів у всіх установах і за
кладах ученого, шкільного й вихопим- 
чого характеру;

в) артистів і музиків державних теат
рів і студій;

г) осіб, що служать у почтово-теле- 
графному відомстві;

д) агрономів, землемірів, ентомологів, 
селекціонерів, меліораторів і вченого 
персоналу досвідніх зразкових стан
цій, радянських господарств, а також 
инших установ Народнього Комісарія- 
ту Земельних Справ:

е) лікарів лікарських і санітарних 
установ НароцньогЬ Комісаріяту Здо 
ров‘я по-за губерніяльними містами;

ж) дозволяється, як виняток, уста
новляти вилучення з арт. 2 Тимчасо-

159- 06 из'ятиях из ст. 2 «Временных 
правил о службе в государственных 

предприятиях и учреждениях».

В отмену своего постановления от 
27 апреля 1923 года „Об изменении 
примечания к ст. 2 Временных пра 
вил о службе в государственных пред
приятиях и учреждениях“ (С. У. 1923 г., 
№ 13, ст. 240) Совет Народных Ко
миссаров п о с т а н о в и л :

Изложить примечание к ст. 2 Вре
менных правил о службе в государ
ственных предприятиях и учреждениях 
в следующей редакции:

Примечание. Исключение из пра
вил, установленных в ст. 2. допу
скается в отношении:
а) лиц, занимающих подчиненные 

или подконтрольные должности по 
выборам;

б) педагогов, лекторов, преподава
телей и библиотекарей во всех учре
ждениях и заведениях ученого, учеб
ного и воспитательного характера;

в) артистов и музыкантов государ
ственных театров и студий:

г) лиц, занимающих должности по 
почтово-телеграфному ведомству,

д) агрономов, землемеров, энтомоло
гов, селекционеров, мелиораторов и 
ученого персонала опытных показа
тельных станций, советских хозяйств, 
а также других учреждений Народ
ного Комиссариата Земледелия;

е) врачей лечебных и санитарных 
учреждений Народного Комиссариата 
Здравоохранения вне губерн городов;

ж) допускается в исключительных 
случаях установление иэ'ятий изст. 2
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них правил також шо-до професій і 
посад, не зазначених у цій постанові, 
:» тим шоб ці вилучення дозволялося 
не инакше, як за постановою губерні- 
чльних інспекторів праці, які пого
джують свої ухвали з відповідними 
профспілками.

Х«рків,/лня 15-го липня 1924 |».

За Голову Ради Народніх
Комісарів /. Клименко.

Керуюч. Справами
Раднаркому Ф. Ипа.

Т.ь.о. Секретаря РНК А.у ДуОеліт.

Оголошено і: „Нігтях ВИДОК і ХГВК* 
ч серпня 1924 |і., ч. 178.

Временных правил также в отноше
нии профессий и должностей, не ука
занных в настоящем постановлении, 
с тем, чтобы таковые из'ятия допу
скались не иначе, как по постановле
ниям губернских инспектур труда, со
гласовывающих свои решения с соответ
ствующими профсоюзами.

Харьков. 15-го июля 11424 г.

За Председателя Совета Народных 
Комиссаров //. Клименко.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Кеш.

Врид Секретаря СНК 3. Дудслти.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК и 
ХГВК" 8 августа 1924 г. .V 17*.

160. Про штати Народнього Комісаріату 
Праці УСРР

Рала Народніх Комісарів УСРР по 
с т а н о в и л а :  затвердити нижчеподану 
структуру й штати Народнього Комі- 
саріяту Праці Української Соціялістич 
ної Радянської Республіки:

І. Колегія.

Секретар Колегії ... 1

у. '.ітпльно-Ао.тнй'тращйнчч Відділ.

Завідувач Відділу . . . .  1 
Секретар ..............................  1

2

/) Контрольно-Ориміаацічпий І! І Відділ

Завідувач П Відділу . . . .  1 
Секретар . • • . 1
Інспекторів . . . . З
Діловод..................................1
Завідувач Юридичного Ьюра 1

7
>) \дчіміетраційно-І'осподарськии 

І/'Відділ.
Завідувач ІГ Відділу . . . .  1 
Діловодів ... ... 2
Журналісток.......................... 1
Машиністок .......................... 5
Завідувач Господарства . . 1 

Візник. . . . . . . .  1

160. О штатах Народного Комиссариата 
Труда УССР.

Совет Народных Комиссаров п о-
с т а н о в и л :  утвердить нижеследу-
ющую структуру и штаты Народного
Комиссариата Труда Украинской Соци
алистической Советской Республики:

/. Коллегия.

Секретарь Коллегии . 1

?. ( Ю\це- А дм и н-метрит. Отдел.

Завед. Отделом . . . . 1
Секретарь . . . . .  1

/ )  Контрольно^Урханизац.

2

11 \ Отдел.

Завед. П/Отделом . . 1
Секретарь . . . . .  1

Инспекторов . . . . 3
Делопроизводитель . . 1
Завед. Юрия. Бюро . 1

7

2) Админ.• А" оз. ///Отдел.

Завед. П/Отделом . . . 1
Делопроизводителем . . 2
Журналисток . . . . 2
Машинисток . . . * . 5 .
Завед. хозяйством . . . 1
Кучер ........................
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Убиральниць ... • . . З
Шофер................................... 1
Помічник шофера . . . .  1 
Кур'єрів................................... 5

22

3) Кошторисові)-Фінансовий И Відділ.

Завідувач II'Відділу ... 1
Бухгалтер ............................  1
Рахівників...............................2
Артільник . . . .  1

5
Разом у За. ально-Адмі мі
граційному Відділі . . .37 ч.

3. Відділ Охорони Праці.

Завідувач Відділу . . 1
Пом. Завідувача Відділу . 1
Секретар . . . . .1
Завід. Технічної Інспекції і 
Завід. Науково-Консульт.

Бюра . . . .  1
Консультантів . . . 2
Санітарних лікарів . 2

лсистентів на цілу Україну 4 
Разом у Відділі . . 13

Ііриміпіка. Помічник Завідувача 
Відділу—він же Завідувач Санітарної 
Інспекції.

4. Відділ Винку Праці.

Завідувач Відділу . . . . 1 
ГІомічн. Завідувача Відділу 1 
Завідувач бюра технічних

сил ......................... . . 1
Секретар . . 1

Діловод . . . 1
Завідувач Інспекції . . 1

Разом у Відділі . 6

Тарифово- Нормовочний Відділ.

Завідувач Відділу—він же
член Колегії.

Помічник Завідувача Відділу 1
Консультант . . . . . 1
Секретар ........................ 1

Разом у Відділі . . 3

6*. Статистичний Відділ.

Завідувач Відділу . . . 1
Завідувач 11/Відділу . . . 2

Уборщиц . .3
Шоффер . . . ... 1
Пом. шоффера ... І
Курьеров . . . . 5

22

3) Смсшно-Фнн. П/Отоел.

Завед. П/Отделом ... 1
Бухгалтер . . . . 1
Счетоводов . . 2
Артельщик . . ... 1

5
Всего по Обше-Администр.

Отделу . . . 37 ч

3. Отдел Охрани Труда.

Зав. Отделом . . . . . 1
Пом. Завед. Отделом . 1
Секретарь ..................... 1
зав. Технич. Инспекцией 1

Зав Научно-Консульт. Бюро 1
Консультантов . . . . 2
Санитарных врачей . 2
Ассистентов на всю Украину 4

Всего по Отделу . . 13

Примечание. Помощник Зав. От
делом—он же Завед. Санитарной
Инспекцией.

І. Отдел Винка Труда.

Завед. Отделом . 1
Пом. Завед. Отделом . 1

Завед. столом техн. сил . 1
Секретарь . . . . .  1

Делопроизводитель . . . 1
Завед. инспекцией . . . 1

Всего по Отделу . . 6

>. Тарифно-Нормировочный Отдел

Завед Отделом—он же член
Коллегии.............................

Пом. Завед. Отделом . . 1
Консультант ........................  1
Секретарь............................ 1

Всего по Отделу . . 3

в. ('татистическии (Впдел.

Завед. Отделом . . . . • 1 
Завед. ПЮтделом ... 2
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Секретар ..............................  1
Статистиків охорони пра ці 2 

* ринку праці . 2
„ розроблення . 2
Разом у Відділі . .10

Примітка. Один Завідувач П/Від- 
ділу охорони праці, другий — ринку 
ці (конт. нормов).

Разом у Наркоматі Праці УСРР— 
64 чол. (без колегії).

Харків, дня 15-го липня 1924 р.

За Голову Ради Народніх 
Комісарів І. Клименко.

Керуючий Справами
Раднаркому Ф. Нею.

Г. в. о. Секретаря РНК А. Дуделш.

Секретарь ...........................  1
Статистиков по охр. труда 2 

„ „ рынку труда 2
„ „ разработке 2

Всего по Отделу . .10

Примечание. Один Завед. П/Отд. 
по охране труда, другой—по рынку 
труда (конт. нормир.).

Всего по Наркомату Труда УССР— 
69 чел. (без коллегии).

Харьков. 15-нюля 1924 г.

За Председателя Совета Народных 
Комиссаров И. Клименко.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Чеха-

Врид. Секретаря СНК Л. Дуделит.

161. Про комісії для боротьби з малярією.

Щоб притягти для боротьби з маля
рійною пошестю заінтересовані відом
ства, установи, господарські органи й 
організації, для погодження їхньої 
діяльности в справі боротьби з маля
рійною пошестю та для спільного ви
роблення протималярійних заходів, 
Рада Народніх Комісарів п о с т а -  
н  о в и л а :

1. Заснувати Центральну Комісію 
при Народньому Комісаріяті Здоров'я 
для боротьби з малярією й місцеві 
комісії: губерніальні й округові—при 
відповідних відділах виконкомів й ра
йонові—при райвиконкомах.

Примітка. На транспорті місцеві 
протималярійні комісії утворюється 
при відповідних органах Здоров'я 
на транспорті.

2. Центральна Комісія для боротьби 
з малярією має:

а) розробляти законодавчі проекти 
в справі боротьби з малярією:

б) розробляти у всеукраїнському 
маштабі плани погодження протималя
рійної діяльности державних органів, 
громадських організацій і приватніх 
особ, а також керувати діяльністю 
місцевих малярійних комісій;

161. О комиссиях по борьбе с малярией.

В целях привлечения к борьбе 
с эпидемией малярии заинтересованных 
ведомств, учреждений, хозяйственных 
органов и организаций для согласова
ния их деятельности по борьбе с эпи 
демией малярии и для совместной вы
работки противомалярийных меро
приятий, Совет Народных Комиссаров 
п о с т а н о в и л :

1. Учредить Центральную Комиссию 
при Народном Комиссариате Здраво
охранения по борьбе с малярией и 
местные комиссии: губернские и окруж
ные—при подлежащих отделах испол
комов и районные—при райисполкомах.

Примечание. На транспорте 
местные противомалярийные ко
миссии образуются при соответ
ствующих органах Здравоохране
ния на транспорте.
2. В задачи Центральной Комиссии 

по борьбе с малярией входит:
а) разработка проектов законода

тельства по борьбе с малярией;
б) разработка во всеукраинском 

масштабе планов согласования про
тивомалярийной деятельности государ
ственных органов, общественных ор
ганизаций и частных лиц, а также 
руководство деятельностью местных 
малярийных комиссий;

415



Ч. 18 Арт. 1Ы № 18 Ст. ЇМ

в) об'єднувати й погоджувати плани 
меліораційних і гідротехнічних робот 
для боротьби з малярією;

г) давати висновки на проекти рі
шенців принціпових питань шо-до 
організації боротьби з малярією;

д) виробляти інструкції для місцевих 
органів у справі обсліду малярійних 
районів, збірання й систематизації 
статистичних і пошесних даних шо-до 
малярії, переведення практичних про
тималярійних заходів;

е) давати висновки на проекти ого
лошення місцевостей небезпечними ШО- 
ДО малярії;

■ж) розглядати й погоджувати про
екти обов’язкових постанов в справі 
боротьби з малярією;

з) вперед розглядати кошторисові 
проекти шо-до боротьби з малярією.

Примітка. Справи організації за
ходів боротьби з малярією Цен
тральна Протималярійна Комісія 
може розробляти з власної ініція- 
тиви.
3. Центральну Комісію для боротьби 

з малярією засновується в складі:
а) чотирьох представників від Нар- 

комздоров'я—Наркома або його за
ступника, Зав. Саніт.-Пошесн. Відділу 
або його заступника, Завід. Лікарн. 
Відділу й Завід. Відділу Робітничої 
Медиціни;

б) 1 представника від Військово 
Санітарної частини;

в) 1 представника від Наркомзему;
г) 1 представника від Витої Ради 

Народнього Господарства;
д) 2-х представників Наркомлраці: 

1-го від Соцстраху й 1 го від Відділу 
Охорони Праці;

е) 1 представника від Українського 
Бюра ВЦРПС.

ж) 1 представника Укр. Бюра ЦК 
Спілки Медикосанпраці;

з) 1 представника від Округи Шля
хів;

и) 1 представника від Українського 
Червоного Хреста;
* к) 1 представника від Наркомвну- 
справ;

в) об единение л согласование пла
нов мелиоративных и гидротехниче
ских работ, в целях борьбы с ма 
лярией;

г) дача заключений по проектам 
решений принципиальных вопросов 
по организации борьбы с малярией;

д) выработка инструкций для мест
ных органов в деле обследования 
малярийных районов, собирания и си
стематизации статистических и эпи
демических данных по малярии, про
ведения практических противомалярий
ных мероприятий:

е) дача заключений по проектам 
об'явлення местностей неблагополуч
ными по малярии:

ж) рассмотрение и согласование 
проектов обязательных постановлений 
по борьбе с малярией;

з) предварительное рассмотрение 
сметных предположений по борьбе с 
малярией.

Примечание. Вопросы по органи
зации мер борьбы с малярией Цен
тральная Противомалярийная Ко
миссия может разрабатывать по 
собственной инициативе.
3. Центральная Комиссия по борьбе 

с малярией учоеждается в составе
а) четырех представителей Нар- 

комздраьа—Наркома или его замести
теля, Зав. сманит.-Эпидем. Отделом 
или его заместителя. Зав. Лечеб. Отдел, 
и Зав. Отделом Рабочей Медицины;

б) 1 представителя Воєнно Сани
тарной части;

в) 1 представителя Наркомзема;
г) 1 представителя высшего Совета 

Народного Хозяйства;
д) 2-х представителей Наркомтрула; 

1 го от Соцстраха и 1-го от Отдела 
Охраны Труда;

е) 1 представителя Укр. Бюро 
ВЦСПС;

ж) 1 представителя Укр. Бюро Ц. К. 
Союза Медикосантруд:

з) 1 представителя от Округа 
Путей Сообщения;

и) 1 представителя от Украинского 
Червонного Креста;

к) 1 представителя от Наркомвну-
дел.
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п) 1 представника від Харківського 
Губздоров'я.

м) по 1 представнику від катедри 
гігієни Харківського Медичного Інсти
туту й катедри ентомології Харків
ського Технологічного Інституту;

н) директора Харківського Сані
тарно-Бактеріологічного Інституту й 
директора Харківського Протозійного 
Інституту.

За Голову Центральної Протималя
рійної Комісії є Народній Комісар Здо
ров'я, а в його відсутности—його за
ступник.

Примітка 1. Представники ВІ

ДОМСТВ, перераховані в цьому арти
кулі, повинні бути постійні й право
мочні.

Примітка і. Центральна Проти
малярійна Комісія залежно від ха
рактеру справ, іцо їх належить об
міркувати, запрошує на свої засі
дання представників заінтересованих 
установ, а також ріжних знавців.

4. Діловодство Центральної Проти
малярійної Комісії покладається на 
санітарно-пошесний Відділ Наркомздо- 
ров'я.

5, Рішенці Центральної Протималя
рійної Комісії ухвалюється звичайною 
більшістю голосів. Відомствам на
дається право протягом 3-х днів опро
тестувати постанови Центральної Про
тималярійної Комісії до Ради Народніх 
Комісарів. Коли нема розбіжностей 
між заступленими в Центральній
Протималярійній Комісії відомствами 
й коли вони з свого боку не заявили 
протестів, постанови Комісії є обов'
язкові для відомств, заступлених у Ко
місії.

Ь. При поданні до законодавчих 
установ проектів постанов в справі 
боротьби з малярією, додається висно
вок на них Центральної Протималя
рійної Комісії.

7. Ло компетенції місцевих комісій 
для боротьби з малярією належить 
загальне керовництво на відповідній 
території протималярійною кампанією, 
на підставі вказівок Центральної

л) ї представителя от Харьковского 
Губздрава;

м) по одному представителю от 
кафедры гигиены Харьковского Мед
института и кафедры энтомологии 
Харьковского Технологического Инсти
тута;

н) директора Харьковского Сани
тарно-Бактериологического Института 
и директора Харьковского Протозой
ного Института.

Председателем Центральной Противо
малярийной Комиссии состоит Народ
ный Комиссар Здравоохранения, а в его 
отсутствие его заместитель.

Примечание• /. Представители ве
домств, перечисленные в настоящей 
статье, должны быть постоянными 
и правомочными.

Примечание ?. Центральная 
Противомалярийная Комиссия в за
висимости от характера подлежащих 
обсуждению вопросов, приглашает 
на свои заседания представителей 
заинтересованных учреждений, а 
также различных сведущих лиц.
4. Делопроизводство по Централь 

ной Противомалярийной Комиссии 
возлагается на Санитарно-Эпидемиче
ский Отдел Наркомздрава.

5. Решения Центральной Противо
малярийной Комиссии принимаются 
простым большинством голосов. Ведом
ствам предоставляется право в трех- 
дневный срок опротестовывать поста 
новления Центральной Противомаля
рийной Комиссии в Сонет Народных 
Комиссаров. При отсутствии разногла
сия между представленными в Цен
тральной Противомалярийной Комис
сии ведомствами и незаявлении про
тестов со стороны последних, поста
новления Комиссии являются обяза
тельными для ведомств, представленных 
в Комиссии.

6. При представлении в законода
тельные учреждения проектов поста
новлений по борьбе с малярией, при 
латается заключение по ним Централь
ной Противомалярийной Комиссии.

7. К ведению местных комиссий по 
борьбе с малярией относится общее- 
руководство на соответствующей тер
ритории противомалярийной кампа
нией, на основе указаний Центральной
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Протималярійної Комісії й розроблення 
заходів до успішної, погодженої й 
планомірної боротьби з малярією.

Зокрема, місцеві Протималярійні 
Комісії мають за своє завдання:

а) розробляти план боротьби з ма
лярією на території губернії, округи 
чи району;

б; розглядати й погоджувати плани 
місцевих меліораційних і гідротехніч
них робіт для боротьби з малярією;

в) розробляти місцеві обов'язкові 
постанови в справі боротьби з маля
рією;

г) розробляти мережу малярійних 
станцій і допомагати їхній роботі;

д) розробляти плани малярійних 
обслідів;

е) вживати заходів до забезпечення 
людности хініною;

ж) вперед розглядати кошториси 
боротьби з малярією;

з) провадити серед людности широку 
санітарну пропаганду про суть маля
рії й заходи до боротьби з нею;

и) давати висновки в справах, звя- 
заних з боротьбою з малярією.

8. У своїй діяльности кожна анти- 
малярійна комісія керується розроб
леним планом для боротьби з маля
рією, чинними законоположеннями, 
а також директивами Й вказівками 
вищої Протималярійної Комісії.

9. Склад місцевих Протималярійних 
Комісій призначає місцевий виконком, 
під головуванням члена президії місце
вого виконкому, з представниками від 
заінтересованих відомств, установ і 
організацій: Здоровая, меліораційної 
частини, земорганів, Комунального 
Господарства, Охорони Праці, Соц
страху, Військового Відомства, Рад- 
наргоспу, транспорту, профорганізацій, 
наукових установ і инших, що пра
цюють у галузі малярії.

Примітка. Комісії можуть запро
шувати на свої засідання й инших

корисних знавців.

Противомалярийной Комиссии, и раз
работка мер для наиболее успешной, 
согласованной и планомерной борьбы 
с малярией.

В частности, к задачам местных 
Противомалярийных Комиссий отно
сится:

а) разработка плана борьбы с ма
лярией на территории губернии, 
округа или района;

б) рассмотрение и согласование 
планов местных мелиоративных и гидро
технических работ в целях борьбы с 
малярией;

в) разработка местных обязательных 
постановлений по борьбе с малярией

г) разработка сети малярийных 
станций и содействие их работе;

д) разработка планов малярийных 
обследований;

е) принятие мер по обеспечению 
населения хинином;

ж) предварительное рассмотрение 
смет по борьбе с малярией;

з) проведение среди населения ши
рокой санитарной пропаганды о сущ
ности малярии и мерах борьбы с нею;

и) дача заключений по вопросам, 
связанным с борьбой с малярией.

8. В своей деятельности каждая 
антималярийная комиссия руковод 
ствуется разработанным планом по 
борьбе с малярией, существующими 
законоположениями, а также дирек
тивами и указаниями вышестоящей 
Противомалярийной Комиссии.

9. Состав местных Противомалярий
ных Комиссий назначается местным 
исполкомом, под председательством 
члена президиума местного исполкома, 
из представителей заинтересованных 
ведомств, учреждений и организаций 
Здравоохранения, мелиоративной части, 
земорганов, Коммунального Хозяйства, 
Охраны Труда, Соцстраха, Военного 
Ведомства. Совнархоза, транспорта, 
профорганизаций, научных учреждений 
и других работающих в области ма
лярии.

Примечание. Комиссии могут при
глашать на свои заседания и других

лиц, сведущих и могущих быть
полезными.
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10. Діловодство місцевих комісій про 
вадять місцеві органи Здоровохорони, 
в районах—райвиконкоми без встано
влення додаткових штатів.

11. Місцеві комісії ухвалюють поста
нови звичайною більшістю голосів. 
Установам надається право протягом 
24 годин опротестувати постанови 
місцевих комісій до губерніяльних ви
конавчих комітетів. Коли нема роз
біжностей між заступленими в місце
вих малярійних комісіях установами 
й коли вони з свого боку не заявили 
протестів, постанови місцевих комісій 
є обов'язкові для установ, заступлених 
у комісіях.

Харкік, дня 18-го липня 1924 р.

Заст. Голови Ради Народиіх
Комісарів А/. Владимирський.

Керуючий Справами
Раднаркому Ф. Нем.

За Секретаря РНК І. Єременко.

Оголошено к „Вістях ВУЦВК і ХГВК“
9 серпня 1924 р., ч. 179.

162. Положення про губдержплани.

/. Нагальні засадч.

1. Губерніальні державні планові ко
місії (губдержплани) є органи дорадчого 
характеру при губерніяльних виконав
чих комітетах і провадять свою роботу 
під загальним керовництвом президії 
губниконкому и Укрдержплану.

2. До основних завдань губдерж- 
планів належить:

а) розробляти загальногуберніяльні 
господарські й фінансові плани на 
певний (бюджетовий) 'період часу, 
наглядати за виконанням їх, вносити 
до них викликані обставинами зміни, 
вивчати найголовніші моменти еконо
мічного життя губернії й наслідки 
діяльности місцевих господарських ор
ганів, використовуючи виявлені на 
слідки для дальшої роботи;

10. Делопроизводство местных ко
миссий ведется местными органами 
Здравоохранения, н районах — рай
исполкомами. без установления допол
нительных штатов.

11. Постановление местных комис
сий принимается простым большин
ством голосов. Учреждениям предоста
вляется право в 24 часа опротесто
вывать постановления местных комис 
сий в губисполкомы. При отсутствии 
разногласия между представленными 
в местных малярийных комиссиях 
учреждениями и незаявлснии протестов 
со стороны последних, постановления 
местных комиссий являются обязатель
ными для учреждений, представленных 
в комиссиях.

Харьков. 18-го июля 1924 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров А/. Владимирский.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Бем.

За Секретаря СНК II. Ереицнко.

^ Распубликовано в .Вістях ВУЦВК « 
ХГВК- 9 августа 1924 г.. № 179.

162. Положение о губгоспланах.

I. Общие, положения.

1. Губернские государственные пла
новые комиссии (губгоспланы) явля
ются органами совещательного хара 
ктера при губернских исполнительных 
комитетах, и ведут свою работу под 
общим руководством президиума губ 
исполкома и Укргосплана.

2. Основными задачами губгоспланок 
являются:

а) разработка общегубернских хо
зяйственного и финансового планов 
на определенный (бюджетный) период 
времени, наблюдение за их осущест
влением, внесение в них вызываемых 
обстоятельствами изменений, изуче 
ние главнейших моментов экономи
ческой жизни губернии и изучение 
результатов деятельности местных 
хозяйственных органов в целях исполь
зования определившихся результатов 
для дальнейшей работы;
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б) розглядати місцевий бюджет і в 
цілому, і в його окремих частинах з 
погляду доцільности діяльности окре
мих установ, відповідність ТІ ухва
леним губдержпланом і затвердженим 
губвиконкомом господарським планом 
і загальними умовами місцевого госпо
дарства;

в) розробляти з доручення Укрдерж- 
плану й губвиконкому окремі питання 
так загальноукраїнського, як і місце
вого значіння:

г) попередньо розглядати й техніч
но розробляти питання планового ха
рактеру, то їх вноситься до губви- 
конкому. й давати висновки на про
екти організації ріжних установ і 
об'єднань, то увіходять у план госпо
дарського губерніяльного будівництва:

д) систематично науково вивчати 
процеси й методи виконання госпо
дарського й фінансового плану і в 
загальноукраїнському, і в місцевому 
маштабі й виявляти наслідки діяльно
сти окремих відомств з погляду відпо- 
відности з цими планами.

//. І Ірина и оопо‘язки іубОнржп.тнін.

3. Губдсржпланам, при виконанні 
покладених на них обов'язків, нада
ється право:

а) нав'язувати безпосередні зносини 
з усіма центральними й місцевими 
державними органами й установами в 
справах, що торкаються розроблення 
й виконання господарського Й фінан
сового плану;

б) вимагати від усіх губвідділів і 
госпорганів на території губернії всі ві- 
домости й матеріяли, що стосуються 
складення й виконання гос планів;

ві вимагати від госпорганів, щоб во
ни вчасно подавали визначеним поряд
ком свої планові програми;

г) давати всім губгоспорганам зав
дання й провідні вказівки до розроб
лення тих чи инших справ, звязаних 
зі складенням і виконанням госпо
дарського й фінансового плану;

б) рассмотрение местного бюджета 
как в целом, так и в его отдельных 
частях, с точки зрения целесообраз
ности деятельности отдельных учре
ждений, соответствие ее принятому губ- 
госпланом и утвержденному губиспол- 
комом хозяйственному плану и общим 
условиям местного хозяйства;

в) разработка по поручениям Укр- 
госплана и губисполкома отдельных 
вопросов как обшеукраииского. так 
и местного значения;

г) предварительное рассмотрение и 
техническая разработка вопросов пла
нового характера, вносимых в губис- 
.юлком, и дача заключений по проек
там организации разного рода учре
ждений и об'единений, входящих в план 
хозяйственного строительства н гу
бернии;

д) систематическое научное изуче
ние процессов и методов выполнения 
хозяйственного и финансового планов 
как в общеукраинском. так и в мест
ном масштабах и выявление результа 
тов деятельности отдельных ведомств 
с точки зрения их соответствия этим 
планам.

I
II. Ирана и обязан могши 

пла нон.

3. При осуществлении губгоспла- 
нами возложенных на них обязанно- 
стей. им предоставляется право:

а) иметь непосредственные сношения 
со всеми центральными и местными 
государственными органами и уч
реждениями по вопросам, касающимся 
разработки и выполнения хозяй
ственного и финансового планов;

б| требовать от всех губотделов и 
хозорганов на территории губернии 
все сведения и материалы, имеющие 
отношение к составлению и вылол 
нению хозпланов;

в) требовать от хозорганов свое 
временного представления а опреде
ленном порядке их плановых про 
грамм;

г) давать всем губхозорганам зада
ния и руководящие указания по раз
работке тех или иных вопросов, свя 
занных с составлением и выполнением 
хозяйственного и финансового пла
нов;
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д) провадити через своїх представ* 
ників. у міру потреби, досліди роботи 
госпорганів і підпорядкованих їм під
приємств.

4. Усі губерніяльні, а також окру
гові установи обов‘язані подати в 
губдержплани всі потрібні їм відомости 
й матеріяли, а також давати потрібні 
пояснення через відповідальних співро
бітників.

III. Склад гуи/)с])жяланів.

5. До складу пленуму губдержиланів 
з правом ухвального голосу належать: 
голова, вчений секретар, голови секцій 
і представники від: губпрофрааи, губ- 
ВСІ, губстатбюра й губфінвідділу.

На чолі пленуму стоїть президія; 
склад пленуму й президії губдержпланів 
персонально затверджує президія губ* 
виконкому.

Примітка. За голову губдерж- 
плану по змозі є заступник голови 
губвиконкому, який не мусить су
міщати своїх обов'язків по губдерж- 
плану з завідуванням будь-якого з 
губерніяльних відділів.

0. І убдержплаии поділяються на 
секції (не більш як чотирі); обов'яз
ково організується секції економічну 
й сільсько-господарську; а секції фі
нансово * бюджетову (або місцевого 
осподарства) Й промислову утворю
ється в окремих губерніях залежно 
від місцевих умов

7. Губдержплани обов'язані періо
дично подавати звіти про свою діяль
ність губвиконкомові й Укрдерж- 
планом.

8. Губдержплани й апарат, шо їх 
обслуговує, утримується на місцеві 
кошти, як обов'язкова витрата, з тим, 
шо Укрдержпланові надається право 
еидавати в безпосереднє роспоряджен- 
ня голів губдержпланів під звіт кошти 
на витрати для виконання спеціяльних 
завдань Укрдержплану. 9

9. Внутрішній лад у губдержиланах 
і взаємовідношення їх з губвиконко-

А) производить через своих пред
ставителей по мере надобности ис
следование работы хозорганов и под
ведомственных им предприятий.

4. Все губернские, а также окруж
ные учреждения обязаны представить 
в губгоспланы все требуемые ими све
дения и материалы, а также давать 
необходимые пояснения через ответ
ственных сотрудников.

///. Состав губгоспланов.

5. В состав пленума губгоспланов 
входят с правом решающего голоса: 
председатель, ученый секретарь, пред
седатели секций и представители: губ- 
профсовета, губРКИ, губстатбюро и 
губфинотдела.

Во главе пленума стоит президиум; 
состав пленума и президиума губгос
планов персонально утверждается 
президиумом губисполкома.

Примечание. Председателем губ- 
Госплана, по возможности, является 
заместитель председателя губиспол
кома, который не должен совме
щать своих обязанностей по губгос- 
плану с заведыванием каким-нибудь 
из губернских отделов.
6. Губгоспланы разделяются на секции 

(не более четырех); обязательным явля
ется организация секций экономи
ческой и сельско-хозяйственной;секция 
же финансово-бюджетная (или мест
ного хозяйства) и промышленная об
разуется в отдельных губерниях в 
зависимости от местных условий.

7. Губгоспланы обязаны периоди
чески представлять отчеты о своей 
деятельности губисполкому и Укргос- 
плану.

8. Содержание губгоспланов и об
служивающих их аппаратов относится 
на местные средства в качестве обя
зательного расхода, при чем Укргос 
плану предоставляется право отпус
кать в непосредственное распоряже
ние председателей губгоспланов под 
отчет средства на расходы по выпол
нению специальных заданий Укргос- 
плана.

9. Внутренний распорядок в губгос- 
планах и взаимоотношение их с губ-
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мами встановлюється спеціяльними 
інструкціями, затвердженими губви- 
конкомом.

Харків, дня 18-го липня 1924 р.

Заст. Голови Ради Народніх 
Комісарів З/. Владимирській!.

Заст. Керуючого Справами
Раднаркому 1. Крещен*о.

І . в. о. Секретаря РНК .1. ,1уделіт.

Оголошено я „Вістях ИУЦКК і ХГВК" 
серпня 1924 р., ч. 18$.

163. Про порядок повернення переплатів 
єдиного сіль-госп. податку 1923-1924 р.

Рада народніх Комісарів п о с т а 
н о в и л а  затвердити й надати чин
ности нижчеподаному порядкові повер
нення переплатів єдиного сільгосп. 
податку 1923-24 р.:

1. Переплати єдиного сільсько госпо
дарського податку, зроблені в кам
панії 1923-24 р., повертається тільки 
на прохання, порушені до 1 вересня 
1924 р.

2. На прохання, порушені після 
І го вересня 1924 року, переплати 
сільсько-господарського податку, то 
зроблені в 1923-24 році й надійшли 
в каси й инші приймальні пункти 
сільгосп. податку, не повертається, 
а зараховується на рахунок виплати 
сільгосп. податку 1924-25 р.

Примітка. Особи, що перепла
тили в 1923-24 році й зліквідували 
своє господарство в Ріжучому 1924 р. 
перед складенням реєстрів платіїв 
сільгосп податку 1924-25 р, мають 
право на повернення цих переплатів 
протягом року з дня надходження 
переплатів у державну скарбницю.

3. Порядок і техніку зарахувань 
переплатів, а також повернення в по
рядку застосування примітки до арт.
2-го цієї постанови, провадиться на 
підставі спеціяльної інструкції, вида
ваної на розвиток цієї постанови 
Наркомфіном.

исполкомами устанавливается особыми 
инструкциями, утвержденными губис- 
полкомом.

Харьков, 18-го июля 1924 г.
*

Зам. Председателя Совета Народ
ных Комиссаров М. ВлаОи.иирскин.

Зам. Управляющего Делами
Совнаркома //. Крещен ко.

Врид. Секретаря СНК .1. ДуОелит.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК і 
ХГВК" 19 августа 1924 г.. № 1Я«>.

163. О порядке возврата переплат по еди
ному сельско-хоз. налогу 1923-1924 года

Совет Народных Комиссаров по
с т а н о в и л  утвердить и ввести в 
действие нижеследующий порядок воз
врата переплат по единому сельско- 
хоз. налогу 1923-24 г.:

1. Переплаты, произведенные по 
единому сельско-хозяйственному на
логу в кампанию 1923 24 г., подлежат 
возврату лишь по ходатайствам, воз
бужденным до 1-го сентября 1924 г.

2. По ходатайствам, возбужденным 
после 1-го сентября 1924 г., переплаты 
по единому сельски- хозяйственному 
налогу, произведенные в 1923-24 г. и 
поступившие в кассы и другие при
емочные пункты сельхозналога, под
лежат не возврату, а зачету в счет 
уплаты сельхозналога 1924-25 г.

Примечание. Лица, производящие 
переплаты в 1923-24 г., и ликвиди
ровавшие свои хозяйства в текущем 
1924 г. до составления списков пла
тельщиков сельхозналога 1924-25 г., 
имеют право на возврат излишне 
сданных сумм в течение годичного 
срока со дня поступления переплат 
в казну.
3. Порядок и техника зачета пере

плат, а также возврата в порядке 
применения примечания к ст. 2 на
стоящего постановления, производится 
на основании особой инструкции, из
даваемой в развитие сего постано
вления Наркомфином.

422



Ч. 18 Арт.  163 164 N5 18 Ст.  163-164

4. Цій постанові надати чинности 
телеграфом.

Харків, дня 25-го липня 1924 року.

.За Голову Ради Народній
Комісарів /. Клименко

Заст. Керуючого Справами
Раднаркому /. Ергщенкп.

Т. в. о. Секретаря РНК А. Ду/кліт.

Оголошено н „Вістях ВУ11ВК і ХГВК" 
18 серпня 1921 р.. ч. 182.

4. Настоящее постановление ввести 
в действие по телеграфу.

Харьков. 25-го июля 1924 года.

За Пред. Совета Народных
Комиссаром И Клименко.

Зам. Управляющего Делами
Совнаркома Л. Ерещенко.

Врид. Секретаря СНК А. Ду белит.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК и 
ХГВК" 18 августа 1924 г.. Л* 182.

164. Про заходи боротьби з малярією на 
промислових підприємствах.

Виконуючи постанову 2-ї Сесії 
ВУЦВК VIII скликання „Про участь 
госпорганів у боротьбі з малярією" й 
розвиваючи свою постанову від 14 ве 
ресня 1923 р. „Про за>оди боротьби 
з малярією" (36. Уз. 1923 р., ч. 34, 
арт. 492), Рада Народніх Комісарів 
п о с т а н о в л я є :

1. Надати право Наркомздоров'ю, 
за висновком Центральної Малярій
ної Комісії, оголошувати місцевости 
за небезпечні на малярію.

2. У місцевостях, оголошених по 
рядком арт. 1 цієї постанови за не
безпечні, підприємства державні, гро
мадські, приватньовласницькі, фабрич
но-заводські, шляхів сполучення й 
сільсько-господарські, атакож коопера
тивні й промислові товариства, обов'я- 
зані виконувати наведені в нижчепо
даних артикулах заходи запобігнення 
проти малярії, шсб захистити від ма
лярійного зараження працюючих у них 
робітників і службовців.

3. Як шо в районі діяльности під
приємства є багна, забагнені місця, 
плавні, всілякі водозбори ріжного при
значення, некриті канави й инші водо
збори. шо їхня наявність і стан, після 
висновку місцевої малярійної комісії, 
спричинюються до поширення малярії, 
то підприємства й товариства повинні:

а) Перевести своїм коштом гідро
технічні роботи, щоб висушити—усу-

164. О мерах борьбы с малярией на 
промышленных предприятиях.

Во исполнение постановления 2-й 
Сессии ВУЦИК V I I I  Созыва „Об 
участии хозорганон в борьбе с маля
рией" и в развитие своего постано
вления от 14-го сентября 1923 года. 
„О мерах борьбы с малярией (С. У. 
1923 г., № 34, ст. 492), Совет Народ
ных Комиссаров п о с т а н о в л я е т :

1. Предоставить право Наркомздраву, 
по заключению Центральной Малярий
ной Комиссии, об'являть местности 
неблагополучными по малярии.

2. В местностях, объявленных в по
рядке ст. 1 настоящего постановления 
неблагополучными, превпоиятия госу
дарственные, общественные, частно
владельческие, фабрично-заводские, пу
тей сообщения и сельско-хозяйствен
ные, а также кооперативные и про
мысловые товарищества обязаны вы
полнять перечисленные в нижеследую
щих статьях предупредительные про
тив малярии мероприятия, для огражде
ния от заражения малярией занятых 
в них рабочих и служащих.

3. Если 8 районе действия пред
приятия находятся болота, заболочен
ные места, плавни, водоемы всякого 
рода и назначения, открытые канавы 
и проч. водовместилища, наличие и 
состояние которых, по заключению 
местной малярийной комиссии, является 
угрожающим в смысле распростране
ния малярии, то предприятия и това
рищества обязаны:

а) Произвести за свой счет гидро
технические работы в целях осуше-
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мути застій води й злучене з цим за- 
багнення місцевости, як що зазначені 
скупчення води виникли в наслідок 
особливостей виробництва ВІДПОВІДНОГО 
підприємства або товариства.

6і Вживати на територіГ підприєм
ства або товариства своїм коштом ин- 
ших заходів санітарно-технічного ха
рактеру за вказівками малярійної ко
місії, як-що не можливо перевести 
іідро технічні роботи через умови 
рельєфу місцевости. в наслідок відсут- 
ности водоукладовища то-що. а та
кож, як-що зазначені скупчення води 
потрібні для виробничої мети.

4. Обсяг і характер гідро-технічних 
і иниіих заходів, зазначених у арт. З, 
установлюють відповідні малярійні ко
місії з участю заінтересованих госп
органів. Підприємствам надається пра- 
по провадити роботи без дозволу цен
тру на суму до 2.000 карб, протягом 
року: роботи ііо-нал цю суму затверд
жується в центрі.

Ь. У районах, оголошених за небез
печні на малярію, всілякі роботи, в на
слідок яких може виникнути застій 
води, що спричиняі йметься до утво
рення малярійних осередків, як-ось: 
загачення. розроблення болотмни, гід
роустановки, розроблення кар'єрів 
то-що, дозволяється провадити ТІЛЬКИ 
у згоді з малярійною комісією й по 
вжитті всіх належних заходів, що за
побігають забагненню грунту й застою 
води.

6. У межах місцевостей, оголоше
них за небезпечні на малярію, під
приємства державні, громадські, при- 
натньовласницькі, фабрично-заводські, 
шляхів сполучення й сільсько-господар- 
Сг.кі. а також кооперативні й проми
слові товариства повинні охороняти 
помешкання для нічного перебування 
в них робітників з виробництва—ро
бітничі казарми, інтернати й инші 
будинки—засітчуючи помешкання від 
травня до жовтня, щоб у них не по
трапляли летючі комахи.

7. У підприємствах, розташованих у 
місцевостях, оголошених за небезпечні 
на малярію, на органи здоров'я ло-

ния—устранения застоя воды и соеди
ненного с последним заболочмванич 
местностей, если обозначенные скопле
ния воды возникли в результате осо
бенностей производства подлежащего 
предприятия или товарищества.

б) Проводить на территории пред
приятия или товарищества за .свой 
счет иные меры санитарно-технического 
характера по указанию малярийной 
комиссии, если невозможно произвести 
гидро технические работы по условиям 
рельефа местности, вследствие отсут
ствия водоприемника и проч., а также 
если означенные скопления воды необ
ходимы для целей производства.

4. Об'єм и характер гидро техни
ческих и иных мероприятий, указан
ных в ст. 3, устанавливается соответ- 
ствуюшимп малярийными комиссиями 
при участии заинтересованных хоз- 
органов. Предприятиям предоставляет
ся право производства работ без раз 
решения центра на сумму до 2.000 р. 
в течение года; работы свыше этой 
суммы утверждаются н центре.

5. В районах, обмеленных неблаго
получными по малярии, всякого рода 
работы, в результате коих может воз
никнуть застой воды, способствующий 
образованию малярийных- очагов, как 
то: устройство запруд, торфоразра
ботки, гидроустановки, разработки 
карьеров и проч.. разрешается произ
водить только по соглашению с маля
рийной комиссией и по принятии всех 
надлежащих мер, предупреждающих 
заболочивачие почвы и застой воды.

6. В пределах местностей, об'явлеи- 
ных неблагополучными по малярии, 
предприятия государственные, обще
ственные. частновладельческие, фаб
рично-заводские, путей сообщения и 
сельско хозяйственные, а также ко
оперативные и промысловые товари
щества обязаны предохранять - поме
щения для ночного пребывания в них 
рабочих на производстве—рабочие ка
зармы. общежития и т. и. здания—от 
проникновения в них летающих насе
комых. путем засетчивания помещений 
с мая по октябрь.

7. В предприятиях, расположенных 
в местностях, обмеленных неблаго
получными по малярии, на органы
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кладається обов'язок вживати запо
біжну хінізацію робітників і служ
бовців.

Реєстр підприємств і товариств, де 
запобіжну хінізацію визнається за 
обов'язкову, встановлює місцева маля
рійна комісія.

У разі незгоди справу переноситься 
на розв'язання губерніяльної .малярій
ної комісії.

8. Потрібні для запобіжноі хініза- 
ції кошти видається з сум Нарком- 
здоров'я й місцевих виконкомів на 
подання малярійної комісії.

9. За невиконання цієї постанови, 
виданих на її розвиток обов'язкових 
постанов для боротьби з малярією, а 
також наказів у цій царині органів 
здоров'я карається згідно з арт. 2172 
Кримінального Кодексу УСРР.

10. Народньому Комісаріатові Здо
ров'я видати відповідну інструкцію про 
порядок і умови застосування цієї 
постанови, погодивши її з ВРНГ і 
иншими заінтересованими відомст
вами.

Харків, дня 26-го липня 1924 р.

За Голову Ради Народніх
Комісарів І. Клименко.

За Керуючого Справами
Раднаркому /. Єрсщенко.

Т.в.о. Секретаря РНК А. Дуделіт.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК і ХГВК" 
20 серпня 1У24 р., ч. 192.

здравоохранения возлагается обяза
тельство проводить предупредитель
ную хинизацию рабочих и служащих.

Список предприятий и товариществ, 
где предупредительная хинизация при
знается обязательной, устанавливается 
местной малярийной комиссией.

В случае разногласия вопрос пере
носится на разрешение губернской 
малярийной коми сии.

8. Необходимые для предупредитель-^ 
ной химизации средства отпускаются’ 
из сумм Наркомздрава и местных 
исполкомов по представлению малярий
ной комиссии.

9. Неисполнение настоящего поста
новления, изданных в развитие его 
обязательных постановлений по борьбе 
с малярией, а равно предписаний в 
этой области органов здравоохранения 
влечет за собой наказание по ст. 217* 
Уголовного Кодекса УССР.

10. Народному Комиссариату Здраво
охранения издать соответствующую 
инструкцию о порядке и условиях 
применения настоящего постановления, 
согласовав ее с ВСНХ и другими за
интересованными ведомствами.

Харьков, 26-го июля 1924 г.

За Председателя Совета Народных 
Комиссаров Я. Клименко.

За Управляющего Делами 
. Совнаркома Я. Ерещенко.

Врид. Секретаря СНК А. Дуде лит.

Рлспубл и ковано в „Вістях ВУЦВК 
і ХГВК** 26 августа 1924 г.. № 192.

Видання Народнього Комісаріату Юстиції- Издание Народного Комиссариата Юстиции
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• ■ЮТ
Постанови ВУЦВК і РНК 
(28—ЗО липня 1924 р.).

166. П(.<' надання ’іиииостії Полоханню 
про Алміні<-т|)йційно Фінпнгмву Комі - 
'І» при Ряді Народні! Комісарів
УСРР.

|М1 ПрО иалаиня чинности Положению ир<» 
Комісії» рондяд) аакоііоданчнх прос
тії при Ряді ІІярлднії Комісарів
УСИ».

ІЛ7 Про норсінс.іеннй містечок Рн^ііиііі 
і Мрау.іи н селища міського тни).

І«Н. Про аміну ярт. 23 Положений про 
Дорхаїнінй И->т«ріяг і нрт. 86 Жмт-
41'ШП) ІЯКОІіу.

іп« Положення про Весукраїмеїв фото-
КІИО*К«'р) ІІЯИІІЯ.

170. Піні ПЄ| .-*. ДЄІІИЯ аЯГЯДІ.НОГО НЯВ'ІЯННМ
171. Про порядок заперечування: актів де- 

ияцІонадімпіТ будинків.

С О Д Е Р Ж А Н И Е
Постановления В У ЦИК и СНК 

(28-30 июля 1924 і.).
ІЛ6. О введений в действие Положения об 

Лдмніїистпативно-Фііианспвой Ко м и с 
с и и  при Совете Народных Комиссаров
УССР.

іпб. О введении и действие Положения о 
Комиссии но рассмотрению законода
тельных предположений при Совете 
Народных Комиссаров УССР.

167 Об отнесении местечек Рыбница и 
Нирэуляк поселенням городского типа. 

К-8. Об изменении ст. 23 Положения о 
Государственном Нотариате н ст. 36 

^■жЖнлищного закона 
Л^Положениео Вссукранн» ком фото-кино- 

V управлении.
О Проведении всеобщего обучения. <_ 

171. О порядке оспаривания актов по 
денационализации домостроений.

Постанови Ради Народній Комі
сарів.

166 Про надійна чинносте Положенню 
про АдніиістраціДио-Фімаисову Комісію 

прв Раді Народнії Комісари УССР.

На розвиток постанови своєї від 
15-го цього липня «Про заснування 
Адміністраційио-Фімансоїоі Комісії й 
Комісії розгляду законодавчих проектів 
при РНК УСРР», Рада Народміх Комі
сарів п о с т а н о в и л а  надати чин
ности нижчеподаному положенню про 
АдмімістраціРмо Фінансову Комісію при 
РмК УСРР.

Постановления Совета Народных 
Комиссаров.

165. О введении в действие Положения 
об Административно-Финансовой Комис

сии при СНК УССР.

В развитие постановления своею от 
15-го сего июля «Об учреждении Ад
министративно Финансовой Комиссии 
и Комиссии по рассмотрению законо
дательных предположений при СНК 
УСсР» Совет Народных Комиссаров 
УССР п о с т а н о в и л  ввести в дей
ствие нижеследующее положение об 
Административно-Финансовой Комис
сии при СНК УССР.
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ПОЛОЖЕННЯ
про Адміністраційно-Фінансову Комісію 
(АФК) при Раді Народніх Комісарів УСРР.

1. Для попереднього розгляду й роз- 
вязання справ, що надходять до Екона- 
ради й РНК УСРР і які наведено у 
п. 2 цього Положення, а також для 
підготовки висновків і думок Україн
ського Уряду в цих і аналогічних з 
ними справах, при РНК УСРР знахо
диться Адміністраційно-Фінансова Ко
місія (АФК).

2. До компетенції Адміністраційно- 
Фінансової Комісії належить:

а) розглядати окремі справи, звя- 
зані зі складенням і виконанням бю
джету УСРР;

б) розглядати справи про надкошто- 
рисові асигнування;

в) розглядати справи, що торка
ються біжучого податкового законо
давства;

г) розглядати й установляти орга
нізаційну структуру й штатний рос- 
пис наркоматів і установ УСРР до 
проектів, що їх подає Структурно- 
Штатна Комісія при НК РСІ;

д) розглядати справи про адміні- 
страційне й дисциплінарне покарання 
урядових особ;.

е) розглядати протести й оскар
ження, що їх подається встановленим 
інстанційним порядком на постанови 
й роспорядження, які видають відом
чим порядком наркомати й центральні 
установи УСРР;

ж) розглядати розбіжности в окре
мих справах біжучої роботи між відом
ствами;

з) розглядати инші справи, що ви
магають у порядку біжучого керу
вання розвязання Еконаради й РИК 
УСРР за належністю;

і) розглядати справи, шо їх Екона- 
рада й РНК УСРР або їхні Голови 
визнають за потрібне передати до Ад- 
міністраційно-Фінансово! Комісії.

3. До складу Адміністраційно-Фінан- 
совоі Комісії входять: Голова, чотирі 
члени й два кандидати, персонально

об Административно-Финансовой Комис
сии (АФК) при Совете Народных Ко

миссаров УССР.
1. Для предварительного рассмотре

ния и разрешения поступающих в 
ЭКОСО и СНК УССР вопросов, пере
численных в п. 2-м настоящего поло
жения, а равно для подготовки за
ключений и отзывов Украинского 
Правительства по этим и аналогич
ным с ними вопросам при СНК УССР 
состоит Административно Финансовая 
Комиссия (АФК).

2. В круг ведения Административно- 
Финансовой Комиссии входит:

а) рассмотрение отдельных вопро
сов, связанных с составлением и ис 
полнением бюджета УССР;

б) рассмотрение вопросов о сверх
сметных ассигнованиях;

в) рассмотрение вопросов, касаю
щихся текущего налогового законо
дательства;

г) рассмотрение и установление 
организационной структуры и штат
ных расписаний наркоматов и учре
ждений УССР по проектам, предста
вленным Структурно-Штатной Комис
сией при НК РКИ;

д) рассмотрение дел о наложении 
административных и дисциплинарных 
взысканий на должностных лиц;

е) рассмотрение протестов и об
жалований, вносимых в установлен
ном инстанционном порядке на постано
вления и распоряжения, издаваемые в 
ведомственном порядке наркоматами 
и центральными учреждениями УССР;

ж) рассмотрение разногласий по 
отдельным вопросам текущей работы 
между ведомствами;

з) рассмотрение прочих вопросов, 
требующих в порядке текущего упра
вления разрешения ЭКОСО и СНК 
УССР по принадлежности;

и) рассмотрение вопросов, кото
рые ЭКОСО и СНК УССР или Пред
седатели найдут необходимым пе
редать в Административно Финансо
вую Комиссию.

3. В состав Административно-Фи
нансовой Комиссии входят: Председа
тель, четыре члена и два ка* д <дата,
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призначувані Радою Народніх Комі
сарів УСРР.

Примітка. До складу Адміністра- 
ційно-Фінансової Комісії входить 
представник НКЮстиції з правом 
дорадчого голосу.
4. Засідання Комісії вважається за 

дійсні, коли є присутні бодай 3 члени, 
у тому числі й Голова.

5. Усі справи розвязується на Ко
місії звичайною більшістю голосів.

Члени Комісії, коли вони не пого
джуються з ухваленою постановою, 
мають право додавати окремі думки, 
вносячи їх у писаній формі на самому 
засіданні.

Окремі думки додається до прото
колу засідань Комісії.

Примітка. Член Адміністраційно- 
Фінансової Комісії з дорадчим го 
лосом від НКЮ так само подає 
свою окрему думку безпосередньо 
на засіданні Комісії, шо не позба
вляє права Народнього Комісара 
Юстиції і заявляти про свою незгоду 
й подавати прокурорський протест 
на ухвалені АФК постанови.

6. Комісія приймає до свого роз
гляду й направляє тільки ті справи, 
які наведено в арт. арт. 1 і 2 цього 
положення і які відповідають таким 
обов'язковим умовам:

а) мають належати до компетенції 
Еконаради або РНК УСРР;

б) бути викладені в формі проектів 
постанов Еконаради або РНК УСРР 
за належністю;

в) мати при собі короткі з'ясувальні 
записки, що містили б мотиви, точне 
зазначення законоположень, для ска
сування, зміни, доповнення, розвитку 
або пояснення яких вноситься проекти, 
а також мати при собі додатки инших 
матеріялів для обгрунтування потреби 
й доцільности ухвали додаваних про
ектів;

г) мати повну згоду з заінтересо
ваними відомствами або їхні мотиво
вані думки з додатком точних фор- 
мульовок їхніх поправок, змін або 
доповнень до проектів;

персонально назначаемые Советом На
родных Комиссаров УССР.

Примечание. В состав Администра
тивно-Финансовой Комиссии вхо
дит представитель НКЮста с пра
вом совещательного голоса.
4. Заседания Комиссии считаются 

действительными при наличии не менее
3-х членов, в том числе и Председателя.

5. Все вопросы разрешаются в Ко
миссии простым большинством голосов.

Члены Комиссии, в случае несогла
сия с принятым постановлением, име
ют право заявления особых мнений, 
вносимых в письменной форме на са
мом заседании.

Особые мнения прилагаются к про
токолу заседания Комиссии.

Примечание. Член Административ
но-Финансовой Комиссии с совеща
тельным голосом от НКЮста, рав
ным образом, подает свое особое 
мнение непосредственнона заседании 
Комиссии, что не исключает права 
Народного Комиссара Юстиции как 
заявлять свое разногласие, так и 
подавать прокурорский протест по 
принятым АФК постановлениям.
6. Комиссия принимает к своему 

рассмотрению и дает движение лишь 
тем делам, которые перечислены в ст. 
ст. 1 и 2-й настоящего положения и 
которые удовлетворяют следующим 
обязательным условиям:

а) должны относиться к компетенции 
ЭКОСО или СНК УССР;

б) быть изложенными в форме про
ектов постановлений ЭКОСО или СНК 
УССР по принадлежности;

в) сопровождаться краткими об‘- 
яснительными записками, содержащи
ми мотивы, точное указание законо
положений, в отмену, изменение, до
полнение, развитие или раз'яснение 
которых вносятся проекты, а равно 
сопровождаться приложениями других 
материалов для обоснования необхо
димости и целесообразности принятия 
прилагаемых проектов;

г) иметь полное согласование с за
интересованными ведомствами или мо
тивированные их отзывы, с приложе
нием точных формулировок их попра
вок, изменений или дополнений к 
проектам;
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д) мати підпис керовника відомства, 
або установи чи особи, яку він для 
цього спеціально уповноважив, на 
проектах постанов і з'ясувальних до 
них записках, висновках, думках, по
правках, додатках і змінах до поданих 
проектів.

7. Усі справи, шо відповідають на
веденим у арт. 6 цього положення 
умовам, подають усі відомства, уста
нови й особи, які мають право вно
сити справи на розгляд РНК або 
Еконаради УСРР, на ім'я Ради Народ- 
ніх Комісарів або Української Еконо- 
мичної Наради за належністю, і адре
сується їх в установленому числі при
мірників Управлінню Справами РНК 
і Еконаради УСРР для дальшого на
правлення на розгляд Комісії.

8. Голова Комісії всі справи, шо 
надійшли на розгляд Комісії, роспс- 
діляє між членами Комісії для попе
реднього ознайомлення, розроблення 
й підготовлений до засідання Комісії 
доповідів, покладаючи на них:

а) попередній розгляд внесених про
ектів постанов Еконаради або РНК 
УСРР;

б) обслідування поданих до про
ектів маїеріялів;

в) внесення протягом установленого 
речинця на засідання Комісії підго
товлених справ.

Примітки. Попередні наради з 
представників заінтересованих ві
домств і установ для розроблення 
й підготовлений до засідань АФК 
внесених справ члени Адміністра- 
ційно-Фінансової Комісії скликають 
на підставі постанови АФК або з 
роспорядження Голови АФК. 9 * * *

9. Для кожної справи, переданої
членові-доповідачеві, залежно від її 
терміновости, складности й обсягу,
встановлюється на підставі постанови
Комісії або роспорядження голови 
Комісії кінцевий речинець, протягом 
якого її належить подати до слухання 
на засідання Комісії.

д) иметь подпись руководителя ве
домства, или учреждения, или лица, им 
на то особо уполномоченного, на про
ектах постановлений и об яснитель 
ных к ним записках, заключениях, 
отзывах, поправках, дополнениях и 
изменениях.

7. Все дела, удовлетворяющие пе
речисленным в ст. 6-ой настоящего 
Положения условиям, представляются 
всеми ведомствами, учреждениями и 
лицами, имеющими право внесения 
вопросов на рассмотрение СНК или 
ЭКОСО УССР, на имя Совета Народ
ных Комиссаров или Украинского 
Экономического Совещания по при
надлежности и адресуются в устано
вленном количестве экземпляров 8 
Управление Делами СНК и ЭКОСО 
УССР для дальнейшего направления 
на рассмотрение Комиссии.

8. Председатель Комиссии распре
деляет все поступившие на рассмо
трение Комиссии дела между членами 
Комиссии для предварительного озна
комления, разработки и подготовки 
к заседанию Комиссии докладов по 
ним, возлагая на них:

а) предварительное рассмотрение 
внесенных проектов постановлений 
ЭКОСО или СНК УССР,

б) обследование представленных к 
проектам материалов;

в) внесение в установленный срок 
на заседание Комиссии подготовлен
ных дел.

Примечание. Созыв членами 
Административно-Финансовой Ко
миссии предварительных совещаний 
из представителей заинтересован
ных ведомств и учреждений для 
разработки и подготовки к заседа
ниям АФК внесенных вопросов— 
производится по постановлениям 
АФК или по распоряжению Пред 
седателя АФК.
9. По каждому делу, переданному 

члену-докладчику, в зависимости от 
его срочности, сложности и об'ема, 
устанавливается постановлением Ко
миссии или распоряжением Председа
теля Комиссии предельный срок, в 
который оно должно быть предста
влено к слушанию в заседании Комис
сии.
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10. Секретар Комісії для справ по 
даних до слухання, а також для тих 
справ, речинець подання яких уплив, 
складає порядок денний засідання 
Комісії і не пізніш як за 48 годин до 
засідання надсилає його, зі всіма на
лежними до його матерія лами, всім 
членам Комісії, а також і НКЮстиції.

Примітка. Порядок денний засі
дання АФК рівночасно розсилається 
також і членам РНК і Еконаради 
УСРР.
11. На кожну справу, яку розгля

дається на засіданні Комісії, викли
кається для оборони проекту і по
правок до нього представників уста- 
нови-ініціятора проекту Й инших за
інтересованих установ, з тим, що 
їхня неявка не припиняє розгляду 
справи.

Ці представники мусять мати по
свідчення за підписом керовників ві
домств або установ і висловлювати 
офіційний погляд свого відомства або 
установи в справі, яку розглядає Ко
місія.

12. Постанови, ухвалені на Адміні 
страційно-Фінансовій Комісії й не 
оскаржені протягом установленого в 
арт. 13 цього Положення речинця, 
подається з візою Голови Комісії на 
підпис Голови РНК або Еконаради 
УСРР за належністю, і в разі, як-що 
Голова РНК або, відповідно, Еконаради, 
підписав їх, одержують чинність по 
станови РНК аоо Еконаради УСРР.

Примітка. Коли Голова Еконаради 
або РНК УСРР не погоджується 
з постановами Адміністраційно-Фі- 
нансової Комісії, або в разі, як-що 
він вважає за потрібне розглянути 
їх на Еконаоаді або РНК УСРР, а 
також як-що постанову Адміністра- 
ційно-Фінансової Комісії оскаржено 
протягом установленого в арт. 13 
речинця. справи вноситься на по
рядок чергових засідань Еконаради 
або РНК УСРР за належністю за
гальним порядком. 13

13. Оскаржувати постанови АФК 
мають право: члени Президії ВУЦВК,

10 Секретарь Комиссии по пред
ставленным к слушанию делам, а 
равно по тем делам, срок предста
вления которых истек, составляет по
вестку заседания Комиссии и не позже 
как за 48 часов до заседания напра
вляет ее, со всеми относящимися к 
ней материалами, всем членам Комис
сии, а равно и НКЮ.

Примечание. Повестки засе
даний АФК одновременно рассы
лаются также и членам СНК и 
ЭКОСО УССР.

11. По каждому рассматриваемому 
в заседании Комиссии делу вызыва
ются для защиты проекта и поправок 
к нему представители: учреждения- 
инициатора проекта и других заинте
ресованных учреждений, при чем не
явка их не приостанавливает рассмо
трения дела.

Представители эти должны быть 
снабжены удостоверениями за под
писью руководителей ведомств или 
учреждений и выражать оффициаль- 
ную точку зрения представляемого 
ими ведомства или учреждения по рас
сматриваемому Комиссией вопросу.

12. Постановления, принятые Адми
нистративно-Финансовой Комиссией и 
не обжалованные в установленный 
ст. 13-й настоящего Положения срок, 
представляются с визой Председателя 
Комиссии к подписи Председателя 
СНК или ЭКОСО УССР по принад
лежности и, в случае подписания их 
Председателем СНК или, соответствен
но, ЭКОСО, получают силу постано
вления СНК или ЭКОСО УССР.

Примечание. В случае несогла
сия Председателя ЭКОСО или СНК 
УССР с постановлениями Админи
стративно-Финансовой Комиссии, 
или в случаях, когда Председ. СНК 
или ЭКОСО считает необходимым 
их рассмотрение в ЭКОСО или СНК 
УССР, а также, когда постановле
ние Административно Финансовой 
Комиссии обжаловано в установлен
ный ст. 13-й срок,—вопросы вно
сятся на повестки очередных засе
даний ЭКОСО или СНК УССР по 
принадлежности в общем порядке.

13. Правом обжалования постано
влений АФК пользуются: члены Прези-
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члени РНК і Еконаради УСРР, голова 
й члени Адміністраційно-Фінансової 
Комісії, голови комісій розгляду за
конодавчих проектів, Укрдержллану- 
Концескому й Головкооперкому, Ке
руючий Справами РНК й инші уря
дові особи—керовники центральних 
установ УСРР, що входять до складу 
РНК з правом дорадчого голосу. Ос
карження належить подати не пізніш 
як протягом 48 годин з моменту 
ухвалення Комісією постанови.

14. Для розгляду нагальних справ 
Голова Комісії скликає надзвичайні її 
засідання, а ь разі, як-що цього не 
можна відкласти, розглядає й дає 
висновок Еконараді, РНК УСРР або 
їхнім Головам персонально, оповіща
ючи про це Комісію на її чергових 
засіданнях.

15. Для здійснення своїх завдань 
Комісії надається право покладати на 
відомства й окремі установи, за від- 
повідаліністю їхніх керовників, до
даткове розроблення справ, які вона 
розглядає, а також підготовку й по
дання потрібних матеріялів, відомо
стей тощо.

16. Голова Комісії персонально вжи
ває заходів роспсрядчого характеру 
в справі організації й установлення 
порядку роботи Адміністраційно-Фі 
нансової Комісії, росподіляє справи 
для доповідей й инш. обов'язки між 
членами Комісії, вимагає від губвикон- 
комів, центральних відомств і установ 
УСРР матеріялів й відомостей, потріб
них для розгляду внесених на АФК 
справ, а також розглядає всілякі пи
тання в справі виконання доручень 
РНК, Еконаради УСРР і роспоряджень 
їхніх Голів. Його роспорядження в 
цій частині є обов'язкові й для членів 
АФК, і для всіх відомств, установ і 
урядових особ УСРР.

17. Адміністраційно Фінансову Ко
місію обслуговує техничний апарат 
Секре.аріяту РНК і Еконаради; у його 
складі, для підготовки справ до слу-

диума ВУЦИК'а, члены СНК и ЭКОСО 
УССР, председатель и члены Админи
стративно Финансовой Комиссии, пред
седатели комиссий: по рассмотрению 
законодательных предположений, Укр- 
госплана, Концесскома и Главкоопер- 
кома, Управляющий Делами СНК и 
другие должностные лица—руководи
тели центральных учреждений УССР, 
входящие в состав СНК с правом 
совещательного голоса. Обжалование 
должно быть подано не позже, как в 
течение 48 часов с момента принятия 
Комиссией постановления.

14. Для рассмотрения экстренных 
вопросов Председатель Комиссии созы
вает чрезвычайные заседания ее, а в 
случаях, не терпящих отлагательства, 
рассматривает и дает заключение в 
ЭКОСО, СНК УССк или их Предсе
дателям единолично, с последующим 
сообщением Комиссии в ее очередных 
заседаниях.

15. Для осуществления своих задач 
Комиссии предоставляется право воз
лагать на ведомства и отдельные уч
реждения, под ответственностью их 
руководителей, дополнительную раз
работку вопросов, находящихся на ее 
рассмотрении, а также подготовку’ и 
представление необходимых материа
лов, сведений и т. п.

16. Принятие мер распорядитель
ного характера по организации и 
установлению порядка работы Адми
нистративно-Финансовой Комиссии, 
распределение дел для докладов и проч. 
обязанностей между членами Комис
сии, затребование от Губисполкомов, 
центральных ведомств и учреждений 
УССР материалов и сведений, необхо
димых для рассмотрения внесенных в 
АФК вопросов, а также рассмотрение 
всяких дел по исполнению поручений 
СНК, ЭКОСО УССР и распоряжений 
их Председателей производится едино
лично Председателем Комиссии, рас- 
поражения которого в этой части 
обязательны как для членов АФК, так и 
для всех ведомств, учреждений и 
должностных лиц УССР.

17 Административно - Финансовая 
Комиссия обслуживается техническим, 
аппаратом СекретариатаСНКиЭКОСО 
в составе которого для подготовки
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Окремі думки додається до протоколу 
засідання Комісії.

Примітка. Представник НКЮ, шо 
належить до складу Комісії з пра
вом дорадчого голосу, так само має 
право подати свою окрему думку 
безпосередньо иа засіданні Комісії, 
з тим шо за Народнім Комісаром 
Юстиції залишається право заявляти 
про свою незгоду з особливою дум
кою представника НКЮ, а також 
пра*о подавати прокурорський 
протест иа ухвалені КРЗП поста
нови.

6. Комісія розглядає Й направляє 
тільки ті справи, які мають законо
давчий характер (арт. 2 цього Поло- 
ложення) і які відповідають таким 
обов'язковим умовам:

а) мають належати до компетенції 
РНК УСРР,

б) бути викладені в формі про
екту декрету або постанови;

в) мати при собі коротку з'ясу
вальну записку, шо містила б мотиви, 
точну вказівку законоположень для 
скасування, зміни, доповнення, роз
витку чи пояснення яких вноситься 
проект, а також маги при собі до
даток инших матеріалів для обгрун
тований потреби й доцільности ухвали 
пропонованого проекту,

г) мати повну згоду з заінтересо
ваними відомствами й НК Юстиції, або 
мотивовані їхні думки, з додатком 
точних формульовок їхніх поправок, 
змін чи доповнень до проектів;

д) мати підпис кероаника відомства, 
установи або особи, ним на те спеці
ально уповноваженої, на проектах по
станов, на з'ясувальних записках, ви
сновках, думках, поправках, додатках 
і змінах до проектів, які вноситься.

7. Усі справи, шо аідповідають на
веденим у вот. 6-му цього Положення 
умовам, подають усі установи, відом
ства й особи, шо мають право вно
сити справи на розгляд РНЧ УССР — 
на ім'я Ради Народиіх Комісарів, і їх 
адресується, в установленому числі 
примірників. Управлінню Справами РНК

самом заседании. Особые мнения при
лагаются к протоколу заседания Комис
сии.

Примечании. Представитель НКЮ, 
входящий в состав Комиссии с 
совещательным голосом, в равной 
мере пользуется правом подачи осо
бого мнения непосредственно в 
заседании Комиссии, при чем за 

Народным Комиссаром Юстиции со
храняется право заявлять свое 
несогласие с особым мнением пред
ставителя НКЮста, а равно право 
подачи прокурорского протеста по 
принятым КПРЗП постановлениям.

6. Комиссия принимает к своему 
рассмотрению и дает движение лишь 
тем делам, которые имеют законода
тельный характер (ст. 2-я настоящего 
Положения) и которые удовлетворяют 
следующим обязательным условиям:

а) должны относиться к компетен
ции СНК УССР;

б) быть изложенными в форме про
екта декрета или постановления;

в) сопровождаться краткой об'яс- 
нительной запиской, содержащей мо
тивы. точное указание законоположе
ний в отмену, изменение, дополнение, 
развитие или раз яснение которых вно
сится проект, а равно сопровождаться 
приложением других материалов для 
обоснования необходимости и целесо
образности принятия предлагаемого 
проекта;

г) иметь полное согласование с 
заинтересованными ведомствами и 
НКЮстом или мотивированные их от
зывы. с приложением точных форму
лировок их поправок, изменений или 
дополнений к проектам;

д) иметь подпись руководителя 
ведомства, учреждения или лица им 
на то особо уполномоченного, на про
ектах постановлений, на об'яснитель- 
ных записках, заключениях, отзывах, 
поправках, дополнениях и изменениях 
к вносимым проектам.

7. Все дела, удовлетворяющие пе
речисленным в ст. 6 й настоящего 
Положения условиям, представляются 
всеми учреждениями, ведомствами и 
лицами, имеющими право внесения 
вопроса на рассмотрение СНК УССР— 
на имя Совета Народных Комиссаров, 
и адресуются, в установленном коли-
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а) попередньо розглядати й погоджу 
вати з чинним законодавством СРСР 
і УСРР й редагувати всі проекти де
кретів і постанов законодавчого хара
ктеру, шо їх вноситься на розгляд і 
затвердження РНК УСРР івВУЦВК;

б) попередньо розглядати й погоджу
вати з чинним законодавством СРСР 
і УСРР проекти декретів і постанов, 
що їх вноситься до РНК і ЦВК Союзу 
РСР порядком арт. 39 основного за
кону Союзу РСР і Положення про 
РНК СРСР і які вимагають думки 
Українського Уряду, і виробляти про
екти висновків на них, а також роз
глядати проекти постанов Україн
ського Уряду, шо надходять від НКЮ й 
від окремих Наркоматів і центральних 
установ УСРР До витих законодавчих 
органів Союзу РСР;

в) складати з'ясувальні записки до 
проектів декретів, постанов і кодексів, 
надсиланих Українським Урядом до 
РНК і ЦВК Союзу порядком ініціятиви;

г) розглядати й порушувати справи 
про систематизацію й обгинання зако
нодавчих актів і постанов ВУЦВК, 
РНК і Еконаради УСРР;

д) розглядати всі справи законодав
чого характеру, які РНК УСРР або її 
Голова визнає за потрібне передати 
до Комісії розгляду законодавчих про
ектів.

3. До складу Комісії входять: Голова, 
чотирі члени й два кандидати, яких 
персонально призначає Рада Народніх 
Комісарів УСРР.

Примітка. До складу Комісії вхо
дить представник НКЮ з правом 
дорадчого голосу.
4. Засідання Комісії вважається за 

дійсне при наявности не менш як 3 х 
членів, в тому числі й Голови

5. Усі справи розв'язується на Ко 
місії звичайною більшістю голосів. 
Члени Комісії, в разі незгоди з ухва
леною постановою, мають право по
дати окремі думки, вносячи їх в пи
саній формі на самому засіданні.

а) предварительное рассмотрение, 
согласование с действующим законо
дательством СССР и УССР и редак
тирование всех проектов декретов и 
постановлений законодательного ха
рактера, вносимых на рассмотрение и 
утверждение СНК УССР и ВУЦИК'а;

б) предварительное рассмотрение 
и согласование с действующим зако
нодательством СССР и УССР проек
тов декретов и постановлений, вно
симых в СНК и ЦИК Союза ССР в 
порядке ст. 39-й основного закона 
Союза ССР и Положения о СНК 
СССР, требующих отзывов Украин
ского Правительства, и выработка про
ектов заключений по ним, а также 
рассмотрение поступающих от НКЮ 
и от отдельных Наркоматов и цен
тральных учреждений УССР проектов 
представлений Украинского Правитель
ства в высшие законодательные ор
ганы Союза ССР;

в) составление об яснительных за
писок к проектам декретов, постано
влений и кодексов, направляемых Укра
инским Правительством в СНК и ЦИК 
Союза ССР в порядке инициативы;

г) рассмотрение и возбуждение 
вопросов о систематизации и об'еди- 
нении законодательных актов и поста
новлений ВУЦИК'а, СНК и ЭКОСО 
УССР;

д) рассмотрение всех вопросов за
конодательного характера, которые 
СНК УССР или его Председатель най
дет необходимым передать в Комис
сию по рассмотрению законодатель
ных предположений.

3. В состав Комиссии входят: 
Председатель, четыре члена и два кан
дидата, персонально назначаемые Со 
ветом Народных Комиссаров УССР.

Примечание. В состав Комис
сии входит представитель НКЮ с 
правом совещательного голоса
4. Заседания Комиссии считаются 

действительными при наличии не менее 
трех членов, в том числе и Председателя.

5. Все вопросы разрешаются в 
Комиссии простым большинством голо 
сов. Члены Комиссии, в случае несо
гласия с принятым постановлением, 
имеют право заявления особых мне
ний, вносимых в письменной форме на
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Окремі думки додається до протоколу 
засідання Комісії.

Примітка. Представник НКЮ, що 
належить до складу Комісії з пра
вом дорадчого голосу, так само має 
право подати свою окрему думку 
безпосередньо на засіданні Комісії, 
з тим що за Народнім Комісаром 
Юстиції залишається право заявляти 
про свою незгоду з особливою дум
кою представника НКЮ, а також 
пра*о подавати прокурорський 
протест на ухвалені КРЗП поста
нови.

6. Комісія розглядає й направляє 
тільки ті справи, які мають законо
давчий характер (арт. 2 цього Поло- 
ложення) і які відповідають таким 
обов'язковим умовам:

а! мають належати до компетенції 
РНК УСРР.

б) бути викладені в формі про
екту декрету або постанови;

в) мати при собі коротку з'ясу
вальну записку, шо містила б мотиви, 
точну вказівку законоположень для 
скасування, зміни, доповнення, роз
витку чи пояснення яких вноситься 
проект, а також маги при собі до
даток инших матеріялів для обгрун- 
тояання потреби й доцільности ухвали 
пропонованого проекту;

г) мати повну згоду з заінтересо
ваними відомствами й НК Юстиції, або 
мотивовані їхні думки, з додатком 
точних формульовок їхніх поправок, 
змін чи доповнень до проектів;

д) мати підпис керовника відомства, 
установи або особи, ним на те спеці
ально уповноваженої, на проектах по
станов, на з'ясувальних записках, ви
сновках. думках, поправках, аодатках 
і амінах до проектів, які вноситься.

7. Усі справи, шо відповідають на
веденим у арт. 6-му цього Положення 
умовам, подають усі установи, відом
ства й особи, шо мають право вно
сити справи на розгляд РНК УССР — 
на ім'я Ради Народніх Комісарів, і їх 
адресується. в установленому числі 
примірників. Управлінню Справами РНК

самом заседании. Особые мнения при
лагаются к протоколу заседания Комис
сии.

Примечание. Представитель НКЮ, 
входящий в состав Комиссии с 
совещательным голосом, в равной 
мере пользуется правом подачи осо
бого мнения непосредственно в 
заседании Комиссии, при чем за 

Народным Комиссаром Юстиции со
храняется право заявлять свое 
несогласие с особым мнением пред
ставителя НКЮста, а равно право 
подачи прокурорского протеста по 
принятым КПРЗП постановлениям.

6. Комиссия принимает к своему 
рассмотрению и дает движение лишь 
тем делам, которые имеют законода
тельный характер (ст. 2-я настоящего 
Положения) и которые удовлетворяют 
следующим обязательным условиям;

а) должны относиться к компетен
ции СНК УССР;

б) быть изложенными в форме про
екта декрета или постановления;

в) сопровождаться краткой обви
нительной запиской, содержащей мо
тивы. точное указание законоположе
ний в отмену, изменение, дополнение, 
развитие или разяснение которых вно
сится проект, а равно сопровождаться 
приложением других материалов для 
обоснования необходимости и целесо
образности принятия предлагаемого 
проекта;

г) иметь полное согласование с 
заинтересованными ведомствами и 
НКЮстом или мотивированные их от
зывы. с приложением точных форму
лировок их поправок, изменений или 
дополнений к проектам;

д) иметь подпись руководителя 
ведомства, учреждения или лица им 
на то особо уполномоченного, на про
ектах постановлений,, на об'яснитель- 
ных записках, заключениях, отзывах, 
поправках, дополнениях и изменениях 
к вносимым проектам.

7. Все дела, удовлетворяющие пе
речисленным в ст. 6 Й настоящего 
Положения условиям, представляются 
всеми учреждениями, ведомствами и 
лицами, имеющими право внесения 
•опроса на рассмотрение СНК УССР— 
на имя Совета Народных Комиссаров, 
и адресуются, в установленном коли-
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УСРР—для дальшого направлення на 
розгляд Комісії.

8. ['олова Комісії росподіляє всі 
справи, шо надійшли на розгляд Ко
місії, між членами Комісії для попе
реднього ознайомлення, розроблення 
й підготовки до засідання Комісії до- 
повідів, покладаючи на членів Комісії:

а) попередній розгляд проекту;
б) обслідування поданого до про

екту писаного матеріялу;
в) внесення протягом установленого 

речинця на засідання Комісії підгото
вленої справи.

Примітка. Члени Комісії скли
кають попередні наради з пред
ставників заінтересованих відомств 
і установ для оозроблення і підго
товки до засідань Комісії внесених 
справ на підставі постанови Комі
сії або з роспорядження її Голови.

9. Для кожної справи, переданої 
члену-доповідачеві залежно від її 
терміновости, складности й обсягу, 
встановлюється на підставі постанови 
Комісії або роспорядження Голови 
кінцевий речинець. протягом якого її 
належить подати до слухання на за
сіданні Комісії.

10. Секретар Комісії, на подані 
до слухання споави, а також на ті 
справи, речинець подання яких уп
лив, складає порядок денний засідан
ня Комісії й не пізніш як за 48 го
дин до засідання надсилає його з усі
ма належними до нього матеріялами 
всім членам Комісії, а також і НКЮ.

Примітка. Порядок денний за
сідання Комісії розсилається одно
часно й членам РНК.
11. На кожну справу, яку розгля

дається на засіданні Комісії, виклика
ється для оборони проєкту й попра
вок до нього представників установи 
ініціятора проєкту й инших заінтере
сованих установ, з тим шо їхня не
явка не припиняє розгляду справи.

честве экземпляров, в Управление 
Делами СНК УССР—для дальнейшего 
направления на рассмотрение Комис
сии.

8. Председатель Комиссии распре
деляет все поступившие на рассмо
трение Комиссии дела между членами 
Комиссии для предварительного озна
комления, разработки и подготовки к 
заседанию Комиссии докладов по ним, 
возлагая на членов Комиссии.

а) предварительное рассмотрение 
проекта;

б) обследование представленного к 
проекту письменного материала;

в) внесение в установленный срок 
на заседание Комиссии подготовлен
ного дела.

Примечание. Созыв Членами 
Комиссии предварительных совеща
ний из представителей заинтересо
ванных ведомств и учреждений для 
разработки и подготовки к засе
даниям Комиссии внесенных вопро
сов производится по посіановле- 
ниям Комиссии или по распоряже
нию ее Председателя.
9. По каждому делу, переданному 

члену-докладчику, в зависимости от 
его срочности, сложности и об'ема, 
устанавливается постановлением Ко
миссии или распоряжением Председа
теля предельный срок, в который оно 
должно быть представлено к слушанию 
в заседании Комиссии.

10. Секретарь Комиссии по пред
ставленным к слушанию делам, а равно 
по тем делам, срок представления ко
торых истек, составляет повестку за
седания Комиссии и не позже, как за 
48 часов до заседания, направляет ее 
со всеми относящимися к ней мате
риалами всем членам Комиссии, а рав
но и НКЮ.

11рн.чсчание. Повестки заседа
ний Комиссии рассылаются одно
временно и членам СНК.
11. По каждому рассматриваемому 

в заседании комиссии делу вызываются 
для защиты проекта и поправок к 
нему представители учреждения-ини
циатора проекта и других заинтере
сованных учреждений, при чем неявка 
их не приостанавливает рассмотрения 
дела.
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Представники ці мусять мати по
свідчення за підписом керовника ві
домства або установи й висловлювати 
офіційний погляд свого відомства або 
установи шо-до справи, яку розглядає 
Комісія.

12. На розглянені справи Комісія 
виносить протокольні постанови, і 
проекті, яки вона обміркувала, з усі
ма поправками й змінами, передається 
для остаточного зредагування протя
гом установленого Комісією рсчинця 
редактору-консультантові РНК і Еко- 
наради, за візою якого проекти з 
усіма належними до них матеріялами, 
передається секретареві РНК для 
дальшого направлення встановленим 
порядком.

13. Проекти декретів і постанов, 
ухвалені Комісією і не оскаржені 
протягом установленого в арт. 14 
цього положення оечинця, подається 
в зредагованій формі, з зазначеною 
р арт. 12 цього положення візою й 
за підписом Керуючого Справами РНК 
на остаточне з наступною на найближ
чому засіданні РНК доповіддю, за
твердження і підпис Голови РНК, 
після чого одержують чинність по
станови Ради Народніх Комісарів 
УСРР і їх дозволяється оголошувати 
згідно з установленим порядком.

Примітко і. В разі незгоди 
Голови РНК з постановами Комі
сії або в разі, як-шо він вважає 
зі потрібне обміркувати їх на 
РНК, справи вноситься на порядок 
денний чергових засідань Ради На
родніх Комісарів загальним поряд
ком.

Примітка 2. В разі, як-що на 
засіданні Комісії не досягнено по
годженої редакції між установою- 
ініціятором проекту й Комісією, 
справи обов'язково надходять на 
розгляд РНК. з тим шо паралель
но подається дві редакції.

14. Право оскаржувати постанови 
Комісії мають: члени Президії ВУЦВК, 
члени РНК УСРР, Голови Комісій: Роз
гляду законодавчих проектів, А. Ф. К ,

Представители эти должны быт*> 
снабжены удостоверениями за подписью 
руководителя ведомства или учрежде
ния и выражать оффицизльную точку 
зрения представляемого им ведомства 
или учреждения по рассматриваемому 
Комиссией вопросу. ,

12. По рассмотренным делам Ко
миссия выносит протокольные поста
новления, и обсужденные ею проекты, 
со всеми поправками и изменениями, 
передаются для заключительного отре- 
дактирования в установленный Комис
сией срок редактору-консультанту 
СНК и ЭКОСО, за визой которого 
проекты со всеми относящимися к ним 
материалами передаются секретарю 
СНК для дальнейшего направления в 
установленном порядке.

13. Проекты декретов и постано
влений, принятые Комиссией и не об
жалованные в установленный ст. 14-й 
настоящего Положения срок, предста
вляются в отредактированном виде, с 
указанной в ст. 12-й настоящего По
ложения визой и за подписью Упра
вляющего Делами СНК на оконча
тельное, с последующим в ближайшем 
заседании СНК докладом, утверждение 
и подпись Председателя СНК. после 
чего получают силу постановления Со
вета' Народных Комиссаров УССР и 
допускаются к опубликованию соглас
но установленного порядка.

Примечание /. В случае несо 
глаейя Председателя СНК с поста
новлениями Комиссии или в слу
чаях, когда Председатель СНК счи
тает необходимым их обсуждение в 
СНК, вопросы вносятся на повестку 
очередных заседаний Совета На
родных Комиссаров в общем по
рядке.

Примечание 2. В случае недо
стижения в заседании Комиссии со
гласованной редакции между учре
ждением-инициатором проекта и 
Комиссией, вопросы обязательно 
поступают на рассмотрение в СНК. 
при чем параллельно вносятся две 
редакции.
14. Правом обжалования постано

влений Комиссии пользуются: члены 
Президиума ВУЦИКа, члены СНК 
УССР, Председатели Комиссий: по рас-
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Укрдержплану, Концескому й Голов- 
кооперкому; Керуючий Справами РНК 
й инші урядові особі—керовники 
центральних установ УСРР, що нале
жать до складу РНК з правом дорад
чого голосу. Оскарження належить 
подати не пізніш як протягом 48 го
дин з моменту ухвалення Комісією 
постанови.

15. Для розгляду нагальних про
ектів, Голова Комісії скликує надзви
чайні її засідання, а в раві. як-шо 
цього не можна відкласти, розглядає 
й дає висновок до РНК УСРР персо
нально, сповіщаючи про це на засі
данні в Комісії.

16. Для здійснення своїх завдань 
Комісії надається право покласти на 
відомства й окремі установи, під від
повідальність їхніх керовників, додат
кове розроблення справ, які вона 
розглядає, а також підготовку й по
дання потрібних магеріялів і відомо
стей.

17. Так для постійної, як і для 
тимчасової допомоги роботам Комісії 
своїми спеціяльними знаннями Голова 
Комісії може притягати знавців і екс
пертів.

18. Голова Комісії персонально 
вживає заходів роспорядчого хара
ктеру для встановлення порядку роботи 
в Комісії, росподіляє справи для до- 
повідів між її членами, і також обов’
язки між консультантами, вимагає від 
усіх відомств, установ і губвиконкомів 
всіляких матеріялів і відомостей в 
справах Комісії. Його роспорядження в 
цій частині є обов’язкові для всіх ві
домств, установ і урядових особ.

19. Комісію розгляду законодавчих 
проектів обслуговує техничний апарат 
Секретаріяту РНК і Еконаради УСРР; 
у Його складі, для підготовки справ 
до слухання, провадження й виконан
ня протоколів засідань Комісії і та
кож для виконання доручень Комісії

смотрению Законодательных Предпо
ложений. АФК, Укргосплана, Концес- 
кома и Главкооперкома; Управляющий 
Делами СНК и другие должностные 
лица—руководители центральных уч
реждений УССР, входящие в состав 
СНК с правом совещательного голоса. 
Обжалование должно быть подано не 
позже, как в течение 48-ми часов с 
момента принятия Комиссией поста
новления.

15. Для рассмотрения экстренных 
проектов. Председатель Комиссии со
зывает чрезвычайное заседание ее, а 
в случаях, не терпящих отлагательства, 
рассматривает и дает заключение в 
СнК УССР единолично, с последую
щим сообщением на заседании в Ко
миссии.

16. Для осуществления своих задач, 
Комиссии предоставляется право воз
лагать на ведомства и отдельные уч
реждения, под ответственностью их 
руководителей, дополнительную раз
работку вопросов, находящихся на ее 
рассмотрении, а также подготовку и 
представление необходимых материа
лов и сведений.

17. Как для постоянного, так и 
для временного содействия работам 
Комиссии своими специальными зна
ниями могут быть привлекаемы Пред
седателем Комиссии сведущие лица 
и эксперты.

18. Принятие мер распорядитель
ного характера к установлению по
рядка работы в Комиссии, распреде
ление дел для докладов между ее чле
нами, а также обязанностей между 
консультантами, затребование от всех 
ведомств, учреждений и губисполко- 
мов всякого рода материалов и сведе
ний по делам Комиссии производится 
единолично Председателем Комиссии, 
распоряжения которого в этой части 
ямсяются обязательными для всех ве
домств, учреждений и должностных 
лиц.

19. Комиссия по рассмотрению за
конодательных предположений обслу
живается техническим аппаратом Се
кретариата СНК ЭКиСО УССР, в со
ставе которого для подготовки дел к 
слушанию, ведения и исполнения про
токолов заседаний Комиссии, а также
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й П Голови, виділяється потрібне 
число секретарських і инших канце
лярських і техничних робітників.

Харків, дня 28-го липня 1024 р.

За Голову Ради Народніх 
Комісарів І. Клименко.

Керуючий Справами 
Раднаркому Ф. Бет.

Т. в. о. Секретаря РНК А. Дуделіт.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК і ХГВК“ 
21-го серпня 1024 р., ч. 188.

выполнения поручений Комиссии и 
ее Председателя, выделяется необхо
димое количество секретарских и дру
гих канцелярских и технических ра
ботников.

Харьков, 28 июля 1924 г.

За Председателя Совета Народ
ных Комиссаров II. Клименко.

Управляющий Делами Совнаркома
Ф. Беса.

Врид. Секретаря СНК А. Дуделню.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК і ХГВК“ 
21 августа 1924 г. Л» 188.

Постанова Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету.

167. Про перечисления містечок Рібниці й 
Бірзули в селища міського типу.

Всеукраїнський Центральний Вико
навчий Комітет п о с т а н о в и в :  

Перечислити містечка Рибницю і 
Бірзулу в селиша міського типу.

Харків, для 30-го липня 1924 р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету ІІетровеький.

Т. в. об. Секретаря ВУЦВК* Член 
Президії ВУЦВК‘у В. Поляков.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК і ГХВК"
18 серпня 1924 р., ч. 182.

Постановление Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Ко

митета.

167. Об отнесении местечек Рыбница 
и Бирзула к поселениям городского типа

Всеукраинский Центральный Испол
нительный Комитет п о с т а н о в и л :  

Отнести местечки Рыбницу и Бир- 
зулу к поселениям городского типа.

Харьков. 80 июля 1924 г.

Предселатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский.

Врид. Секретаря ВУЦИК Член 
Президиума ВУЦИК В. Поляков.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВКіХГВК" 
13 августа 1924 г.. >в 182.

Постанови Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету 

й Ради Народніх Комісарів.

168. Про зміну арт. 23 Положення про 
Держногаріят і арт. 35 Житлового 

занону.

На зміну арт 35 Житлового закону 
від 1-го листопаду 1921 року (36. Уз. 
за 1921 рік., ч. 22. арт. 641) і арт. 
23 Положення про Держногаріят (36. 
Уз. за 1923 рік., ч. 13, арт. 232),—Все-

Постановления Всеукраинского Цен 
трального Исполнительного Коми

тета и Совета Народных Комис
саров.

168. 06 изменении ст. 23 Положения о 
Государственном Нотариате и ст. 35 

Жилищного закона.

Во изменение ст. 35 Жилищного 
закона от 1-го ноября 1921 г. (С. У. 
1921 г., N2 22, ст. 641) и ст. 23 Поло
жения о Госнотариате (С. У. 1923 г. 
№ 13, ст. 232),—Всеукраинский Цен-
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український Центральний Виконавчий 
Комітет і Рада Народніх Комісарів 
УСРР п о с т а н о в и л и :

1. Арт. 35 Житлового закону ви
класти так:

«35. Реєстр будинків, що перехо
дять на приватну власність, устано
влює Відкомгосп, на підставі заяв, об
грунтованих належними документами 
й иншими даними заінтересованих 
особ».

2. Арт. 23 Положения про Держ- 
нотаріят викласти в такій редакції:

«23. а) акти продажу будівель, на
лежних денаціоналізації, але які лиши
лися за Відкомгоснами,

б) договори про вивласнення або 
заставу денаціоналізованих будівель,

в) про встановлення, вивласнення 
або заставу права забудування,

г) договори про оренду всіяляких 
державних підприємств, а також наці
оналізованих будівель,,

д) договори про перехід торго
вельно-промислових підприємств від 
одних особ до других належить скла
сти нотаріяльним порядком.

Харків, дня 30-го липня 1924 р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету Иетровський,

За Голову Ради Народніх
Комісарів І. Клименко.

Т. в. о. Секретаря Член
Президії ВУЦВК Поляков.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК і ХГКВ" 
ІЗ серпня 1921 р., ч. 182.

тральный Исполнительный Комитет и 
Совет Народных Комиссаров п о с т а 
н о в и л и :

1. Ст. 35 Жилищного закона изло
жить следующим образом:

«35. Список домов, переходящих в 
частную собственность, устанавлива
ется откомхозом, на основании за
явлений, обоснованных надлежащими 
документами и другими данными за
интересованных лиц*.

2. Ст. 23 Положения о Госнотари- 
ате изложить в следующей редакции:

«23. а) акты продажи строений, 
подлежащих денационализации, но 
оставшихся за откомхозами, б) дого
воры об отчуждении или залоге де
национализированных строений, в) об 
установлении, отчуждении или залоге 
права застройки, г) договоры об арен 
де всякого рода государственных пред
приятий, а также национализирован
ных строений, и д) договоры о пере
ходе торгово-промышленных предпри
ятий от одних лиц к другим—должны 
быть совершаемы нотариальным по
рядком».

Харьков , 30 июля 1924 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Коми

тета Петровский.

За Председателя Совета На
родных Комиссаров И. Клименко.

Врид. Секретаря ВУЦИК
Член Президиума ВУЦИК П. Поляков.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК і ХГВК“ 
13 августа 1924 г., .\і 182.

169. Положення про Всеукраїнське фото- 
кіно-керування.

На розвиток арт. 759 і на зміну 
арт. арт. 761, 762, 763 Кодексу Зако
нів про Народню Освіту УСРР, Все
український Центральний Виконавчий 
Комітет і Рада Народніх Комісарів 
п о с т а н о в и л и :  затвердити й надати 
чинности нижчеподаному Положенню 
про Всеукраїнське фото-кіно-керу
вання (ВУФКК).

Арт. 1. ВУФКК є органом Нарком 
освіти УСРР—у складі Головполіт-

169. Положение о Всеукраинском фото- 
кино-управлении.

В развитие ст. 759 и во измене
ние ст. ст. 761, 762, 763 Кодекса За
конов о Народном Просвещении УССР, 
Всеукраинский Центральный Исполни
тельный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров п о с т а н о в и л и :  утвер
дить и ввести в действие нижеследу
ющее Положение о Всеукраинском 
фото-кино-управлении (ВУФКУ):

Ст. 1. В. У. Ф. К. У. является 
органом Наркомпроса УССР в соста-
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освіти і здійснює культурно-освітні й 
політично-ідеологічні завдання в ца
рині фото-кіно справи на підставі її 
директив.

Арт. 2. Зазначене завдання ВУФКК 
виконує, здійснюючи державну моно
полію на кінематографичну справу в 
усіх галузях і стадіях виробництва, 
прокату й демонстрування кіно-фільм.

Арт. 3. Усе кінематографичне майно 
на території УСРР, що складається 
з кіно фабрик і майстерень, становить 
державну власність і ним заряджує і 
керує виключно ВУФКК.

Примітка 1. Зазначене в цьому 
арт. майно, як-що його до видання 
цього Положення чомусь не було 
звано, належить негайно здати орга
нам ВУФКК у центрі й на місцях.

Примітка 2. Кіно театральні бу
динки й помешкання, шо їх ВУФКК 
визнало з міркувань господарської 
доцільности за непридатні для екс- 
плоатації, передається відповідним 
державним установам, за належ
ністю.

Примітка 3. Артикул 3-й цього 
Положення не поширюється на кіно- 
майно Політосвітніх установ Черво
ної армії, партійних, робітничих 
клубів і сельбудинків.

Примітка 4. Як-що кіно-майно 
й кжо-обладування надлежить будь- 
якій держустанові й до цього часу 
вона його експлоатувала, то його 
(майно» належить передати ВУФКК 
на підставі спеціяльної угоди з воло
дільцями майна.

Арт. 4. Право на монополію вивозу 
кіно-майна за кордон і довозу з за 
кордону належить ВУФКК, додер
жуючись чинних законів про зовнішню 
торгівлю.

Агт. 5. Монопольна діяльність 
ВУФКК (арт. 2) поширюється на цілу 
територію УСРР.

ве Главполитпросвета, осуществляю
щим культурно-просветительные и по
литико-идеологические задания в об
ласти фото-кино дела по его ди
рективам.

Ст. 2. Указанную задачу ВУФКУ 
выполняет путем осуществления госу
дарственной монополии на кинемато
графическое дело во всех отраслях и 
стадиях производства, проката и де 
монстрирования кино-фильм.

Ст. 3. Все кинематографическое 
имущество на территории УССР, вы
ражающееся в кино-фабриках и ма
стерских, является собственностью 
государства и находится в исключи
тельном ведении и управлении ВУФКУ.

Примечание 1. Указанное в 
сей ст. имущество, если оно до 
издания сего Положения почему- 
либо не было сдано, подлежит не
медленной сдаче органам ВУФКУ 
в центре и на местах.

Примечание 2. Кино-теа
тральные здания и помещения, 
признанные ВУФКУ по соображе
ниям хозяйственной целесообраз
ности непригодными для эксплоа- 
тации, передаются соответствую
щим государственным учреждениям 
по принадлежности.

Примечание 3. Статья 3 - я 
настоящего Положения не распро
страняется на кино-имущество по- 
литпросветительных учреждений 
Красной армии, партийных, рабо
чих клубов и сельбудынков.

Примечание 4. Если кино
имущество и кино-оборудование 
принадлежит какому-либо гос
учреждению и до настоящего вре
мени эксплоатировалось последним, 
то таковое (имущество) должно 
быть передано ВУФКУ на основа
нии специального соглашения с 
владельцами имущества.
Ст. 4. Право на монополию выво

за кино-имущества заграницу и вво
за из-за границы принадлежит ВУФКУ 
с соблюдением действующих законов 
о внешней торговле.

Ст. 5. Монопольная деятельность 
ВУФКУ (ст. 2) распространяется на 
всю территорию УССР.
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Арт. 6.- ВУФКК провадить свою 
діяльність на господарському розра
хунку на правах державного тресту, 
встановлених декретом ВУЦВК від
2-го липня 1923 р. (36. уз. 1923 р, 
ч. 25, арт. 377) з вилученнями, зазна
ченими в цьому Положенні

Арт. 7 Капітал ВУФВК утворюється 
порядком, визначеним його статутом.

Арт. 8. Наркомосвіта шо-до ВУФКК 
набуває всі права, шо валежать ВРНГ 
УСРР, згідно з декретом про трести

Арт. 9. Правління ВУФКК, а так 
само Ревізій ну Комісію призначає 
Наркомсвіта в складі Голови й двох 
членів, визначаючи речинець чинности 
їхніх повноважень.

Арт. 10. ВУФКК можна ліквідувати 
тільки на підставі постанови Ради 
Народніх Комісарів.

Арт. 11. Порядок ліквідації встано
влює Наркомсвіта в згоді з Нарком- 
фіном УСРР.

Харків, дня 80-го липня 1У24 р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету Ііпировський.

За Голову Ради Народніх Комісарів
І. /{лимонко.

Т. в. о. Секретаря ВУЦВК Член
Президії ВУЦВК /і. Поляков.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК і ХГВК“ 
13 серпня 1921 р., ч. 182.

Ст. 6. ВУФКУ действует на хозяй
ственном расчете на правах государ
ственного треста, установленных де
кретом ВУЦИК'а от 2 июля 1923 г. 
(Сбор. Узак. за 1923 г.,№ 25. сг. 377) 
с из'ятиями, указанными в сем Поло
жении.

Ст. 7. Капитал ВУФКУ образу
ется в порядке, определенном его 
уставом.

Ст. 8. Наркомпросу в отношении 
ВУФКУ присваиваются все поава, 
принадлежащие ВСНХ УССР, соглас
но декрета о трестах.

Ст. 9. Правление ВУФКУ, а равно 
Ревизионная Комиссия назначаются 
Наркомпросом в составе Председателя 
и двух членов с одновременным опре
делением срока действия их полномо
чий.

Ст. 10. ВУФКУ может быть ли
квидировано только по постановле
нию Совета Народных Комиссаров.

Ст. 11. Порядок ликвидации уста
навливается Наркомпросом по согла
шению с Наркомфином УССР.

Харьков, 80 июля 1921 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Ко 

митета Петровский.

За Председателя Совета На
родных Комиссаров И. Кличем ко.

Врид. Секретаря ВУЦИК Член 
Президиума ВУЦИК Н. Поляков.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК і ХГВК“ 
13 августа 1924 г., Л* 182.

Про переведення загального навчання.

На розвиток § 17 засад Кодексу 
Законів про Народню Освіту УСРР. 
Всеукраїнський Центральний Виконав
чий Комітет і Рада Народніх Коміса
рів п о с т а н о в и л и :  1

1. Здійснити загальне навчання дітей 
чотирьо.хлітніх груп: 8, 9, 10, і 11 
років—протягом найближчих шістьох 
років, починаючи з 1924-25 шкіль
ного року закінчити всі підготовчі

170. О проведении всеобщего обучения.

В развитие § 17-го Основных Поло
жений Кидекса Законов о Народном 
Просвещении УССР Всеукраинский 
Центральный Исполнительный Коми
тет и Совет Народных Комиссаров 
п о с т а н о в и л и :

1. Осуществить всеобщее обучение 
детей четырехвозрастных групп—8, 
9, 10 и 11-ти лет—в течение бли
жайших шести лет, начиная с 1924/25 
учебного года, при чем в течение
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роботи для переведення загального 
навчання.

2. Існуючу з 1-го січня біжучого 
року мережу шкіл, утримуваних так 
за рахунок державного, як і місце
вого бюджету, а так само на кошти 
з инших джерел,-вважати вихідну, 
переводячи загальне навчання, і за 
належну до щорічного збільшення на 
підставі планів, розглянених і затвер
джених порядком, установленим арт.
4-м цієї постанови.

3. Розробляючи план переведення 
загального навчання виходити з 4 х- 
літнього речинця навчання всього числа 
дітей обох полів віком 8, 9, 10 і 11 
років.

4. Для детального розроблення плану 
загального навчання утворити при 
Наркоматі Освіти під головуванням 
Народнього Комісара Освіти або його 
Заступника Центральну в справі шкіль
ної мережі комісію, а на місцях при 
органах Наркомосвіти—губерніяльні й 
округові в справах шкільної мережі 
комісії під головуванням завідувачів 
губерніальних або округових інспектур 
народньої освіти за належністю.

5. Запропонувати Наркомосвіті по
дати на розвиток цієї постанови на 
затвердження Раднаркому протягом 
місяця проект положення прз комісії 
шкільної мереж», а також проект 
інструкції для переведення загального 
навчання.

Харків, дня СО-го липня 192-1 р.

Голова Всеукраїнського 
Центральн. Виконавчого

Комітету Петровський.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів М Владимирський.

Т. в. о. Секретаря ВУЦВК,
Член Президії ВУЦВК В. Полякав.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК і ХГВК“ 
12 серпня 1924 р., ч. 182.

1924/25 учебного года закончить все 
подготовительные работы по проведе
нию всеобшего обучения.

2. Существующую с 1-го января 
текущего года сеть школ, содержи
мых, как за счет государственного, 
так и местного бюджета, а равно на 
средства из других источников,—счи
тать исходной при проведении всеоб
щего обучения и подлежащей ЄЖЄГОД: 
номуувсличению на основании пла- 
ИТТБ7 рассмотренных и утвержденных 
в порядке, установленном ст. 4-й на
стоящего постановления.

3. При разработке плана проведе
ния всеобщего обучения исходить из
4-хлегнего срока обучения всего ко
личества детей обоего пола в воз
расте 8, 9, 10 и 11-ти лет.

4. Для детальной разработки плана 
всеобщего обучения образовать при 
Наркомате Просвещения под Предсе
дательством Народного Комиссара 
Просвещения или' его заместителя 
Центральную гтЬ школьной сети ко
миссию, а на местах при органах 
Нарко.мпроса—губернские и окружные 
по школьной сети комиссии под пред
седательством заведующих губерн
скими или окружными инспектурами 
народного образования по принадлеж 
ности

5. Предложить Наркомпросу пред
ставить в развитие настоящего по
становления на утверждение Совнар
кома в месячный срок проект поло
жения о комиссиях по школьной се
ти, а также проект инструкции по 
проведению всеобщего обучения.

Харьков. 30 июля 1924 г.

Председатель Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета

Петровский.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров М. Владимирский.

Врид. Секретаря ВУЦИК 
Член Президиума ВУЦИК В. Поляком.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК и ХГВК* 
13 августа 1924 г., Л? 182.
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1/1. Про порядок заперечування актів 
денаціоналізації будинків.

На розвиток арт. 32 Житлового 
закону від 1-го листопада 1921 року 
(36. Уз. 1921 р. ч. 22, арт. 641), арт. 
З постанови ВУЦВК від 6-го червня 
1923 року «Про денаціоналізацію бу
динків» (36. Уз. 1923 р. ч. 22—23, 
арт. 334) і відповідно до арт. 23 По
ложення про держнотаріят (36. Уз. 
1923 р. ч. 13, арт. 232), Всеукраїн
ський Центральний Виконавчий Комі
тет і Рада Народніх Комісарів поста
новили затвердити нижчеподаний по
рядок, коли відкомгоспи або анші ус
танови, що їх заступають, можуть 
заперечувати акти денаціоналізації 
будинків:

1. Акти про денаціоналізацію бу
динків, які видали належним поряд
ком Відкомгоспи або инші установи, 
що їх заступають, є докази майно
вого права приватніх осіб на ці бу
динки і їх можуть заперечувати так 
урядові установи (в тому числі й 
ті, які видали .зазначені акти), як і 
приватні особи, тільки на суді.

2. Змагання проти дійсности за
значених у п. 1 актів можна роспочи- 
нати тільки в разі хибної видачі їх, 
що трапилася в наслідок:

а) очевидної помилки з боку того 
або иншого Відкомгоспу шо-до вста
новлення так способу, як і розміру 
оціновки (арт. арт. І і 29 Житлового 
закону) денаціоналізованого будинку;

б) ламання арт. 33 і приміток 1, 
2 і 3 до арт. 35 Житлового закону й 
взагалі основних засад Житлового 
закону;

в) Кримінально-карного вчинку уря
дової або приватньої особи, засвідче
ного судовим вироком, що набрав за
конної чинности.

3. Речинець для подання позовів на 
зазначених у п.п. «а» і «б» арт. 2-го 
підставах установлюється не пізніш 
як 1-го січня 1925 року, а на підста
вах п. «в» того самого артикулу— 
річний від дня, коли судовий вирок

171. О порядке оспаривания актов по
денационализации домостроений.

В развитие ст. 32 Жилищного за
кона от 1н оября 1921 г. (С У. 1921 г., 
№ 22. стр. 641), ст. 3 постановления 
ВУЦИК'а от 6 июня 1923 г. сО де
национализации домостроений» (С. У. 
1923 г. № 22—23, ст. 334) и в соот
ветствии со ст. 23 Положения о гос- 
нотариате (С. У. 1923 г. К? 13, ст. 
232), Всеукраинский Центральный 
Исполнительный Комитет и Совет 
Народных Комиссаров постановили 
утвердить нижеследующий порядок 
оспаривания откомхозами или иными 
заменяющими их учреждениями актов 
по денационализации домостроений:

1. Выданные надлежащим порядком 
откомхозами или иными заменяю
щими их учреждениями акты о дена
ционализации домостроений являются 
доказательствами имущественные прав 
чгстных лиц на эти домостроения и 
могут быть оспариваемы, как прави
тельственными установлениями (в том 
числе и выдавшими указанные акты), 
так и частными лицами, только по 
суду.

2. Споры против действительности 
указанных в п. 1 актов могут быть 
возбуждаемы лишь в случаях непра
вильной их выдачи, последовавшей 
вследствие:

а) явной ошибки со стороны того 
или другого откомхоза в установле
нии как способа, так и размера оцен
ки (ст. ст. 1 и 29 Жилищного за
кона) денационализированного домо
владения;

б) нарушения ст. 33 и примечаний 
1, 2 и 3 к ст. 35 Жилищного закона 
и вообще основных положений Жи
лищного закона;

в) удостоверенного вступившим в 
законную силу приговором суда уго
ловно-наказуемого деяния должност
ного или частного лица.

3. Срок для пред'явлення исков по 
основаниям, указанным в п. п. «а» и 
«б» статьи 2-й, устанавливается не 
позже 1-го января 1925 года, а по 
основаниям п. «в» той же статьи— 
годичный со дня вступления приго-
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набрав законної чинности. Як що су
довий вирок набрав законної чинно
сти перед оголошенням цієї постанови, 
то речинець вираховується від дня її 
оголошення.

Харків, дня 50-го липня 1924 р.

Голова Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету 

Пстровський

За Голову Ради Народніх Комісарів
І. Клименко.

Г. в. о. Секретаря ВУЦВК—Член Пре
зидії ВУЦИК В. Поляков.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК і ХГВК9 сер
пня 1924 р. ч. 179.

Видання Народиього Комісаріату Юстиції. 

Замовлення ч. 6665. 10000 нр.

вора суда в законную силу. Если же 
приговор суда вошел в законную си
лу до опубликования настоящего по
становления, то срок исчисляется со 
дня опубликования последнего.

Харьков, 30 июля 1924 года.

Председатель Всеукраинского Цен- 
тральн. Исполн. Комитета Петровский.

За Председателя Совета Народных 
Комиссаров И. Клименко.

Врид Секретаря ВУЦИК Член Пре
зидиума ВУЦИК В. Поляков.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК і ХГВК* 
9 августа 1924 г.. Л; 179.

Издание Народного Комиссариата Юстиции.

Заказ Лі 0665. Тнрак 10000 экз. 

Харьков, тип. УВО нм. Фруяіе.
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1-8 ВИДАННЯ (Офіційне)

З Б І Р Н И К
УЗАКОНЕНЬ ТА 

РОСПОРЯДЖЕНЬ
Робітниче-Селянського Уряду України

1924 р.

(345 (47.71) (003)]
Лролгтарчи бах страм, еоедіміОтесеІ

1-е ИЗДАНИЕ (оффимльное)

С О Б Р А Н И Е
УЗАКОНЕНИЙ И 

РАСПОРЯЖЕНИЙ
Рабоче-Крест. Правительства Украины

1924 г.

11 жоїтм 1924 р. Ч, 20 ВІДДІЛ ПЕРШИЙ 11 октября 1924 г. №20 Отдел ПЕРВЫЙ

З М І С Т .
Постанови ВУЦ8К та РНК

от 7^14 сергня 1924 р.
172' Про перейменування м Лисаветграду 

в ы. Зівов'евеьк. Лнсаветгрчдської 
округи в Зінов'евську округу.

173. П^о губерніальні й округові еконо
мічні нярадн.

171. Про аміну арт. 7 постанови Всеукра
їнського Центрального Виконавчого 
Комітету від 5-го вересня 1923 роту 
„Про доброхітиий збір".

175. Про надання ЦКПпмдітям при 
ВУЦВК виключного права вигото- 
влятн на продяжові прапори для внві- 
шувапня їх у встановлені законом 
революційні святя.

176. Про звільнення від усіх податків 
вистав концертів, вечірок, базярів. що 
влаштовує ЦКДоп дітям при ВУЦВК тя 
ЇТ місцеві організації.

177. Про здачу зброї.
І7Я. Про надання дірява на трудове кори

стування землею працюючим чужо
земним громадянам.

її». І по пакунки, доставлені організацією 
.Форвярте*.

180. Про додаток до Кримінальної о Кодексу 
артикулу 190’

181. Про Державне Політичне Керування 
Української Соціалістичної Радян
ської Республіки.

|82. Про порядок повернення насіньовнх 
позик у 1924-1925 роках.

183 Положення про в і д д і л  сільсько-госпо
дарських позик при Наркомземі.

С О Д Е Р Ж А Н И Е .
Постановления БУЦИК и СНК

~ 7 — 1 4  августа 1924 г.
( 172^0 перопыеноваани Елисаветгрлдского 

округа в Знновьевскнй округ и гор. 
Елисаветграда в гор. Знновьевск.

173. О губернских н окружных экономиче
ских совещаниях.

174. Об изменении статьч 7-й постановле
ния Всеукраивского Центрального 
Исполнительного „Комитета от 5-го 
сентября 1923 г. „О добровольных

• сборах*.
175. О предоставлении ЦКПомдет пря 

ВУЦИК исключительного права н в -  

готовления для пподажч флагов, по
длежащих вывешиванию в установлен
ные законом революционные празд
ники.

176. Об освобождении от всех налогов 
* спектаклей, концертов,вечеров и база

ров. устраиваемых ЦКПомдет при 
ВУЦИК и ее местными органами.

177. О сдаче оружия.
178. О предоставлении права аа трудовое 

пользование землей трудящимся ино
странным гражданам.

179. О посылках, доставленных оргапязацв- 
У ей .Форвартс".

І8К. О дополнении Уголовного Кодекса 
¥ статьей 1903.

181. О Государственном Политическом 
Управлении Украинской Социалисти
ческой Советской Республики.

182. О порядке возврата семенных ссуд 
в 1924 и 1925 годах.

183. Положение об отделе сельско-хозяй
ственных ссуд при Наркомземс.

Постанова Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету.

172 Про перейменування м. Лисаветграду 
в и. ЗіиовЧвськ і Лисаветградської 

округи в Зінов евську округу.
Всеукраїнський Центральний Вико

навчий Комітет п о с т а н о в и в :

Постановление Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета.
172. О переименовании Елисаветград- 
ского округа в Яиновьевский округ и 
гор. Елисаветграда в гор. Зиновьевен.

Всеукраинский Центральний Испол
нительный Комитет п о с т а н о в и л :
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Перейменувати м. Лисаветград у
ч. Зінов'євськ і Лисаветградську округу 
в Зинов'єзську округу.

Харків, дня 7-го серпня 1924 і*.
Голова Всеукраїнського Центрального 

Виконавчого Комітету Петровський. 
Т.в.об. Секретаря ВУЦВК—

Член Президії ВУЦВК И. Поляков.
Оголошено в „Ві'-тях ВУЦВК і ХГВК“ 

20 серпня 1924 р., ч. ІЗ".

Постанови Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету та 

Ради Народніх Комісарів.
173. Про губерніальні й округові еконо

мічні народи.
Змінюючи постанову ВУЦВК від 

28 вересня 1021 р. «Положення про 
губерніяльні, повітові, волосні й фа
брично-заводські економічні наради > 
(36. Уз. за 1921 рік ч. 19. арт. 559) і 
рг-зшваючи рішення, ухвалені 2-ю 
Сесією ВУЦВІІ VIII Скликання, Все
український Центральний Виконавчий 
Комітет і Рада Народніх Комісарів 
п о с т а н о в и л и .  1

1. Існуючі при губерніяльнчх і 
округевих виконавчих комітетах гу
берніяльні й округові економічні на
ради вважати за скасовані.

2. Усі належні губерніальним і окру- 
говим економічним нарадам функції 
й права шо-до об'єднання, погодження, 
регулювання і загального кероеництва 
діяльністю всіх губерніяльних і окру- 
юних госпорганів покласіи на президії 
губерніяльних і округових виконавчих 
комітетів.

3. Усі належні губерніяльним еконо
мічним нарадам функції планового ха
рактеру передати засновуваним при гу
берніяльних виконавчих комітетах гу
берніяльним плановим коь ісіям, що про
вадять свою діяльність на підставі спе- 
ціяльного положення про них, затвер
джуваного Українською Економічною 
Нарадою на подання Укрдержплану.

Функції планового характеру окру
гових економічних нарад, передати 
президіям округових виконавчих ко
мітетів.

4. Усі права Української Еконо
мічної Наради шо-до губерніяльних і 
округових економічних нарад, перед-

Переименовать гор. Елисаветград в 
гор. Зиновьевск и Елисаветградский 
округ в ЗиновьевскиП округ 

Харьков. 7-го августа 1924 года. 
Председатель Всеукраинского Цен- 

тральн. Исполч. Комитета Петровским.
Врид. Секретаря ВУЦИК —
Член Президиума ВУЦИК Н. Цельное

Распубликовано г. .Битах ВУЦВК і 
ХГВК“ 20 августа 1921 г.. .V 187.

Постановления Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комите

та и Совета Народных Комиссаров.
173.0 губернских и окружных экономиче

ских совещаниях.
Во изменение постановления ВУЦИК 

от 28 сентября 1921 года. «Поло
жение о губернских, уездных, ьолост- 
ных и фабрично-заводских экономи
ческих совещаниях» (Собр. Узак. за 
1921 год К; 19, ст. 559)и в развитие 
решений, принятых на 2-й Сессии 

•ВУЦИКа VIII Созыва.—Всеукраинский 
Центральный Исполнительный Коми
тет и Совет Народных Комиссаров 
п о с т а н о в и л и :

1. Существующие при губернских и 
окружных исполнительных комитетах 
губернские и окружные экономические 
совещания считать упраздненными.

2. Все принадлежавшие губернским 
и окружным экономическим совеща
ниям функции и права Ую обвинению, 
согласованию, регулированию и общему 
руководству деятельностью всех гу
бернских и окружных хозорганов воз
ложить на президиумы губернских и 
окружных исполнительных комитетов.

3. Все принадлежавшие губернским 
экономическим совещаниям функции 
планового характера передать учре
ждаемым при губернских исполнитель
ных комитетах губернским плановым 
КОМИССИЯМ, действующим на основе Осо
бого положения о них, утверждаемого 
Украинским Экономическим Совеща
нием по представлению Укргосплана.

Функции планового характера ок
ружных экономических совещаний 
передать президиумам окружных ис
полнительных комитетов.

4. Все права Украинского Эконо
мического Совещания по отношению 
к губернским и окружным экономике-

44Х



Ч 20 Арт. 173-17-1 № 20 Ст. 173-174

бачені в положенні про Українську Нко- 
помічну Нараду (36. Уз. за 1923 рік
Ч. 38, арт. 528) згідно з арт. 2 цієї 
постанови, зберігаються за Україн
ською Економічною Нарадою шо-до пре
зидій губерніяльних і округових вико
навчих комітетів.

Харків, дня 7-го серпня 11)31 г.
Голова Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого 
Комітету Петоовський.

За Голову Ради Народніх
Комісарів /. Клименко.

Т. в. об. Секретаря ВУЦВК
Член Президії ВУЦВК В. Поляков.

Оголошено и „Вістях ВУЦВК і ХГВК-
19-го серпня 1924 р., ч. 186.

174. Про зміну артикулу 7-го постанови 
Всеукраїнського Центрального Виконав
чого Комітету від 5 вересня 1923 р. 

«Про доброхітний збір».
Всеукраїнський Центральний Вико

навчий Комітет і Рада Народніх Комі
сарів постановили змінити артикул 
7 постанови ВУЦВК від 5 вересня 
1923 р. «Про доброхітний збір» (36. 
Узак. 1923 р., ч. 33, арт. 482), зредагу
вавши його так:

«Арт. 7. Усі установи й особи, шо 
бажают(. проводити будь-який збір, 
повинні одержати дозвіл на право пе 
реведення збору від відповідного губ- 
виконкому, як-шо збір проводиться в 
межах однієї губерні. після висновку 
відповідного губфінвідділу й губвідділу 
керування; в инших випадках—з ви
сновком Наркомфіну і Наркомвнусправ 
справу вноситься на розгляд Раднар- 
кому і Ті затверджує Президія ВУЦВК».

Примітку до артикулу 7 залишити 
чинною без змін.

Харків, дня 7-го серпня 1924 р.
Голова Всеукраїнського

Центрального Виконавчого
Комітету Петровськин.

За Голову Ради Народніх
Комісарів І. Клименко.

Т. в. о. Секретаря ВУЦВК
Член Президії ВУЦВК /„ Поляков.

Оголошено в „Вістях ВУЦВК і ХГВК“ 
20 серпня 1924 р., ч. 187.

ским совещаниям, предусмотренные 
положением об Украинском Экономи
ческом Совещании (С. У. за 1923 год 
К? 38, ст. 528), согласно ст. 2 насто
ящего постановления сохраняются за 
Украинским Экономическим Совеща
нием по отношению к президиумам 
губернских и окружных исполнитель
ных комитетов.

Харьков, 7 августа 1924 г.
Председатель Всеукраинского Цен

трального Исполнительного
Комитета Петровский.

За Председателя Совета Народных 
Комиссаров //. Клименко. 

Крид. Секретаря ВУЦИК 
Член Президиума ВУЦИК

В. Поляков.
Распубликовано в «Віетях ВУЦВК і ХГВК» 
____  19 августа 1924 г., № 186.

174.06 изменении статьи 7 постановле
ния Всеукраинского Центрального Испол
нительного Комитета от 5 сентября 1923 г. 

«О добровольных сборах». 
Всеукраинский Центр.Исполнитель- 

ный Комитет и Совет Народных Комис
саров постановили из.менить статью 7 
постановления ВУЦИК от 5 сентября 
1923 г. «О добровольных сборах* 
(С. У. 1923 г.. К? 33, ст. 482), изло
жив ее в следующей редакции:

«Ст. 7. Все учреждения и лица, 
желающие проводить какой-либо сбор, 
должны получить разрешение на право 
производства сбора от подлежащего 
губислолкома, если сбор производится 
в пределах одной губернии, по заклю
чению подлежащего губфинотдела 
и губотдела управления; в остальных 
же случаях—с заключением Нарком- 
фина и Наркомвнудела вопрос внэ- 
сится на рассмотрение Совнаркома и 
утверждается Президиумом ВУЦИК».

Примечание к ст. 7 оставить в силе
без изменений.

г. Харьков, 7 августа 1924 г. 
Председатель Всеукраинского 

Центрального Исполнительного
Комитета Петровский. 

За Председателя Совета Народных 
Комиссаров И. Клименко.

Врид. Секретаря ВУЦИК
Член Презид. ВУЦИК В. Ноликов.

Распубликовано в «Вістях ВУЦВКіХГВК» 
20 августа 1924 г., .4 187.
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175. Про надання ЦКДопомдітям при 
ЬУЦВК виключного права виготовляти на 
продаж прапори для вивішування їх у 
•становлені законом революційні свята.

Всеукраїнський Центральний Вико
навчий Комітет і Рада Народніх Ко
місарів п о с т а н о в и л и :

1. Надати виключне право Цен
тральній Комісії Допомоги Дітям 
(ЦКіІДі при ВУЦВК виготовляти на 
продаж установлених зразків прапори 
для вивішування в установлені зако
ном або постановою губвиконкомів 
революційні свята.

2. Продавальну ціну зазначених 
у арт. 1-му прапорів установлює згід
но з категоріями володінь, торговель
них помешкань то-шо ЦКДопомдітям 
при ВУЦВК у згоді з Наркомфіном 
і Наркомвнусправ.

П р и м і т к а .  Продажну ціну
прапорів для робітничих і селян

ських будинків установлюється на
найпільговіших умовах.
3. З виданням цієї постанови осо

би, винні у виготовленні на продаж 
прапорів для вивішування, відповідають 
згідно з арт. 136 Кримінального Ко
дексу УСРР.

4. Догляд за переведенням цієї по
станови покладається на органи Нар
комвнусправ.

Харків, дня 7-го серпня 1924 р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету Петровс.ький.

За Голову Ради Народніх
Комісарів І. Клименко. 

Т.в.о. Секретаря ВУЦВК—
Член Президії ВУЦВК В. Поляков.

Оголошено в «Вістях ВУЦВК і ХГВІІ* 
19 серпня 1924 р., ч. 186.

176. Про звільнення від усіх податків 
вистав, концертів, вечірок і базарі», що 
влаштовує ЦКДопомдітям при ВУЦВК і її 

місцеві органи.

Всеукраїнський Центральний Ви
конавчий Комітет і Рада Народніх 
Комісарів п о с т а н о в л я ю т ь :

175. О предоставлении ЦКПомдет при 
ВУЦИК исключительного права изгото
вления для продажи флагов, подлежащих 
вывешиванию в установленные законом

революционные праздники.

Всеукраинский Центральный Испол
нительный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров п о с т а н о в и л и :

1. Предоставить исключительное 
право Центральной Комиссии Помощи 
Детям (ЦКПомдет) при ВУЦИК изго
товления для продажи установленных 
образцов флагов, подлежащих выве
шиванию в установленные законом 
или постановлениями губисполкомов 
революционные праздники.

2. Продажная цена означенных в 
ст. 1-й флагов устанавливается по 
категориям владений, торговых по
мещений и т. п. ЦКПомдет'ом при 
ВУЦИК по соглашению с Наркомфи- 
ном и Наркомвнуделом.

П р и м е ч а н и е .  Продажная цена 
флагов для рабочих и крестьянских 
домовладений устанавливается на 
наиболее льготных условиях.
3. С изданием настоящего поста

новления лица, виновные в изготовле
нии для продажи флагов, подлежащих 
вывешиванию, несут ответственность 
по ст. 136-й Уг. Кодекса УССР.

4. Надзор за проведением настоя
щего постановления возлагается на 
органы Наркомвнудела.

Харьков, 7-го августа 1924 г.

Председатель Всеукр. Центрального 
Исполнительного Ко ттега Петровский.

За Председателя Совета Народных
Комиссаров И. Клименко. 

Врид. Секретаря ВУЦИК —
Член Президиума ВУЦИК В. Поляков.

Распубликовано в «Вістях ВУЦВК і 
ХГВК" 19 августа 1924 г., .V: 186.

“V
176. Об освобождении от всех налогов 
спектаклей, концертов, вечеров и база
ров, устраиваемых ЦКПомдет при ВУЦИК

и ее местными органами.

Всеукраинский Центральный Испол
нительный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров п о с т а н о в л я ю т :
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Усі вистави, концерти, вечірки й 
базари, що їх влаштовує своїми силами 
без участи підприємців антрепрене
рів Центральна Комісія Допомоги Ді
тям при ВУЦгК і Н місцеві органи, 
щоб добути кошти на боротьбу з ди
тячою безпритульністю, звільнюється 
від уплати всіх податків і зборів, так 
державних, як і місцевих.

Харків, дня 13 серпня 1924 р.

• олова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету Петровсьхий.

За Голову Ради Народніх
Комісарів І. Клименко.

Т. в. об. Секретаря ВУЦВК — 
Член Президії ВУЦВК Іі. Поляков.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК і ХГВК* 
27 серпня 1924 р., ч. ІУЗ.

Все спектакли, концерты, вечера у 
базары, устраиваемые Центральной 
Комиссией Помощи Детям при ВУЦИК 
и ее местными органами, в целях из
влечения средств на борьбу с детской 
беспризорностью, при том своими си
лами, без участия предпринимателей- 
антрепренеров, освобождаются от 
уплаты всех налогов и сборов, как 
государственных, так и местных.

Харьков, 13 августа 1924 г.

Председатель Всеукраинского
Центрального Исполнительного

Комитета Петровский.

За Председателя Совета
Народных Комиссаров

И. Клименко.

Врид. Секретаря ВУЦИК—
ЧленПрезид. ВУЦИК В. Поляков.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК 
і ХГК1Г 27 августа 192-4 г.. .\- 193.

177. Про здачу зброї.

Всеукраїнський Центральний Ви
конавчий Комітет і Рада Народніх 
Комісарів УСРР п о с т а н о в л я ю т ь :

1. Зобов'язати всіх громадян, що 
постійно й тимчасово мешкають на 
території УСРР і яким з обставин їхньої 
служби не надано права носити 
й переховувати зброю й бойові при
паси. здати до 1-го жовтня 1924 року 
у відповідні райони міліції в місці 
свого мешкання зброю й бойові при
паси. що знаходяться в їх без належного 
на це дозволу, за винятком нижче
поданої мислив ько» вогнепальної зброї 
й припасів: рівно-рурковиу рушниць, 
лалунків і елементів до них димового, 
мал од и много й бездимного пороху для 
мислівства) п. «е» арт. 5 Положення 
«Про порядок торгівлі, користування, 
переховування, обліку й перевозу 
зброі, вогне припасів та вибухових 
матеріялів і ріжних набоїв» (36. Уз. 
1^23 р , ч. 40, арт. 637).

2. Громадяне. шо мають зазначену 
в арт. 1 цієї постанови мислівську 
вогнепальну зброю й припаси й які 
до цього часу їх не зареєстрували.

177. 0 сдаче оружия.

Всеукраинский Центральный Испол
нительный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров постановляют:

1, Обязать всех граждан, постоянна
и временно проживающих на терри
тории УССР, коим по роду их службы 
не присвоено право на ношение и 
хранение оружия и боеприпасов, сдать 
к 1-му октября 1924 года в соответ
ствующие районы милиции по месту 
своего жительства имеющиеся у них 
без надлежащего на то разрешения 
оружие и боеприпасы, за исключением 
нижеследующего охотничьего огне
стрельного оружия и припасов: гладко
ствольных ружей, патронов и элементов 
к ним, дымного, малодымного и без
дымного пороха для охотничьих целей 
(п. «е» ст. 5 Положения «О порядке 
производства торговли, пользования, 
хранения, учета и провоза оружия, 
огнеприпасов и взрывчатых веществ 
и разных снарядов» (С. У. 1923 г., 
К? 40, ст. 637).

2. Граждане, имеющие означенное 
в ст. 1-й настоящего постановления 
охотничье огнестрельное оружие и 
припасы и до настоящего времени не
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повинні зареєструвати такі порядком 
і в речинець, зазначений в арт. 1-м 
цієї постанови.

3. Осіб, винних у беззаконному пе 
рехованні зброї й бойових припасів, 
шо доброхітно їх здали протягом 
вищезазначеного речинця, а також 
тих, шо мають незареєстровану ми* 
слівську зброю й бойові припаси, які 
зареєструють протягом того самого 
речинця, звільняється з-під відпові- 
дальности за беззаконне перехованим 
зброї й бойових припасів.

4. Осіб, винних у невиконанні арт. 
арт. 1-го й 2-го постанови, притя
гається до кримінальної віаповідаль- 
ности згідно з арт. 220 Криміналь
ного Кодексу, а зброю й бойові при
паси, що є в них, належить конфі
скувати.

5. Покласти видання відповідної 
інструкції на розвиток цього положення 
протягом двох тижнів на Наркомвну- 
справ у згоді з Наркомюстиціі.

Харків, дня 13-го «ерпня 1024 |».

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету Петровський.

За Голову Ради Народшх
Комісарів І. Климам ко.

Г в.о. Секретаря ВУЦВК 
Член Президії ВУЦВК Н. Поляков.

Оюлошсно в .Вістях ВУЦВК і ХГВК" 
27 серпня 1924 р.. ч. 103.

178. Про надання права на трудове 
користування землею працюючим чу

жоземним громадянам.

На розвиток арт. 9-го Земельного 
Кодексу, Всеукраїнський Централь
ный Виконавчий Комітет і Рада На- 
ролніх Комісарів п о с т а н о в и л и .

1. Надати право трудового ко
ристування землею під сільське 
господарство всім працюючим чу
жоземним громадянам, і тим, 
що мешкають на території Україн

ці

зарегистрировавшие их, обязаны за
регистрировать таковые в порядке и 
срок, указанные в ст. 1-й сего поста
новления.

3. Лица, виновные в незаконном 
хранении оружия и боеприпасов, добро
вольно сдавшие их в вышеуказанный 
срок, а равно имеющие незарегистри
рованное охотничье оружие и боепри
пасы, зарегистрировавшие в тот же 
срок.—освобождаются от ответствен
ности за незаконное хранение оружия 
и боеприпасов.

4. Лица, виновные в неисполнении 
ст. ст. 1-й и 2-й постановления, при
влекаются к уголовной ответственности 
по ст. 220 Уголовного Кодекса, а 
имеющиеся у них оружие и боепри
пасы подлежат конфискации.

5. Возложить издание ео«»тнет- 
ствуюшей инструкции н развитие 
настоящего положения в двухнедель
ный срок на Наркомвнулел по согла
шению с Наркомюстом.

Харьков, 13-ю аигугтл 1924 і.

Председатель Всеукраинск. Централь»» 
Исполнительн. Комитета Петровский

За Председателя Совета Народных 
Комиссаров II. Клименко.

Врид. Секретаря ВУЦИК 
Член Президиума ЬУЦИК И. Поляков.

Распубликовано и „Иістях ВУЦВК і 
ХГВК-27 августа 1921 г. V 193.

178. О предоставлении права на тру
довое пользование землей трудя

щимся иностранным гражданам.

В развитие ст. 9-й Земельного 
Кодекса, Всеукраинский Центральный 
Исполнительный Комитет и Совет На
родных Комиссаров п о с т а н о в и л и :

1. Предоставить право трудового 
пользования землею для ведения сель
ского хозяйства всем трудящимся 
иностранным іражланам, как прожи
вающим на территории Украинской
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ської Соціялістичної Радянської Рес
публіки і тим, що прибувають у її 
межі.

2. Надаючи землю в трудове ко
ристування громадян, зазначених у 
арт. 1-му цієї постанови, земельні 
органи повинні додержувати черги, 
встановленої арт. 6 Земельного Ко
дексу.

3. Наркомзему у згоді з заінтере
сованими відомствами надається право 
видавати на розвиток цієї постанови 
відповідні інструкції.

Харків, дня 13 серпня 1924 р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету Петровський.

Голова Ради Народиіх 
Комісарів />. Чубар.

Т. в. о. Секретаря ВУЦВК
Член Президії ВУЦВК В. Поляков.

Оголошено в „Вістях ВУЦВК і ХГВК“ 
27 серпня 1Ч>4 р., ч. 193.

179. Про пакунки, доставлені організа
цією „Форварде1.

Всеукраїнський Центральний Ви
конавчий Комітет і рада Народніх 
Комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :

1. Пакунки з харчами, одягом та 
иншими річами хатнього вжитку, 
приставлені в Одеську митницю в січ
ні місяці 1923 року на двох паропла
вах Американьскої організації «Фор
варде* особам, що мешкають в УСРР, 
видати, відповідно до постанови РНК 
РСФРР від 29-го травня 1923 р. («Из
вестия ЦИК СССР» від 8 червня 1923 р., 
під ч. 125), безплатно адресатам, 
опріч особ, шо ставляться вороже до 
Рядяньскоі влади, в кількості, що не 
сягала б. проте, по-над персональні 
потреби адресатів

2. Видачу зазначених пакунків 
доручити місцевій організації Черво
ного Хреста й Одегькому Митовому 
Керуванню, з тим щоб видачу пакун-

Социалистической Советской Респу
блики, так и прибывающим в ее пре
делы.

2. Наделение землею в трудовое 
пользование указанных в ст. 1-й на
стоящего постановления граждан зе
мельным органам подлежит произво
дить с соблюдением очереди, уста 
новленной в ст. 6-й Земельного Ко
декса.

3. Наркомзему, по соглашению с 
заинтересованными ведомствами, пре
доставляется право издавать в раз
витие настоящего постановления соот
ветствующие инструкции.

Харьков, 13 августа 1954 г

Председатель Всеукраинского
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский.

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Чубаре.

Врид. Секретаря ВУЦИК 
Член Президиума ЬУЦИК В. Поляков.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК і 
ХГВК- 27 августа 1924 г.. .V 193.

179. О посылках, доставленных организа
цией „Форварде1*.

Всеукраинский Центральный Ис
полнительный Комитет и Совет На
родных Комиссаров п о с т а н о в и л и :

1. Посылки, содержащие продо
вольствие, одежду и прочие предме
ты домашнего обихода, доставленные 
в Одесскую таможню в январе меся
це 1923 года на двух пароходах 
американской организации „Форварде1, 
лицам, проживающим в УССР, выдать, 
применительно к постановлению С НК 
РСФСР от 29 мая 1923 г. (Известия 
ЦИК СССР от 8 июня 1923 г. за 
К? 125) бесплатно адресатам, исклю 
чая лиц враждебных Советской власти, 
в количестве, непревышающем, однако, 
удовлетворения личной потребности 
адресатов.

2. Выдачу означенных посылок 
возложить на местную организацию 
Красного Креста и Одесское Таможен
ное Управление с тем, чтобы выдача
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ків було закінчено протягом трьох 
місяців з дня затвердження цієї 
постанови.

3. Не роздані протягом зазначеного 
речінця пакунки не з вини місцевих 
організацій Червоного Хреста й Одесь- 
скої Митниці передати Центральному 
Комітетові Допомоги Дітям (ЦКДД).

Харків, дня 13-го серпня 1924 р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету Пппршький.

За Голову Ради Народніх
Комісарів 7. />'.«именно.

Т. в. о. Секретаря ВУЦВК —
Член Президії ВУЦВК В. Пол яков.

Оголошено в „Рістях ВУЦВК і ХГВК“ 
27 серпня 1924 р., ч. 193.

посылок была закончена в течение 
трех месяцев со дня утверждения на
стоящего постановления.

3. Нерозданные в течение ука
занного срока посылки не по вине 
местных организаций Красного Креста 
и Одесской Таможни передать Цен
тральному Комитету Помощи Детям 
(ЦКПД).

Харьков, 13 августа 1924 г.

Председатель Всеукр. Центрального 
Исполнительн. Комитета Петровский.

За Председателя Совета Народных
Комиссаров И. Клименко.

Врид. Секретаря ВУЦИК—
Член Президиума ВУЦИК В. Поляков.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК 
і ХГВК" 27 августа 1924 г.. .V 193. *

180. Про додаток до Кримінального 
Кодексу артикулу 1903.

Всеукраїнський Центральний Вико
навчий Комітет і Рада Народніх Комі
сарів п о с т а н о в и л и :

Додати до Кримінального Кодексу 
УСРР арт. 1903 такого змісту:

„Арт. 190і. За переховання в 
торговельному закладі нетаврованих 
виробів із коштовних металів, які 
належить, відповідно до чинних правил, 
обов'язково таврувати, й за збут їх 
карається позбавленням волі до 3-х мі
сяців або штрафом у розмірі до п'яти
сот карбованців золотом з конфіска- 
тою викритих нетаврованих виробів4*.

Харків, дня 3-го серпня 1924 р.

Голова Всеукраїнського Центрального
Виконавчого Комітету Цетровський.

За голову Ради Народніх
Комісарів /. Клименко.

Т. в. о. Секретаря ВУЦВК— 
Член Президії ВУЦВК В. Поляков.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК і ХГВК*
З вересня 1924 р., я. 199.

180. 0 дополнении Уголовного Коде
кса статьей 1903.

Всеукраинский Центральный Ис
полнительный Комитет и Совет На

родных Комиссаров п о с т а н о в и л и :  
Дополнить Уголовный Кодекс УССР 

статьей 1903 следующего содержания: 
„Ст. 1903. Хранение в торговом 

заведении подлежащих, согласно дей
ствующих правил, обязательному 

клеймению неклейменых изделий из 
благородных металлов и сбыт тако
вых карается лишением свободы до

3-х месяцев или штрафом в размере 
до пятисот руб. золотом с конфискацией 
обнаруженных неклейменых изделий14.

Харьков 13-го августа 1924 г.

Председатель Всеукр. Центрального
Исполнительн. Комитета Петровский.

За Председателя Совета Народных
Комиссаров И. Клименко.

Врид. Секретаря ВУЦИК—
Член Президиума 8УЦИК В. Поляков.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК і ХГВК" 
3 сентября 1924 г-, № 19».
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181. Положення про Державне Полі
тичне Керування Української Соціа

лістичної Радянської Республіки.

Відповідно до п. 9 Положення, 
затвердженого Центральним Виконав
чим Комітетом Союзу РСР від 15 ли
стопаду 1923 р. „Про Об'єднане 
Державне Політичне Керування СРСР 
і його органи" („Известия ЦИК СРСР" 
від 17 листопаду 1923 року ч. 263), 
Всеукраїнський Центральний Виконав
чий Комітет і Рада Народніх Коміса
рів УСРР зміняючи постанову ВУЦВК 
від 22 березня 1922 року „Про 
скасування Всеукраїнської Надзвичай
ної Комісії й про утворення Держав
ного Політичного Керування" Зб. Уз. 
за 1923 р. ч. 13, арт. 228),—п о- 
с т а н о в и л и :

1. Державне Політичне Керування 
УСРР (скорочена назва ДПК) засно
вується при Раді Народніх Комісарів 
УСРР для боротьби з політичною й 
економічною контр-революцією, шпи
гунством та бандитизмом.

2. На чолі ДПК стоїть призначе
ний Всеукраїнським Центральним Вико
навчим Комітетом Голова ДПК УСРР, 
що в той самий час, загодою ВУЦВК і 
Раднаркому СРСР,єй Уповноважений 
Об'єднаного Державного Політичного 
Керування Союзу РСР (ОДПК) при 
Раднаркомі УСРР.

3. Голова ДПК УСРР увіходить до 
складу Раднаркому УСРР з правом 
дорадчого голосу.

4. При Голові ДПК УСРР знахо
диться Колегія, членів якої затвер
джує на посадах Раднарком і вони 
мають усі права членів Колегії Нарко
матів УСРР.

5. Органами ДПК УСРР на місцях є:

а) відділи ДПК при Губвиконкомах.
б) особливі відділи корпусів і 

дивізій у межах Української 
Військової Округи,

в) транспортові Відділи ДПК на 
залізничих і водних шляхах 
Південної Округи Шляхів,

г) органи ДПК для охорони кордо
нів УСРР.

І8І. Положение о Государственном По
литическом Управлении Украинской Со
циалистической Советской Республики.

В соответствии с п. 9 Положения, 
утвержденного Центральным Испол
нительным Комитетом Союза ССР от 
15 ноября 1923 г. „Об 06‘единенном 
Государственном Политическом Упра
влении СССР и его органах" (Изве
стия ЦИК СССР от 17 ноября 1923 г. 
К? 263), Всеукраинский Центральный 
Исполнительный Комитет и Совет На
родных Комиссаров во изменение по
становления ВУЦИК'а от 22 марта 
1922 г. „Об упразднении Всеукраин- 
ской Чрезвычайной Комиссии и об 
образовании Государственного Поли
тического Управления (С. У. за 1923
г., № 13, ст. 228) п о с т а н о в и л  и:

1. Государственное Политическое 
Управление УССР (сокращенно име
нуемое ГПУ) учреждается при Совете 
Народных Комиссаров УССР для борь
бы с политической и экономической 
контр-революцией, шпионажем и бан
дитизмом.

2. Во главе ГПУ находится на
значенный Всеукраинским Централь
ним Исполнительным Комитетом Пред
седатель ГПУ УССР, который в то же 
время, по соглашению ВУЦИК'а и Сов
наркома СССР, является и Уполномо
ченным 06‘единенного Государствен
ного Политического Управления Союза 
(ОГПУ) при Совнаркоме УССР.

3. Председатель ГПУ УССР входит 
в состав Совнаркома УССР с правом 
совещательного голоса.

4. При Председателе ГПУ УССР на
ходится Коллегия, члены которой 
утверждаются в должностях Совнар
комом и пользуются всеми правами 
членов Коллегий Наркоматов УССР.

5. Органами ГПУ УССР на местах
являются:

а) отделы ГПУ при губисполкомах,
б) особые отделы корпусов и ди

визий в пределах Украинского Воен
ного Округа,

в) транспортные отдеіьі ГПУ на 
железнодорожных и водных путях 
Южного Округа Путей Сообщения,

г) органы ГПУ по охране границ 
УССР.
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Ь. ДПК УСРР виконує всі завдання 
іі директиви ВУЦВК і Раднаркому 
уСРР і в своїй операційній діяльно- 
сти керується директивами й роспоряд- 
женнями ОДПК Союзу РСР.

7. Як-що директиви й росиоряджен- 
ня ОДПК очевидно не відповідають 
Союзній Конституції, законодавству 
СРСР або законодавству СРР. а 
також директивам і завданням ВУЦВК 
або Раднаркому СССР, Голова ДПК, 
щоб розвязати виниклі невідповідности 
установленим порядком, вносить по
дання до ОДПК Союзу РСР і ВУЦВК 
згідно зарт. 50 Конституції Союзу РСР.

8. ДПК УСРР і його місцеві орга
ни мають права частин Червоно1 
Армії в справах користування залізни' 
цею, водними й повітряними шляхаммі 
державними засобами звязку (телефо
ном, поштою, телеграфом то-шо).

Що-до постачання особливим від
ділам покордонної охорони й військо
ві Державного Політичного Керування 
харчів й обмундирування, ДПК УСРР 
має права належні частинам Червоної 
Армії.

9. Співробітників ДПК УСРР і 
його місцевих органів що-до їхніх 
прав і обов'язків, а також у всьому 
иншому дорівнюється до осіб, що пе
ребувають на дійсній військовій службі.

10. ДПК УСРР безпосередньо роз- 
поряджає військом ОДПК Союзу РСР, 
що перебуває на території УСРР і 
яке підлягає Голові ДПК УССР, як 
Уповноваженому ОДПК Союзу РСР 
при РНК УСРР.

11. ДПК УССР і його місцеві ор
гани існують на кошти, що видає 
ОДПК Союзу РСР, згідно з кошто
рисами й штатами, розроблюваними 
ДПК УСРР й ухваленими Раднарко- 
мом УСРР. подаваними до ОДПК, 
Союзу РСР на затвердження вста
новленим порядком.

12. Голова ДПК дає звіт про свою 
діяльність так РНК УСРР, як і ОДПК 
Союзу РСР.

6. ГПУ УССР выполняет все зада 
ния и директивы ВУЦИК и Совнаркома 
УССР и в своей оперативной деятель
ности руководствуется директивами и 
распоряжениями ОГПУ Союза ССР.

7. При явном несоответствии дире
ктив и распоряжений ОГПУ Союзной 
Конституции, законодательству СССР 
или законодательству УССР, а равно 
директивам и заданиям ВУЦИК а или 
Совнаркома УССР, председатель ГПУ 
входит с представлением в ОГПУ Союза 
ССР и ВУЦИК в установленном по
рядке для разрешения возникшего несо
ответствия в порядке- ст. 50-й Консти
туции Союза ССР.

8. ГПУ УССР и его местные 
органы пользуются правами частей 
Красной Армии в вопросах пользова
ния железнодорожными, водными и 
воздушными путями сообщения, госу
дарственными средствами связи (теле
фон, почта, телеграф) и т. и.

В отношении снабжения особых 
отделов пограничной охраны и 
войск Государственного Политического 
Управления продовольствием и обмун
дированием, ГПУ УССР пользуется 
правами, присвоенными частям Красной 
Армии.

9. Сотрудники 1'ПУ УССР и его 
местных органов в своих правах и 
обязанностях, а также во всех других 
отношениях приравниваются к лицам, 
состоящим на действительной военной 
службе.

10. В непосредственном распоряже
нии ГПУ УССР состоят находящиеся 
на территории УССР.*, войска ОГЛУ 
Союза ССР, подчиненные Председателю 
ГПУ УССР, как Уполномоченному ОГПУ 
Союза ССР при СНк УССР.

11. ГПУ УССР и его местные органы 
существуют на средства, отпускаемые 
ОГПУжСоюза ССР. согласно сметы и 
штатов, разрабатываемых ГПУ УССР 
и, по одобрении Совнаркома УССР, 
представляемых в ОГПУ Союза ССР 
для утверждения в установленном по
рядке.

12. В своей деятельности Председа
тель ГПУ отчитывается как перед 
СН1{ УССР, так и перед ОГПУ Союза 
ССР.
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13. Розгляд справ, що їх порушує 
ДПК УСРР, а також справ лро спів
робітників ДПК УСРР і його місцевих 
органів, провадиться порядком, уста
новленим постановами ВУЦйК від 17 
липня 1922 року й 16 грудня 1922 ро
ку <Про Надзвичайні Сесії при Губер- 
ніяльних Судах» (36. Уз. за 1922 рік.
ч. 31, арт. 479 і ч. 54, арт. 779).

П р и м і т к а .  Державне Полі
тичне Керування УСРР має свого 
представника у Найвищому Суді 
УСРР, якого призначає ВУЦВК на 
подання ДПК УСРР, погоджене з 
НКЮстом.
14. За закономірністю чинностей 

Державного Політичного Керування 
УСРР доглядає Прокурор УСРР. че
рез призначуваного спеціяльно для 
цього Помічника Прокурора Республі
ки, порядком і в межах, зазначених у 
спеціяльних узаконеннях.

Харків, дня 13-го серпня 19*21 р.

Голова Всеукраїнського Центральною 
виконавчого Комітету ІІстровснкий.

За Голову Ради Народніх 
Комісарів УСРР І. Клниенк».

Т. в. о. Секретаря ВУЦВК,
Член Президії ВУЦВК В. Полянин.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК і ХГВК". 
віл 28 серпня 19*24 р.. ч. 194.

13. Разбор дел, возбуждаемых ГПУ 
УССР, а равно дел о сотрудниках ГПУ 
УССР и его местных органов, произ
водится в порядке, установленном по 
становлениями ВУЦИК от 17 июля 
1922 года и 16 декабря 1922 года 
«О Чрезвычайных Сессиях при Губерн
ских Судах» (С. У. за 1922 год № 31, 
ст. 479 и № 54, ст. 779).

П р и м е ч а н и е .  Государственное 
Политическое Управление УССР име
ет своего представителя в Верховном 
Суде УССР, назначаемого ВУЦИК'ом, 
по представлению ГПУ УССР, со
гласованному с Наркомюстом.
14. Надзор за закономерностью 

действий Государственного Полити
ческого Управления УССР осуще
ствляется Прокурором УССР через на
значаемого специально для этого По
мощника Прокурора Республики, в по 
рядке и пределах, указанных в спе
циальных узаконениях.

Харьков, 13-го августа 1924 г.

Председатель Всеукраинс. Ценгральн. 
Исполнительн. Комитета Петровпсий.

За Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР //. Клименко.

Врид. Секретаря ВУЦИК,
Член Президиума ВУЦИК В. Поляков.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК і ХГВК" 
от 28 августа 1921 г., .V 194.

Постанови Ради Народніх Комі
сарів

182. Положения про порядок повернення 
насінньових позик у 1924-25 роках.

Наново організовувана масова на- 
сінньова допомога людности районів 
иотерпівших від неврожаю вимагає ве
ликої готівки. За одно з джерел утво
рення цих коштів мусить бути повер
нення насінньових позик, розданих 
протягом минулих засівних кампаній.

Постановления Совета Народных 
Комиссаров.

182. Положение о порядке возврата се
менных ссуд в 1924-1925 годах.

Вновь организуемая массовая се 
менная помощь населению районов, по
страдавших от неурожая, требует 
наличия огромных средств. Одним из 
источников образования этих средств, 
должен явиться возврат семенных 
ссуд, розданных в прошлые посевные

457



Ч. 20 Арт. 182 К? 20 Ст. 182

Тому повернення зазначених позик, 
протягом наступного періоду збору їх, 
належить поставити особливо жорсто
ко й виразно.Спробам ухилитися від по
вернення насінньових позик належить 
запобігти в корні, відповідно до чого 
на розвиток постанови ВУЦВК та 
РНК «Про додаткові пільги в справі 
повернення насінньової позики» (36. 
Уз. 1924 р., ч. 10, арт. 98) і на зміну 
постанови РНК «Про повернення на
сінньових позик» (36. Уз. 1923 р.,ч. 32, 
арт. 468), Рада Народніх Комісарів 
п о с т а н о в и л а  затвердити й надати 
чинности нижчеподаному положенню 
«Про порядок повернення людністю 
насінньових позик у 1924 і 1925 ро* 
ках>.

І. Засади.

1. Обов'язково, згідно з правила
ми цього положення, належить повер
нути насінньові позики: 1) видані в 
імени колишнього Т-ва «Село-Допомо- 
га> в-осени 1922 року й 2) видані на
весні 1923 року з державних ресур
сів в імени губвиконкомів і не по
вернені протягом заготовчого періоду 
1923/1924 р.

2. Повернення позики поширюєть
ся рівномірно на всіх позичальників, 
у тому числі на володільців припис
них господарств, кооперативних госпо
дарств, колгоспи й т. ин. за винятком 
виданих на засів волосних насінньових 
дільниць.

3. Загальне керовництво в справі 
повернення насіньової позики в центрі 
покладається на Наркомзем.

4. Відповідальність за повернення 
насінньової позики в селах поклада
ється на райвиконкоми й сільради. 
Відповідно до’того контроль над зазна
ченими виконкомами що-до належного 
повернення позик покладлєтьтя на 
губ- і окрвиконкоми.

ІІ. Умови повернення позик.

1. Повернення насінньової позики 
належить закінчити протягом періоду 
з 1 вересня до 1 листопаду 1924 р.

кампании, поэтому возврат означен
ных ссуд в предстоящий период сбора 
их должно поставить особенно жестко 
и четко. Попытки к уклонению от 
возврата семенных ссуд должны под
лежать пресечению в корне, в соот
ветствии с чем в развитие постано 
вления ВУЦИК'а и СНК „О дополни
тельных льготах по возврату семенной 
ссуды" (С.У. за 1924 г., № 10, ст. 98) 
и во изменение постановления СНК 
„О возврате семенных ссуд" (С.У.
1923 г., № 32, ст. 468), Совет 
Народных Комиссаров п о с т а н о в и л  
утвердить и ввести в действие ниже
следующее положение„0 порядке воз
врата населением семенных ссуд в
1924 и 1925 годах*.

I. Общие положения.

1. Обязательному, по правилам 
настоящего положения, возврату под
лежат семенные ссуды: 1) выданные 
от имени бывш. об-ва «Село—Помощь» 
осенью 1922 г. и 2) выданные весной 
1923 г. из государственных рессурсов 
от имени губисполкомов, не возвра
щенные в заготовительный период 
1923/24 г.

2. Возврат ссуды распространяется 
в равной мере на всех заемщиков, в 
том числе на владельцев приписных 
хозяйств, хозяйств кооперации, кол
хозы и т. д., за исключением выдан
ных на обсеменение волостных семен
ных участков.

3. Общее руководство по возврату 
семенной ссуды в центре возлігаегся 
на Наркомзем.

4. Ответственность за возврат сем- 
ссуды в селениях возлагается на рай
исполкомы и сельсоветы. В соответ
ствии с этим контроль за надлежащим 
проведением возврата ссуд над ука
занными исполкомами возлагается на 
губ- и окрисполкомы.

II. Условия возврата ссуд.

1. Возврат семссуды должен быть 
закончен в период с 1 сентября по 
1 ноября 1924 г.
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2. Кожний позикодержавець про
тягом установленого речінця пови
нен внести належну з нього позику, 
не чекаючи виклику й нагадування.

3. Щоб забезпечити умови повер
нення, повернення позик устамозлю- 
ється грішми згідно з пересічно-окру- 
говими ринковими цінами зі знижкою 
10%, які оголошується на кожні */т 
місяця наперед.

III. Порядок повернення.

1. Райвиконком, по одержанні цьо
го положення, повинен протягом 
10 днів розіслати його всім сіль
радам, зобов'язавши оголосити негайно 
це положення людности на скликаному 
в кожному селі сільському сході й опо
вістити про пункти здачі позик.

2. Сільрадам ставиться за обов'
язок негайно, по одержанні положен
ня, призначити на кожні 10 і 100 
дворів села по одному уповноваже
ному. На уповноважених поклада
ється відповідальність за вчасне по
вернення насінньової позики свого де
сятка й сотні. Сотенний уповнова
жений повинен не менш, як раз 
на тиждень сповіщати про хід по
вернення позики сільраді.

3. Рай-і сільради, винні в неви
конанні покладених на них цим по
ложенням обов'язків, підпадають під 
судову відповідальність.

4. Кожний позикодержавець, у 
тому разі, як що позику повертаєть
ся в установлений речінець, виплачує 
за ту кількість зерна, яку він мусить 
повернути відповідно до зобов'язання, 
без жодних податкових відсоткових 
нарахувань і пені за відстрочку, надану 
минулого року.

5. Позику, неповернену у вста
новлений речінець, належить стягати 
безспорнкм —адміністраційним поряд
ком, нараховуючи 10% на капітал за 
минулий рік.

П р и м і т к а .  Гроші, шо надій
шли до виконкому в порядкові

2. Каждый ссудодержатель в уста
новленный срок обязан внести причи
тающуюся ссуду, не ожидая вызова 
и напоминаний.

3. В целях обеспечения условий 
возврата, возврат ссуд устанавлива
ется деньгами по средне окружным 
рыночным ценам со скидкой 10°/0, 
объявляемым на каждые ’/э месяца 
вперед.

III. Порядок возврата.

1. Райисполком по получении на
стоящего положения обязан в 10-ти 
дневный срок разослать его всем сель
советам, обязав последние об'явить 
немедленно населению через посред
ство созыва сельского схода в каждом 
селении настоящее положение и сооб
щить пункты сдачи ссуд.

2. Сельсоветам вменяется неме
дленно, по получении положения,назна
чить на каждые 10 и 100 дворов 
селения по одному уполномоченному. 
На уполномоченных возлагается ответ
ственность за своевременный возврат 
семс^уды своего десятка и сотни. Со
тенный уполномоченный обязан не 
менее раза в неделю сообщать о ходе 
возврата ссуды сельсовету.

3. Рай- и сельсоветы, виновные в 
неисполненйи возложенных на них 
настоящим положением обязанностей, 
подлежат привлечению к судебной 
ответственности.

4. Каждый ссудодержатель в том 
случае, если ссуда возвращается 8 
установленный срок, уплачивает зато 
количество зерна, какое к возврату
за ним числится по обязательству *
без всяких дополнительных начислений 
процентов и пени за отсрочку предо
ставленную в прошлом году.

5. Ссуда невозв ращенная в уста
новленный срок подлежит взысканию 
в бесспорном—административном по
рядке с начислением 10% на капитал 
за прошлый год.

П р и м е ч а н и е .  Деньги, посту
пившие в Исполком в порядке прину-



Ч. 2о Лрт. 182 № 20 Ст. 182

примусового стягання позик, на
лежить негайно передавати най
ближчій організації, шо приймала 
позики.

IV. Пільги в справі повернення позик.

1. У звязку з недородом біжучого 
року повернення насінньових позик в 
округах—-Харківський, Ізюмський і 
Куп'янський—на Харківщині, Луган
ський, Шахтинський, Старобільський— 
на Донеччині й Красногооода кий - на 
Пол гавщині, Мелітопольський—на ка- 
теринославшині відстрочується цілком, 
до збору врожаю 1925 року. Що до 
потреби, в звязку з недородом, нада
ти відстрочки окремим районам инших 
округів на Харківщині, Донеччині, Пол
тавщині, Одещині, Катеринославшині, 
губвиконкомам цих губерень надаєть
ся право порушувати прохання через 
Наркомзем перед УЕН, з тим що ці 
прохання належить обов'язково об
грунтувати статистичними даними й 
подати не пізніш, як 5 вересня 1924 
року.

2. Право надавати відстрочки окре
мим біднішим позико-державцям в 
справі повернення насінньової позики 
покладається на особливі комісії, вста
новлені постановою ВУЦВК від ЗО 
квітня 1924 року (36. Уз. 1924 р.,
ч. 10, арт. 98).

Прохання про відстрочки належить 
розглянути не пізніш, як 1 жовтня 
1924 р.; прохання, що надійшли
після цього речинця, комісія не роз
глядає. Зазначеним комісіям належить 
подавати також і скарги на непра
вильне стягання позики.

Для здійснення цього положення 
Народньому Комісаріятові Внутрішніх 
Справ ставиться за обов'язок дати 
відповідне роспорядження по свойому 
відомству.

дителыюго взыскания ссуд, подле
жат немедленной передаче бли
жайшей организации, производив
шей прием ссуд.

IV. Льготы по возврату ссуд.

1. В связи с недородом в текущем 
году возврат семссуды в округах — 
Харьковском, Изю.мском и Купянском 
Харьковской губернии, Луганском, 
ШахтинскомСтаробельском—Донецкой 
губ. и Красноградском—Полтавской 
губ., Мелитопольском—Екатеринослав: 
ской губ. отсрачивается полностью до 
снятия урожая 1925 года. В отноше
нии необходимости, в связи с недоро
дом, предоставления отсрочек отдель
ным районам прочих округов губерн. 
Хас ьковской, Донецкой, Полтавской, 
Одесской, Екатсринославской,губиспол- 
комам этих губерний предоставляется 
право возбуждать ходатайство через 
Наркомзем перед УЭС'ом, причем эти 
ходатайства должны быть обязательно 
обоснованными данными статистики и 
представлены не позже 5 сентября 
1924 года.

2. Право представления отсрочек 
по возврату семссуды отдельным бед
нейшим ссудодержателям возлагается 
на особые комиссии, установленные 
постановлением ВУЦИК а от 30 апре 
ля 1924 г. (Собр. Уз. 1924 г. 
№ 10. ст. 98).

Ходатайство об отсрочках подле
жат рассмотрению не позже 1-го 
октября с. г; ходатайства, поступив
шие после сего срока комиссией не 
рассматриваются. Указанным комис
сиям подлежат подаче также и 
жалобы на неправильное взыскание 
ссуды.

В осуществление настоящего поло
жения Народному Комиссариату Вну
тренних Дел вменяется в обязанность 
дать надлежащее распоряжение} по 
своему ведомству.
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На розеток цього положення 
Наркомзему надається право видавати 
відповідні інструкції.

Харків, дня 14-гл серпня 192-1 р.

За Голову Ради Народніх
Комісарів /. Кличеш;».

За Керуючого Справами 
Раднаркому І. ррішенк».

За Секретаря РНК Орлов ррмак.

В развитие настоящего поло
жения Наркомзему предоставляется 
право издавать соответствующие ин
струкции.

Харьков, 14-го августа 1У24 г.

За Председателя Совета Народных 
Комиссаров //. Клименко.

За Управляющего Делами 
Совнаркома //. Ерещенко.

За Секретаря СНК Орлов-Ермак.

183. Положення про Відділ сільсько
господарських позик при Наркомзем'.

1. Щоб забезпечити успішне переве
дення ударної роботи в справі нату
ральної насінньової допомоги людно
сти, я<а потерпіла під неврожаю рі
жучого року. Рада Народніх Комісарів 
п о с т а н о в  и і а:

Скасувати постанову свою від 13 
лютого 1924 року сПро дальшу ро
боту Відділу с. г. позик Наркомзему 
н зяязку з відкриттям діяльности 
Українського Сільсько-Господарського 
Банку» (36. Уз. за 1924 р., ч. 6, арт. 
47) і покласти на Відділ сільгосп. по
зик Наркомзему такі основні завдання:

а) перенести в осени засівкачпанію 
П»24 року,

б) підготовити роботи до переве
дения весняної засівкамианії 1925 р.,

в) закінчити звітні роботи в справі 
стягання насінньових позик минулих 
лсівкампаній,

г) організувати повернення насінньо
вих позик протягом 1924 року за- 
сівкімпаній, починаючи з осінньої 
кампанії 1922 року.

д) мобілізувати кошти на утворен
ня спеціального насіниьового фонду.

2. Щоб забезпечити належне на
правлення роботи Відділу шо-до вико

183 Положение об Отделе сельскз-хо- 
зяйственных ссуд при Наркомземе.

1. В целях обеспечения успешного 
проведения ударной работы по ока
занию натуральной семенной помощи 
населению, пострадавшему от неуро
жая в текущем году. Совет Народных 
Комиссаров п о с т а н о в и л :

Отменить постановление снос* 
от 13 февраля 1924 года «О дальней
шей работе Отдела с.-х. ссуд Нарком- 
зема в связи с открытием деятель
ности Украинского Сельско-Хозяй
ственного Банка» (С. У. за 1924 г.. 
К* 6. ст. 47) и возложить на Отдел 
с.-х. ссуд Наркомзема следующие основ
ные задачи:

а) проведение осенней посевкам- 
мании 1924 года,

б) подготовку работ по проведе
нию весенней посевкампании 1925 г.,

в) завершение отчетных работ по 
взысканию семссуд прошлых посев- 
кампаний,

г) организацию возврата семссуд 
в 1924 году посевкампаний, начиная 
с осенней кампании 1922 года.

д) мобилизацию средств по образо
ванию специального семенного фонда

2. В целях обеспечения надлежа
щего направления работы Отдела по
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ристання коштів, відділ позик про
вадить свою роботу в контакті з 
Укрсільбанко.м, КНС і комітетами вза
ємодопомоги.

3. Своїх організацій на місцях Від
діл не має, а наглядає за роботою 
місць за допомогою місцевих органів 
і своєї інспектури.

4. Наркомземові надається право 
провадити операційні видатки Відділу 
за рахунок обігових коштів Від
ділу.

5. Видатковий кошторис по Відділу 
позик і штатів Відділу Наркомзему 
належить перевести встановленим по
рядком.

Харків, дня 14-го серпня 1924 року.

За Голову Ради Народніх 
Комісарів І. Клименко.

За Керуючого Справами 
Раднаркому І. Крещенко,

За Секретаря РНК Орлов-Єрмак.

Оголошено в „Вістях ВУЦВК і ХГВК" 
24 серпня 1924 р.. ч. 191.

использованию средств, свою работу 
Отдел ссуд ведет в контакте с Укр- 
сельбанком, КНС и комитетами вза
имопомощи

3. Своих организаций на местах 
Отдел не имеет, а наблюдение за ра
ботой мест осуществляет при посред
стве местных органов и своей инспек
туры.

4. Расходы по операциям Отдела 
Наркомзему предоставляется произво
дить за счет оборотных средств От
дела.

5. Расходную смету по Отделу 
ссуд и штаты Отдела Наркомзему 
надлежит провести в установленном 
порядке.

Харьков. 14-го августа 1924 г.

За Председателя Совета Народных 
Комиссаров И. Клименко.

За Управляющего Делами
Совнаркома Я. Крещен ко.

За Секретаря СНК Орлов-Ермак.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК і 
ХГВК” 24 августа 1924 г., * 191.

Видання Паролевого Комісаріяту Юстиції 

Замовлення ч. 6666. Тир. 150С' пр.

Издание Народного Комиссариата Юстиции

Заказ № 066<5. Тираж 15000экв. 
Харьков. Тиао-литография УВО нм. Фрунзе.
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Іірсчтвр ісіх крош, вднайткя\

и ВИДАННЯ (офіційне)

З Б І Р Н И К
УЗАКОНЕНЬ ТА 

РОСПОРЯДЖЕНЬ
Робішче-Селянсшго Уряду України

1924 р.

(345 (47.71) (003))
Іірслетарии всех строи, согдіммОтес»*.

1-е ИЗДАНИЕ (официальное)

С О Б Р А Н И Е
УЗАКОНЕНИЙ И 

РАСПОРЯЖЕНИЙ
Рабоче-Крест. Правительства Украины 

1924 г.

29 октября 1924 г. ш Отдел ПЕРВЫЙ29 жовтня 1924 р. !  И  Відділ ПЕРШИЙ

з на і с т.
І'с.іч.іґпиї та постанови 2-оі Сесії

НУ ЦИК.
(17 квітня 1024 р.).

1Ы. Про радяїп-ькс будівництво.
186. ІІр<> сільське господарство.
IX*; Про стан медично-санітарної справи 

и У СП*.
V!*;. про нпутрішіїю торгівлю.

188. Про споживчу кооперацію.
ЇМ'. Про безробіття та боротьбу з ним. 
І!"', про бороіьбу З ДИТЯЧОЮ безпритуль

ністю.

С О Д Е Р Ж А Н И Е .

Селолюции и постановл. 2-оії Сессии 
ВУЦ11К.

(17 апреля 1924 г.).

184 О советском строительстве.
V 185. О сельском хозяйстве.
«*г4ві>. О положении медико-санитарного 
дела в УССР.
у/ 187. и внутренней торговле.

188. О потребительской кооперации.
V 189. О безработице и борьбе с ней.

190. О борьбе с детской беспризорностью.

Резолюції та постанови 2-оГ Сесії 
Всеукраїнського Центрального Ви
конавчого Комітету 8-го скликання.

184 Про радянське будівництво.

Друг* Сесія 8-го скликання Всеукра
їнського Центрального Виконавчого 
Комітету п о с т а н о в и л а :

І. Н)ю «Полонення про Породит
А’-,иігаріяш 1>ні/мрішні.г ('прав».

1. Ознайомившись з проектом «По* 
ложення про НКВС» в частині, яка 
торкається визначення компетенції 
Наркомату. ВУЦвК затверджує вза
галі цю частину проекта зі зробле
ними в ній Комісією поправками й 
пропонує Президії ВУЦВК терміново 
затвердити «Положення про Нар. Ком. 
Спр. Вн » в цілому.

Резолюции и постановления 2-ой 
Сессии Всеукраинского Централь- 
ного Исполнительного Комитета 

8-го Созыва.

184. О советском строительстве.

2-я Сессия 8-го созыва Всеукраин
ского Центрального Исполнительного 
Комитета п о с т а н о в и л а .

/. О «Положении о Народном Комис
сариате Внутренних дел».

1. Ознакомившись с проектом «По
ложения о НК8Д» в части, касающейся 
определения предметов ведения Нар
комата, Всеукраинский Центральный 
Исполнительный Комитет утверждает 
в общем эту часть проекта с внесен
ными в нее Ко.уиссией поправками 
и предлагает Президиуму ВУЦИК'а в 
в срочном порядке утвердить в целом 
«Положение о Нар. Ком. Вн. Дел».
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2. Визнати за зайве існування Го
ловного Комунального Управління як 
органу, що керує діяльністю відділів 
ком/нального господарства. Пропону
вати Президії ВУЦВК терміново роз- 
вязати питання, якому органові, або 
яким органам належить передати 
функції шо-до регулювання та пла
нування робіт місцевих відділів кому
нального господарства.

II. Про підбіли Губсрніяльиою Вико
навчою Комітет її.

А. Про І н с п е к т у р и  п р и  
Г у б в и к о н к о м і .

1. Підтвердити постанову 4-ої Сесії 
ВУЦВК минулого скликання про реор
ганізацію Відділів Народиьої Освіти. 
Здоровоохорони, Соцзабезу та Праці 
в Інспектури Наросвіти Здоровоохо
рони, Соцзабезу й Праці.

2. Заборонити сполучувати Інспек
тури зазначені в п. 1 в один загаль
ний відділ Виконкому.

3. Підтвердити постанову 4-ої Сесії 
ВУЦвК 7-го скликання про відокрем
лення вищезазначених інспектур (шко
ли, лікарні й т. п.) в самостійні бюд- 
жетово-господарські одиниці

Пропонувати Губвиконкомові закін
чити цю реорганізацію перед почат
ком майбутнього 1024-25 звітного 
року.

4. Встановити, шо до компетенції 
Інспектур належить:

а) керувати та доглядати за діяль
ністю підвідомчих установ і діяльністю 
нижчих Інспектур, призначати та звіль
няти підлеглих їм урядовців в по
рядку, який встановлено в «Положен
ню про Губ. З'їзди Рад й Губ. Викон
коми» (Збірн. Узак. 1923р., арт. 317;

б) зводити кошториси, шо їх над
силають підвідомчі установи й укладати 
направлені на затверження Президії 
Виконкому проекти розподілу коштів, 
які асигнується з місцевого бюджету 
на потреби даної вертикалі культур
но-гуманітарних установ, а також 
доглядати, щоб правильно та вчасно 
розасигновувано по-між підвідомчими 
установами кредити, ш# їх дають

2. Признать излишним существова
ние Главного Коммунального Управле
ния, как органа руководящего деятель
ностью Отделов Коммунального Хозяй
ства. Предложить Президиуму ВУЦИК’а 
в срочном порядке разрешить ьопрос, 
какому органу или каким органам 
должны быть переданы функции регу
лирования и планирования работ ме
стных Отделов Коммунального Хозяй
ства.

II. Об О пик-АО г Губернскою Исполни
тельною Комитета.

А. Об И н с п е к т у р а х  п р и  
Г у б  и с п о л к о м е .

1. Подтвердить постановление 4-й 
Сессии ВУЦИК прошлого созыва о 
преобразовании Отделов Народного 
Образования, Здравоохранения, Со- 
обеза и Труда в Инспектуры Нароб- 
раза. Здравоохранения, Собеза, Труда.

2. Ьоспретить слияние указанных 
в п. 1 инспектур в один общий От
дел Исполкома.

3. Подтвердить постановление 4 й 
Сессии ВУЦИК 7-го созыва о выде
лении учреждений указанных выше 
инспектур (школы, больницы и т. п.) 
в самостоятельные бюджетно-хозяй
ственные единицы.

Предложить Губислолкому закончить 
эту реорганизацию к началу будущего
1924-—25 отчетного года.

4. Установить, что к ведению ин
спектур относятся:

а) руководство и надзор за деятель
ностью подведомственных учреждений 
и деятельностью нижестоящих инспек
тур, назначение и увольнение подчинен
ных им должностных лиц в порядке 
установленном «Положением о губ 
Сездах Советов и Губ. Исполкомах* 
(Собр. Узак. 1923 г. ст. 317);

б) сводка смет, представляемых под
ведомственными учреждениями и со
ставление направляемых на утвержде 
ние Президиума Исполкома проектов 
распределения средств, ассигнуемых 
из местного бюджета на нужды дан
ной вертикали-культурно-гумманитар- 
ных учреждений, а также наблюдение 
за правильным и своеврі менным раз- 
ассигнованием между подведомствен-
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ГВКонкоми й шоб правильно устано
ви витрачали асигновані по бюджету 
відомчі суми, а також щоб стан ві
домчих установ був справний; цен
тралізовані ж кредити розподілює в 
межах затверджених кошторисів. Пре
зидія Губвиконкому на подання Інспек
тора;

в) розробляти та організувати ме
режі відомчих установ, подавати від
повідні проекти на ухвалу належного 
Наркомату й на затвердження Губ
виконкому;

г) подавати періодичні звіти про 
діяльність інспектур і про стан під
леглих установ Наркоматам, Губви- 
конкомам встановленим порядком.

5. Комісія, константуючи, що в Губ- 
виконкомах не встановлено однома
нітного порядку розподілу кредитів, 
відділів і інспектур, пропонує Нар- 
комфінові розробити в найближчий 
час інструкцію про порядок розпо
ділу кредитів, розіслати наперед Губ- 
виконкомам на висновок та подати в 
належному порядку Президії ВУЦВК'у 
на затвердження.

Б. 11 р о г у б р а д н а р г о с л и  т  а  к о -  
м  у  н  а  л  ь  н  і  в і д д і л и .  1

1. Підтвердити нижчезазначену по
станову об'єднаного засідання Пре
зидії ВУЦВК'у та Раднаркому від 14 
березня 1924 року:

е) об’єднання Губраднаргоспів і губ 
комгоспів у відділи місцевого госпо
дарства в промислових губерніях; 
Харківській, Київській, Одеській і Ка 
теринославській—визнати за недо
цільне (шо збігається з думкою від
повідних Губвиконкомів).

2. Беручи на увагу, шо в пьятьох гу- 
бернях, де слабо розвинута промисло
вість, постановою губвиконкомів і 
губзЧздів Рад переведено об'єднання— 
вважати за потрібне санкціонувати 
це об'єднання та поставити за зав
дання вивчити цей досвід.

ными учреждениями, отпускаемых 
ГИК'ами кредитов, и за правильным 
ддсходованием учреждениями ассигно
ванных по бюджету ведомственных 
сумм, а также за исправным состоянием 
ведомственных учреждений, распре
деление же централизованных кре
дитов производится в пределах утвер
жденных смет Президиумом Губиспоя- 
кома по представлению Инспектора:

в) разработка и организация сети 
ведомственных учреждений, предста
вление соответствующих проектов на 
одобрение надлежащего Наркомата и 
на утверждение Губисполкома;

г) представление периодических от
четов о деятельности инспектур и о 
состоянии подведомственных учрежде
ний Наркоматам, Губисполкомам и 
установленном порядке.

5. Комиссия, констат.іруя, что ь 
Губисполкомах не установлен одно
образный порядок распределения кре
дитов, отделов и инспектур,предлагает 
НКФину разработать в кратчайший 
срок инструкцию о порядке распре
деления кредитов, разослать предва
рительно Губисполкомам для заклю
чения и представить в установленном 
порядке Президиуму ВУЦИК'а на утвер
ждение.

Ь. О Г у б с о в н а р х о з а х  и  К о м 
м у н а л ь н ы х  О т д е л а х .

1. Подтвердить нижеследующее по
становление обединенного заседания 
Президиума ВУЦИЮа и Совнаркома 
от 14-го марта 1924 года:

а) об'единение Губсовнархозов и 
Губкомхозов в Отделы Местного Хо
зяйства в промышленных губерниях: 
Харьковской. Киевской, Одесской и 
Екатеринославской—признать не целе
сообразным (что совпадает с мнением 
соответствующих Губисполкомов).

2. Принимая во внимание, что в 
пяти губерниях со слабо развитой 
промышленностью постановлением Губ- 
исполкомов и Губс'ездов Советов про
изведено об'единение—считать необ
ходимым санкционирование этого об‘- 
единения и поставить задачей изуче
ние этого опыта.
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3. Доручити НК РСГ і спільно з заінте
ресованими відомствами вивчити цей 
досвід.

В. Про А д м і н і с т р а ц і й н и й  В )  д -  
д і л  Г у б в и к о н к о м у .

1. Встановити, що до складу Адміні- 
страційного Відділу Губвиконкому на
лежить, як його частини, Управління 
міліції та розшуку, адміністраційний 
п відділ і інспектура місць позбавлен
ня волі.

2. Доручити Президії ВУЦВК змінити 
«'Положення про Губ. Вик. Ком.» від
повідно до ухвалених постанов.

III.  Про Губерніальні та Окруюві 
Економ. Парной.

Беручи на увагу, що в більшості 
губерень УСРР роботу Економічних 
Нарад фактично виконує Президія 
Виконкомів, пропонувати Президії 
ВУЦВК'у звернуватися до Ради Праці 
та Оборони СРСР з поданням про 
потребу ліквідувати Губерніяльні й 
округові еконаради й про передачу їх 
функцій Президіям Виконкомів.

Звернути увагу Виконкомів на пот
ребу зміцнити планові ("губерніяльні й 
округові) комісії.

І У. Про Округові Пиком коми.

1. Визнати, що відділи округових 
Виконкомів повинні бути збудовані 
відповідно до будови губерніяльних 
відділів і інспектур.

2. *Надати округовим Виконкомам 
права юридичної особи.

3. Доручити Президії ВУЦВК тер
міново затвердити «Положення про 
округові та районові комісії» та видати 
відповідні інструкції.

Г. Про районові ІІиконавчі Комі
тети.

Зробити такі зміни в Положенні 
про районові з'їзди Рад і районові 
Виконавчі Комітети (36. Уз. 1923 р.,
ч. 20-21, арт. 318). 1

1. Виключити зі всього Положення 
про райз'їзди та Райвиконкоми взяті
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3. Поручить НК РКИ совместно с 
заинтересованными ведомствами про
извести изучение настоящего опыта.

В. Об а д м и н и с т р а т и в н о м  О т 
д е л е  Г у б .  И с п о л к о м а .

1. Установить, что в состав Адми
нистративного Отдела Губ. Исполкома 
входят, как части его. Управление 
милиции и розыска, административный 
п‘отдел и инспектура мест лишения 
свободы.

2. Поручить Президиуму ВУЦИК 
внести в «Положение о Губ. Исполн. 
Ком.> изменение 8 соответствии с 
принятыми постановлениями.

1ІІ. О Губернских и Окружных Око. 
ном. Совещаниях.

1. Принимая во внимание, что в 
большинстве губерний УССР работа 
Экономических Совещаний фактически 
исполняется Президиумом Исполкомов, 
предложить Президиуму ВУЦИК обра
титься в Совет Труда и Обороны 
СССР с представлением о необходи
мости ликвидации Губернских и Окру
жных ЭКОСО и о передаче их функ
ций Президиумам Исполкомов.

2 Обратить внимание Исполкомов 
на необходимость усиления плановых 
(губернских и окружных) комиссий.

/У. Об Окружных Исполкомах.

1. Признать, что Отделы Окружных 
Исполкомов должны быть построены 
в соответствии с построением губерн
ских отделов и инспектур.

2. Предоставить Окружным Испол
комам права юридического лица.

3. Поручить Президиуму ВУЦИК в 
срочном порядке утвердить «Положе
ние об окружных и районных комис
сиях» и издать соответствующие ин
струкции.

У. О Гайонных Исполнительных Ко
митетах.

Внести следующие изменения в По
ложение о Районных Сездах Советов 
и Районных Исполнительных Коми
тетах (Сбор. Уз. 1923 г., К» 20-21, 
ст. 318).

1. Исключить из всего Положения 
о Райс'ездах и Райисполкомах заклю-
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в дужки слова, «волосного» та «во
лость».

2. § 12 викласти в такій редакції:

„§ 12 Райвиконкоми обірають райо
нові з'їзди рад терміном на один рік, 
з тим, шо райвиконкоми сільсько-мі
ського типу обірається в числі 7 чле
нів і 2 кандидатів де них, райвикон
коми сільського типу обірається в 
числі З членів і 2-х кандидатів до 
них».

3. Доповнити після § 13 роз. 1і) 
Положення новим пактом такого
змісту:

«Районовий Виконавчий Комітет має 
права юридичної особи».

4. Примітку 1 до § 17 викласти в 
такій редакції:

§ 17-
П р и м і т к а  1. На волосних на-

1адах беруть участь з правом до
радчого голосу представники ©кру
гового (повітового Виконкому.
5. § 18. викласти 8 такій редакції.

§ 18. На відкритих засіданнях Райо- 
нового Виконавчого Комітету, а та
кож на волосних нарадах мають право 
брати участь з дорадчим голосом у 
всіх справах районовий доглядач, ко
мандир відповідної сотні або команди, 
яка комплектується в данному райо
ні територіяльної частини, агроном і 
землевряджувач, районовий лікар, зав- 
школою та инші урядовці, то заві
дують на території району.

6. § 23 викласти в такій редакції:

$ 23. В разі, коли райвиконком 
завбачить в будь-якому розпорядженню 
округового відділу суперечність чин
ним законам і розпорядженям вищої 
владики, або невідповідність місцевим 
умовам, він повинен порушити перед 
Президією Окрвиконкому прохання 
про його скасовання. не зупиняючи 
його виконання.

7. Доповнити розділ III після § 23 
новим пактом такого змісту:

Особи, які приїздять в командировки, 
повинні повідомити голову райвикон
кому про свій приїзд і його мету,

ченные в скобки слова: «волостного» 
ч «волость».

2. § 12 изложить в следующей ре
дакции:

«§ 12. Райисполкомы избираются 
районным с'ездом советов сроком на 
один год, при чем райисполкомы сель
ско-городского типа избираются в 
количестве 7 членов и 2 кандидатов 
к ним, райисполкомы сельского типа 
избираются в количестве 5 членов и
2-х кандидатов к ним».

3. Дополнить после § 13 гл. III По
ложение новым пунктом следующего 
содержания: «Районный Исполнитель
ный Комитет пользуется правом юри
дического лица».

4. Примечание 1 к § 17 изложить 
в следующей редакции:

§ 17.
П р и м е ч а н и е  1. На волостных

совещаниях присутствуют предста
вители окружного {уездного) Испол
кома с правом совещательного голоса.
3. § 18 изложить в следующей ре

дакции:
§ 18. На открытых заседаниях Рай

онного Исполнительного Комитета, а 
также на волостных совещаниях имеет 
право присутствовать с правом со
вещательного голоса по всем вопросам 
районный надзиратель, командир со
ответствующей роты или команды, 
комплектующейся в данном районе 
территориальной части, агроном и 
землеустроитель, участковый врач, зав- 
школой и другие должностные лица, 
заведываюшие на территории района.

6. § 23 изложить в следующей ре
дакции:

§ 23. В случае, если Райисполком 
усмотрит в каком-ли<5о распоряжении 
окружного отдела противоречие суще
ствующим законам и распоряжениям 
высшей власти или несоответствие 
местным условиям, он обязан возбудить 
перед президиумом Окрисполкома хо
датайств об его отмене, не приоста
навливая его исполнения.

7. Дополнить главу III после § 23 но
вым пунктом следующего содержания:

Лица, приезжающие в командировки, 
обязаны поставить в известность пред
седателя Райисполкома о своем при
езде и цели приезда.
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8. § 25 викласти в такій редакції:

§ 25 До компетенції Райвиконкому 
належить:

1) затверджувати пропозиції, допо
віді, звіти голови, членів Райвиконкому 
та голів Сільрад, а також росподіляти 
обов'язки по-між членами Райви
конкомів;

2) керувати діяльністю службовців 
Райвиконкому та Сільрад, догляда і и за 
законністю та доцільністю їх чинностей 
а також розвязувати скарги на чин
ности місцевих службовців і сільрад.

П р и м і т к а .  Коли установи, що 
перебувають на території району.

Навіть КОЛИ ВОНИ НЄ ПІДВІДОМЧІ
Райвиконкомові не погодили своєї 
ліяльности, голові Райвиконкому на
дається право влаштовувати наради з 
представниками від зазначених уста
нов для погодження їхньої роботи, 
з тим, що постанови цієї наради є 
обов'язкові лише в разі згоди на це 
заінтересованих відомств;

5) розглядати й розробляти заходи, 
щоб виконувались найважніші розпо
рядження вищих органів влади та 
охороняти революційний лад;

4 і розглядати й вирішувати всі (рай- 
оново) місцево-господарські справи;

5) завідувати та заряджувати в 
межах, зазначених Тимчасовим поло
женням про .місцеві фінанси, місцевими 
районовими фінансами, складати й 
розглядати кошторис районового бюд
жету й подавати його на затвердження 
»: установленому законному порядкові;

ь) переводити до виконання затверд
жений Округовим З'їздом Рад місцевий 
(районовий) бюджет та подавати звіт 
в справі його виконання;

7) справляти встановлені податки 
й збори;

8) добувати нові джерела місцевих 
прибутків в межах, які дозволені 
законом, через експлоатаиію майна й 
иншу господарську діяльність;

8. § 25 изложить в следующей ре
дакции:

§ 25. К ведению Районного Исполни
тельного Комитета относятся:

1) утверждение предложений, до
кладов, отчетов председателя, членов 
Райисполкома и председателей Сель
советов, а также расп ределение обязан
ностей между членами Райисполкомов;

2) руководство деятельностью дол
жностных лиц Райисполкома и Сель
советов, наблюдение за закономер
ностью и целесообразностью их дей
ствий, а равно разрешение жалоб на 
действия местных должностных лиц и 
сельских советов.

П р и м е ч а н и е .  В случае наличия 
несогласованности в действиях учре
ждений, находящихся на территории 
района, хотя-бы и не подведомствен 
ных Райисполкому, председателю 
Райисполкома предоставляется право 
устраивать совещания с представи
телями от указанных учреждений 
для установления согласованности в 
их работе, при чем постановления 
этого совещания становятся обяза
тельными лишь в случае согласия на 
то заинтересованных ведомств.
3) рассмотрение и разработка мер 

к выполнению важнейших распоряже
ний высших органов власти и охрана 
революционного порядка;

4) рассмотрение и решение всех во
просов местного (районного) хозяйства.

5) заведывание и распоряжение в 
пределах, установленных временным 
Положением о местных финансах, 
местными районными финансами, со
ставление и рассмотрение сметы рай
онного бюджета и представление ее 
на утверждение в установленном за
конном порядке;

6) приведение в исполнение утвер
жденного Окружным С'ездом Советов 
местного (районного) бюджета и пред
ставление отчета по его исполнении;

7) взимание установленных налогов 
и сборов;

8) изыскание новых источников 
местных доходов в пределах, предо
ставленных законом, путем экспло- 
атации имушеств и иной хозяйствен
ной деятельности;
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9) порушувати в установленому по
рядку прохання про дотацію, а також 
і прохання (в порядкові декрету 
ВУЦВК'а від 4 жовтня 1923 р.—36. 
Уз. 1923 р., ч. 35, арт. 504) про вста
новленню спеціяльногорайоновогозбору 
на покриття коштів, яких не стає на 
задоволення невідкладних районових 
потреб, а також розподіляти їх по-між 
господарствами й керувати його стя
ганням;

10) складати сільські списки, нара
ховувати єдиний с. госп. і инші, перед
бачені законом податки й збори, прий
мати скарги та прохання від платників 
єдиного с.-госп. і инших, передбачених 
законом, податків і зборів і давати на 
них висновки, надсилати їх до вищих 
інстанцій, а також провадити звітність 
та діловодство в податкових справах;

11) затверджувати відповідальних 
робітників на посадах і заявляти обгрун
товані відводи проти службовців, яких 
надсилає Окрвиконком на відповідальні 
посади;

12) видавати обов’язкові постанови 
чинні на території району в* справах:

а) охорони громадського ладу,
б) впорядкування,
в) народнього здоров'я.
г) боротьби з виноробством,
д) боротьби зі стихійним лихом, а 

також подавати до Окрвиконкому 
мотивовані прохання про видання ним 
обов'язкових постанов в справах, які 
непередбачені цим артикулом, поши
рюючи чинність такої обов’язкової 
лостанови на територію району.

П р и м і т к а .  Райвиконкоми обов'я- 
зані свої обов’язкові постанови не 
пізніше 25 годин надіслати доОчрви- 
конкому. Зазначені обов'язкові по
станови може скасувати тільки Рай
виконком, який їх видав, або виші 
Президії Губвиконкомів:

13) карати адміністраційно в роз
мірі не більшому ніж 25 карб і при
мусовими роботами або арештом не 
більше 7 діб так з правом, як і без 
права замінювати рід кари один одним,

9) возбуждение в установленном 
порядке ходатайств о предоставлении 
дотации, а также и ходатайств (в по
рядке декрета ВУЦИК’а от 4 октября 
1923 г.—С. У. 1923 г.,№ 35 ст. 504) 
об установлении специального район
ного сбора для покрытия недостатка 
средств на удовлетворение неотложных 
районных нужд, а также раскладка 
его между хозяйствами и руководство 
взиманием его;

10) составление поселенных списков, 
начисление единого с.-хоз. и других, 
предусмотренных законом, налогов и 
сборов, прием жалоб и ходатайств от 
плательщиков единого сельско-хоз. и 
других, предусмотренных законом, на
логов и сборов и дача по ним заклю
чений, направление их в высшие 
инстанции, а также ведение отчет
ности и делопроизводства по налоговым 
делам;

11) утверждение ответственных ра
ботников в должностях и заявление 
обоснованных отводов против присы
лаемых Окрисполкомом служащих на 
ответственные должности;

12) издание обязательных постано
влений, действующих на. территории 
района по вопросам: а) охраны обще
ственного порядка, б) благоустройства,
в) народного здравия, г) борьбы с 
винокурением и д) борьба со стихий
ными бедствиями, а также вхождение 
в Окрисполком с мотированным пред
ставлением об издании последним 
обязательных постановлений по во
просам, не предусмотренным настоящей 
статьей, с распространением действия 
такого обязательного постановления 
на территорию района.

П р и м е ч а н и е .  Райисполкомы 
все свои обязательные постановления 
обязаны, не позже 24 часов, на
править в Окрисполком. Означен
ные обязательные постановления 
могут быть отменены только из
давшим их Райисполкомом или выше
стоящими президиумами Губиспол- 
комов;
13) наложение административных 

взысканий в размере не свыше 25 руб. 
и принудительных работ или ареста 
не свыше 7-ми суток как с правом, 
так и без права замены одного вида
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за порушення виданих Райвиконкомом 
обов’язкових постанов.

П р и м і т к а .  Що торкається адмі- 
ністраційної кари за порушення 
обов'язкових постанов, які видає 
Окрвиконком або Губвиконком, то 
її можуть застосовувати Райвикон
коми лише в тому разі, коли цими 
постановами буде передбачено право 
Райвиконкому накладати кару;

14) користати з права накладати 
адміністраційну кару, в межах чинних 
узаконень, на всіх служьовців Райви
конкому та підвідомчих йому установ.

П р и м і т к а .  Накладення дисці-
плінарної кари на голов і членів Сіль
рад має затвердити Президія Окрви-
конкому;

15) сприяти всілякій громадській 
допомозі, яка має за мету підвищення 
сільського господарства, промисловости 
а також розвиток форм кооперативної 
діяльности;

16) скликати періодичні наради пред
ставників Сільських Рад для обмірку
вання найважніших питань біжучої 
діяльности Сільрад;

17) охороняти революційний лад та 
вживати засобів, щоб запобігти та 
перепинити конгр-революційні виступи 
й кримінальні злочини;

18) вживати заходів, щоб як мога 
швидче перевести в життя декрети, 
постанови та розпорядження вищих 
органів влади та притягати до відпо- 
відальности винних в їх порушенні, а 
також допомогати всім представникам 
центральної та місцевої влади, які 
перебувають в межах району;

19) доглядати за діяльністю това
риств, об'єднань релігійного та иншого 
характеру;

20) вживати заходів запобігнення 
проти стихійного лиха й допомогати 
потерпілим;

21) охороняти громадські будівлі, 
щоб вони не нищилися та не руйну
вались, охороняти залізничні теле
графні та телефонові лінії;

наказания другим, за нарушение из
данных Райисполкомом обязательных 
постановлений.

П р и м е ч а н и е .  Что же касается 
наложения административного взы
скания за нарушение обязательных 
постановлений, издаваемых Окрис- 
полкомом или Губисполкомом, то 
таковые могут применяться Рай
исполкомами лишь в тех случаях, 
когда этими постановлениями будет 
предусмотрено право Райисполкома 
налагать взыскания;
14) пользование правом налагать 

дисциплинарные взыскания, в пределах 
действующих узаконений, на всех 
служащих Райисполкома и подведом* 
ственных ему учреждений.

П р и м е ч а н и е .  Наложение дис
циплинарного взыскания на предсе
дателей и членов Сельсоветов под
лежит утверждению президиума 
Окрисполкома;
15) содействие всем видам обще

ственной помоши, имеющей целью под
нятие сельского хозяйства и промыш
ленности, а также развитие форм ко
оперативной деятельности;

16) созыв периодических совещаний 
представителей сельских советов для 
обсуждения важнейших вопросов теку
щей деятельности Сельсоветов:

17) охрана революционного порядка 
и принятие мер к предупреждению и 
пересечению контр-революционных вы
ступлений и уголовных преступлений:

18) принятие мер к скорейшему 
проведению в жизнь декретов, поста
новлений и распоряжений вышестоя
щих органов власти и привлечение к 
ответственности виновных в их на
рушении, а также оказание содействия 
всем находящимся в пределах района 
представителям центральной и местной 
власти;

19) наблюдение за деятельностью 
обществ, об’единений религиозного 
и иного характера;

20) принятие мер предупреждения 
против стихийных бедствий и оказание 
помоши пострадавшим;

21) охрана общественных сооруже
ний от порчи и разрушения, охрана 
ж.-д., телеграфных и телефонных линий;
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22) доглядати реєстрації актів гро
мадського стану:

23) видавати ріжні посвідчення та 
свідоцтва громадянам, які мешкають в 
межах і порядку, які передбачені 
особливими законоположеннями, а та
кож доглядати додержання правил 
про торгівлю;

24) завідувати та розпоряджувати 
районовою міліцією порядком, встано
вленим для міліції;

25) доглядати переведення поштових 
операцій і проїзду в межах району, а 
також доглядати за діяльністю телеф. 
станцій і мережі;

26) вчасно повідомляти людність 
про всі постанови Виконкомів і цен
тральної влади, а також пояснювати 
їх всім, хто має в цьому потребу;

27) переводити військові мобілізації 
та періодичні (чергові) призви до Чер
воної Армії та флоти, скликати пере
мінний склад територіяльних частин і 
допризивників на навчальні збори, 
обладновувати та утримувати муштрові 
пункти допризивної підготовки та про
вадити боротьбу з дезертирством з 
Червоної армії та флоти;

28) допомогати політорганам і політ
апаратам терчастин в справі політ- 
иросвітньої та військово-виховничої 
роботи;

29) провадити облік всіх військово
зобов’язаних громадян, а також 
коней возів і збруї, згідно з чинними 
законоположеннями;

30) доглядати за точним виконанням 
військово-зобов’язаними громадянами 
військової повинности, зокрема догля
дати переведення заходів по лінії 
Всенавчу;

31) охороняти ліси й здійснювати 
завдання, які покладені Земельним 
Кодексом і допомогати переведенню в 
життя заходів в галузі землевпорядку
вання та землекористування;

а) організація боротьби з шкідниками 
сільсько-госп. культур в районовому 
маштабі,

б) вживання заходів шо-до поліп
шення скотарства, оріанізації злучних

22) наблюдение за регистрацией 
актов гражданского состояния:

23) выдача различных удостовере
ний и свидетельств гражданам, про
живающим в пределах района, а равно 
засвидетельствование сделок, договоров 
и документов в пределах и порядке, 
предусмотренном особыми законо
положениями; надзор за соблюдением 
правил о торговле;

24) заведывание и распоряжение 
районной милицией в установленном 
для милиции порядке;

25) наблюдение за производством 
почтовых операций и передвижением 
в пределах района, ;» также наблю
дение за деятельностью телефон, 
станций и сети;

26) своевременное осведомление на
селення о всех постановлениях Испол
комов и центральной власти, а также 
раз'ясиение их всем нуждающимся в 
этом;

27) проведение военных мобилизаций 
и периодических (очередных) призывов 
в Красную армию и флот, созыв пере
менного состава территориальных 
частей и допризывников на учебные 
сборы, оборудование и содержание 
учебных пунктов допризывной под
готовки и борьба с дезертирством из 
Красной армии и флота;

28) содействие политорганам и полит 
аппаратам терчастей в их политпросве- 
тительной и военно-воспитательной 
работе;

29) ведение учет^ всех военно
обязанных граждан, а также лошадей, 
повозок и упряжей, согласно суще
ствующих эаковоположений;

30) наблюдение за точным выполне
нием военно-обязанными гражданами 
воинской повинности, в частности на
блюдение за проведением мероприятий 
по линии Всеобуча:

31) охрана лесов и осуществление 
задач возлагаемых земельным кодексом 
и содействие в проведении в жизнь 
мероприятий в области землеустрой
ства и землепользования:

а) организация борьбы с вредителями 
сельско-хоз. культур в районом мас
штабе.

б) принятие мер к улучшению 
животноводства, организации случных
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пунктів і до подання ветеринарної 
допомоги людности,

в) розроблення заходів в галузі 
поліпшення та зміцнення колективних 
господарств,

г) переведення обліку врожаїв, 
сівби та харчових запасів в районі,

д) догляд за виконанням правил і 
термінів полювання та рибальства,

е) допомога розвиткові сільсько- 
госп. кредиту,

ж) допомога розповсюдженню сіль- 
сько-госп. знаряддя,

з) допомога розвиткові споживчої 
та кустарно-промислової кооперації,

32) завідувати та заряджувати 
землею та майном, шо є в безпосе
редньому віданню райвиконкомів (ри
бальство, місця для торгівлі на базарах, 
земельні фонди й т. ин.), підприємствами 
та установами районового значіння 
смлини, крупорушки, олійниці, ша
повальні, сукновальні, цегельні, кузні, 
ремонтові майстерні, прокатні та 
злучні пунтки й т. ин.), а також 
здавати їх в оренду в порядку, шо 
його предбачається чинним законо
давством і влаштовувати нові;

33) притягати Сільради до органі
зації уі равління місцевим майном і 
підприємствами сільського значіння, а 
рівно доглядати за діяльністю всіх 
установ народньої освіти;

34) завідувати впорядкуванням міст, 
і сіл, шо перебувають на території 
районів, влаштовувати комунальні 
підприємства, завідувати шляхами, 
будовати та ремонтувати мости й 
инші громадські будівлі, а також 
заряджувати націоналізованими та 
громадськими будинками та вживати 
заходів шо-до поліпшення житлової 
справи:

а) користати з права продажу й 
застави належних денаціоналізації 
будинків, які не взяті їх власниками, 
згідно з особливим законом;

б) користати з права одержувати 
позики в установах при умові внесення 
до видаткової частини бюджету сум,

пунктов и по оказанию ветеринарной 
помощи населению,

в) разработка мероприятий в обла 
сти улучшения и усиления коллектив 
ных хозяйств,

г) проведение учета урожаев, посе
вов и продовольственных запасов в 
районе,

д) наблюдение за выполнением пра
вил и сроков охоты и рыбной ловли,

е) содействие развитию сельхоз 
кредита,

ж) содействие распространению сель- 
ско-хоз. орудий,

з) содействие развитию потреби
тельской и кустарно промышленной 
кооперации;

32) заведывание и распоряжение 
находящимися в непосредственном 
ведении Райисполкомов землями и 
имушествами (рыбной ловли, места 
для торговли на базарах, земельные 
фонды и т. п.), предприятиями и 
заведениями районного значения (мель
ницы) крупорушки, маслобойни, шер
стобойни, сукновальни, кирпичные 
заводы, кузницы, ремонтные мастер
ские, прокатные и случайные пункты 
и т. п.), а также сдача таковых в 
аренду в порядке предусмотренном 
действующим законодательством и 
устройство новых;

33) привлечение Сельсоветов к 
организации управления местным иму
ществом и предприятиями сельского 
значения, а равно наблюдать за дея
тельностью всех учреждений народного 
образования;

34) заведывание благоустройством 
городов, сел и деревень, находящихся 
на территории районов, устройство 
коммуналоных предприятий заведыва
ние дорожным делом, устройством и 
ремонтом мостов и т. п. общественных 
сооружений, а также управление 
национализированными и обществен
ными домостроениями и принятие мер 
к улучшению жилищного дела:

а) пользование правом продажи и 
залога подлежащих денационализации 
домостроений, не взятых прежними 
домовладельцами, согласно особого уза
конения,

б) пользование правом получать 
займы в учреждениях при условии 
внесения в расходную часть бюджета
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які призначені на покриття цих
ІІОЗЙК;

35) завідувати пожежною справою;

36} доглядати за лікарн. установами, 
санітарним станом районів і вживанням 
заходів шо-до боротьби з пошестями, 
а також організувати нові лікар- 
санітарні установи у межах затверд
женого бюджету;

37) провадити боротьбу з непись
менністю, допомагати та вживати 
заходів що-до підтримки та влашто
ваний нових просвітніх установ (сель- 
будинків, хат-читальнів, книгозбірень і 
т. ин.), а також доглядати за їх діяль
ністю;

38) охороняти працю;

39) завідувати утриманнями шкіл, 
амбулаторій і инших установ, шо є 
на утриманні районового бюджету;

40) допомогати організації та діяль
ності комітетів незаможніх селян, 
керуючись в цьому Законом про
Комітет Незаможніх Селян від 5 грудня 
Ю23 року.

Доповнити § 25 новим пактом такого
змісту;

«На випадок, коли Райвиконком скла
дається з 5 членів (що предбачається 
в роз. 3-ій § 12), обов'язки по-між 
членами розподіляється таким чином: 
на голову райвиконму покладається
загальне керовництьо району, на за
ступника голови покладается відання 
адміністраційиою та військовою працею,
3-й член райвиконкому відає земель
ними справами, 4-Й працює в кому
нальному господаре і ві, фінансово-
податкових справах і 5-й відає куль
турно-просвітньою роботою, здорово- 
охороною, а також в галузі охорони 
та регулювання праці і соціяльного 
забезпечення.

П р и м і т к а .  Технічний штат рай
виконкому розподіляється на діло
водства: 1) адмін.-військове, 2) зе
мельне, 3) культурно-соціяльне,
4) фінансовоподаткове, і на відділи:
1) комунального господарства й
2) міської міліції.

‘ .0

суммы, предназначенной на погашение 
этих займов:

35) заведывание пожарным делом;

36) наблюдение за лечебн. заведе
ниями, санитарным состоянием района 
и принятием мер к борьбе с эпидемиями 
а также организация новых врачебно
санитарных учреждений в пределах 
утвержденного бюджета;

37) борьба с неграмотностью, содей
ствие и принятие мер к поддержанию 
и устройству новых просветительных 
учреждений (сельбудынков, хат-чита
лен, библиотек и т. д.), а равно 
наблюдение за их деятельностью;

38) охрана труда;

39) заведывание содержанием школ, 
амбулаторий и других учреждений, 
находяшихся на содержании районного 
бюджета;

40) содействие организации и дея
тельности комитетов незаможных 
селян, руководствуясь в этом Законом 
о Комитетах Незаможных Селян от
5-го декабря 1923 года.

Дополнить § 25 новым пунктом
следующего содержания:

«Вслучае когда Райисполком состоит 
из 5-ти членов (предусмотренных в 
главе 3-й § 12) обязанности между 
членам л распределяются следующим 
образом: Председатель Райисполкома 
ведает общим руководством района, 
заместитель Председателя ведает адми
нистративной и военной работой,
3-й член Райисполкома ведает земель
ным делом, 4-й работает по комму
нальному хозяйству, финансово-нало
говому делу и 5-й ведает культурно- 
просветительной работой, здравоохра
нением, а также в области охраны и 
регулирования труда и социального 
обеспечения.

П р и м е ч а н и е .  Технический штат 
Райисполкома распределяется по 
делопроиззодствам: 1) админ.-воен
ному, 2) земельному, 3) культурно
социальному и 4‘ финансово-нало
говому, и по отделениям: 1) ком
мунального хозяйства и 2) город
ской милиции.
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У/. Про Сільські Соди.

1. При Сільських Радах президій не 
утворювати.

2. Зробити такі зміни в Положенні 
про Сільські Ради.

3. Викласти § 13 Положення про 
Сільради в такій редакці.:

§ 13. Виконавчим органом Сільської 
Ради в селищах числом мешканців 
меншим за 10.000 є Голова Сіль
ради, в селищах з числом мешканців 
по-над 10 000, крім Голови обі
рветься до нього заступника.

П р и м і т к а .  Осередком постійного 
перебування Виконавчого органу 
Сільради (голови сільради та його 
апарату), шо об'єднує де кілька 
залюднених пунктів, є один з цих 
пунктів, намічений Райвиконкомом і 
затверджений Губвиконкомом на по 
дачня належного Окрвиконкому.

4. § 16 викласти в такій редакції:

§ 16. Сільрада збірається на засі
дання не менш як двічі на міс>ць, 
надзвичайні засідання Сільрад можуть 
бути скликані на пропозицію Рай
виконкому або на вимогу половини 
наявного складу членів Сільради.

5. Відділ III § 21 роз. IV «Положення 
в галузі господарської роботі')* викласти 
в такій редакції:

1) Управління місцевим майном і 
підприємствами сільського значіння в 
межах, дозволених їм Райвиконкомами, 
згідно з чинними шо-до цього узако
неннями.

2) Догляд за діяльністю всіх инших 
підприємств місцевого значіння без 
втручання в їх оперативну діяльність.

П р и м і т к а .  Сільраді й її Голові 
належить право вимагати від Прав
ління та особ, які завідують майном 
і підприємствами, відомостей про 
стан і роботу підприємств.

3) Піклування про справний стан і 
ремонт мостів, грунтових і шосейних 
шляхів.

4) Догляд за справністю пожежної 
машини та вживання заходів проти 
пожежі й організація гашення пожеж.

VI. О Сельских Советах.

1. В Сельских Советах президиумов 
не создавать.

2. Внести следующие изменения в 
Положение о Сельских Советах.

3. Изложить § 13 Положения о 
Сельсоветах в следующей редакции:

§ 13 Исполнительным органом Сель
ского Совета в селениях с числом 
жителей менее 10.000 является предсе
датель Сельсовета, в селениях с числом 
жителей свыше 10.000, кроме предсе
дателя избирается к нему заместитель.

П р и м е ч а н и е .  Центром посто
янного местопребывания Исполни
тельного органа Сельсовета (щед- 
сельсовета и его аппарата), объеди
няющего несколько населенных пун
ктов, является один из этих пунктов, 
намечаемый Райисполкомом по пред
ставлению соответствующего Окр- 
исполкома.
4. § 16 изложить в следующей 

редакции:
§ 16 Сельсовет собирается на за

седания не реже двух раз в месяц, 
экстренные заседания Сельсовета 
могут быть созваны по предложению 
Райисполкома или по требованию 
половины наличного состава членов 
Сельсовета.

5. Раздел III § 21 гл. IV «Положе
ния в области хозяйственной работы» 
изложить в следующей редакции:

1) Управление местным имуществом 
и предприятиями сельского значения 
в пределах, предоставленных им Рай
исполкомами, согласно действующих 
на сей предмет узаконений.

2) Наблюдение за деятельностью 
всех прочих предприятий местного 
значения без вмешательства в их 
оперативную деятельность.

П р и м е ч а н и е  Сельсовету и его 
Председателю принадлежим право 
требовать от Правления и лиц, за
ведующих имуществом и предпри
ятиями, докладов и сведений о 
состоянии и работе предприятий.
3) Заботы об исправном состоянии 

и ремонте мостов, грунтовых и шос
сейных дорог.

4) Наблюдение за исправностью 
пожарной машины и принятие мер 
против пожара и организация туше-
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а також організація протипожежних 
заходів при місцевих зерносховищах.

5) Охорона від псування та руйну
вання громадських будинків та будівель.

6) Допомога розвиткові кустарної 
продукції й організація в міру змоги 
місцевих кустарних майстернь, артілів 
і т. ин., згідно з вказівками відпо
відних органів влади.

7) Допомога всім родам кооперації.

6. Доручити Президії ВУЦВК'у в 
місячний термін розвязати питання 
про сільських виконанців.

7. Доручити Президії ВУЦВК'у роз
робити питання про надання Сільраді 
права накладати штрафи й про їхній 
розмір.

8. Питання про сільські сходи зняти 
з обміркування та пропонувати Губ- 
виконномам терміново надіслати в цій 
споані свої міркування. Президії 
ВУЦВК’у пропонувати розробити це 
питання.

ПІ. Про Оріанімщійний Відділ при 
НУЦНК.

1. Пропонувати НКВС прискорити 
передачу організаційних функцій Нар
комату до Оргвідділу ВУЦВК'у..

2. Визнаючи за потрібне сконцент
рувати всю організаційну роботу по 
радянському будівництву при Оргвід
ділі ВУЦВК, запропонувати Президії 
ВУЦВК прискорити затвердження „По
ложення про Організаційний Відділ" і 
доповнити його потрібними робіт
никами.

Харків, дня 17-го квітня 1924 г.

Голова Всеукраїнського Центрального
Виконавчого Комітету Пспірмеькнїї.

Секретар ВУЦВК Пу цеп ко.

ния пожаров, а также организация 
противопожарных мер при местных 
зернохранилищах.

5) Охрана от порчи и разрушения 
общественных домов и сооружений.

6) Содействие развитию кустарного 
производства и организации по воз
можности местных кустарных мастер
ских, артелей и проч.. согласно ука
заниям соответствующих органов 
власти.

7) Содействие всем видам коопе
рации.

6. Поручить Президиуму ВУЦИК'а 
в месячный срок разрешить вопрос о 
сельских исполнителях.

7. Поручить Президиуму ВУЦИК’а 
разработать вопрос о предоставлении 
Сельсовету права наложения штрафов 
и о размере штрафов.

8. Вопрос о сельских сходах с об
суждения снять и предложить Губ- 
исполкомам 8 срочном порядке при
слать по этому вопросу свои сообра
жения. Президиуму ВУЦИК'а предло
жить этот вопрос разработать.

V I I .  06 Оршнизационном Отделе при 
ВУЦИК‘е.

1. Предложить НКВД ускорить пе
редачу организационных функций 
Наркомата в Орготдел ВУЦИК'а.

2. Признавая необходимым сконцен
трировать всю организационную ра
боту по советскому строительству в 
Орготделе ВУЦИК, предложить Пре
зидиуму ВУЦИК ускорить утвержде
ние „Положения об организационном 
Отделе'1 и пополнить его необходи
мыми работниками.

Харьков. 17 апреля 1924 г.
•

Председатель Всеукраинского Централь
ного Исполнительного Комитета

Петровский.

Секретарь ВУЦИК Луценко.
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185. Про сільське господарство.

Минулий господарський рік стано
вить початок відродження сільського 
господарства України.

Засівну плошу.дуже зменшену за роки 
громадянської війни та голоду, в знач
ній своїй частині відновлено. Скотар 
ство степової смуги, що особливо по
терпіло за роки неврожаїв, починає 
помітно відновлятися.

Встановлюється звязок нашого сіль
ського господарства з закордонним 
ці ринком і завдяки тому пощастило 
зменшити велике зниження хлібних 
цін, що так тяжко відбилося на-ку- 
півельній силі селянського господар
ства.

Наша державна сільсько-господар
ська промисловість почала відроджу
ватися і сільсікг господарство має 
збільшити свої прибутки за рахунок 
продукції технічної сировини (буряку, 
тютюну і т. ин.).

Новий засів селянство розпочинає 
в період,коли держава заводить твер
ду валюту, шо забезпечує селянству 
зберегти повну вартість його про
дуктів.

Успіхи нашого сільського господар
ства та народнього господарста зага
лом за минулий рік ставлять перед 
Радянською владою завдання на далі 
ще швидче та міцніше втягати наше 
сільське господарство до ріжкового 
обігу, переходячи до продукції куль
тур, шо мають найбільшу вартість на 
внутрішньому та зовнішньому ринках, 
збільшуючи продукцію скотарських 
виробів та продукцію сировини за-для 
с. г. промисловости.

Тому за основні заходи треба виз
нати:

/. П справі віОбудови сільською 
господарстві!,

А. Для с т е п о в о ї  с м у г и .

1. В:і державні, кредитові, еконо
мічні та агрикультурні заходи треба 
скерувати на розвиток цінних екс- 
портових культур і в першу чергу

185. О сельском хозяйстве.

Истекший хозяйственный год яв
ляется началом возрождения сельского 
хозяйства Украины.

Посевная площадь, сильно сократив 
шаяся за годы гражданской войны и 
голода, в значительной своей части 
восстановилась. Животноводство степ
ной полосы, особенно пострадавшее в 
неурожайные годы, начинает заметно 
восстанавливаться.

Устанавливается связь нашего сель
ского хозяйства с заграничным рын
ком, благодаря чему удалось ослабить 
резкое падение хлебных цен, так 
тяжело отразившееся на покупатель
ной силе крестьянского хозяйства.

Наша государственная сельско-хо
зяйственная промышленность стала 
возрождаться и крестьянское, хозяй
ство имеет возможность увеличить 
свои доходы за счет производства 
технического сырья (свеклы, табака и 
т. д.).

К новому посеву селянство присту
пает в период, когда государство 
вводит твердую валюту, обеспечиваю
щую селянству сохранение в полной 
ценности его продуктов.

Успехи нашего сельского хозяйства 
и народного хозяйства вообще за 
истекший год ставят перед Советской 
властью задачи дальнейшего, еше более 
ускоренного вовлечения нашего сель
ского хозяйства в рыночный обтрот, 
путем перехода к производству куль
тур, наиболее высоко расцениваемых 
на внутреннем и внешнем рынках 
усиления производства продуктов 
животноводства и производства сырья 
для с.-х. промышленности.

Поэтому основными мероприятиями 
надо признать:

/. Іі Осле восстановл<нин сельскою 
хозяйство.

А. Для с т е п н о й  п о л о с ы .

1. Всю совокупность государствен
ных, кредитных, экономи неких и 
агрикультурных мероприятий напра
вить на развитие ценных экспортных
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пшениці, а також на дальше збере
ження та поширення пропашного клину 
Й в першу чергу кукурузи, а для того 
слід збільшити Я товарове значіння 
через форсування П експорту, а хлібо
заготовчі організації вже з весни по
винні укладати договори з низовою 
кооперацією на постачу кондиціонної 
кукурузи та авансувати плантаторів, 
шоби забезпечити одержання конди- 
ційно-експортового зернового мате- 
ріялу.

2. Констатуючи надзвичайну незнач
ність припасів чисто сортового засів
ного матеріялу місцевих сортів, визна
ти за потрібне:

а) через земельні органи налаго
дити точний облік засівів чисто-сор
тового насінньового матеріялу держав
ним органам і провадити йогоскупівлю 
на пні за-для постачання людности 
поліпшеного насіння з метою дальшого 
розповсюдження;

б) утворити в державному маштабі 
зерно-очисткову мережу та в законо
давчому порядкові регулювати насін- 
ньову продукцію та торговлю;

в) визнати за потрібне активніше 
переводити агрономічні заходи його, 
для чого місцевим органам звернути 
увагу на розвиток роботи районового 
агроному, а також шоб сама людність 
переводила ріжні заходи на підставі 
постанови сільрад (а саме: піднесення 
раннього пару, оранки на зяб і т. и.

3. Ураховуючи, що дальше поши
рення степової засівної площі звяза- 
не зі збільшенням тягловоі сили та 
залюдненням колонізаційоного фонду, 
визнати за потрібне у найблиші 
роки, крім заходів до розвитку ско
тарства в середині країн, —довіз 
коней зовні та організацію спеціяль- 
ного переселенського кредиту шляхом 
притягання союзного та закордонного

, капіталу в формі кредитування трак
торної оранки переселенцям на ста
рих перелогах.

П р и м і т к а .  Наркомземові вжити 
заходів до відповідного організа
ційного направлення тракторної

культур и, в 1-ю очередь, пшеницы, а 
также на дальнейшее сохранение и 
расширение пропашного клина и, в 
1-ю очередь, кукурузного, для чего не
обходимо усилить ее товарное значе
ние путем форсирования ее экспорта, 
а хлебо-заготовительным организа
циям уже с весны заключать договоры 
с низовой кооперацией на поставку 
кондиционной кукурузы и авансиро
вать плантаторов под эти договоры в 
целях обеспечения получения конди
ционно-экспортного зернового мате
риала.

2. Констатируя чрезвычайную не
значительность запасов чисто-сортного 
посевного материала местных сортов, 
признать необходимым:

а) через земельные органы поста
вить точный учет посевов чисто
сортного семенного материала и про
изводить закупку государственным 
органам последнего на корню для 
снабжения населения улучшёнными 
семенами в целях дальнейшего раз
множения;

б) создать в государственном мас
штабе зерно-очистительную сеть И 8 
законном порядке регулировать семя- 
но-производство и семяно-торговлю;

в) признать необходимым более ак
тивное проведение агрономических 
мероприятий, для чего местным орга
нам обратить внимание на развитие 
работы районного агронома, а также 
проведение оазличных мероприятий 
самим населением по постановлению 
сельсоветов (как, напр., поднятие ран
него пара, зяблевой вспашки и т. п.).

3. Учитывая, что дальнейшее рас
ширение посевной плошади степи свя
зано с увеличением тягловой силы и 
заселением колонизационного фонда, 
признать необходимым в ближайшие 
годы,кроме мероприятий по разьитию 
животноводства внутри страны,—ввоз 
лошадей извне и организацию спе
циального переселенческого кредита 
путем привлечения союзного и ино
странного капитала в форме креди
тования тракторной пахоты пересе
ленца на старых перелогах.

П р и м е ч а н и е .  НАРКОМЗЕМ'у
принять меры соответствующей орга
низационной постановки трактор-
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справи з таким розрахунком, шоои 
об’єктом тракторного обробітку ста
ли в першу чергу колективи та 
кооперативи.

4. Поруч з поширенням та поліп
шенням зернової продукції треба звер
нути особливу увагу на розвиток сви
нарства в цих районах, використову
ючи кукурузу та макуху, ураховуюче 
те, шо в майбутньому свинарство може 
й повинно набрати експортового ха
рактеру.

5 Зважаючи на надзвичайно гостру 
потребу нашої текстильовоі прокисло 
вости в тонкорунній вовнг, звернути 
увагу на використування багатозе
мельного степу для форсування роз
витку тонкорунного вівчарства.

Б. Для л і с о - с т е  п  у  т а  п о л і с с я .

6. Зважаючи на те. що зернова 
продукція в розумінню добуття для 
людности грошових прибутків і за
раз відограє підлеглу ролю й голов
ну частину грошових продуктів люд
ність одержує від збуту скотарських 
продуктів й технічної сировини (буря 
ків, коноплі, льону, тютюну і т. и), 
визнати за головне завдання с.-г. по
літики — прискорити процес інтенси
фікації сільського господарства лісо
степу шляхом:
’ а) розвитку скотарства на підставі 

травосіяння та засіву картоплі, пра
вильної організації внутрішнього та 
зовнішнього ринку продукції скотар
ства, влаштування державної системи 
холодільників, так з метою забезпе
чення м'ясними продуктами внутріш
нього ринку, як і організації експорту, 
Й найшільнішоїувязки всіх цих заходів 
з організацією племінної справи через 
ликористування з цією метою мережи 
державних господарств і племінних 
розсадників:

6) форсування розвитку буряково- 
цукрової промисловости через дання 
відповідних кредитів для повної на
грузки функціонуючих заводів і най- 
скоршого відновлення ВСЄЇ мережі 
цукроварень;

ноіо дела с таким рассчетом, чтобы 
об’єктом тракторной обработки яви
лись • первую очередь коллективы 
и кооперативы.

4. На ряду с расширением и улуч
шением зерновой продукции необхо
димо уделить особое внимание раз
витию свиноводства в этих районах 
на основе использования кукурузы и 
жмыхов, учитывая, что в будушем 
свиноводство может и должно принять 
экспортный характер,

5. Учитывая чрезвычайно острую 
нужду нашей текстильной промышлен
ности в тонкорунной шерсти, обра
тить особое внимание на использование 
многоземельной степи для форси
рования развития тонкорунного овце
водства.

Ь. Для л е с о с т е п и  и  п о л е с ь я .

6. Учитывая, что зерновая продук- 
ция, в смысле доставления населению 
денежных доходов уже и сейчас играет 
подчиненную роль и главную часть 
денежных доходов население получает 
от сбыта продуктов животноводства 
и технического сырья (свеклы, коно
пли, льна, табака и т. д.), признать 
основной задачей с.-х. политики— 
ускорить процесс интенсификации сель
ского хозяйства песо-степи путем:

а» развития животноводства на 
основе травосеяния и посевов карто 
феля, правильной организации вну
треннего и внешнего рынка продуктов 
животноводства, устройства государ
ственной системы холодильников, как 
в целях обеспечения мясными продук
тами внутреннего рынка, так и орга
низации экспорта, и теснейшая увязка 
всех этих мероприятий с органи
зацией племенного дела, путем исполь
зования для этой цели сети государ
ственных хозяйств и племенных 
рассадников;

б) Форсирование развития свекло
сахарной промышленности путем пре
доставления соответствующих креди
тов для полной загрузки действующих 
заводов и скорейшего восстановления 
всей сети сахарных заводов;
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в) широких державних заходів шо 
до поліпшення розвитку картопляної 
культури та будівлі заводів для пере
роблювання картоплі;

г) заведення поліпшених методів 
обробітку коноплі та льону, розвитку 
засіву кращих сортів тютюну, а та
кож організації насінництва й зміц
нення експорту їх за кордол і роз
витку хмільництва;

д) розвитку бобових засівів на під
ставі плантаторських угод і притяг
нення для цього коштів експортових 
організацій.

7. Маючи на увазі, шо інтенсифі
кація господарства лісо-степу й в пер
шу чергу інтенсифікація бурякосівби 
мають щільний звязок з застосуван
ням мінеральних угноєнь, вжити енер
гійних заходів шо до зміцнення про
дукції суперфосфатів в середині країни 
та вважати за припустиме тимчасовий 
довіз штучних угноєнь та сировини
з-за кордону. Звернути особливу ува
гу на виявлення фосфорових покладів 
на Україні.

8. Інтенсифікація лісо-степового го
сподарства буде посовуватися вперед 
лише в тій мірі, в якій буде прова
дитись раціональне внутриселешне 
землевпорядкування. Тому, неприпу
стимі ніякі затримки в переведенні 
затвердженого плану зе.млеустрій- 
них робот і, при умові поліпшен
ня фінансового стану Союзу, слід ско
ротити термін виконання цього пліну.

?
II. В справі реалізації врожаю 1294 р.

9. Зважаючи на те, шо головною 
причиною осінної депресії цін була 
недостатня підготовленість державного 
апарату до вилучення великих зай
вин, які вперше за роки революції 
були кинуті на ринок, і що реаліза
ція врожаю біжучого року може дати 
значне збільшення вільних зайвин 
селянського господарства, порівнюючи 
з врожаєм 1923 року, слід:

а) збільшити обігові капітали для 
хлібо-заготовчих організацій;

б) організувати елеваторну мережу;

в) широких государственных меро
приятий по улучшению развития кар
тофельной культуры и устройству 
заводов по переработке картофеля;

г) введения улучшенных методо 3 
обработки пеньки и льна, развития 
посевов лучших сортов табака, а 
также организации семеноводства и 
усиления их экспорта за границу и 
развития хмелеводства;

д) развития бобовых посевов на 
основе плантаторских договоров и 
привлечения для этих целей средств 
экспортирующих организаций.

7. Имея в виду, что интенсификация 
хозяйства лесо-сгепи и, в первую оче
редь, интенсификация свеклосеяния тес
но связаны с применением минераль
ных удобрений, принять энергичные 
меры к усилению производства супер
фосфатов внутри страны и считать 
допустимым временно ввоз искусствен
ных удобрений и сырья из-заграницы. 
Уделить серьезное внимание изучению 
фосфоритных залежей Украины.

8. Интенсификация лесо степного хо- 
зяй;тва будет продвигаться вперед 
лишь в той мере, в какой будет про
водиться рациональное внутриселен- 
ное землеустройство. Поэто*у недо
пустимы никакие задержки в прове
дении утвержденного плана земле
устроительных работ и, при условии 
улучшении финансового положения 
Союза, необходимо сократить срок 
выполнения этого тана.

II. В деле реализации урожая 1924 г.

9. Учитывая, что главной причиной 
осенней депрессии цен явилась недо
статочная подготовленность государ
ственного аппарата к из'ятию круп
ных излишков, впервые за годы рево 
люции выброшенных на рынок, и что 
реализация урожая текущего года 
может дать значительное превышение 
свободных излишков крестьянского 
хозяйства по отношению к урожаю 
1923 года, необходимо:

а) увеличение оборотных капиталов 
для хлебо-заготовительных органи
заций;

б) организация элеваторной сети;
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в) широко розвинути хлібо-заго- 
товчі операції з обов'язковим переве
денням класового принціпу, себ то 
приймати до застави хліб в першу 
мері у від незаможніх селянських груп;

г) відповідно розподілити терміни 
внесків с.-г. податку, щоб не форсу
вати надзвичайного викидання хліба 
на ринок;

д) безпосередньо звязувати держав
них хлібо-заготовників з низовою 
кооперацією;

е) вчасно приготовити транспорт та 
порти.

10. Щоб забезпечити успішне здійс
нення хлібо-заготовчих операцій, за
побігти депресіям цін на хліб належить 
забезпечити ці операції достатньою 
кількістю товарових фондів.

Комвнуторгові, Наркомземові та 
Раді Народнього Господарства розро
бити й не пізніше 15 травня внести 
на затвердження Раднарко.му та в Пре
зидії ВУЦ8К питання про розміри 
потрібних товарових фондів і план 
використування їх для цієї мети.

III .  В плузі селянською господарства.

11. Намічений процес диференціяції 
селянського господарства, визначений 
наявністю тяглової худоби, інвентаря 
та капіталів у заможніх господарствах 
і браком його в незаможніх—має за 
свій наслідок швидкий зріст товаро- 
вости господарств 1-оі групи й спо
живчий характер господарств 2 о ї.

Ставлючи за основне завдання всієї 
економічної політики Радянської влади 
на селі допомогу незаможникові та 
середнякові в справі зміцнення їх 
господарської міці через кооперування 
на колективізацію селянського госпо
дарства, визнати за потрібне.

а) зміцнити с.-г. кредит та переве
сти тверду класову лінію в його 
користованню, бо без припливу капі
талів до незаможнього господарства 
воно не може бути інтенсивне, не 
може бути бездефіцитне, не може 
бути товарове;

б) відокремити в окрему групу ро
боти землевпорядкування незаможньо-

в) широкое развитие хлебо-залого
вых операций с обязательным проведе
нием классового принципа, т.-е. при
нятие в залог хлеба прежде всего от 
беднейших групп селянства;

г) соответственное распределение 
сроков взноса с.-х. налога, дабы не 
форсировать чрезмерного выбрасыва
ния хлеба на рынок ранней осенью.

д) непосредственная урязка государ
ственных хлебо-заготовителей с низо
вой кооперацией;

е) своевременная подготовка транс
порта и портов.

10. В целях обеспечения успешного 
осуществления хлебо-заготовительных 
операций и предотвращения депрессий 
цен на хлеб необходимо обеспечить 
эти операции достаточным количеством 
тонарных фондов.

Комвнуторгу, Наркомзему и Совету 
Народного Хозяйства разработать и 
не позже 15 мая внести на утвержде
ние Совнаркома и Президиума ВУЦИК'а 
вопрос о размерах необходимых то
варных фондов и план их использова
ния для этой цели.

І / I .  В области крестьянскою хозяйства.

11. Наметившийся процесс диффе
ренциации крестьянского хозяйства, 
определяемый наличием рабочего скота, 
инвентаря и капиталов в зажиточных 
хозяйствах и недостатком его в бед
няцких,—имеет своим последствием 
быстрый рост товарности хозяйств 
1-ой группы и потребительский харак
тер хозяйств 2-ой.

Ставя основной задачей всей эко
номической политики Советской власти 
на селе оказание помощи беднейшему 
и среднему крестьянству в деле укреп
ления его хозяйственной мощи путем 
кооперирования и коллективизации 
крестьянского хозяйства признать не
обходимым:

а) усиление с.-х. кредита и прове
дение твердой классовой линии в его 
использовании, так как без прилива 
капиталов в бедняцкое хозяйство 
последнее не может быть интенсифи
цировано, не может стать бездефи
цитных, не может стать товарным;

б) выделение в особую группу работ 
землеустройства беднейшего кресть-
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го селянства в розумінні надати йому 
кредитові пільги й право позачергового 
переведення землевряджувальних ро
бот, особливо при переході до ко
лективного обробітку землі;

П р и м і т к а .  Урядові при скла
данню загально-державного бюджету 
слід збільшити асигнування коштів на 
землепорядкування господарств неза- 
можнього селянства;

в) переводити тверду класову полі
тику в податковому законодавстві, 
даючи максимум пільг по податку 
незаможнім групам селянства;

г) законодавчо регулювати справи 
внутрі Надільної оренди, маючи на 
увазі боротьбу з кабальними відноси
нами на селі;

д) притягати незаможників до справи 
продукції сировини для с. г. проми- 
словости через збільшення авансування 
його з цією метою й максимального 
скорочення авансування в цьому на
прямку заможніх господарств;

е) маючи на увазі, що малоземельні 
господарства (лісо-степу з окрема) 
мусять звернути особливу увагу на 
розвиток скотарства, визнати за 
потрібне організацію правильної пе
реробки та збуту скотарських про
дуктів через широке кооперування 
незаможнього селянства, а також сти
мулювання розвитку скотарства через 
надання податкових пільг.

12. Розвиток с. г. промисловости 
(цукрової) повинен стати надзвичайно 
важливим ментом для піднесення 
господарства селянської голоти, з тим 
що головним засобом в бік зміни 
спеціяльного складу доставщиків буря
ків повинна бути клясова політика 
авансування плантаторів цукрогресту, 
який мусите видавати аванси сіячам з 
незаможників, збільшуючи суму авансу 
на десятину і даючи його не тільки 
весною на сівбу, але й в осени на 
переведення глибокої оранки, доюмо- 
гаючи через авансування колективи- 
зації та кооперуванню незаможників.

янства в смысле предоставления ему 
кредитных льгот и права первоочеред
ности производства землеустроитель
ных работ, в особенности при пере
ходе к коллективной обработке земли.

П р и м е ч а н и е .  Правительству 
при составлении обще-государствен
ного бюджета необходимо увели
чить ассигнование средств на земле
устройство хозяйств беднейшего 
селянства;
в) твердое поведение классовой по

литики в налоговом законодательстве, 
предоставляя максимум льгот по налогу 
беднейшим группам крестьянства;

г) законодательное регулирование 
по вопросам внутри-надельной аренды, 
имея в виду борьбу с кабальными 
отношениями на селе;

д) вовлечение селянской бедноты в 
дело производства сырья для с.-х. про
мышленности путем усиления аванси
рования ее для этой цели и макси
мального сокращения авансирования 
в этом направлении зажиточных хо
зяйств;

е) имея в виду, что малоземельные 
хозяйства (особенно лесо степи) дол
жны уделить особое внимание разви
тию пользовательного животноводства, 
признать необходимым организацию 
правильной переработки и сбыта про
дуктов животноводства путем широ
кого кооперирования незаможнего 
селянства, а также стимулирование 
развития животноводства путем пре
доставления налоговых льгот;

12. Развитие с.-х. промышленности 
(сахарной) должно явиться чрезвы
чайно существенным моментом для 
под‘ема хозяйства сельской бедноты, 
при чем главной мерой в сторону изме
нения специального состава поставщи
ков свеклы должна стать классовая 
политика авансирования плантаторов 
сахаро-треста. который должен выда
вать авансы посевщикам из незамож
ников, увеличивая сумму аванса на деся
тину и выдавая его не только весною 
на посев, но и осенью на производ
ство глубокой пахоты, способствуя 
путем авансирования коллективизации 
и кооперированию беднейшего селян
ства.
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13. Прагнучи таким чином до 
господарчого об'єднання голоти, погуч 
з організацією комун і артілів, слід 
звернути особливу увагу на організацію 
найпростіших кооперативних продук- 
ційних об'єднань, які 6 могли, з огляду 
на свою просту структуру, разом 
прийняти масовий характер і пра
гнути до масового вступу незаможніх 
елементів до вже існуючих коператив- 
них товариств.

14. Соціялістичне будівництво на 
селі вимагає концентрації всіх вище
зазначених засобів і направлення їх, 
не розпорушуючи ресурсів, через ко 
оперативні, колективні та инші об'єд
нання незаможників та середняків. 
Тому 8 першу чергу, рівночасно зі 
здійсненням завдань відновлення сіль
ського господарства,через правильну 
організацію кредиту, обліку економіки 
окремих районів, перспективи експор
ту та імпорту, притягнення закордон
них капіталів, потрібно поставити 
за чергове невідкладне завдання ко
операції та земельних органів і всього 
радянського апарату притягнення ши
роких мас незаможнього та середнього 
селянства до с.-г. кооперативів, а 
рівно й форсування робот в справі 
будівництва та зміцнення державної 
с.-г. промисловости.

15. Державні радянські господарства 
повинні бути осередками економічного 
об'єднання навколішнього селянства, 
через встановлення в себе такого про- 
дукційного ладу, який забезпечував 
би постачання селянству поліпшеного 
засівного матеріялу, племінного молод
няку, посадочного матеріалу і т. ин. 
Отже кожний радгосп. повинен 
поставити собі продукційні завдання, 
головним чином знаряддя, продукції 
селянського господарства в суворій 
відповідности з економікою та істо
ричними умовами даного району. Тому, 
визнаючи цілком’ за доцільне скоро
чення радгоспів, як осередків продук
ції харчових продуктів і промислової 
С'ФОЬИНИ, потрібно особливо зміцнити 
через організацію широкого кредиту- 
ван ія роботу радгоспів в справі про
дукції елітного матеріалу та створити 
умови, в яких державні заходи в га-

13. Стремясь таким образом к хо
зяйственному об'единению бедноты, 
необходимо наряду с организацией 
коммун и артелей, уделить особое вни
мание организации простейших коопе
ративных производственных об'едине- 
ний, могущих ввиду своей несложности 
сразу принять массовой характер, 
и стремиться к массовому вхождению 
бедняцких элементов в существующие 
уже кооперативные товарищества.

14. Социалистическое строительство 
на селе требует концентрации всех 
указанных выше мероприятий и на
правления их, не распыляя рессурсов, 
через кооперативные, коллективные и 
иные об единения незаможнего и сред
него крестьянства. В первую очередь 
поэтому одновременно с осуществле
нием заданий восстановления сельского 
хозяйства, путем правильной органи
зации кредита, учета экономики от
дельных районов, перспективы экспорта 
и импорта, привлечения иностранных 
капиталов, необходимо поставить оче
редной неотложной задачей коопера
ции и земельных органов и всего 
советского аппарата вовлечение ши
роких масс беднейшего и среднего 
крестьянства в с.-х. кооперативы и 
коллективы, а равно и форсирование 
работ по созданию и укреплению госу
дарственной с.-х. промышленности.

15. Государственные советские хо
зяйства должны стать центрами эко
номического об'единения окружающего 
крестьянства, путем установления 
внутри себя такого строя производ
ства, которое обеспечило бы снабжение 
крестьянства улучшенным посев
ным материалом, племенным молод
няком, посадочным материалом и проч. 
Перед каждым совхозом, таким обра
зом, должны быть поставлены задачи 
производства, главным образом, средств 
производства крестьянского хозяйства 
в строгом соответствии с экономикой 
и историческими условиями данного 
района. Поэтому, признавая совер
шенно рациональным сокращение сов
хозов, как центров производства про
довольственных продуктов и промыш
ленного сырья, необходимо особо уси
лить путем организации широкого 
кредитования работу совхозов в обла-
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лузі поліпшення скотарства, насінни
цтва і т. ин., оперативно й планово 
будуть звязані з роботою низової 
кооперації та регулюватиме 'їх держава.

П р и м і т к а .  Наркомземові слід 
звернути особливу увагу на стан 
роботи в групі Біловодських конних 
заводів, маючи на меті обслуговання 
племінним матеріялом у першу чер
гу селянського господарства.

16. На підставі зазначених више 
положень, доручити Наркомземові не
гайно розробити план фінансування в 
справі відбудови селянського госпо
дарства через організацію кредиту на 
підставі обліку продукційних можли
востей нашої оброблюючої промисло- 
вости та загальних потреб так внут
рішніх, як і зовнішніх ринків. Зазна
чений план перевести через відповідні 
законодавчі органи.

Харків, для 17 квітня 192-1 р.

Голова Всеукраїнського Центрального
Виконавчого Комітету Иещоьський.

Секретар ВУЦвК Буценко.

186. Про стан медично-санітарної справи 
в УСРР.

Заслухавши доповідь Народнього 
Комісаріяту Охорони Здоров’я, Все
український Центральний Виконавчий 
Комітет постановляє:

1. Відзначаючи вагання, яке мало 
місце в питанню про єдність радян
ської медиціни, підтвердити абсолют
ну непорушність зазначеного основ
ного принціпа радянської медиціни.

2. Підкреслюючи значний розвиюк 
профілактичних установ за останні 
два роки (ясл% консултації, шкільно- 
санітарний догляд,тубдиспансери, вен- 
диспансери і т. ин.). Сесія пропонує 
Наркомздорову й на далі поставити 
в осередок уваги всієї роботи розви-

сти производства элитного материала 
и создать условия, при которых госу
дарственные мероприятия в области 
улучшения животноводства, семено
водства и проч. оперативно и планово 
будут увязаны с работой низовой ко
операции и регулироваться государ
ством.

П р и м е ч а н и е .  Наркомзему не
обходимо обратить особое внимание 
на постановку работы в группе Бе- 
ловодских конных заводов, имея в 
виду обслуживание племенным ма
териалом в первую Очередь кресть
янского хозяйства.
16. На основании указанных выше 

положений, поручить Наркомзем'у 
срочно разработать план финансиро
вания по восстановлению сельского 
хозяйства, путем организации кредита 
на основах учета производственных 
возможностей нашей обрабатывающей 
промышленности и общих потребно
стей как внутренних, так и внешних 
рынков. Провести означенный план 
через соо.ветствующие законодатель
ные органы.

Харьков, 17 апреля 1924 года.

Председатель Всеукраинского
Центрального Исполнительного

Комитета Петровский.

Секретарь ВУЦИК'а Ьуценко

186. 0 положении медико-санитарного 
дела в УССР.

Заслушав доклад Народного Ко
миссариата Здравоохранения, Всеук- 
раинский Центральный Исполнитель
ный Комитет п о с т а н о в л я е т :

1. Отмечая имевшее место коле
бание в вопросе о единстве советской 
медицины, подтвердить абсолютную не* 
зыблемость указанного основного прин
ципа советской медицины

2. Констатируя значителоное раз
витие профилак.. ческих учреждений 
за последние два года (ясли, консуль
тации, школьно санитарный надзор, 
тубдиспансеры, вендиспансеры и проч.), 
Сессия предлагает Н :-ркомздраву и в 
дальнейшем в центре внимания всей
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ток і зміцнення зазначених галузі» 
роботи, зокрема вважати за потрібне 
зміцнення санітарно-просвітньої діяль- 
ности так по містах, як, зокрема, 
і на селі.

3. Відповідно до постанови 8-го Все
українського 3‘ізду Рад:

1) рішуче заборонити на далі ско
рочувати сільську медично-санітарну 
мережу та бюджетові асигнування на 
її утримання на протязі біжучого 
бюджетового року;

2) усім Губвиконкомам у трьохмі- 
сячний термін розробити план поши
рення сільської мережі на 24-25 рік 
відповідно до норм, які ухвалені Рад- 
наркомом, і з початком нового бюд
жетового року приступити до реаль
ного виконання плану.

Розроблений план подати через 
Наркомздоров на затвердження до 
Раднаркому в зазначений вище термін;

3) з нового бюджетопого року до
вести асигнування на утримання сіль
ської мережі до норм, які встановлені 
Держпланом, за-для чого вважати за 
потрібне з майбутнього бюджетового 
року збільшити частину участи справи 
здоровохорни в районовому та окру- 
говому бюджетах;

4) зважаючи на те, що розмір лі- 
карної мережі залежить від міцности 
місцевого бюджету та визнаючи, шо 
в низці губерень не можна допрова
дити мережу через абсолютну дефі- 
цітність їх місцевих бюджетів—дору
чити Раднаркомові розробити питання 
про зміцнення лікарської мережі по 
цих губернях за рахунок держав
ного бюджету по коштирису Нарком- 
здоровья;

5) усім окрвиконкомам вжити енер
гійних заходів що до забезпечення в 
тій чи иншій формі районового мед
персоналу трансповтовими засобами;

6) з метою здешевшення ліків для 
сільської людности підтвердити поста
нову Раднаркому від 14 березня 1924 р. 
про звільнення сільських державних 
аптек від усяких податків. Пропону
вати всім державним органам, які про
вадять гуртову торгівлю ліками, роз
робити питання про організацію кре
дитування державних сільських аптек

работы поставить развитие и укре
пление означенных отраслей работы, в 
частности считать необходимым уси
ление санитарно-просветительной де
ятельности как в городах, так, в осо
бенности, на селе.

3. В соответствии с постановлением
8-го Всеукраинского С'езда Советов:

1) категорически воспретить даль
нейшее сокрашение сельской медико- 
санитарной сети и бюджетных ассиг
нований на ее содержание в течение 
текущего бюджетного года;

2) всем Губисполкомам в трехмесяч
ный срок разработать план расшиое- 
ния сельской сети на 24— 25 год в со
ответствии с нормами, принятыми Сов
наркомом, и с началом нового бюджет
ного года приступить к реальному вы
полнению плана.

Разработанный план представит на 
утверждение через Наркомздрав Сов
наркомом в указанный выше срок;

3) с нового бюджетного года довести 
ассигнования на содержание сельской 
сети до норм установленных Госпла
ном, для чего считать необходимым с 
будущего бюджетного года увеличить 
долю участия дела здравоохранения в 
районном и окружном бюджетах;

4) учитывая, что размер лечебной 
сети зависит от мощности местного 
бюджета и признавая.что в ряде гу
берний доведение сети до норм упира
ется в абсолютную дефицитность их 
местных бюджетов,—поручить Совнар
кому разработать вопрос об усилении 
лечебной сети в этих губерниях за 
счет государственного бюджета по сме
те Наркомздрава;

5) всем окрисполкомам принять 
энергичные меры к обеспечению в той 
или иной форме участкового медпер
сонала транспортными средствами;

6) в целях удешевления медикамен
тов для сельского населения подтведить 
постановление Совнаркома от 14-го 
марта 1924 года об освобождении сель
ских государственных аптек от всяких 
налогов. Предложить всем государствен
ным органам, ведущим оптовую тор
говлю медикаментами, разработать во
прос об организации кредитования го-
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і подати його на затвердження до 
належніх інстанцій;

7) Наркомздоровлю та Губздоров'ю 
вжити всіх заходів що-до постачання 
сільської мережі кваліфікованим пер
соналом через організацію та підго
товку по міських лікарнях потрібного 
складу фахівців;

8) з метою заповнення вільних лі
карських районів і притягнення ква
ліфікованих медичних робітників на 
село та.непорушення існуючого штату, 
визнати за потрібне побільшити за- 
робітню плату сільських медробітників;

9) визнати, шо Наркомздоров'я взяв 
правильну лінію, що до організації 
боротьби з погрозами дитячої смерт
ности, венеричними хворобами, сухо
тами та алкоголізмом на селі;

10) запропонувати Наркомздоров'ю 
та його місцевим органам зміцнити 
роботу в цих галузях;

11) з метою усунення хиб цього 
року при складанню місцевого бюд
жету в справі здоровоохорони пропо
нувати Наркомфінові вчасно дати 
місцям директиви шо до розмежу
вання видаткових статтів по між окру- 
говими, губерніяльними й районовими 
мережами та мережами окрутовими й 
губерніяльних міст, не дозволяючи 
переносити кошти з районових до 
міських мереж;

12) держпланові, спільно з Нарком- 
здоровом і Наркомфіном, встановити 
в місячний термін мінімальні норми 
на утримання ліжко-дня та амбула
торного відвідування, надіславши їх 
вчасно на місця для керування при 
складанню кошторисів;

13) вважати за можливе переводи 
ти кошти, які відпущені на справу 
здоровоохорони з непролетарських 
міських Селян в районові кошториси.

При складанню районових кошто
рисів обов'язково притягти представ
ників органів здоровоохорони до уча
сти в бюджетових комісіях;
* 14) пропонувати Наркомздоров'ю 
виробити конкретні заходи шо-до до
помоги в галузі допомоги родам та 
боротьби з таємними абортами на 
селі.

сударственных сельских аптек и внести 
его на утверждение в соответствую
щие инстанции;

7) Наркомздраву и Губздравам при
нять все меры к снабжению сельской 
сети квалифицированным персоналом 
путем организации и подготовки в го
родских лечебных заведениях необхо
димого кадра специалистов;

8) в целях заполнения пустующих 
врачебных участков, привлечения ква
лифицированных медицинских работ
ников на село и сохранения существу
ющего штата, признать необходимым 
увеличить заработную плату сельских 
медработников;

9) признать правильным взятую Нар* 
комздравом линию по организации 
борьбы с угрожающей детской смерт
ностью, венерическими болезнями, ту
беркулезом и алкоголизмом на селе;

10) предложить Наркомздраву и его 
местным органам усилить работу в 
этих областях;

11) в целях устранения дефектов 
этого года при составлении местного 
бюджета по делу здравоохранения пред
ложить Наркомфину своевременно дать 
на места директивы по разграничению 
расходных статей между окружными, 
губернскими и районными сметами и 
сметами окружных и губернских горо
дов, не допуская перекачки средств из 
районных в городские сметы;

12) Госплану, совместно с Нарком- 
здравом и Наркомфином, установить в 
месячный срок минимальные нормы по 
содержанию койко-дня и амбулатор
ного посещения, преподав таковые свое
временно на места для руководства 
при составлении сметы;

13) считать возможным некоторую 
переброску средств, отпускаемых на де
ло здравоохранения из непролетарских 
городских поселений в районные сметы. 
При составлении районных смет обя
зательно привлекать к участию в бюд
жетных комиссиях представителей ор
ганов здравоохранения;

14) предложить Наркомздраву выра
ботать конкретные мероприятия в 
области родовспоможения и борьбы с 
тайными :і юртами на селе.
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4. Відзначаючи значний зріст ме
дично-санітарних установ, які обслу
говують застрахованих:

1) Запропонувати Наркомздоров’ю:
а) поглибити роботу робполіклінік 

в бік підвищення кваліфікації даваної 
допомоги та наближення її до продукції 
та робочої людности, а також зміцнити 
діяльність адміністраційно- господарсь
ких робітничих комісій;

б) звернути особливу увагу на по
требу надалі розвивати робітничі по- 
ліклінікі й в Донбасі та на транс
порті;

в) ув'язати мережу, яка обслуго
вує транспортових робітників з ме
режок) робмедів.

2) Беручи на увагу брак фонду «Г» 
для обслуговування застрахованних 
мед-допомогою, а на транспорті осо
бливо вважати за потрібне, щоб міс
цевий та державний бюджет брав 
участь в справі утримання медично- 
санітарної мережі робмедів.

5. Зобов’язати всі Виконкоми вес
ною та в-осени біжучого року пере
вести широку кампанію по віспощеп- 
лінню особливо в сільських .місцевостях, 
поставивши, як мінімальне завдання 
шепління 15% людности, за-для чого 
зобов'язати Губвихонкоми шо-річно 
вносити по місцевому бюджетові на
лежні кредити на переведення по гу- 
бер і я х  віспощепління.

6) Запропонувати всім Губвиконко- 
мам через місцеві органи здоровоохо- 
рони обслуговувати тифозні осередки, 
які ше залишились, і вжити всіх за- 
>одів що-до їх ліквідації, а також з 
метою боротьби з шлунко-кишковими 
хворобами, пропонувати зміцнити ро
боту по поліпшенню постачання во
дою та асенізації залюднених місць, 
особливо на селі

7. Пропонувати Наркомздоров’ю, на 
підставі обслідування житлових умов 
селянства, виробити тип нормального 
селянського мешкання та спільно з 
заінтересованими органами (Держ
страхом, Укрсільбанком, Сільсько-Гос
подарчою Кооперацією і т. ин.) виро
бити заходи заохочення при будівлі 
нормального типу селянських меш
кань.

4. Отмечая значительный рост ме
дико-санитарных учреждений, обслу
живающих застрахованных:

1) Предложить Наркомздраву:
а) углубить работу рабочих поли

клиник в сторону повышения квали
фикации оказываемой помощи и при
ближения ее к производству и рабо
чему населению, а также уси
лить деятельность административно 
хозяйственных рабочих комиссий;

б) обратить особое внимание на 
необходимость дальнейшего развития 
рабочих поликлиник в Донбассе и на 
транспорте;

в) увязать сеть, обслуживающую 
транспортных рабочих, с таковой раб• 
медов.

2) Принимая во внимание недостаточ
ность фонда «Г» для обслуживания 
застрахованных медпомощью и в 
особенности на транспорте, считать 
необходимым участие местного и госу
дарственного бюджета в деле содержа
ния медико-санитарной сети рабмедов.

5 Обязать все исполкомы весной 
и осенью текущего года провезти ши
рокую кампанию по оспопрививанию, 
в особенности в сельских местностях, 
поставив, как минимальную задачу, 
прививку 15°/о населения, обязав 
губисполкомы ежегодно включать по 
местному бюджету необходимые кре
диты на проведение в губерниях 
оспопрививания.

6. Предложить всем губисполкомам 
через местные органы здравоохранения 
обследовать оставшиеся очаги тифов 
и принять все меры по ликвидации 
таковых, а также в целях борьбы 
с желудочно-кишечными заболевани
ями, предложить усилить работу по 
улучшению водоснабжения и ассени
зации населенных мест, в особенности 
на селе.

7. Предложить Наркомздраву, на 
основании обследования жилищных 
условий селянства, выработать тип 
нормального крестьянского жилища и 
вместе с заинтересованными органами 
(Госстрахом, Укрсельбанком, Сельско
хозяйственной Коооперацией и т. д.) 
выработать меры поощрения при по
стройке нормального типа крестьян
ских жилищ.
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8. З огляду на очевидну погрозу з 
боку малярійної пошести санітарному 
та економічному добробутові Респуб
ліки, особливо та зокрема Донбасо
ві та Катеринославщині:

1) Запрупоновати Наркомздоров‘ю 
згідно з виробленим планом, негайно 
розпочати організацію малярійних за
гонів і вжити всіх заходів що до по
стачання трудової людности хініном.

2) Запропонувати Губвиконкомам 
Донецькому, Катеринославському. 
Одеському, Харківському та Полтав
ському, де малярія розповсюджилась, 
як пошесть, асигнувати додаткові за 
соби по-над ті, що їх відпускається 
по держбюджету на зазначені заходи.

3) Визнати за потрібне матеріальну 
участь заінтересованих господарських 
органів (торфяні розробки, УГКП, 
меліоративні роботи НКЗема та инш.) 
в боротьбі за малярією, доручивши 
Раднаркомові розробити конкретні 
форми цієї участи.

4) Заборонити надалі будь-які ско
рочення санітарної організації, вживши 
заходів, що до зміцнення роботи са
нітарних лікарів.

9. Запропонувати всім Губ. і Окрви- 
конкомам зберігтк сучасну мережу 
установ по охороні материнства та 
дитинства (яслі, консультації, „крап
лі молока**, школа санітарного догля
ду) і вжити заходів до її дальшого 
зміцнення та поширення.

Запропонувати всім Губвинкомкома.м 
реально забезпечети кампанії органі
зації літніх селянських яслів, які 
предбачені місцевим бюджетом 23—24 
року. Зобов'язати Губвиконкоми на 
далі щорічно передбачити в місцевому 
бюджеті організацію літніх селянських 
яслів на час польових робот.

10. Запропонувати Наркомздоров'ю, 
Наркомпраці та ВРНГ розробити та 
подати до Раднаркому проекта про 
обв'язкову організацію яслів на під
приємствах, широко вживаючи жіночої 
праці.

11. .Запропонувати всім Губвикон
комам зміцнити шкільно-санітарний

8. Ввиду явной угрозы со стороны 
эпидемии малярии санитарному и эко
номическому благополучию Республик, 
в частности и в особенности Донецкому 
Бассейну и Екатеринославской губ.:

1) Предложить Наркомздраву, со
гласно выработанному плану присту
пить срочно к организации малярий
ных отрядов и принять все меры к 
снабжению трудового населения хи
нином.

2) Предложить губисполкомам До
нецкому, Екатеринославскому, Одес
скому, Харьковскому и Полтавскому, 
где малярия получила эпидемическое 
распространение, ассигновать допол
нительные средства сверх отпускае
мых по госбюджету на означенные 
мероприятия.

3) Признать необходимым матери
альное участие заинтересованных хоз- 
органов (торфяные разработки, УГКП, 
мелиоративные работы НКЗема и 
лроч.) в борьбе с малярией.

Поручить Совнаркому разработать 
конкретные формы этого участия.

4) Воспретить какие бы то ни было 
дальнейшие сокращения санитарной 
организации, приняв решительные 
меры к укреплению работы санитар
ных врачей.

9. Предложить всем губ. и окр. 
исполкомам сохранить существующую 
сеть учреждений по охране материн
ства и детства (ясли, консультации, 
„Капли молока*4, школы санитарного 
надзора) и принять меры к ее даль
нейшему укреплению и расширению. 
Предложить всем губисполкомам ре
ально обеспечить предусмотренные 
местным бюджетом 23—24 года кам
пании организации летних деревен
ских яслей. Обязать губисполкомы в 
дальнейшем ежегодно предусматривать 
в местном бюджете организацию лет
них деревенских яслей на время поле
вых работ.

10. Предложить Наркомздраву, Нар- 
комтруду и ВСНХ разработать * и 
внести в Совнарком проэкт об обя
зательной организации яслей на пред
приятиях с широким применением 
женского труда.

11. Предложить всем губисполкомам 
усилить школьно-санитарный надзор
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догляд і Ріжуче літо використувати з 
метою оздоровління дітей через пере
ведення максимального числа шкіл і 
дитячих будинків за місто, в дачні 
місцевости, і через організацію мож
ливої кількости даних санаторій, 
відкритих мійданів і  т.п.

12. Визнаючи, шо сучасні умови 
праці медробітників дуже важкі, зап
ропонувати Раднаркомові та Губви- 
конкомам вжити заходів в справі 
їхнього поліпшення.

13. Щоб як мога повніше обслуго
вувати інвалідів, червоноармійські ро
дини і родини які втратили году
вальників, мед. допомогою, запропо
нувати Наркомздоров'ю та його 
місцевим органам:

1) задовольнити зазначені катего
рії стаціонарійною та амбулаторною 
допомогою в першу чергу в існуючих 
загально-громадянських лікарних ус
тановах.

2) Вжити енергійних заходів до 
зміцнення невро-психіятричної допо 
моги інвалідам, війни.

3) Спільно з органами соціального 
забезпечення та комітетами допомоги 
інвалідам, хворим і раненим чер- 
воноармійцям, поширити та поглиби 
ти роботу в справі визначення та від
новлення працездатности та звернути 
особливу увагу, шоб правильно пос
тавити справу протезування, вживши 
відповідних заходів що-до поширення 
протезних установ і збільшивши їх 
пропускну гдатність.

4) Встановити регулярне обслугу- 
вання медичною допомогою та ліками 
установ соціяльного забезпечення.

14. Ураховоючи позитивне значіння 
курортової*кампанії, яку зараз пере
водиться, вважати за потрібне, за 
прикладом минулих років, забезпечити 
такою допомогою й незаможніх селям 
і ]нвалідів громадяньської війни. З 
цією метою доручити Раднаркомові 
відокремити спеціяльний фонд на 
оренду ліжок на курортах, розподі
лявши їх по губернях.

Доповнюючи цей фонд, запро 
понувати всім ГВК‘ам також відокре 
мити засоби з місцевого бюджету на

и текущее лето использовать в целях 
оздоровления детского населения пу
тем вывода максимального количества 
школ и детских домов за город, в 
дачные местности и путем организации 
возможного количества дневных сана
торий, открытых площадок и т. д.

12. Признавая современные условия 
труда медицинских работников крайне 
тяжелыми, предложить Совнаркому и 
губисполкомам принять меры к их 
улучшению.

13. В целях наиболее полного об
служивания инвалидов, семей красно
армейцев и семей потерявших кор
мильцев медицинской помощью, пред
ложить Наркомздраву и его местным 
органам:

1) Удовлетворить указанные кате
гории стационарной и амбулаторной 
помощью в первую очередь в суще
ствующих общегражданских лечебных 
заведениях. *

2) Принять энергичные меры по 
усилению невро-психиатрической по
мощи инвалидам войны.

3) Совместно с органами социаль
ного обеспечения и Комитетами по
мощи инвалидам, больным и раненым 
красноармейцам, расширить и углу
бить работу по определению и вос
становлению трудоспособности и 
обратить особое внимание на пра
вильную постановку дела протезиро
вания, приняв соответствующие меры 
к расширению протезных учреждений 
и увеличив их пропускную способ
ность.

4) Установить регулярное обслужи
вание медицинской помощью и меди
каментами учреждений социального 
обеспечения.

14. Учитывая положительное значе
ние проводимой курортной кампании, 
считать необходимым, по примеру 
прошлых лет, обеспечить этим видом 
помощи и незаможных селян и инва
лидов гражданской войны. В этих 
целях поручить СОВНАРКОМУ выде 
лить специальный фонд на аренду 
коек на курортах, разверстав их по 
губерниям.

В дополнение к этому фонду пред
ложить всем ГИК‘ам так же выделить 
средства из местного бюджета дли
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зазначену мету та притягнути до цієї 
справи відповідні громадянські орга
нізації.

Харків, дня 17-го квітня 1924 р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету Летровеькин.

Секретар ВУЦВК Иуценно.

означенной цели и привлечь к этому 
делу соответствующие общественные 
организации.

Харьков, 17 апреля 1924 г.

Председатель Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета

Петровски и.

Секретарь ВУЦИК Куценко.

187. Про внутрішню торгівлю.

Заслухавши доповідь Комвнуторгу 
про внутрішню торгівлю, II Сесія 
ВУЦВК п о с т а н о в л я є :

1. Загальний господарський стан 
країни та особливо перехід на тверду 
валюту викликає виїмкову, пильну 
потребу боротьби зі стихійними тен
денціями приватнього товарови міну, 
в якому все більшу та більшу ролю 
відограє приватній капітал, шо спри 
чинюється до того, що життя дорож
чає і вдаряє в першу чергу по робіт
никах і селянах.

2. З метою боротьби з дорожнечою, 
перед державою виникає завдання 
максимально охопити й регулювати 
ринок, за-для чого визнати за по
трібне утворити Наркомат Внутрі
шньої Торговлі, основним завданням 
якого повинна бути підтримка держ- 
торговлі й кооперації, щоб заволодіти 
ринком, за рахунок приватнього і, в 
першу чергу, гуртового торговельного 
капіталу, щоб здійснити активний 
контроль за діяльністю торговельних 
організацій й. головним чином, при- 
ватньої торгівлі.

3. Привласнити Наркоматові Внутрі
шньої Торгівлі право реєстрації, тор
говельних установ і регламентації 
всієї торгівлі, а також керовничу 
участь у визначенні торговельної по
літики всіх організацій, в яких вкла
дений є держ. капітал

4. Запропонувати Комвнуторгові з'я
сувати потрібні для держторговлі та 
кооперації обігові кошти та подати 
до відповідних органів про відокрем
лення особливого грошового та торго
вельного фонду для зміцнення і даль
шого розвитку держторгівлі та коопе
рації.

187. О внутренней торговле.

Заслушав доклад Комвнуторга о 
внутренней торговле, 11 -я Сессия 
ВУЦИКа п о с т а н о в л я е т :

1. Общее положение хозяйства 
страны и особенно переход на твер
дую валюту вызывает исключительную, 
настоятельную необходимость борьбы 
со стихийными тенденциями частного 
товарооборота, в котором все боль
шую и большую роль приобретает 
частный капитал, что приводит к об
щему удорожанию жизни и бьет в 
первую очередь рабочих и крестьян.

2. В целях борьбы с дороговизной, 
перед государством выдвигается задача 
максимального охвата и регулирова
ния рынка, для чего признать необ
ходимым создать Наркомат Внутрен
ней Торговли, основной задачей кото
рого должно явиться содействие гос
торговле и кооперации для овладения 
рынком, за счет частного и, в первую 
очередь, оптового торгового капитала; 
для осуществления активного кон
троля за деятельностью торговых 
организаций и, главным образом, ча
стной торговли.

3. Присвоить Наркомату Внутрен
ней Торговли право регистрации тор
говых учреждений и регламентации 
всей торговли, а также руководящее 
участие в определении торговой по
литики всех организаций, в которые 
вложен госуд. капитал.

4. Предложить Комвнуторгу опре
делить необходимые для госторговли 
и кооперации оборотные средства и 
войти с представлением в соответ
ствующие органы о выделении особого 
денежного и товарного фонда для 
укрепления и лальнейшего развития 
госторговли и кооперации.
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5. Поставити перед державними 
органами, гуртовою торговлею та 
К.В. Т. завдання витиснути приватню 
гуртову торговлю, припинивши їй гро
шове та товарове кредитування, за-для 
чого встановити безпосередній звязок 
між гуртовою (державною) товговлею 
й низовою, дрібною торговлею

(>. Вжити всіх заходів шо є до зміц
нення кооперації, особливо низової, 
зокрема даючи їй, в порядку переваги 
перед иншими торговельними органі
заціями, товаровий та грошовий кре
дит (шо торкається термінів, умов і 
асортиментів).

7. Пропонувати, як спробу, держ- 
торговлі організувати базисні гуртово- 
роздрібні крамниці, підбираючи асор
тимент краму (на".підставі досвіду), 
який потрібен у даному районі для 
постачання робітниче-селянської люд
ности.

8. Запропонувати КВТ вжит і за
ходів в справі оздоровління ринку 
сільсько-господарською сировиною, за
для чого:

1) переглянути заготоечі організа
ції, шоб їх зміцнити;

2) регулюрувати політику шн окре
мих державних, кооперативних орга
нізацій в справі заготівлі сировини, 
ураховуючи інтереси сільського госпо
дарства <розвиток промислових куль
тур)- з другого:

3) не дозволятиа нансуьати держав
ними й кооперативними коштами при- 
ватнього заготивника й покупця.

9. Запропонувати КВТ пеухильно 
провадити регулювання цін на про 
дукти широкого гуртового споживан
ня за-для того, шоб:

а) встановити правильні взаємовід
носини цін на сільхоз-і промислову 
продукцію;

б) вжити заходи, у згоди з В.Р.Н.Г. 
і торговельними організаціями шо-до 
можливого загального зменшення цін 
на промислову та сільсько-господарсь
ку продукцію, з метою дальшої бо
ротьби з дорожнечою.

10. Запропонувати К. В Т. брати 
живу участь в переведенні заходів, 
які торкаються діяльності! ріжних

5. Поставить перед государствен
ными органами, оптовой торговлей и 
КВТ задачу вытеснения частной опто
вой торговли, прекратив ее денежное 
и товарное кредитование, в целях 
чего установить непосредственную 
связь между оптовой (государственной) 
торговлей и низовой, розничной тор
говлей.

6. Принять все меры к укреплению 
кооперации, особенно низовой, в ча
стности указывая ей, в порядке пре
имущества перед другими торговыми 
организациями, товарный и денежный 
кредит (в отношении сроков, условий 
и ассортиментов).

7. Предложить, как опыт, госторі о»ле 
организовать базисные оптово-рознич
ные магазины с подбором ассортимен
та товаров (на основе учтенного опы 
та), необходимых в данном районе для 
снабжения рдбоче крестьянского насе
ления.

8. Предложить КВТ принять меры 
к оздоровлению рынка сельско-хозяй
ственного сырья, для чего:

1) пересмотреть заготовительные ор
ганизации с целью их укрепления;

2) регулировать политику цен от
дельных государственных, кооператив
ных организаций в заготовке сырья, 
учитывая интересы промышленности 
с одной стороны, и интересы сельско
го хозяйства (развитие промышленных 
культур)—с другой;

3) не допускать финансирования в 
порядке аванса государственными и ко
оперативными средствами частного за
готовителя и скупщика.

9. Предложить КВТ неуклонно про
водить регулирование цен на продук
ты широкого масового потребления для 
того, чтобы:

а) установить правильные взаимоот
ношения цен на сельхоз и промышлен
ную продукцию;

б) принять меры, по соглашению с 
ВСНХ и торгующими организациями, 
к возможному общему понижению цен 
на промышленную и сельхоз. продук
цию, в целях дальнейшей борьбы с до
роговизной.

10. Предложить КВТ принять де
ятельное участие в проведении меро
приятий, касающихся деятельности
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установ в галузі внутрішньої тор
гівлі.

11. Доручити КВТ“ові організувати 
безпосередьно та через відповідні ор
гани правільний і вчасний облік пра
ці торговельних організацій, щоб ско
ротити існуючі й зайві апарати, а та
кож передати, де це можливо й до
цільно, торговельні фунції кооперації.

Харків, дня 17 го квітня 1924 р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету Петровсьний.

Секретар ВУЦВК Ьц ценно.

различных ведомств в области внут
ренней торговли.

11. Поручить Комвнуторгу органи
зовать непосредственно и через соот
ветствующие органы, правильный и 
своевременный учет работы торговых 
организаций с целью сокращения су
ществующих и устранения ненужных 
аппаратов, а также передачи, где это 
возможно и целесообразно, торговых 
функций кооперации.

Харьков, 17 апреля 1921 г.

Председатель Всеукраинского Цен
трального Исполнительного

Комитета Петровский.
Секретарь ВУЦИК Луценко.

18 8. Про споживчу кооперацію.

Заслухавши доповідь про сучасне 
становите та завдання споживчої 
кооперації, 2-а Сесія ВУЦВК констатує, 
що за минулий період нової економічної 
політики українська спожиьча коопе
рація досягла де-яких успіхів так 
у своїй господарчій роботі, як і в 
справі кооперування споживача.

Разом з тим Сесія відзначає, що з 
точки погляду безпосередніх завдань 
соціялістичного будівництва, коопера
ція ще не стоїть на височині тих 
завдань, які висунуло перед нею життя: 
завдань безпосереднього звязку між 
державною промисловістю та масовим 
споживачем. 1

1. З цією метою:
1) Кооперація повинна в першу 

чергу звернути особливу увагу на при
тягнення більшого числа активних 
членів споживчих товариств із селян
ських і робітничих верств на підста
ві доброхітнього членства та виявлен
ня місцевої самодіяльності!, намагаю
чись цілком обслуговати їхні спожив
чі потреби. Треба, щоб кожний член 
профспілки, кожний робітних у місті 
та селян на селі були членами міс
цевого кооперативу.

2) Кооперація повинна відмовитися 
від принціпа поширення своїх торго
вельних оЛігії* для торгівлі, а присто-

188. О потребительской кооперации.

Заслушав доклад о современном со
стоянии и задачах потребительской 
кооперации, 2-я Сессия ВУЦИК кон
статирует факт, что за истекший пе
риод новой экономической политики 
Украинская потребительская коопера
ция достигла некоторых успехов как 
в своей хозяйственной работе, так и 
в деле кооперирования потребителя.

Вместе с тем, Сессия отмечает, что 
с точки зрения непосредственных за
дач социалистического строительства 
кооперация не стоит еще на высоте 
тех заданий, которые выдвинуты пе
ред ней жизнью: заданий установле
ния непосредственной связи между 
государственной промышленностью и 
массовым потребителем.

I. С этой целью: 1) Кооперация 
должна в первую очередь обратить 
особое внимание на вовлечение боль
шого числа активных членов потреби
тельских обществ из среды крестьян 
и рабочих на основе добровольного 
членства и выявления местной само
деятельности стремясь полностью об
служить их потребительские нужды. 
Необходимо, чтобы каждый член Проф
союза, каждый рабочий в городе и кре
стьянин на селе были членами местного 
кооператива.

2) Кооперация должна отказаться от 
принципа расширения своих торговых 
оборотов ради торговли, а приспосо-

491



Ч. 21-22 Арт. 188 Кі 21-22 Ст. 1 8 8

сувати всю свою роботу до вчасного 
та певного обслуговання споживчих 
потреб своїх членів.

3) Тому торговельні обіги коопера
ції повинні будуватися в залежности 
від готівки й можливости обліку ре- 
алних потреб членів місцевих спожив
чих товариств. В залежності від цьо
го мусить складатися асортимент кра
му та мережа споживчих крамниць, 
маючи на увазі перш за все речі ма
сового спожитку, а не речі розкоші, 
яки неприступні для селянина й ро
бітника. Кооперативні крамниці та 
склепи повинні стати крамницями для 
кооперованих споживачів селян і ро
бітників, в яких вони мали би змогу 
дістати потрібний їм крам, приступ
ний по ціні та підхожий по сьоій 
якости.

2. З огляду на незначну кількість 
власних коштів у споживчої коопера
ції, порівнюючи з існуючим розміром 
її крамообігум, найважнійиіим завдан
ням сучасного менту для всіх ступе
нів споживчої кооперації є утворення 
пайових капіталів. Кооперативні орга
ни повинні звернути особливу увагу 
на цей бік справи для створення сти
мулів 'до здорового зросту пайових 
капіталів. Державним й кредитовим 
органам слід встановити прогресивне 
збільшення кредиту для окремих спо
живчих товариств і спілок, в залеж
ності від їх зросту та капіталу.

3. У всій роботі споживчої коопе
рації головною засадою повинно бути 
максимальне пристосування її до по
треб і вимог споживача через старан
ний підбор основного асортименту та 
кількости краму, потрібного для коо
перативного споживача, дальшого 
упрощения та здешевлення вартости 
кооперативного апарату всіх ступенів 
і усунення всіляких зайвих інстан
цій при просуванню краму до спожи
вача.

При цьому слід звернути увагу 
й на те, шоб поліпшити торговельну 
техніку по кооперативних крамницях 
і склепах в розумінні збільшення їх
ньої перепускні здатности при дріб-

4<)2

бить всю свою работу к аккуратному 
и полному обслуживанию потреби
тельских нужд своих членов.

3) Торговые обороты кооперации 
должны поэтому строиться в зависи
мости от наличных средств и возмож
ности с учетом реальных нужд членов 
местных потребительских обществ. В 
зависимости от этого должен соста
вляться ассортимент товаров и сеть 
потребительских лавок, имея в виду 
прежде всего предметы массового по
требления, а не предметы роскоши, 
недоступные крестьянину и рабочему. 
Кооперативные лавки и магазины дол
жны стать лавками для кооператив
ных потребителей—крестьян и рабо* 
чих, где последние находили бы необ
ходимый для них товар, доступный по 
цене и подходящий по своему качеству.

2. Ввиду ничтожного наличия соб
ственных средств у потребительской 
кооперации сравнительно с существу
ющими размерами ее, товарооборотом 
существующей задачей настоящего вре
мени для всех ступеней потребитель
ской кооперации является образова
ние паевых капиталов. На эту сторо
ну дела кооперативные органы должны 
обратить свое преимущественное вни
мание для создания стимулов к здоро
вому росту паевых капиталов. Госу
дарственным и кредитующим органам 
надлежит установить прогрессивное 
увеличение кредита для отдельных 
потребительских обществ и союзов, в 
зависимости от их роста и капитала.

3. Руководящим началом во всей 
работе потребительской кооперации 
должно быть максимальное приспособ
ление к нуждам и запросам потреби
теля путем тщательного подбора ос
новного ассортимента и количества 
товаров, потребных для кооператив
ного потребителя, дальнейшего упро
щения и удешевления стоимости ко
оперативного аппарата всех ступеней 
и устранения всякого рода излишних 
инстанций при продвижении товара к 
потребителю.

При этом необходимо обратить вни
мание и на улучшение торговой тех
ники в кооперативных лавках и мага
зинах в смысле увеличения пропускной 
способности последних при розничных
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них відпусках краму і щоб службовці 
кооперації ввічливо та вважливо ста
вилися до покупців.

4. Зважаючи на податкові й креди
тові пільги для кооперації, а також 
потребу матеріальної заінтересова- 
ности споживача в купівлі краму по 
кооперативах, кооперація повинна по
ставити за своє завдання установити, 
зберігаючи комерційну користь опера
ції, за загальним правилом ціни ниж
че пересічних цін приватньоїторговлі.

5. З метою зменшення накладних 
витрат, достеляючи крам споживачеві, 
кооперативні організації повинні 
максимально розвинути комісійні за
сади роботи, налагодити відправку 
краму безпосередньо з місць заготівлі 
без завозу до своїх базисних склепів, 
залишаючи за склеповими операціями 
тільки реалізацію того краму, який че
рез умови асортименту або дрібного 
відпуску не може бути надісланий з 
місця продукції.

6. В звязку з зазначеними завдай 
нями споживчої кооперації, роздрібна 
торгівля райспілок може бути припус
тима лише в пунктах торговельного 
скупчення селянства, де місцеві спо
живачі товариства через умову асор
тименту краму, потрібного для обслу- 
говіння своїх членів, не в стані задо
вольнити прибулих селян із своїх ко 
оперативних крамниць потрібним для 
них крамом селянського вжитку. Але 
за загальним правилом господарче 
завдання райспілок повинно полягати 
в гуртовому постачанні крамом ни
зову кооперативну переферію свого 
району.

7. Тому, то в торговельній діяльно
сті кооперативних організацій иноді 
трапляється, як наслідок минулого, не 
досить відповідальне відношення до 
своїх комерційно-правових обов'язків 
Сесія ВУЦВК пропонує НКЮ та ке
руючім органам кооперації звернути 
на це серйозну увагу і вжити належ
них заходів в справі усунення цього 
непорозуміння, яке болюче відбиваєт- 
ся в умовах нашого товарово грошо
вого господарства так на інтересах 
госпорганів, як і самої кооперації.

отпусках товаров, вежливого и вни
мательного отношения служащих ко
операции к покупателям.

4. Учитывая налоговые и кредитные 
льготы для кооперации, а также необ
ходимость материального заинтересо- 
вания потребителя в покупках товаров 
в кооперативах, кооперация должна 
поставить перед собой задачу уста
новления цен на свои товары, при 
сохранении коммерческой выгодности 
операции, по общему правилу ниже 
средних цен частной торговли.

5. В целях уменьшения накладных 
расходов при прохождении товара к 
потребителю, кооперативные органи
зации должны максимально развить 
комиссионное начало работы, нала
дить отправку товаров непосредствен
но с мест заготовок без завоза на свои 
базисные склады, оставляя за складски
ми операциями толькр реализацию тех 
товаров, которые по условиям ассорти
ментов или мелкого отпуска не могут 
отправляться с мест производства.

6. В связи с указанными задачами 
потребительской кооперации рознич
ная торговля Райсоюзов может быть 
допустима только в пунктах торгово
го скопления селянства, где местные 
потребительские товарищества по уело 
виям ассортимента товаров, потреб
ных для обслуживания своих членов, 
не в состоянии удовлетворить приез
жих селян из самих кооперативных 
лавок необходимыми для них товара
ми крестьянского обихода. По общему 
же правилу хозяйственная задача Рай
союзов должна состоять в оптовом 
снабжении товарами низкой коопера
тивной периферии своего района.

7. Ввиду того, что в торговой 
деятельности кооперативных организа
ций наблюдается порой, как пережи
ток прошлого, недостаточно ответст
венное отношение к своимкоммерческо- 
правовым обязательствам. Сессия ВУ- 
ЦИК'а предлагает НКЮ и руководящим 
органам кооперации обратить на это 
серьезное внимание и принять необ
ходимые меры для устранения этого 
недоразумения, болезненно отражаю
щегося в условиях нашего товарно-де
нежного хозяйства, как на интересах 
хозорганов, так и Самой кооперации.
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8. З метою допомоги з боку дер
жави дальшому розвиткові споживчій 
кооперації, Сесія пропонує Президії 
ВУЦВК і РНК:

1) вжити належних заходів в справі 
дальшого збільшення кредитів, приз- 
значених для кооперації. З цією ме
тою поставити питання про загальний 
перерозподіл кредитів по-між про- 
місловістю та торгівлею в бік 
збільшення кредитів осстанній, го
ловним чином, для низової спо
живчої кооперації, відповідно до 
реальних потреб П товарообігу; при 
тому треба максимально спростити по
рядок одержання кредитів для спо
живчих товариств і усунути всі зайві 
формальности.

2) Встановити подання госпорганами 
товарового кредиту для кооперації 
переважно перед приватніми особами 
та торговельними фірмами, так що-до 
умов розрахунку, як і реченців кре
диту й вибору асортименту краму 
відповідно до потреб селян і робітни
ків. Разом з тим вважати за недо
цільне, шоб трести та синдикати орга
нізували на селі власну роздрібну 
торгівлю продуктами гуртового спо
живання (гас, сіль, цукор і т. и.), в 
інтересах усунення шкідної конку
ренції з кооперацією та зайвих на
кладних витат.

3) Щоб заохотити державні проми
слові підприємства розиоділювати свою 
продукцію преважно через кооперацію, 
встановити заохочуючу систему про
мислового кредитування та фіскальних 
пільг для тих господарчих органів, 
продукція яких піде до споживача 
через кооперацію, минувши приватній 
торговельний апарат.

З свого боку кооперативні органи 
повинні вжити всіх залежних від них 
заходів в справі максимального при- 
скорнння терміну товарообігу, усунути 
всі перешкоди технічного й організа
ційного характеру, які затримують 
просунення краму від продуцента до 
споживача.

9. Констатуючи істотні успіхи, яких 
досягла робітнича кооперація України

8. В целях содействия со стороны 
государства к дальнейшему развитию 
потребкооперации. Сессия предлагает 
Президиуму ВУЦИК и СНК:

а) принять необходимые меры к 
дальнейшему увеличению кредитов, 
предназначенных для кооперации. 
С этой целью поставить вопрос об 
общем перераспределении кредитов 
между промышленностью и торго
влей в сторону увеличения кредитов 
последней, главным образом, для ни
зовой потребительской кооперации, 
в соответствии с реальными потреб
ностями ее товарооборота; при этом 
необходимо максимально упростить 
порядок получения кредитов для по
требительских товариществ и устра
нить все излишние формальности.

2) установить предоставление хоз 
органами товарного кредита для ко
операции преимущественного перед 
частными лицами и торговыми фирмами, 
как в отношении условий расчета, 
так сроков кредита и выбора ассор
тимента товаров применительно к 
потребностям крестьян и рабочих. 
Вместе с тем считать нецелесообраз
ным организацию трестами и синди
катами своей розничной торговли на 
селе продуктами массового потребле
ния (керосин, соль, сахар, и т.п.). в 
интересах устранения вредной конку
ренции с кооперацией и излишних 
накладных расходов.

.3) В целях поощрения государствен
ных промышленных организаций пре
имущественному распределению своей 
продукции через кооперацию, уста
новить поощрительную систему про
мышленного кредитования и фискаль
ных льгот для тех хозяйственных 
органов, продукция коих пойдет к 
потребителю через кооперацию, минуя 
частный торговый аппарат.

В свою очередь кооперативные 
органы должны принять все зависящие 
от них меры к максимальному ускоре
нию сроков товарооборота, устранить 
все препятствия технического и орга
низационного характера, задержива
ющие прохождение товара от произ
водителя к потребителю.

9. Констатируя существенные успе
хи, достигнутые рабочей кооперацией
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в справі кредитування робітників, Се
сія пропонує Урядові та керуючим ор
ганам кооперації звернути серйозну 
увагу на дальший розвиток цієї справи. 
З цією метою треба збільшити участь 
в кредиті для робітників з боку госп
органів, а рівно підвищити розміри 
банківського кредиту на цю мету й 
продовжити його термін з таким роз
рахунком, щоб:

а) було підвищено норму кредиту 
для окремого робітника,

з) було обслуговано кредитом всіх 
робітників головніших галузів лро- 
мисловости України.

Сесія рекомендує також звернути 
увагу на дальший розвиток дрібно- 
крамничного кредиту для робітників.

10. З метою допомоги зростові тех
нічних культур і відновлення проми
слових форм сільського господарства, 
кооперативні організації повинні ши
роко використувати надане їм в особі 
Укркоопу право виходу на зовніиіний 
ринок через заготівлю та експорт 
продуктів сільського господарства. 
Рівнобіжно з цим кооперація-повинна 
звернути увагу на зміцнення довозу 
краму, який потрібний для широких 
мас селян і робітників.

11. Коопераця, як одна з форм со
ціалістичного будівництва, найпростіша 
найліпша та найприступніша для ши
роких мас селян і робітників, закли
кана Радянською Владою виконати 
величезну ролю в загальній справі 
соціалістичної перебудови суспільства. 
Визнаючи це, 2-а Сесія ВУЦВК:

1) закликає всі радянські органи, 
професійні та господарські організа
ції допомогати всіма засобами справі 
кооперування людности, так з боку 
полегшення загальних умов роботи 
кооперації, як і в справі організацій
ного та господарського обслуговання 
кооперацією своїх членів, зокрема;

2) закликає робітничу класу та 
селянство прикласти максимум енергії 
та зусиль в справі кооперативного 
об1єднання своїх споживчих потреб, 
шоб усунути торговельне посередництво

Украины в деле кредитования рабочих, 
Сессия предлагает Правительству и 
руководящим кооперативным органам 
обратить серьезное внимание на даль
нейшее развитие этого дела. С этой 
целью необходимо увеличить долю 
участия в кредите для рабочих со 
стороны хозорганов, а равно повысить 
размеры банковского кредита на эту 
цель и удлинить его сроки с таким 
расчетом, чтобы а) была повышена 
норма кредита для отдельного рабо

чего, б) были обслужены кредитом все 
рабочие главнейших отраслей про
мышленности Украины. Сессия реко
мендует также обратить внимание на 
дальнейшее развитие мелко-лавочного 
кредита для рабочих.

10. В целях содействия росту тех
нических культур и восстановления 
промышленных форм сельского хозяй
ства, кооперативные организации дол
жны широко использовать предоста
вленное им в лице Укркоопа право 
выхода на внешний рынок, путем за
готовки и экспорта продуктов сель
ского хозяйства. Параллельно с этим 
кооперация должна обратить внимание 
на усиление импорта товаров, потреб
ных для широких масс крестьян и 
рабочих.

11. Кооперация, как одна из форм 
социалистического строительства, .на
иболее простая, легкая и доступная 
для широких масс рабочих и крестьян, 
призвана Советской властью выпол
нять огромную роль в общем деле со
циалистического переустройства обще
ства. В сознании этого 2-я Сессия 
ВУЦИК'а:

1) призывает все советские ор
ганы, профессиональные и хозяйствен
ные организации оказывать делу ко
оперирования населения всемерную под
держку, как со стороны облегчения 
общих условий работ кооперации, 
так в особенности в деле организа
ционного и хозяйственного обслужи
вания кооперацией своих членов;

2) призывает рабочий класс и се
лянство приложить максимум энергии 
и усилий в деле кооперативного об‘е- 
динения своих потребительских нужд 
в целях устранения торгового посред-
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приватніх особ і фірм, які користу
ються для своїх зисків розпорошен- 
ністю та неорганізованістю широких 
мас споживачів на селі та місті.

12. В сучасних умовах Радянської 
суспільности, коли основні джерела та 
засоби продукції знаходяться в руках 
робітниче-селянської Держави, коопе
рування людности на підставі добро- 
хітнього членства основне чергове 
завдання нашого соціялістичного бу
дівництва.

Саме, це завдання, поголовне коопе
рування людности, заповідав нам вико
нати великий вожд працюючих Воло
димир Ілліч Ленін.

Харків, дня 17-го квітня 1924 р.
Голова Всеукраїнського Центрального 

Виконавчого Комітету ІІетровський.

Секретар ВУЦВК Кі/ненко

ничества частных лиц и фирм, пользу
ющихся для своей наживы распылен
ностью и неорганизованностью широ
ких масс потребителей села и города.

12. В современных условиях Совет
ской общественности, когда основные 
источники и орудия производства на
ходятся в руках рабоче-крестьянского 
государства, кооперирование населе
ния на началах добровольного член
ства, есть основная очередная задача 
нашего социалистического строитель
ства.

Именно, эту задачу поголовного ко
оперирования населения завещал нам 
выполнить великий вождь трудящихся 
Владимир Ильич Ленин.

Харьков, 1? апреля 1924 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного

Комитета Петровский.
Секретарь ВУЦИК Луценко.

1 8 9 .  Про безробіття та боротьбу з ним.

Заслухавши доповідь про безробіття 
га боротьбу з ним, 2-а Сесія Всеук
раїнського Центрального Виконавчого 
Комітету постановляє:

1. Зважаючи на повільний теми 
розвитку нашої промисловости та 
торгівлі, а також на повернення 
розпорошених робітників, які під час 
громадянської війни та голоду лійшли 
до дрібних самостійних, кустарних і 
ремісничих підприємств і де-де до сіль
ських господарств, і на початий виділ 
сільським господарством зайвих ро
бітників, які шукають праці в про
мисловости по містах, константувати, 
шо в найближчий час передбачати 
значного зменьшення безробіття не 
€ можливе, а тому завдання боротьби 
з безробіттям і допомота безробітним 
стає одним з найголовних завдань всіх 
державних і громадських організацій.

2. Визнати, шо досвід попередніх 
років виявив за крашу методу бо
ротьби з безробіттям—трудові форми 
допомоги, які й на майбутній период

189. О безработице и борьбе с ней.

Заслушав доклад Народного Комис
сара Труда о безработице и борьбе с 
ней 2 я Сессия Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета 
п о с т а н о в л я е т :

1. Учитывая замедленный темп раз
вития нашей промышленности и тор
говли, а также возвращение распы
лившихся рабочих, ушедших в период 
гражданской войны и голода, в мелкие 
самостоятельные кустарные и ремес
ленные предприятия и, отчасти, в сель
ское хозяйство, и начавшееся выде
ление сельским хозяйством излишних 
работников, ищущих применения тру
да в промышленности (в городе;, кон
статировать, что в ближайшее время 
расчитывать на значительное умень
шение безработицы не представляется 
возможности, почему задача борьбы 
с безработицей и помошь безработным 
становится одной из важнейших за
дач всех государственных и обществен
ных организаций.

2. Признать, что опыт прошедших 
лет выявил лучшим методом борьбы 
с безработицей—трудовые формы ПО
МОЩИ, каковые и на предстоящий пе-
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мають бути покладені в основу для 
всіх заходів в справі боротьби з без
робіттям.

3. Зобов'язати Наркомпрац| прова
дити рішучу боротьбу зі штучним 
збільшенням безробіття, як наприклад, 
позачергова праця, сполученства в 
тих галузях праці, де помічається 
безробіття. >

4. Закликати всі пролетарські орга
нізації до широкого розвитку форм 
загальної допомоги безробіттю.

5. Пропонувати Раднаркомові на 
друге півріччя перевести максимальне, 
в міру змоги, асигнування на бороть
бу з безробіттям через організацію 
широких громадських робот,за-для чого 
доручи НКПраці в двохтижневий тер
мін надіслати на затвердження Раднар- 
кому конкретний план громадських 
робот у згоді з Губвиконкомом.

0. Запропонувати Губвиконкомам 
вишукати додаткові джерела з місце
вих засобів на поповнення фонду в 
справі боротьби з безробіттям.

7. Доручити Наркомгіраці в 2 ти
жневий термін переглянути й наді
слати на затвердження раніш видані 
декрети й постанови так загально
республіканські, як і місцеві, які тор
каються всіляких пільг для безробіт
них (комунальних, правових і т. ин.) 
в бік їх поширення.

8. Перевести скрізь широку грома
дянську кампанію допомоги безробіт
ним, рівночасно оподатковуючи не
працюючий елемент, доручивши Нар- 
компраці в тижневий термін надіслати 
на затвердження Президії ВУЦВК кон
кретний план та інструкцію переве
дення кампанії.

9. Зважаючи на велику кількість 
безробітних жінок, підлітків—зобо
в'язати Наркомпраці звернути особ
ливу увагу на використування безро
бітних жінок через організацію ко
лективів, трудових артілів, а також 
дитячих будинків, яселі. т. ин. спільно 
е відповідними органами. ІІ|о сто
сується до підлітків, закріпити сталий 
відсоток броні за підлітками на під
приємствах і. як-шо є кошти, викори- 
стувати підлітків по-над броню.

риод должны быть положены в основу 
всех мероприятий по борьбе с безра
ботицей.

3. Обязать Наркомтруд вести реши
тельную борьбу с действиями искус
ственного повышения безработицы, 
как, например, сверхурочные работы, 
совместительства в тех областях тру
да, где замечается безработица.

4. Призвать все пролетарские орга
низации к широкому развитию форм 
общественной помощи безработице.

5. Предложить Совнаркому на вто
рое полугодие произвести максималь
но-возможное ассигнование на борьбу 
с безработицей, путем организации 
широких общественных работ, для 
чего поручить НКТруду в 2-х недель
ный срок представить на утверждение 
Совнаркома конкретный план обще
ственных работ, согласовав таковой с 
Губисполкомами.

6. Предложить Губисполкомам найти 
дополнительные источники из местных 
средств для пополнения фонда по 
борьбе с безработицей.

7. Поручить НКТруду в 2-х недель
ный срок пересмотреть и представить 
на утверждение ранее изданные де
креты и постановления, как общерес
публиканские, так и местные, касаю
щиеся всех видов льгот безработным 
(коммунальных, правовых и проч.) в 
сторону их расширения.

8. Провести широкую обществен
ную повсеместную кампанию помощи 
безработным с применением единовре
менного обложения нетрудовых эле
ментов, поручив НКТруду в недельный 
срок представить на утверждение Пре
зидиума ВУЦИК'а конкректный план 
и инструкцию проведения кампании.

9. Учитывая большое количество 
безработных женщин, подростков— 
обязать НКТруд обратить особое вни
мание на использование безработных 
женщин путем организации коллекти
вов, трудовых артелей, а также дет
ских домов, ясель и проч., совместно 
с соответствующими органами. В от
ношении подростков закрепить уста
новленный процент брони за подрост
ками на предприятиях и, при наличии 
средств, использования подростков 
сверх брони.
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10. Зважаючи на переведення демо
білізації, надати пільги для вступу на 
роботу, до колективів, артілів і т. ин. 
товаришам, демобілізованим з Червоної 
Армії, в першу чергу тим, які довгий 
час були на фронтах.

11. Зважаючи на велике число 
безробітних інтелектуальної праці на 
Україні по містах (до 20.000 осіб), 
запропонувати НКПраці розробити, 
разом з відповідними організаціями, 
практичний план використування най- 
кваліфікованіших з них на селі, а для 
решти організувати артілі й това
риства ріжних фахів для робст.

12. Звернути увагу Союзного ЦВК 
та Раднаркому на потребу виділити 
спеціяльні кошти для УСРР на бо
ротьбу з безробіттям.

13. Запропонувати всім органам 
влади —Центральним і місцевим, а 
також і громадьским організаціям— 
всіма засобами допо.могати НКПраці в 
його боротьбі з безробіттям.

Харків, дня 17-го квітня 1024 р.

Голова Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого 

Комітету Петровський.
Секретар ВУЦВК Куценко.

10. Учитывая проведение демобили
зации, предоставить льготы как в по
ступлении на работу, так и вхож
дении в коллективы, артели и проч. 
товарищам, демобилизованным из Кра
сной Армии, в первую очередь,—про
бывшим долго на фронтах.

11. Учитывая наличие большого ко
личества безработных интеллектуаль
ного труда на Украине по городам 
(до 20.000 человек), предложить 
НКТруда разработать, вместе с соот- 
ствуюшими организациями, практиче
ский план использования наиболее 
квалифицированных из них на селе 
а для остальных организовать артели 
и товарищества различных специаль
ностей для работ.

12. Обратить внимание Союзного 
ЦИК‘а и Совнаркома на необходи
мость выделения специальных средств 
для УССР на борьбу с безработицей.

13. Предложить всем органам вла
сти—центральным и местным, а равно 
и общественным организациям,—ока 
зывать всемерное содействие НКТруду 
в его борьбе с безработицей.

Харьков. 17 апреля 1921 г.

Председатель Всеукраинского Цен 
трального Исполнительного

Комитета Петровский.

Секретарь ВУЦИК Куценко.

190. Про боротьбу з дитячою безпри
тульністю.

2-а Сесія ВУЦВК. заслухавши до
повідь про дитячу безпритульність, 
постановляє:

1. Уважати план, пропонованої до
помоги до 10 000 безпритульних дітей, 
за мінімальний і пропонувати Президії 
ВУЦВК вжити заходів в справі його 
поширення.

2. Звернути увагу Президії ВУЦВК 
на діяльність органів охорони дитинства 
НКОсвіти та НКЗдоров'я, Центральної 
Комісії Допомоги Дітям при ВУЦВК та 
Українського Червогого Хреста, вжив
ши заходів шо-до зміцнення їх 
роботи.

Звернути особливу увагу комітетів 
незаможніх селян, комітетів громад-

190. 0 борьбе с детской беспризорностью.

2-я Сессия ВУЦИК, заслушав до
клад о детской беспризорности,—п о- 
с т а н о в л я е т :

1. Считать план предложенной по 
моши до 10.000 беспризорных детей 
минимальным и предложить Прези
диуму ВУЦИК'а принять меры к его 
расширению.

2. Обратить внимание Президиума 
ВУЦИК'а на деятельность органов 
охраны детства НК Проса и НКЗдрава, 
Центральной Комиссии Помоши детям 
при ВУЦИК'е и Украинского Черво
ного Хреста, приняв меры к укрепле
нию их работы.

Обратить особое внимание коми
тетов незаможных селян, комитетов
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ської допомоги та профорганізацій на 
потребу зміцнення їх робот в справі 
допомоги безпритульним дітям на
С с Л І .

3. Щоб зміцнити фінансові засоби 
організацій, які відають справою до
помоги дітям, для переведення наміче
них заходів, 2-а Сесія ВУЦВК п о с т а 
н о в л я є :

а) утворити на Україні Централь
ний Український Фонд ім. т. ЛЄНІНА 
для допомоги безпритульним дітям, 
розмір, порядок, складання та реалі
зації якого ухвалити Президії ВУЦВК;

б) прискорити переведення на Україні 
податку на одиноких на користь 
безпритульних дітей;

в) доручити НКФінові спільно з 
Ц.К Д. Д. розробити питання про 
подання ЦКДД нових регалій в дода
ток до тих, шо вже існують;

г) доручити Президії ВУЦВК негайно 
поставити перед ЦВК СРСР питання 
про організацію виграшної лотереї, 
щоб зміцнити кошти на фон ім т. 
Леніна для безпритульних дітей.

д) вважати за потрібне встановити 
дія допоміжних підприємств ЦКДД 
пільгове оподаткування держподат- 
ками,

еі забезпечити за дитустановами в 
першу чергу покриття кредитів нарівні 
з виплатою зарплатні.

4. З метою здешевлення організації 
та утримання зазначених установ для 
безпритульних дітей, 2-а Сесія ВУЦВК 
п о с т а н о в л я є :

а) запропонувати Раднаркомові тер
міново обміркувати питання про на
дання ЦКДД радгоспів для організації 
дитячих сільсько-господарських коло
ній.

б) Запропонувати НКЗемові встано
вити для дитустанов безплатність 
агрономічної допомоги.

в) Вважати за потрібне залучити 
дитячі сільсько-господарські колонії до 
числа господарств, які одержуютьпіль- 
говий сільсько-господарський кредит.

гї Доручити НКФінові розробти 
питання про звільнення дитячих 
сільської осподарських колоній від 
внесків єдиного сільсько господарського 
податку.

общественной взаимопомощи и проф
организаций на необходимость усиле
ния их работы по помощи беспризор
ным детям на селе.

3. В целях усиления финансовых 
средств организаций, ведающих делом 
помощи детям, для проведения наме
ченных мероприятий, 2-ая Сессия 
ВУЦИК.а п о с т а н о в л я е т :

а) создать на Украине Централь
ный Украинский фонд им. т. ЛЕНИНА 
для помоши беспризорным детям, раз
мер, порядок составления и реализа
ции которого определить Президиуму 
ВУЦИК'а;

б) ускорить проведение на Украине 
налога на одиноких в пользу беспри
зорных детей;

в) поручить НКФину, совместно с 
ЦКПД разработать вопрос о предста
влении ЦКПД новых регалий в допол
нение к уже существующим:

г) поручить Президиуму ВУЦИК‘а 
в срочном порядке поставить перед 
ЦИК ССР вопрос об организации 
выигрышной лоттереи, в целях усиле
ния средств в фонд им. т. ЛЕНИНА 
для беспризорных детей;

д) считать необходимым установле 
ние для подсобных предприятий ЦКПД 
льготного обложения госналогами;

е) обеспечить за детучреждениями 
первоочередность покрытия кредитов 
наравне с выплатой зарплаты.

4. В целях удешевления организации 
и содержания намеченных учреждений 
для беспризорных детей, 2-я Сессия 
ВУЦИК'а п о с т а н о в л я е т :

а) Предложить Совнакому в сроч
ном порядке обсудить вопрос о предо
ставлении ЦКПД совхозов для орга
низации детских сельско-хозяйствен
ных колоний.

б) Предложить НКЗему установить 
для детучреждений бесплатность агро
номической помоши.

в) Считать необходимым включение 
детских сельско-хоз. колоний в число 
хозяйств, получающих льготный сель
ско-хоз. кредит.

г) Поручить НКФину разработать 
вопрос об освобождении детских 
сельско-хоз. колоний от уплаты еди
ного сельско-хоз. налога.
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д) Запропонувати Виконкомам вжи
ти заходів шо до прикріплення дрібних 
майстерень до трудових будинків для 
підлітків, рівночасно кредитуючи до
поміжні підприємства та полегшуючи 
збут виробів, які на них виробляються. 
Запропонувати Виконкомам надати 
пільгу шо-до плати за комунальні 
послуги дитустанов.

е) Запропонувати Раднаркомові роз
глянути питання про звільнення до
поміжних підприємств дитустанов від 
державних і місцевих податків.

ж) Вважаючи за потрібне встановити 
переважне право дитустанов на оренду 
садків, городів і т. ин.

з) Запропонувати місцевим Викон
комам під час літньої ремонтової 
кампанії звернути особливу увагу на 
переведення ремонту по дитустановах 
в першу чергу.

5. Друга Сесія ВУЦВК вважає, шо 
одним із заходів шо-до боротьби з 
дитячою безпритульністю є реевакуа
ція на батьківщину дітей, які мають 
в цьому потребу.

Щоб як найшвидче та економічно 
перевести цей захід в життя, 2 а 
Сесія ВУЦВК постановляє:

а) продовжувати повертання дітей 
до батьків, які зараз мешкають по-за 
межами УСРР у 24 році, рівночасно 
переводячи повернення дітей в межах 
УСРР.

б) Запропонувати місцевим Викон
комам передбачити витрати по рее
вакуації в 4 кварталі місцевого бюд
жету.

в) Порушити питання про встанов
лення пільгового тарифу на рееваку- 
рованих дітей і персоналу, який 
супроводе їх, в розмірі 25% вартости 
залізничого тарифу.

г) Як-шо не буде змоги реева- 
кувати з меж УСРР всіх дітей, які 
мають в цьому потребу, запропонува
ти Президії ВУЦВК клопотати перед 
Союзним Центром про додаткове асиг
нування по кошторису Центральної 
Комісії Допомоги Дітям при ВУЦВК 
коштів на утримання дітей, шо за
лишаються.

д) Предложить Исполкомам принять 
меры к прикреплению мелких мастер
ских к трудовым домам для подрост
ков. одновременно кредитуя подсоб 
ные предприятия и облегчив сбыт 
вырабатываемых в них изделий. Пред- 
ложитьИсполкомам предоставить льгот
ную оплату коммунальных услуг дет- 
учреждениям.

е) Предложить Совнаркому рассмо
треть вопросов освобождении подсоб
ных предприятий детучреждений от 
оплаты государственных и местных 
налогов.

ж) Считать необходимым устано
вить преимущественное право дет
учреждений на аренду садов, огоро
дов и т. п.

з) Предложить местным Исполкомам 
во время летней ремонтной кампании 
обратить особое внимание на перво
очередность производства ремонта в 
детучреждениях.

5. Вторая Сессия ВУЦИЮа считает, 
что одним из мероприятий по борьбе 
с детской беспризорностью является 
реэвакуация на родину детей, нужда
ющихся 8 ЭТОМ.

В целях быстрейшего и экономиче
ского проведения этого мероприятия 
в жизнь,—2-ая Сессия ВУЦИЮа по
с т а н о в л я е т :

а) Продолжать возвращение детей 
родителям, находящимся вне пределов 
УССР в 1924 г., одновременно про
водя возвращение детей внутри 
УССР.

б) Предложить местным Исполкомам 
предусмотреть расходы по реэвакуа
ции в 4-м квартале местного бюджета.

в) Возбудить вопрос об установле
нии льготного тарифа на реэвакуиру
емых детей и сопровождающего пер
сонала в размере 25% стоимости 
ж. д. тарифа.

г) В случае невозможности реэва
куации всех детей, нуждающихся в 
этом, из пределов УССР, предложить 
Президиуму ВУЦИК’а ходатайство
вать перед Союзным центром о до
полнительной ассигновке по смете 
Центральной Комиссии Помощи Детям 
при ВУЦИК‘е средств на содержание 
отстающихся детей.

500
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Ь. Зобов'язати органи НКОсвіти, 
НКЗдоров'я, ЦКПомдіта та УЧХ до 
періодичної звітности про проблену 
роботу в справі боротьби з дитячою 
безпритульністю так в пресі, як і на 
всіх, шо відбуваються, з'їздах.

7. Доручити Президії ВУЦВК відіме- 
ни Сесії звернутися з відозвою до 
всієї людности України, зазначивши 
потребу широкої громадської допомо
ги в справі рятунку та поліпшення 
становиша безпритульних дітей.

Харків, дня 17 квітня 1924 р.

Голова Всеукраїнського Центрального
Виконавчого Комітету Нетробськніі.

Секретар ВУЦВК Куценко.

6. Обязать органы НКПроса^ 
НКЗдрава, УЦКПомдета и УЧХ к пе
риодической отчетности о проделан
ной работе в деле борьбы с детской 
беспризорностью как в прессе, так и 
на всех происходящих с'ездах.

7. Поручить Президиуму ВУЦИЮа 
от имени Сессии обратиться с воззва
нием ко всему населению Украины с 
указанием на необходимость широкой 
общественной помощи делу спасения 
и улучшения положения беспризорных 
детей.

Харьков. 17 апреля 1924 года.

Председатель Всеукраинского
Центрального Исполнительного

Комитета Петровский.

Секретарь ВУЦИК Луценко.
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