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ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ

№ 1

РОБІТНИЧО - СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ
О Ф І Ц І Й Н Е  В И Д А Н Н Я

НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ юстиції ]^29 р
В І Д Д І Л  Д Р У Г И Й 17 С І Ч Н Я

ЗМІСТ СОДЕРЖАНИЕ

Постанова Наркомсоцзабезу УСРР і Постановление Наркомсообеса УССР 
Центральної Опікунчої Ради при и Центрального Опекунского Совета 

НКСЗ УСРР. при НКСО УССР.

( 2 7  листопада 1928 р.)
1. Інструкція про опіку, піклувательство та 

засиьовлення.

(27 ноября 1928 г.)
1. Инструкция об опеке, попечительстве и 

усыновлении.

ПОСТАНОВА
НАРКОМСОЦЗАБЕЗУ УСРР I ЦЕНТРАЛЬНО! 

ОПІКУНЧОТ РАДИ ПРИ НКСЗ УСРР.
1. Інструкція про опту, піклувательство та 

засвновлення.
Підстава: п. „вт арт. 6-го „Загаль
ного положення про народні коміса- 
ріяти УСРР- (36. Уз. УСРР 1924 р., 
№ 43, арт. 273) та відповідно до 
арт. арт. 50 і 51 Кодексу Законів 
про родину, опіку, подружжя та акти 
громадянського стану (36. Уз УСРР 
1926 р,, № 67—69, арт. 440) і арт, 6 
постанови ВУЦВК і РИК УСРР з 4 
.итня 1928 р. „Про зміни в чинному 
законодавстві УСРР у звязку з ви
данням нових положень про сільські 
ради, про селищні ради, про міські 
ради та про районові з’їзди рад і 
районові виконавчі комітети" (36. Уз. 

' УСРР 1928 р., № 17, арт. 152).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРНОМСООБЕСА УССР И ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ОПЕКУНСКОГО СОВЕТА ПРИ НКСО УССР.
1. Инструкция об опеке, попечительстве И 

усыновлении.
Основание: п. „в" ст. 6-й „Общего 
положения о народных комиссариа
тах УССР' (Сб. Уз. УССР 1924 г.. 
№ 43, ст. 273) и в соответствии со 
ст. ст. 50 и 51 Кодекса Законов о 
семье, опеке, браке и об актах граж
данского состояния" (Сб. Уз. УССР 
1926 г„ Л§ 67—69, ст. 440) и ст. 6 
постановления ВУЦИК и СИ К УССР 
от 4 июля 1928 г. „Об изменениях в 
действующем законодательстве УССР 
в связи с изданием новых положений 
о сельских советах, о поселковых со
ветах, о городских советах и о рай
онных с'ездах советов и районных 
исполнительных комитетах" (36. Уз.

УСРР 1928 г., № 17, ст. 152).
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П о д і л  І.
Права й обов'язки місцевих органів опіки.

А. Засади.
1. Органи, що на них, за арт. 50 Кодексу 

Законів шро .родину, опіку, подружжя та 
акти громадянського стану, тжладеію брата 
участь в откуігчнх радах, призначають \\о 
оійкупчої ради крім свого постійіюго пред- 
сга ічпгка ще й заступника йому.

У'В аг а 1. Покладання на одну й 
ту саму особу представшщтва їв онікун- 
чій раді більш як від одного органу не 
припускається.

У в а г а  2. Коли в районах нема ін
спекторів освіти й охорони здоров'я-, вц- 
поіїідігі окрінснеістури освіти й охоропи 
здоров’я делегують, за спеціяльною їх 
постановою, як своїх представників в ра
доновій опікуіпгій раді, робітників райоиу 
(л’карн, завідувача школою, вчителя 
тощо).

У в а г а  3. Заступники членів олікуп- 
- чої ради мажуть брати участь у всіх за

сіданнях соікунчої ради з правом дорад
чого голосу, а ісо.тн па засіданні онікунчої 
ради нема її члена, заступник відсутпього 
члена онікунчої ради бере участь у засі
данні опіку нчої ради з уттьшга голо
сом.

У в а г а  4. В разі незгоди між окру- 
повою інспектурою соціяльпого забезпе
чення й райвиконкомом про кандидата на 
голову раііоиової опіку пчої ради остаточ
не развязаїшя цього питання переносить
ся до округового виконавчого комітету.
2. Опікунці ради, що їх утворено за арт. 

60 Кодексу Законів про родину, опіку, по
дружжя та акти громадянського стану при 
окрутових інспектурах соціального забезпе
чення та при райоповпх виконавчих коміте
тах, масних штатів пе мають і їх обслуго
вує апарат, що його виділяють для того ті 
установи, що при них вони є.

3. Засідання оггікунчої ради відбуваються 
в міру погреби, проте найменш - двічі па-
мгісдць.

4. Порядок денний засідання складає го
лова опікунчої ради й надсилає до*членів її 
за 3 дні перед засіданням.

Р а з д е л  І.
Права и обязанности месте* '* органов опеки.

А. Общие псіс- і^ия.
1. Органы, яа коих согласно сг. 50 Ко

декса Законов о семье, опеке, браке и об 
актах гражданского состояния возложено 
участие в опекунских советах, назначают в 
опекунский совет, кроме своего постоянного 
представителя, также и его заместителя.

П р и м е ч а н и е  1. Возложение на 
одпо и то жо лицо представительства в 
опекунском совете больше чем от одного 
органа не допускается.

П р и м е ч а н и е  2. При отсутствии в 
районах инспекторов просвещения и

здравоохранения, соответствующие окрнн- 
снектуры просвещения и здравоохранения 
специальным постановлением делеги
руют, в качестве своих -представителей 
в районном опекунском совете, 'работни
ков района (врача, заведующего школой, 
учителя и т. п.).

П р и м е ч а н и е  3. Заместители чле
нов опекунского совета могут принимать 
участие ію всех заседаниях опекунского 
совета с правом совещательного го.тоса, 
а при отсутствии члена опекунского со
вета на заседании последнего, замести
тель отсутствующего члена опекунского 
совета принимает участив в заседании 
опекунского совета с решающим голосом.

П р и м е ч а н и е  4. В случае разногла
сия между' окружной ипгегюктурой соци
ального обеспечения и райисполкомом о 
кандидате в представители районного 
опекунского совета, окончательное раз
решение этого вопроса переносится в 
окружной исполнительный комитет.
2. Опекунские советы, учрежденные в 

порядке ст. 50 Кодекса Закопав о семье, 
опеке, браке и об аистах гражданского состоя
ния, при окружных инспектурах социаль
ного обеспечения и прн районных исполни
тельных комитетах, своих штатов не имеют 
и обслуживаются аппаратом, выделяемым 
для этого теми учреждениям:), при коих они 
состоят.

3. Заседания опекунского совета происхо
дят по мере надобности, но но менее 2-х раз 
в месяц.

4. Повестка заседания составляется пред
седателем опекунского совета и посылается 
членам его за 3 дня до заседания.
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Арт. 1 Ст. 1М 1

5. Справи, що їх ставлять члени опкуп- 
чої ради ага їі розгляд, члени опгкуячої ра
ди подають ' «і з ніш за 4 ані перед засі
данням опікунЧт рЭДИ.

У в а г а .  Оеббжво термінові сіі))ави 
можна ставити і іїх іюзглядає опікуіпа 
рада не додержуючи реченця, зазначеного 
в арт. 5-м)' цієї інструкції.

6. Справи й окремі іштаїпія в опікунчнх 
разах підготовляє апарат, що обслуговує 
опікупчі ради, а так само й окремі члени 
опікунчої ради з доручення її або її голови.

7. Засідання ошкуняої ради вважається 
за дійсне, коли на них є найменш 3 члени 
(в тому числі патова або заступник голови) 
опікунчої ради.

8. В кожній спікші, що її рсзвязуєтьсн 
на засіданні опікунчої ради, призначається 
доповідача.

9. Кожному заоіданпю опікунчої ради ве
деться протокол; у протокаті обов’язково 
зазначається:

1) час початку й кінця засідання;
2) список членів, що брали участь, а так 

само тгдсутніх «на засіданні;
3) короткий зміст розвязаних сп|)ав та 

ухвалених з приводу їх постанов.
10. Уся справи й окремі питання, що їх 

розглядається на засіданнях опікунчої ради, 
розвязується звичайною більшістю голосів

У в а г а .  Члени опікунчої ради, що не 
годяться з тими чи інтими постановами 
опікупчої ради, мають право листовно 
заявити окремі)' думку; її додається до 
пртоюхту даного заюідашя опікунпої іради.

11. В кожній ошкуіггій справі, що її роз
глядає опкунча 'рада, а так само сільська й 
селищні ради, якій слід, ухвалюється моти
вовану постанову; копію її надсилається 
заінтересованій осой.

12. Постанови опікунчої ради надсилаєть
ся для (виконання до установ і осіб, на яких 
оиікунча рада поклала те чи інше завдання.

13. На заеданиях опікунчої ради, з до
зволу її іхоови, можуть бути й не члени 
<яін\ичої ради, йм. за постановою откшчої

5. Вопросы, вносимые членами опекунского 
совета иаіраесхоароние последнего, представ
ляются ими не .позже, как за 4 для до засе
дания опекунского совета.

П р и м е т а н  и о. Особо срочные" вопро
сы могут быть «несены и рассмотрены 
опекунским советом без соблюдения С|ЮКа, 
указанного в ст. 5-й настоящей ппст- 
рукцїи.
6. Дела л отдельные вопросы в опекун

ских советах подготавливаются аппаратом, 
обслуживающим опекунский совет, а также 
отдельными членами опекунского совета по 
поручению пчоледвегои.інего председателя.

7. Заседания опекунского совета считаются 
действительными при наличии в пих не «ме
нее Зчх членов <® том числе председателя или 
заместителя председателя ' опекунского со
вела).

8. По каждому вопросу, рассматриваемому 
па заседают опекунского совета, назна
чается докладчик.

9. Каждое заседание опекунского совета 
протоколируется; в протоколе обязательно 
отмечается:

1) і время начала и конца заседания;
2) список членов, принимавших участие, 

а также отсутствовавших в заседай юг;
3) краткое содержание рассмотренных во

просов и вынесенных но ним постановлений.
10. Все дела и отдельные вопросы, рас

сматриваемые па'заседаннях опекунского со
вета, разрешаются простым болыншетвом 
голосов.

П р и м е ч а н и е .  Члены опекунского 
совета, несогласные с теми или иными 
поетатавлешшмн опекунского совета, 
имеют право заявить особое мнение в пись
менной форме, каковое прилагается к про
токолу данного заседания ппекупского 
совета.
11. По каждому опекунскому делу, рас

сматриваемому опекунским советом, а также 
сельскими и поселковыми советами, по при
паял ежноеггл, выносится мотивированное по
становление, копия коего посылается заинте
ресованному лицу.

12. Постановления опекунского совета 
посылаются для исполнения учреждениям п 
лицам, <на коих опекунским советом.возложе- 
нс то пли иное задание.

13. На заседаниях опекунского совета, с 
разрешения ого председателя, могут присут
ствовать и не члены опекунского совета, три
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ради, можна надавати право дорадчого го
лосу.

14. Протоколи засідань ошунчої ради і 
всі постанови, обіжники й інструкції, що 
їх ухвалено на засіданнях ради, шдііисують 
голова й секретар опікунчої ради.

У в а г а .  Протоколи засідань опіку нчої 
ради протягом 7 день від дня засідання 
'надсилається до установ, що мають своїх 
представників <в опікунчій 'раді.

За тих випадав, коли згаданих уста
нов вела в місці осідку опік у нчої рада, 
«протоколи засідань ради аадшаеться до 
відповідних членів опі ку нчої ради, що 6 
представниками згаданих установ.

15. Свої постапови опікунча рада може 
переглянути лише коли є знову виявлені 
обставини, що мають істотне значіння для 
правильного розвівання даної оправи.

16. Всю робот)' щодо здійснення опіки, 
шкдуївательства й заоииовлешія опікунці 
ради провадять:

1) над недолітками до 4-х років та над 
душевно-хворими й недоум ними — через 
органи охорони здоров’я;

2) над недолітками від 4-х років до 18-ти 
рок.—через органи народньої освіти;

3) за всіх інших випадків—через органи 
соціального забезпечення.

У в а г а .  Опікуні ради мають право 
за окремих випадав провадити роботу 
що-до опі гаг й ії:к.тувател ьс-тва та заси- 
давлеаня й не через зазначені в цьому 
артикул органи.

Б. Сільради.
17. Сільради, як органи опіки, піклува- 

тельегва й засиповлення на селі (п. «з» 
арг. 50 'Кодекс)' Законів про родину, опіку, 
подружжя та акти громадянського стану 
(36. Уз. УСРР 1928 р., У* 17, арг. 152), 
поширюють свою діяльність на території 
свого села.

18. Де; відання охгьських рад в галузі опі
ки. тклувательства й заскиовлення нало
жить:

1) виявляти осіб й майно, що підлягають 
ге арт. арт. 56 і 68 Кодексу Законів лр«>

этом последам по постановлению опекун
ского совета может быть предоставлено пра
во совещательного голоса.

14. Протоколы засодажий опекунского со
вета, а также все постановления, циркуляры 
и инструкции, принятые па заседаниях по
следнего, подписываются председателем и 
секретарем опекунского совета.

П р и м е ч а н и е .  Протоколы засоданнй 
опекунского совета посылаются в 7-ми- 
дшевный срок со дня заседания учрежде
ниям, кои имеют своих представителей в 
опекунском совете.

В тех случаях, когда указанные учреж
дения не находятся в месте пребывания 
опекунского совета, протоколы заседаний 
последнего посылаются соответствующим 
членам опекунского совета, состоящим 

«представителями указанных учреждений.
15. Постановления свои опекунский совет 

может пересмотреть лишь при наличии вновь 
открывшихся обстоятельств, имеющих су
щественное значение для правил иного разре
шения данного дела.

16. Всю работу по осуществлению опеки, 
попечительства и усыновления опекунские 
:овсты проводят:

1) над несовершеннолетними до 4-х лет 
и над душевно-больными и слабоумными— 
через органы здравоохранения;

2) над весоввршешоїетвими от 4-х до 
18-оти лет—через органы народного просве
щения;

3) во всех остальных случаях—через 
органы социального обеспечения.

Пір им е чан и е. Опекунские советы 
имеют право в отдельных случаях прово
дить работу по опеке, попечительству и 
усыновлению и не через указанные в на
стоящей статье органы.

Б. Сельсоветы.
17. Сельсоветы, как органы опеки, попе

чительства и усыновления на селе (п. «в» 
сг. 50 Кодекса Законов о семье, опеке, браке 
и об актах гражданского состояния), распро
страняют свою деятельность на территорию 
своего села <36. ,Уо. УОРР 1928 г., № 17, 
ст. 152).

18. К ведению сельских совете© в области 
опеки, попечительства и усыновления отно
сится:

1) выявление лиц и имущества, подлежа
щих на основании ст. ст. 56 и 68 Кодекса
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родину, ошву, подружжя та акти грома- 
дясьвого стану — отці й поуеатоль- 
сгву;

2) иастансшювати й зносити опіку та пік- 
лувательство;

3) настановляти й звільнювати опікунів 
і шилувато®*;

4) наглядати, щоб опікуни й пнйіуватвлі 
викопували покладеш на іпіх обов'язки що
до опіки й пікдувательства та контролюва
ти їхню діяльність;

5) перевіряти майно осіб, що е під опі
кою, а також повіряти й затверджувати 
ввіти опікуй':® і ліклувателтв;

6) даиш висновки оуїшге органам у 
випадках та за порядком, передбаченим Ко- 
пенсом Законів про родину, опіку, подружжя 
та акта громадянського сталу;

7) судовно боронити, інтереси підопічних 
осіб;

8) розвязуватн спори між батьками в 
справах виховання та майнових інтересів 
недолітніх дітей;

9) встановляти прізвища недолітків за 
арт. 13 Кодексу Законів про родину, опіку, 
подружжя та акти громадянського етапу;

10) розглядати оправи про заешговлеііпя;
11) викопувати (інші функції в галузі опі

ки, ігіклувательотва й засяновлошм, що 
покладені Кодексом Законів про родину*, опі
ку, подружжя та акти громадянського стану 
на місцеві опікупчі установи (або опіку пчі 
органи).

Б. Селищні Ради.

19. Селищні ради, як органи опіки, шіс- 
луватеїьства 8 заснповленгої в селищах 
міського типу, фабрлчпо-заводськнх то-що, 
то по є районові центри (п. <в> арт. 50 Ко
дексу Законів про родину, опіку, подружжя 
та акта громадянського стану), поширю
ють свою діяльність на територію обслуго
вуваного від пях селища.

20. До відання селищних рад нерайоиово- 
го центру у галузі <яшш, піклувательства й 
васяяовлонвя на території района їх діяль
ності ватажать функції, перелічені в арт. 
18 о$сї інструкції.

Законов о семье, опеке, браке н об актах 
граждапского состояния—опеке и попечи
тельству;

2) установление и снятие ооіеки и попе
чительства;

3) назначение и увольнение опекунов п 
попечителей;

4) надзор за осуществленном опекунами 
и попечителями возложенных на них обязан

ностей по опеке и попечительству и контроль
их деятельности;

5) проверка имущества лид, состоящих 
под опекой, а такжо проверка и утверждение 
отчетов опекунов и попечителей;

6) дача заключений судебным органам в 
случаях и порядке, предусмотренных Ко
дексам Законов о семье, онеко, браке и об 
актах гражданского состояния;

7) судебная защита инто]>есов лиц, состо
ящих под опекой;

8) разрешение разногласий между роди
телями по вопросам івоешітатгая и имущест
венных интересов несовершеннолетних де
тей;

9) определение фамилий несовершенно
летних в порядке ст. 13 Кодекса Закоіюв о 
семье, опоке, браке и об актах гражданского 
состояния;

10) рассмотрение дел об усыповлопии;
11) выполнение иных функций в области 

опека!, попечительства и усыновления, воз- 
ложоипых Кодексом Законов о семье, опеке, 
браке и об актах гражданского состояния па 
местные опекунские учреждения (или опе
кунские органы).

В. Поселковые советы.

19. Поселковые советы, как органы опеки, 
попечительства и усыновления в поселениях 
городского тина, фабрично-заводских и т. п. 
нос атониях, по явл яющихся районными 
центрами (и. «в» ст. 50 Кодекса Законов 
о семье, опеке, браке и ей актах граяедзн- 
ского состояния), распространяют свою дея
тельность на территорию обслуживаемого 
имя поселении.

20. К веденню поселковых советов пора
йонного центра в области опеки, попечитель
ства я усыновления на территории района 
их деятельности относятся функции, пере- 
чвелештые в ст. 18 'настоящей инструкции.

Б
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Г. Районові опікунчі ради.
21..Опікупчі ради при райвиконкомах по

ширюють свою діяльність на територію 
свого райоїгу.

22. На районові опікун чі ради по
кладається:

1) здійснювати ш торіиорії районового 
центру (нільського типу) опікунці функ
ції, перелічені в арт. 18 цієї інструкції;

2) подавати до президії районового вико
навчого кшітоту ічюєктн заході® щодо ке- 
рівшпсгва роботою в цариігі опіки Й піклу- 
вательства сільських, гплшшш і міських 
рад. що є па території району;

3) розглядати, за скаргами заппересова- 
ішх установ та ос:б, постанови сільських, 
селпшнпх і міських рад у справах опіки й 
пікиугательстпа та за належних випадків 
удаватися з поданням до президії райвикон
кому про скасування або зміну зазначених 
постанов;

4) брати участь у різних комісіях у спра
вах опіки і шклувательства;

5) подавати до ок рутових опікуючих рад 
дані про стан опіки Й тгіклугвательства ® 
районі.

Д. Округові опіиунчі ради.
23. Олкунчі ради при округових інспек

турах соціального забезпечення поширюють 
свою діяльність на Т€рИТО|ПЮ своєї округи.

24. На округові опікупчі ради покла
дається:

1) здійснювати на території округового 
центру онікуеті функції, перелічені в арт. 
18 цієї інструкції.

2) безпосередньо керувати в межах чии- 
шіх законів, інструкцій Наркомсоцзабезу 
УСРР іі Центральної Опікунчої Ради роботою 
районових опікупчих рад і наглядати їх 
діяльність, а так само подавати до президії 
округового виконавчого шмітету ПрОЄКТІІ 
заходів щодо корзитцтва. горщкам, лород- 
бачоїшм арт. арт. 28-30 цієї інструкції, ро
ботою міської ради округового центру та 
сільських і селищітх рад, що є на території 
округи, в гаї у зі опіки й птклувато.тьства;

3) розглядати, їмсувати або змінювати 
порядком ігаг.іаду та за скаргами заінтере- 
сованих установ 'і осіб поста нови ра йонових

Г. Районные опекунские советы.

21. Опекунские советы при райжяюлко- 
мах распространяют свою деятелыюсть на 
территорию своего уіайона.

22. На районные опеку нсыге советы воз
лагается:

1) осуществление ш территоріги райоино- 
го центра (посольского тина) опекунских 
функций, перечисленных ® ст. 18 настоя
щей инструкции;

2) представление в президиум районного 
иегюлшггелыюго комитета проектов мефо- 
нрпягий по руководству работой в области 
опеки и попечительства сельских, поселко
вых и городских советов, находящихся на 
территории района;

3) рассмотрение по жалобам заинтересо
ванных учреждений и лиц постановлений по 
делам опеки и попечительства сельских, по
селковых и городе існх советов и продегаше- 
нгие, « подлежащих случаях, и президиум 
райисполкома об отмоно пли изменении ука
занных постановлений;

4) участие в разных комиссиях по делам 
опеки и попечительства;

5) представление окружным опекунским 
советам данных о состошшя отеки и попе- 
чительсъЕа в районе.

Д. Окружные опекунские советы.
2-3. Опекунские советы при окружных ин

спектурах социального обеспечения распрост
раняют свою деятельность ига территорию 
своего округа.

24. На окружные опекунские советы воз
лагается:

1) осуществление на территории окруж- 
ігого центра опекунских функций, перечне - 
ленных в ст. 18 настоящей инструкции;

2) непосредственное руководство в пре
делах действующих законов, инструкций 
Наркомсообеса УССР и Центрального Опекун
ского Совета работой районных опекунских 
советов и надзор за юс деятельностью, а так
же представление в президиум окружного 
ісоіюінігге.1 ііпого комитета проектов меропри
ятий по руковостау в порядке, 'Продусмо- 
тренном ст. ст. 28—30 настоящей инструк
ции, работою ® оагаоти опеки и попечитель- 
етва городского совета окружного цоіггра и 
состоящих на территория округа сельских 
и поселковых советов:

3) рассмотреігае, отмена или иаченеіше в 
порядке подзора и по жалобам заинтересо
ванных учреждений и ліга постановлений

в
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оп'Н)ітх рад, а так само, за наїежеих ви- 
яадкв, удаватися я поданням до президії 
акринкоякому про скачування або зміну по
станов місьшх рад округових центрів в 
сираош опіки і піклувательства;

4; Срати участь у різних комісіях їв спра
вах опіки й яі4слуватаїнства;

5) подавати до центральної оиікунчої ра
ди дані щю стан опіки й шклувательотва 
«в території окрити.

Е. Права та обов'язки голови опікунчої 
ради.

26. На голову опікунчої ради покладаєть
ся и дном дальність за правнлыгу постанову 
робот та за удержания відіювідннх узаки- 
нсш. в опікун тій раді.

26. До віїаігпя голови опікунчої ради на
ложить :

1) керувати роботою опіку нчої ради;

2) наглядати своєчасно і правильне за
провадженім в життя постанов опікунчої 
ради та давати потрібні накази и|м> їх вн- 
конаїши;

3) розглядати звіти нижчих опікуичих 
рад та полапати їх на затвер.лжеишг до віяцої 
опікунчої ради :

4) шіаіатп П ио.іяштн звіті опікунчої 
|«ця та дані П|ю стан оправи опіки й піклу- 
ватольства («. 5' арт. 22 та п. 5 арг. 
24 «цієї впґтрукщії) до вищої опікунчої 
ради:

Г>) бути па представника івід іншій опікуи- 
чої ради й зноситися в справах опікунчої 
ради так з вищою оиікунчою радою, як і з 
•іініптітстаїноиаоіи, органіаацйіми й особами:

6) призначати та скликати засідання очі- 
кунчої ради;

7) давати накази піц імен и опікунчої ра- 
«н за невідкладних 'випадків з тнім, щоб їх 
наступно затверджувала оп і купча рада.

У в а г а  1. Ко.ти нема голови опікуи- 
чої ради, преш іі обов’язки, що їх тюред- 
бачеий арт. арг. 26 і 26 цієї інструкції, 
покладається на особу, що його заступає.

У в а г а  2. За постановою опікупчої 
ради або з наказу її голови представил ц- 
тоо вії імени опікунчої ірадн. зокрема

районных опекунских советов, а также пред
ставление, л вдежааїшх случаях, в преди
диум окриоиол-кома об отмене или изменении 
постановлений городских советов окружных 
ценпров по делаїм оноки и попечительства;

4) растив а разных комиссиях по делам 
опеки и попечительства;

5) представление в центральный опекун
ский совет данных о состоянии опеки и по
печительства на территории округа.

Е. Права и обязанности председателя опе
кунского совета.

25. На председателя опекунского совета 
возлагается. ответственность за правил ьвую 
постановку работы н за соблюдение в опе
кунском совете соответствующих узаконе
ний.

26. К іведекию председателя опекунского 
совета относятся:

1) руководство работой опекунского со
вета;

2) наблюдение за овоов|>емв1шым и фа
мільним проведением в жизнь постановле
ний опекунского совета и дача необходимых 
распоряжений об их исполнении:

3) рассмотрение отчетов ишжестоящих 
опекунских советов и продставлешіе их на 
утвердждение 'вышестоящей» опекунского 
совета;

4) составление и представление отчетов 
опекунского совета и данных о состояли де
ла опеки и попечительства (п, 5 ст. 22 и 
п. 5 сг. 24 настоящей инструкции) в выше
стоящий опекунский совет;

5) представительство от имеїш опекунско
го совета и сношение но додам опекунского 
совета, как с вышестоящим опекунским -со
ветом, таї; и с -прочими учреждениями, орга
низациями и лицами;

6) назначение и созыв заседаний опекун
ского совета;

7) дача распоряжений от имени опекунс
кого совета .в случаях, иго терпящігх отлага
тельства. с последующим утверждоігнем их 
«щенгаовдч советом.

II р и м е ч а и и е 1. Яри отсутствии 
председателя шоку некого совета, права и 
обязанности, иредус.мот]нчшые ст. ст. 26 
и 26 настоящей инструкции, возлагаются 
па заменяющею его лицо.

П р и м о ч а  н и е 2. По пос пшовлелп.о 
опекунского совета или по }*аспоряжонию 
п]>едседателн последнего. ирецстаюггель-

7
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/участь у нарадах ложе бути поыадево 
* ва огареик чломв апжуотої рал або яа 
■ їх застузшктсів.

Ж. Нагляд і керівництво діяльністю о пі купчих 
ряд, сільських, селищних і міських рад у 

царині опіки й ліклувательства.

27. Безпосередній нагіад за діяньііісгіо 
округових ош*унчнх рад здійснюють Ней
трал ьяа Опіку нча Рада й округові інспекту
ри 'соціального забезпечення; за діяльністю 
районових опікунчих рад—округові опікунці 
роди, а пагляд за діяльністю сільських, се
лищних і ліськжх рад у галузі опіки й нік- 
луватмьстаа здійснює президія районош
і округових виконавчих комітетів, колу слід, 
через відповідні районові й округові опікун
ці рада.

У в а г а .  Районові опікунці ради в усіх 
справах опіки звертаються до належної 

\ окруювої опікунчої ради, а сільські, се- 
/ ілищні й міські ради—до районової або 

округової опікунчої ради, до якої слід.

. і 28. Щоб керувати й наглядати за діяль
ністю районових опікунчих рад, округові 
опікунці ради періодично розглядають по
рядком нагляду окремі опікунці справи 
районових опікунчих рад, а так само окремі 
протоколи ї х н і х  засідань, зажадавши від 
кожної районової опікунчої ради по дві-трн 
вправи та по три-чотири протокола протя
гом півріччя. Коли ж будуть виявлені хиби, 
округові опікунці ради дають належні віса- 
зівки. Крім того, округова опікупча рада 
перевіряє роботу районових опікунчих рад, 
викликавши голів районових опікунчих рад 
до округової опікунчої ради на доповідь про 
діяльність районових опікунчих рад та пе
регляданий зніти, іцо їх подають районові 
онїкурчіради.

1 »• .•«.

Крім зазначеного, керувати роботою ра
йонових опікунчих рад треба:

1) нказіївками щодо укладавші річних і 
квартальних планів роботи районових опі- 
кунчях рад та перевіркою їх виконання;

ство от нмеїи опекунского совета, в част
ности участие в совещаігиях, агожет быть-
возложено ва отдельных членов опекуошь 
го совета или на нх замести гелей.

Ж. Надзор и руководство деятельностью опе
кунских советов, сельских, поселковых и го
родских советов в области опеки и попечи

тельства.
27. Непосредственный надзор за деятель

ностью окружных опекунских советов осу
ществляется Центральным Омкуисвд Сове- 
том и окружными инспектурами социального 
обеспечения; за деятельностью районных 
опекунских советов—окружными опекуисын- 
ми советами, а надзор за деятельностью седь- 
(жи, поселковых и городских советов в об
ласти опели и попечительства осуществляет
ся президиумом районных и окружных мш- 
тгитольпых комитетов, по пришаддішіосгн. 
черта соответствующие районные и окруж
ные опекунские советы.

П р и м о ч а її и о. Райопиыо олекутгение 
советы по всем вопросам о:юкн обращают
ся в подлежащий окружной опекунский 
совет, а сельокие поселковые и городские- 
советы—в районный или окружной опе
кунский соэет, по принадлежности.
28. Для осуществления руководегиа в 

надзора за деятельностью районных опекун
ских советов, окружные опекунские сонеты 
(периодически рассматривают, в породно над
зора, отдельные опекунские дела районных 
опекунских советов, а также отдельные про- 
токолы их заседаний, путем истребовании от 
каждого районного он ек ріско го совета по- 
два-три дела и по три-четыре протокола в то
чение полугодия. В случае выявления н о ю -  
статков окружные опекунские советы дают 
надлежащие указания. К|юмс того, окружной 
опекунский совет проверяет работу районных 
опекунских советов путем вызова председа
телей районных опекунских советов в окруж
ной опекунский совет для доклада о деятель
ности районных опекунских советов, а также 
путом ироошра отчетов, (представляемых.
районными опекунскими советами.

Кроме указанного, руководство работой 
районных опекунски советов должно про- 
іюдлться пугем: ■

1) дачи указаний но составлению годовых 
и кварга-тьных планов работы районных 
опекунских советов и проверки их выполне
ния;
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2) іиановнм обслідом діяльпости районо- 
вих опікуіі'іих рад та інструктуванням їх 
на місці;

3) систематичним листовним інструкту
ванням і вказівками в процесі біжучої опе
ративної роботи поясненнями, відповідями 
■а запитання тощо в окремих питаннях 
онікунчої практики.

29. Ошкуірчі оправи, що їх одержують 
округові оігікуичі радої за арт. 28-м пгеї 
інструкції, потайно розглядають ради й по
вертають їх з вапоздінші вказівками, ко
лі такі е, до іішежіюї ірайоїююї ошкуячої 
ради.

30. Керівництво з боку районових і окру- 
гових виконавчих комітетів діяльністю сіль
ських, селищних і міських рад у галузі 
•піки й піклувательства прозадиться через 
районові Й округові опікуичі ради, за на
лежністю. з тим. що за цих випадків окру
гові й районові опікуючі ради застосовують 
етогобч кер^пш'іцтва, зазначені в арт. арт. 28 
і 29 цієї інструкції.

3. Порядок оскарження постанов органів 
опіки.

31. Скарги па постанови й розпоряджен
ня ожкунчих раї заінтересовані особи та 
утюга, за арт. аірт 77 і 103 Кодексу 
вакшів про родину, опіку .подружжя та 
а«гн громад готського стопу, подають до ви- 
щ»>ї оп.кунчої .ради через шисуігчу і>ацу, 
що її чшіюсті оскаржується. Ця опікун ча 
рп.ю повичюа счхгапу скаргу разом із спра
юю, якщо вона є, та з своїм виено?жом 
«ротягом 3 день надіслати до вищої опікую
чої раї*.

У в а г а  1. Скарги на постанови 
районових та окрутових опікуни их рад в 
опікунках справах районового або окру- 
говпго центру подається до президії відпо- 
вісіпих селщш або міських рад. до кого 
слід, а скарги, на постанови сільських, 
селищних і міських рад в оправах опіки 
й «клуватольстпа подається до президії 
відповідного вищого виконавчого комітету.

За обох випадків скаргу вдасться че
рев районову або округову опікуігчу раду, 
за іалеаавстю.

2) планового обследования деятельности 
районных опекунских советов и ішструкти- 
ровалня их на мосте;

3) систематического лнсьмешгого инструк
тирования и дачи в процессе тонущей опе
рационной работы указаний, .разделений, 
ответов на запросы и т. д. по отдельным во
просам опекунской практики.

29. Опекунские дела, поступающие ;в ок
ружные опекунские советы в порядке ст. 
28-й настоящей инструкции, немедленно 
рассматриваются последними н возвращают
ся с соответствующими указаниями, если 
такчжые имеются, в подлежащий райанпый 
опекунский совет.

30. Руководство со сторсчнл районных и 
окружных исполнительных комитетов дея
тельностью сельских, поселковых и городских 
советов в области опеки и попечительства 
проводится через районные и окружные опе
кунские советы, по принадлежности, при 
этом в этих случаях окружные и районные 
опекунские советы применяют способы руко
водства, указанные в ст. ст. 28 л 29 насто
ящей инструкции.

3. Порядок обжалования постановлений 
у' органов опеки.

31. Жалобы на постановления л распоря
жения опекунских советов подаются л по
рядке ст. ст. 77 и 103 Кодекса Законо» о 
семье, опеке, браке и об актах гражданскою 
состояния заинтересованными лицами и уч
реждениями в вышестоящий опекунский со
вет через опекунский совет, действия коего 
обжалуются. Означенный совет обязаи нодан- 
атую жалобу вместе с делом, если таловое 
имеется, и со своим заключенном отправить 
а З-.чвпевный срок в вышестоящий опекун
ский совет.

П р и м е ч а н и е  1. Жалобы па поста
новления районных и окружных опекунс
ких советов по опекунским делам район
ного или окружного цонтра подаются в 
президиум соответствующих поселковых 
плп городских советов, по принадлежности, 
а жалобы на постановления сельских, по
селковых .и городских советов по делам 
опеки и попечительства подаются в 'пре
зидиум соответствующего вышестоящего 
исполнительного комитета. В обоих случа
ях жалоба «сдается через районный или 
окружной опекунский совет, ло принад
лежности.

9



Арт. і Л і Ст. 1

У в а г а  2.* Постанов» сільських і се- 
•иицпн-х рад (пара&ояового центру) у 
справах засиновдевня оскаржується до 
президії 'радонового виконавчого комітету 
через райоиову опікуючу ралу, а постано
ви районовях сокувчих 'рад у слраівах 
засшювлення, що наложать до районозо- 
го центру, де є селищна рада, оскаржу
ються до цієї ради.

У в а г а  3. Коли буде подано скаргу 
на чинності ошкуігчої ради безпосередньо 
до вищої огакунчої (ради, то ця (рада по
тішна зазначену скаргу прийняти й одно
часно, в разі потреби, зажг.гати в'шювід- 
ігу_ оправу ®іц тієї опімунчої ірада, що 
її "чшмгості оскаржується.

32-. Оігакшча рада, що до цієї надійшла 
скарга на чігиності игижчої оттікуігюї ради, 
повинна, одержавши скаргу, п ай пізніш за 
2 тижні розглянути її й видати на иеї свою 
мотивовану постанову та надіслати її, ра
зом із справою, якщо її було одержано, до 
опіку іної ради, що її чинності були осжар- 
жені, а копію—особі або установі, що по
дали скаргу.

У ваг а. Заінтересованих осіб можна 
викликати дати 'ігояопешпі їв скарзі. Не
прибуття їх та івикліїк те принишк; роз
гляду скарги.

33. Підставою до скасування постанов 
опіку,нтих органів € зламаний або непра
вильне застосування чіппінх законів, ін
струкцій і наказів Наркомсоцзабезу УСРР та 
Центральної Опікунчої Ради при ньому, а 
так само явна яюдоціл шість тю суті виданої 
постанови в даній справі.

34. Розглядаючи скарги, 'вищий опікунчий 
«•ргап не обмежується розглядом лише при
над, зазішеїглх в тій, а розглядає іюрн> 
ісом нагляду всю справу но суті.

35. К"ли, |к>лгля іаючн скарги, опікунчий 
орган визнає за потрібне дати керівішчі 
пояснення іюикретвих питань опікунчої 
ирактшси, тісно звнзані із суттю розв’язу
ваної справи, то опікунчий орган повідомляє 
про зазначені титаиия вищий опікунчий 
орган для роз'яснення, а розвяэання ’спра-

II р п м о ч а її и е 2. Постановлений 
сельских и поселковых советов (порайон
ного центра) по делам усыновления обжа
луются в президиум районного исполни
тельного комитета через районный опекун
ский совет, а иосшговлоігия районных 
опекунских советов по делам усыновле
ния, относящимся а; районному цептру, 
рдо имеется поселковый совет, обжалуют
ся п этот последний.

П р и м о ч а в и в  3. И случае подачи 
жалобы на действия опекунского сенега 
непосредственно в вышестоящий опекун
ский совет, последний обязан указанную 
жалобу принять и одновременно, в случае 
ввдсбвош, затребовать от опекунского 
совета, ага действия коего принесена жа
лоба, соответствующее дело.
32. Опекунский совет, їв который посту

пила жалоба ш действия нижестоящего опе
кунского совета, обязан по позже 2-хше- 
делыпого срока со дня получения жалобы 
рассмотреть ее и ‘вынести по пей снос мо- 
■пинсровашюо постановление, каковое вме
сте с делом, если последнее было получено, 
отсылает (В опекунский совет, действия 1С«Н‘- 
го были обжалованы, а копию- лицу пли уч
реждению, додавшим жалобу.

При м е ч а :и и е. Заинтересованные ли
ца могут быть .вызваны для дачи обуче
ний по жалобе. Неприбытие их по вызову 
не приостанавливает рассмотрения жало-

33. Основанием для отмены постановле
ний опекунских органов является нарушение 
или неправильное применение действующих 
законов, инструкций и распоряжений Нар- 
комсообоса УСОР и Центрального Опекунско
го Совета яри пом, а также явная нецелесо
образность іньпіссеїгного постановления по 
данному делу, по существу.

34. При 'іисс-мот^іенни жалобы вышесто
ящий опекунский орган »с ограничивается 
рассмотрением .тишь поводов, указанных и 
пей, а рассматривает в порядке надзора нее 
дело, по существу.

35. Если при рассмотрении жалоб опекун
ский орган признает необходимым дать ру-
КОВ0ДЯЩИ0 ИСТОЛКОВаїГИЯ КОККІХУШМ.Х »*П|)0-
сов опекунской практики, тесло связанных с 
существом рассматриваемого дела, то опе
кунский орган сообщает об указанных воп|ю- 
сах чішиеетмицему опекунскому органу для
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ви відададае «до роз'ясненім від вищого оні- 
кунчого органу.

Якщо питання опікуячої оракгяки, що 
вишнин за (розгляду оправи, ію оведші па- 
стіл ши тіоно з суттю оправи, ЩО рОЗГЛЙ- 
яаеться, щоб до роз’яонвтм їх від вищого 
ояікупчого оргапу но ножна було-б правиль- 
но (хевязати таку справу, її ршвязуе ®ідпо- 
нідігнй оппсуидав орган загальним порядком, 
а і гро виниклі штанин ті иов'исмляе до 
Центральної Одагуичої Ради для загального 
П|ЮЯІ(КПОГО пояснення.

П о д і л  П.
А. Настановлення та знесення опіки й пінлу- 

вательства.
36. Заяви про ігастаиовлеіпія опіки й 

шкдуватольстна ткхиегьея до піоловідних 
чісцсшх опифпих органов за а|>т. 61 Ко
дексу Закон ги про іродапу, опіку, подружжя 
та акти гроиадиігського стану, а саме: в 
сільських місцевостях — до сільської ради, 
в селищах. ІІКЧК1ЙОІЮНОГО центру — до ‘се
лищної ради, в рай'Ліоном у центрі — до 
райолової оігікуігчої ради, а «в ^круговому 
центрі — до округової опікупчої ради.

Коли заява надійде до неналежного опі- 
куичого органу, то цей орган повинен, ке 
іюзглмаючп заяву іпо суті, надіслати її 'про
тягом 3-х доти, до відлов«іигого оппсуігчого 
органу, одночасно повідомивши про це зт- 
явняка.

У л а г а .  Діловодство щодо лііки. нік- 
луватолі/л-ва та зг.свповлоіпія, иіі.іновідно 
,ю § 63 «Перетку «мучені. з державно- 

• то гербовою «ї<»ру‘> (Дотаток 2 до статуту; 
про державний гербовий .лір), від оплати 
іербовнм увільнено, о івязку з чим органі! 
•явки при зносинах з громадянами в спра
вах опіки, ліклувате.іьства та засімтатои- 
ия, «о повинні стягати гербове.

37. Опіку настапоалосгм'л за оидаош, 
що їх нородбача»: арт. 57 Кодексу Заковін 
про родіигу, опіку, подружжя та акти гро
мадянського стану над усіма боз винятку 
недолііьамм, незалежно під того, чи є за
значені шцолітки місцевими народженцями 
чи «, та чн іюлодіють пошт майном, чи 
йога не маютг

раз'яонения, а іраоомотрешіо дела отклады
вает до раз'ясншпя вышестоящего онечош- 
ского оргааіа.

Бели же возникшие при рассмотрении дела 
вопросы опекунской практики «в связаны 
настолько тесно с существом рассматривае
мого дела, чтобы до раз'яонешія их вышесто- 
ящюї опекунским органам яешэможнго было 
бы’ правильно рассмотреть данное дело, то 
последнее рассматривается соответствующим 
опекунском органом -в общем порядке, а і. 
возіпікших вопросах сообщается Централь
ному Опекунскому Совету для общего руко
водящего раз'яоиекин.

Р а з д е л  И .
А. Установпенне и снятие опеки и попечи

тельства.
36. Заявления об устаношепш опеки и 

попечительства подаются в соетмлствующш- 
честные опекунские органы в порядке ст. 61 
Кодекса Законов о семье, опеке, браке лі об 
актах гражданского состояния, а именно: їв 

,сельских ЧЁТНОСТЯХ—в сельский совет-, в 
поселениях иерайсчшого центра—-в посел

ковый совет, в районном центре—в район- 
"ный опекунский совет, а в окружном цент
ре—в окружной опекунский совет.

В случае подачи заявления в іноподлсжа- 
ший опекунский орган, последний обязан, те 
рас сматывая заявления ш существу, на
править его в 3-щневный срок в соответ
ствующий опекунский орган, одновременно 
уведомляя об этом заявителя.

ІІІР Я 'V 0 4 а II и е. Дсшпрмшидстви НО 
опеке, попечительству I! усыновлению, в 
соответствии с § 63 «'Перечня ИЗ ЯТИЙ 'ПО 
государственному гербовому ссору» (При
ложение 2 к уставу о государственном 
готовом сборе), от оплаты гербовым сбо
ром освобождается, .в связи с чем органы 
опоки при сношениях с гражданами но де
лам опеки, 'попечительства н усыновления 
—ге]юовый сбор взимать но должны.

37. Опека в случаях, оредуумотрешіьіч с г. 
57 Кодекса Законов о семье, отеке и об ак
тах гражданского состояния, устанавлива
ется над іЕсеми без люключедшя тесоЕоршеп- 
нолетшімн, независимо от того, являются ли 
указанные аюхиюршеш юлетние 'местными 
уроженцами шя «ет и имеют ля они иму
щество. иди такового но имеют.
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Уїв а <га. Опіку над недолітгаж, що 
перебувають у дитяти будинках оргапів 
народпьої освіти, охорони здоров’я, комі
ції допомоги дітям тощо, інастаповлюеть- 
• я загальним порядком.

38. Розглядаючи справу про настановляй - 
іья опіки лад датою особою, як пал ікііхо- 
літком, оп і купчий орган, коли в особи, що 
про призначення опіки над нею надійшла 
..айва, нема документів, які-б свідчили про 
вік, ім’я й прізвища її, рсюгляд справи про 
настановлення опіки припиняє й вживає за
ходів, щоб одержати від відповідних органів 
ЯАГС'у або від інших установ і осіб потрі
бні документи, якщо па їх думку такі доку- 
меіпи зазначеш уставши і особи мають.

39. Коли не можиа одержати документ, в 
за арт. 38-м цієї інструкції, опікупчий орган 
направляє оправу про настановлення опіки 
лад даною особою до наложного ікіродш'ього 
суду за п. «а» арт. 224 Цивільного Проце
суального Кодексу УСРР для встановлення 
прізвища, іночи, часу народження й родин
ного стану особи, що за неї надійшла заява 
про настановлення опіки.

Одночасно з надісланням справи до суду, 
оінкунчий орган обов’язково повідомляє про 
лезмогу в іншій сіюсяб усташошти зазна
чені вище дані.

У в а г а .  До настановлення опіки за 
вштадздв, передбачених дим артикулом, 
опіку штий орлан вживає заходів щодо 
піклування про дану особу.
40. Коли народній суд встановить обста

вини, зазначені в арт. 39-му цієї ішггрук- 
щї, опікунчпй орган, одержавши від народ
нього суду копію його постанови разом з 
надісланою до нього оігікунчою справою, 
розглядає справу про настановлення над 
папою особою опіки, по суті.

41. Опіку’ над душевно-хвартопі та недо
ум іппги настшювлюеться коли оогікупчий ор
ган одержить акта відповідної комііоії в спра- 
*я огляду душевно-хворих і педоумнкх про те, 
що дану особу визнано за нодієздатну, неза
лежно івід того, чи вона є на чийомусь фак
тичному піклуванні (у лікарнях, установах 
то-то), чи ні.

П р и м е ч а н и е .  Опека над нешюр- 
шеірнолетнями, находящимися в детских, 
домах органов народного просвещения, 
здравоохранения, комиссий помощи детям 
и друг.—устанавливается в общем по
рядке.
38. При рассмотрении дел об установле

нии осеки над данным лицом, как над несо
вершеннолетним, опекунский орган, яри от
сутствии у липа, о назначении опоки над 
которым посту пило заявлена, документов, 
устанавливающих его возраст, имя и фами
лию, рассмотрение вопроса об установлении 
опеки приостанавливает н принимает меры 
к получению от соответствующих органов 
ЗАГС’а или от других учреждений и лиц не
обходимых документов, если таковые доку
менты «в указанных учреждениях и ляц мо
гут по 'Предположению находиться.
• 39. При невозможности получения доку
ментов, в порядко ст. 38 настоящей инструк
ции, опекунский орган направляет дело об 
установлении опоки над данным .лицом в под
лежащий народный суд, в порядке п. «а» ст. 
224 Гражоавского Процессуального Кодекса 
УССР для установления фамилия, имени, 
времени рождешга и семейного положения 
лица, о назначении опеки над которым пос
тупило заявление.

Одновременно с направлением дела в суд, 
опекунский орган обязательно сообщает о 
невозможности установления указанных вы
ше данных иным нутом.

П р и м е ч а н и е .  До установления опе
ки в случаях, предусмотренных настоящей 
статьей, опекунский орган принимает ме
ры иопечения в отношении данного лица.
40. По установлении народным судом об

стоятельств, указанных в ст. 39-й настоя
щей инструкции, опекунский орган, во по
лучении от народного суда копни (постанов
ления последнего вместе с направленным к 
нему опекунским делом, рассматривает дело 
об установления над данным ляном опека, по 
существу.

41. Опока од дупюшо-больными и слабо
умными назначается по получении опекун
ским органом акта соответствующей комис
сии но освидетельствованию душовно-боль
ных н слабоумных о тоді, что данное лицо 
примано недееспособным, независимо от то
го, находится ли огго на чьем либо фактичес
ком попечения (в лечебницах, учреждениях 
и г. п.) или лет.
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42. Коли опжувчвй орган яе годиться з 
постановою «шіаіі в адраві огляну іуіпввно- 
хворих і «одоуютвх, опікунчий оргад опро
тестовує за арг. 8 «Порядку огляду душев- 
по-хворях та недоумих за для настанов.! еи- 
вя ігац ними опіки» (Додаток 2 до Кодексу 
Законів про родину, опіку, подружжя та 
акти громадянського стану), зазначену по
станову місцевої комісії до комісії для 
огляду душевно-хворях і яедоумних гари 
ЯаркомщаровТ: УСРР.

№

43. Перевозиться осіб, що лпо-іятакггь' 
ООТІ.1ЧЄШ1Ю в комісії для огляду душевно
хворих і <неяоутмііихт за їх рахунок, а капі 
в осіб, про підлягають освідченицо, копггів 
нема, їх перевозяться коштом місцевих ор
ганів охорикі здоров’я па ішіщрати на вігу- 
триокруговий “транспорт ооварих (п. «в» 
под. V переліку видатків бюджетів оврвч- 
юіпкомів—Додаток II до Подожоввя про міс
цеві фінанси (Зо. Уз. УОРР 1927 р., ІЇ2 60-62, 
арт. 238).

44- Опіку пал иарпогораіащпа пастшш- 
■лкжгьоя ві’іцои '.ііію до арт. 60 Кодексу Зако
нів ігрорагшу, ошву подружжя та акти іро- 
маояяського стану, кати откунчий орган 
одержить постанову суду про визнання да
ної особи за недієздатну.

Коли ікиійдо до опікунчого органу заява 
про ігастаиовлешя над даною особою опіки, 
ігк над марнотравиом, або коли опікун чай 
орган сам дізнається про тс, він безпосе
редньо, у разі «пріставпости заяви, зверта- 
оті-ся до иалежпого народнього суду з заявою 
іцю визнанії я цієї особи за иедієштну.

Коли надійде з супу копія його постанови, 
онкунчвй о;м'ан рознизує питашш про на
становленім ажлп над цією особою як іщ 
иарноііранцам, івдаяадио до закону.

.■ 40. Кой мийно особи, що над иою на
стої кшено опіку, є за межами, де вепра 
меншає, то огаромі дії, зошапі з обліком 
кайла п дошчпоію (оме майна, перевірка 
його в- натурі то-що), викопує овгікунчиіі 
орган місця, де є по майно, й коли він вп
іймає всю роботу що-до с&гасу зазначеного 
майно, він негайно надсилає випоеіаігі до
кумент* до оиікуняопо органу, який призна
чив опіку, «протягом речееця, що його пе-

42, В случае, если опекунский орган’.*» 
согласится с лостаїїювлешш комиссии да 
освидетельствованию душевно-больных . • ж 
слабоумных, опекунский орган опротостозы- 
вает, в соответствии со ст. 8-й «Порядка 
освидетел ьствования душевно-больных и 
слабоумных для пазиачешіия над ними опоки» 
(Приложение 2 к Кодексу Законов о семье, 
опеке, браке н об актах гражданского со
стояния), указашюо постановление местной 
комиссии в комиссию по освидетедьствава- 
вию душевно-больных п слабоумных при 
Наркомздраво У СОР.

43. Перевозка лиц, подлежащих освиде
тельствованию в комиссии «по освидетель
ствованию душевно-больных и слабоумных 
производится за их счет, а в случав отсут
ствия у лиц, подлежащих освидетельствова
нию, средств, перевозка их производится 
за счет средств местных органов одргівоохра
нения на расходы но виуприокрускнсму трапгс- 
порту баїьньїх (в п. «в» разд. V перечня 
расхода* бюджетов окриспаткомов— Прігло- 
жение II к Положению о местных финансах 
(35. Уз. УСРР 1927 года. .Уз 60-62, ст. 238).

44. Опека над расточителями устанавли
вается, в соответствии со ст. 60 Кодекса 
Законов о семье, опеке, брако и об актах 
гражданского состояния, по получении опе
кунским органом ностаповлония суда о при
знании датного ляца педееопособпым...

В случае поступления в опекунский орган 
заявления об установлении над данным ли
цом опеки, как над расточителем, или по 
непосредственному осведомлению о том опе
кунского органа, последний, в случае ослю- 
«атея ьности заячшмгал, обращается в подле
жащий нафодпый суд с заявлением о щет- 
знакови данного лица педеошособным.

По поступлении из суда копии «постало-.
в.тев»я поеденного, опекунский орі’ап разре
шает вопрос об установлении опеки над дань 
ньгм лицом, как «ад расточителем, <в соот
ветствии с законом. - . » дй».

45. Если имущество .типа, над коим уста- 
новлева опека, «находится за пределами его 
местожительства, исполнение отдельных дей- 
стзмій, связанных с учетом имущества опе
каемого (опись имущества, проверка его в 
натуро «и т. «п.), производит опок уповий 
оргаа по месту нахождения этого имуще
ства, при этом по выполнении послеИигм 
всей работы «по учету указанного имущестшз, 
соотюетсгшующие документы немедленно жа-

ъз
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редбачеію арг. 69 Кодексу Законів про ро
дину, опіку, подружжя та акти громадян
ського отеку.

У в а г а .  Якщо майао в за межам.» 
УСИ*, то опі купчий орган у питаниях, 
зазначених в цьому артикулі, безпосе
редній зноситься з відповідними органами 
союоігагх республік. Коя-ж майно € за ме
жи ми Союзу РОР, псі заходи що-до охо
рони мі'йіпа виконується через консуль- 
ства 05Ч'*Р, з тим. що за цих овладею 
онікуігчі оправи з належним матеріалом 
до них (вадсішсться до Центральної Опі- 
куичої Ради для вжиття заходів до охо- 
роїпі майнових інтересів тидолічного.

46. Права Й «юов’язки опікуна що-до «ік- 
лунаїшя над <мейн>м свого підопічного поши
рюється ла все .чайно підопічного, хоч-це 6 
воно було, чи то на території топкости опі- 
куичого органу, що призначив опіку, чи до 
в пішому (МІСЦІ, з тим що опікуні кору»: «сім 
майном підопічного бсзпоседодиьо, а коли но 
мас змоги для цього, то через СВОЮ ПОІ1І-
Енопо, за арт. арг. 251—263 Ципільїюго 

доксу УОРР. •

47. Якщо опікуй іл бапкфедв№,«м че- 
|іез свого довіреного по мас змоги керувати 
майнем свого підопічного, що е за межами 
домен опікуна, або якщо откуячий орган, 
з тих чи інших підстав. визнає бешмре» 
керюлцпю опікуна або його довіреного за
значеним майном за недоцільно. то опікун- 
чий «рпи, що признач® опіку- над ямою 
особой*, негайно повідомляє ію.тежшій ояі- 
кунчий Орган, де є майко підопічного, про 
насгяімвлеошя вад цим майном піїмуватоль- 
егва, «оповідаю до и. «а» арт. 67 Кодексу 
Законів тро (юдину, опіку, подружися та 
анти громадянського стану.

У в а г а  І .  Опікуичий орган, що на
становив ліклутвательство над -майном за 
яяпалпів, що їх передбачає цей артикул 
«■Молов контролю й пагляя «ад тому- 
толем па загальних підставах контролю 
та нагладу за діяльністю тнклуяателів. що

иравляютея в опекунский орган, назначав- 
ший опоку, -в срок. пред усмотрели ЫЙ ст. 69 
Кодекса Законов о семье, опеке, Орако и еб 
актах гражданского состояния.

П р и м е ч а н и е .  В случае, если 
имущество находится за пределами 
УС6Р, опекунский орган, по указанным 
в настоящей статье вопросам, сносится 
непосредственно с соответствующими 
органами союзных республик. Беля же 
имущество находится за «редмаии Со- 
юза СОР, все меры но охране имущества 
выполняются черед консульства С0С1\ 
при этом в этих случаях опекунские дела 
с надлежащим материалом к ним нелра- 
вляхлкя в Центральный Оаехуяомй 
Созег ом принятия мер к защите иму
щественных интересов опекаемого.
46. Права и обязанности опекуна в отно

шении попечения лад имущес:оом своего 
опекаемого распространяются «а «се иму
щество опекаемого, независимо от того, где 
бы оно ми лагодилось, как та территории 
действия опекунского оугапа, таз.чячошпеїч* 
опеку, так и в ином моете, при этом опекун 
управляет всем имуществом опекаемого не- 
посредственно, а при отоудептяги «озможнго- 
СТИ к этому—через своего поверенного, ІВ 
порядив ст. сг. 251—263 Граждонсюэго К« - 
доюса УССР.

47. В случае, если опекун т «впосрол- 
етвенко, пн через своего поверенного -не 
имеет возможности управлять ммущеспюч 
опекаемого им лица, находящегося за пре
делами постоянного -местожіггслісгаа опе

куна, или если опекунский оттай, по тем 
или иным основаниям, прячіает «аюсрсд* 
ствешю© управление стек утом или его по
веренным, указанным имуществом нецеле
сообразным, то опекунский орган, устою* 
пивший опеку над данным лицом, иомодлеи- 
ію сообщает їв подлежащий опекунский ор
ган по месту нахождения «мущестга опе
каемого об установлении лад этим имуще
ством 'попечительства, в садгоотсшта с
п. «а» от. 67 Кодекса .Законов о сомі,?, 
опеке, браке ч об актах гражданского пь 
стояння.

П р и м е ч а н и е  1. Опекунский орган, 
уопясемпі пот-чктол їство над иу- 
ществом в случаях, ородуомотреяшх на
стоящей степей, осуществляет контроль 
и надзор над попечителем «а общих осно 
іаниях контроля и надзора за деятель-
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передбачає 'Кодекс Законів оро родину, 
<$Щ, подружжя та аюи Громадянського 
стану.

У в а г а  2. Звіт про ^керування й стан 
«айна, що е поза ‘місцем аомгеки опікуна, 
■подав мміуватель до одікуіпото органу, 
що настановив тклувательсгво, а гой 
надсилає його до оіжгуиого органу, що 
.аяропопував настановити таклуватель- 
гтво.

48. Нік.ууватсл ьсттво над веорийвниою 
спадщиною, що игаредбачає п. «яв» а;гг. 68 
Кодексу Закопав про родину,олїку, подруж
жя та акти громадянського стану, опікунчий 
орган призначає, одержавши «ішцом!шнн 
про це вщ належного народнього суду.

49. Коли підопічна особа переміняє до
мівку, опікунчий орган першої домівки під
опічного тоді, коли нона домівка його є по
ла районом діяльности онікупчого органу, 
пересилає онікуіі'іу справу зазначеного під
опічного до належного опікунчого органу по
пої домінки підопічного.

У в а г а  1. Оііікупчі справи вихо- 
твт:гатячих оули'їнсяі, що їх нерсдаєп. 
ся на трудове виховання в трудові ріль
ницькі господарства іга пг'дставі постанови 
ВУЦВК’у й РНК УСРР з 13 травня 
1926 р. «Про передачу вихованців дитя
чих будинків на трудове виховання в 
трудові ріаьвицькі гослодаципш» (Зо. Уз. 
УСРР 1926 р.. У? 29, арт. 235), пере
силається за цим артикулом до відповід
ної сільради.

У в а г а  2. Коли надсилається опікун- 
чу справу за цим артикулом, опікунчий 
орган дає відповідну постанову й долучає 
її до належної опіїсунчої справи, а ко
пію переховується в справах опікунчого 
органу, що надіслав справу.

ч
50. Лро щістгавішлоіпия опіки або зіік.ту- 

вателытва та про знесення опіки або нік- 
луватсльствл опікунчий орган обов'язково 
вивінру® «в свойому ііряміщвшз об’яву, за 
встановленою ф«)рмою.

. Вивішування об’яви за цим артикулом не 
увільмює опікунчий орган під обов'язків 

дали у Бюлетені ІІКЮ УСРР

іюстью попечителей, предусмотревших Ко
дексом Законов о семье, спеко, браке я 
об актах гражданского состояния.

П ря м о ч а и и о 2. Отчет по уиіравле- 
пню и состоянию имущества, ИК'ХОДЯІЦС- 
гося вне местожительства опекуна, пред
ставляется попечителем’ а» опекунский 
орган, устапювивнтй лопечнгаті.о/то, а 
последний направляет его їв ошмсунший 
орган, явям было одюд-тожено усггапрішіч,
ІМІЄЧ1ГГЄЛІ.СТЖ).

48. Попечительство над ніонржгятьгм на
следством, предусмотренное їв п. «їв» ст. 68 
Кодекса Законов о семье, отеке, б|шс я об 
актах гражданского состояния, устанавли
вается опбкуитнеим органом по июлуюнм 
извещения со этом от 'подлежащего парод
іюю суда.

49. При перемене лицом, состоящим под 
опекой, ФЄСТОЯВИТЄЛыггпа опекунский 0|)1МН 
первоначального местожительства опекаемо
го, ІВ том случае, если новое «естожктен,- 
егэо последнего находится вне 'района 'дея
тельности опекунского органа, направляет 
опекунсьчю 'Дело указанного опекаемо!» в 
подлежащий опекунский орган 'по новому 
чсстожигсл і.стау оноюаемого.

П р и м е ч а н и е  1. Опекунские де. ы 
впопнтаїшгасов детских домов, передавае
мых да трудовое воспитание в трудовые 
земледельчоскне хозяйства на основашпі 
лостапоадекия ВУЩІКа и СНГС УООР от 
13-го моя 1926 тола «0 'передаче даепи- 
таїштосов детских домов да трудовое щм-- 
п и таимо я трудовые землодельчосжио хо
зяйства. (С. У. УССР 1926 г., Л"2 29, 
ст. 235), пересылаются в порядке 'на
стоящей статьи, в соответствующий 

оел ьсовет.
Л р и >м о ч а я и е 2. При «отравлен и и 

опекунского пела, и порядке настоящей 
статьи, отокучкжий орган выносит соот
ветствующее иосгоковлоігне, каковое при
общает к подлежащему опо»унс«о»у делу, 
а копия остается и делах опекунскою ор
гана, нані|>а вина него дело.
50. Об установлении опоки и попечитель

ства, а также о (прекращении опеки и попе
чительства, опекунский орган обязательно 
вывешивает на овоом помощеним об'явленім* 
по устаншлониэй форме.

Нывеиышание об'явлення, а» норАШе на
стоящей статш, не освобоаадает опекунский 
орган от обязательной дата «публикации в
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та у відповідному місцевому офіційному 
0}таві ярепи за шпада’иц що їх передбачає 
арт. 72 Кодексу Законів про родину, опіку, 
подружжя та акти громадянського стану. 
Цю публікацію, за постановою РНК УСРР 
з 29 березня 1928 р. (протокол № 16/558,
п. 21), провадиться в Бюлетені ШШ 
УСРР платно з коштів, що їх відпускається 
за місцевим бюджетом.

51. Оігікунчі органи, щоб докладно виявити 
всі, що існують у районі їх ДІЯЛЬНОСТІ!, 
опіки й иіклувательства як встановлені від 
різних органів до видання Кодексу Законів 
про родину, опіку, подружжя та акти гро
мадянського стану (сільрад, селянських то
вариств взаємодопомоги, органів соцзабезу, 
наросвіти тощо), як і зовсім леоформлсш, 
проте тага, що фалстчпно існують, стають 
до обліку й реєстрації зазначених опік і 
лііслувательств усіма, що є в їх розпоряд
женні, засобами, а саме:

1) опікунчі ради вдаються до належних 
«кругових виконавчих комітетів з поданням 
про видання обов'язкової постанови про об
лік та реєстрацію у відповідних онікунчих 
органах усіх опікунів і ніклувателів, що 
виконують опікунчі обов’язки над недієздат
ними особами або над майном як за призна
ченням їх від онікунчих органів, що раніш 
здійснювали опіку, як і без зазначеного при
значення, а також нро повідомлення належ
них опікунчих органів за арт. 62-м Кодексу 
Законів про родииу, опіку, подружжя та 
акти громадянського етапу від осіб та уста
нов, що зазначені в ньому, відомостей нро 
осіб і майио, які згідно з закопом підля
гають гавці або шк.ту'Вашію;

2) івддаітлюють у місцевій пресі завдан
ня опіки іі піклувательства, притягаючи до 
роботи місцеві громадські організації.

У в а г а .  Реєстрації, що їх зазначено 
в н. 1 цього артикула, не піддягаюіь 
особи, що їх зареєстровано вже як опіку
нів або піклувателів в існуючих нині опі
кунчих органах.
52. Щоб вчасно знести опіку й ніклува- 

тельство, коли минуть підстави, що викли
кали їх настановлення, опікунчі органи пе
ріодично, найменш раз па 6 місяців, прогля
дають справи, що* є в їхньому справуванні,

Бюллетене ШО УССР и в соответствующем 
местном оффнциальном органе почата в 
случаях, 'Предусмотренных ст. 72 Кодекса 
Законов о семье, опеке, браке и об актах 
гражданского состояния. Указанная публи
кация, согласно постановлен СНК УССР 
от 29 марта 1928 г. (протокол № 16;558, 
я. 21), производятся ® Бюллетене ПК 10 
УССР за плату из средств, отпускаемых но 
местному бюджету.

51. Опекунские органы в долях точиого 
выявления всех сущос/гвующих в районе их 
деятельности «пек и иопечительстз, как уста
новленных различными органами до издания 
Кодекса Законов о семье, опеке, браке и об 
актах гдаяданского состояния (сельсовета
ми, селянскими обществами взаимопомощи, 
органами сообеса, иаробраза и т. п.), так 
и совершенно неоформленных, но фактиче
ски существующих, приступают к Учету и 
ір;гвсграции указанных опек и попечи- 
тельств всеми имеющимися в их распоря
жении споссбами, а именно:

1) опекунские советы входят с представ
лением в подлежащие окружные исполни
тельные коміитепл об издании обязательного 
яостановлошги об учете я рзгистргцил в со
ответствующих опекунских органах всех 
опекунов и попечителей, исполняющих -опе
кунские обязанности над недееспособными 
лицами, л ли над имуществом как в силу 
назначения «х опекунскими органами, ра
нее осуществлявшими дпеку, так и без ука
занного иазначоїгпя, а также о сообщкгли 
в под.тежащие опеку некие органы в порядке 
ст. 62-й Кодекса Заколов о семье, опеке, 
браке и об актах гражданского состояния 
лицами и учреждениями, указанными в ней, 
сведений о лицах и имуществе, каковы^ со- 
гласпо закону подлежат опеке и попечитель
ству;

2) освещают в местной просе задачи опо
ки и попечительства, привлекая к работе 
местные общественные оргаїгизации*

П р и м о ч а и и е. Регистрация, .ука
занной в п. 1 настоящей статьи, не под
лежат лица, зарегистрированные уже в 
клч'ствс опекунов или попечителей в су
ществующих чшне опекунских органах.
52 В целях своевременного прекращешгя 

опеки и попечительства, но минования ос
нований, вызвавших их установление, опе
кунские органы периодически, не реже од
ного «раза в течение 6-ти месяцев, щроиадо-
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і коли виявиться, що підстави для дальшої
епіки або піклувательства відпали (досяг
нення повноліття, одужання душевно-хворо
го. визнання марнотратця від суду за діє
здатного тощо), видають постанову про зис- 
оення опіки або піклувательства і дбають 
про одержання й перевірку звітів опікуна 
чи піклувателя про їх діяльність за арт. І 00 
Кодексу Законів про родину, опіку, подруж
жя та акти громадянського стану.

У в а г а  Справи, що в них опікунці 
органи знесли епіку або піклуватсльство, 
коли мине в них потреба, опікунці органи 
передають встановленим законом поряд
ком до округовнх архівних управлінь.

Б. Настановлення й звільнення опікунів 
та піклувателів.

53. На опікунів і піклувателів не можна 
мастаїюшгги осіб, перелічених у о. п. «а», 
•б», *в», *г», «д», «е» арт. 74 Кодексу 
Законів про родину, опіку, подружжя та 
акти громадянського стану.

У в а г а  1. До осіб, перегачених д. 
«г» арт. 74-го Кодексу Законів про роди
ну, опіку, подружжя та акти громадян
ського стану, належать особи, виключені 
з громадських організацій працюючих за 
ганебні вчинки.

У в а г а  2 .  До осіб, що зазначені в н. 
■б» цміго артикула, належать:

.. 1) чепці та духовні служителі церкви
або релігійних культів;

2) службовці іі агенти колишньої по
ліції, особливого корпусу жандармів, і 
охоронних відділків та члени колишнього 
в Росії царського дому;

3) особи, що їх визнано встановленим 
порядком за душевно-хворих або оедо- 
умннх;

4) особи, що є під опікою;
5) . особи, що їх засуджено за корисні 

й ганебні злочинства на реченець, вста
новлений законом або судовим вироком.

У в а г а  3. Громадяни Польської рес- 
публіка, що одікввдаюп» вимогам д. *е> 
арт. 74 Кодексу Законів про родину, опі
ку. подружжя га акти громадянського

дит іеросмотр дел, состоящих у тип в про- 
лзвютае я, в случае выявления, тго остю- , 
вами я для дальнейшей опеки или попечи- 
ті'льїтьа отпали (достижение сюїюршечіп- 
л-тия, выздоровление душвшк>-больв>го, 
признание расточитуля в судебном порядке 
дмгдообныж и т. п;)—в і лосят постанов
ление о прекращении опеки или попечитель 
ства и т-кшгчают моры к «получению и врп- 
ВР|Чй* отчетов опекуна или попечителя >5 
их деятельности, в порядке ст. 100 Кодекса 
Законов о семье, опеке, б[хш> я об актах 
гражданского состояния.

П р и м е ч а н и е .  Дела, по коим опека 
'ИЛИ попечительство ОПОКУ'ПСИИМ органом 
прокрашены, по минованию чиообікстя 
в них, передаются опекунским органа*! 
в окружные архивные управления, в ус
тановленном законом порядке-

Б. Назначение и увольнение опекунов 
и попечителей.

53. Опекунами и попечителями по могут 
быть (назначены лица, перечисленные 
с п. я. «а», <б», «в», «г», «д*, *е». ст. 74 
Кодекса Законов о семье, опеке, браке я об 
актах гражданского соетояшя.

й р н м о ч а п и е  1. К лицам, преду
смотренным в п. «г» ст. 74-й Кодекса 
Законов о семье, опоко, браке и об актах 
гражданского состояния, относятся лица, 
всклоченные из общественных организа
ций трудящихся за порочащие поступка-

П р и м е ч а н и е  2. К лицам, указан 
иым в п. «б» настоящей статьи, отко
сятся :
1) монахи и духовные служители церкэ^й 

или религиозных культов;
2) служащие и агенты бывшей полиция, 

особсчх) корпуса жандармов и охранных от
дел еігий, а также члены царствовавшего в 
России дома;
‘ 3) лица, прговатые в усташжжяво* 

порівм душеваНкданьнш или елвбо- 
умньсмл;

4) лица, состоящие под опекой;
5) лица, осужденные за корыстные м чю 

рочащне преступлении па срок, установ
ленный заколом или судебным пригааором.

При м е ч а п и е 3. Граждане Польской 
Республіки, отвечающие требованиям 
п. <е» ст. 74 Кодекса Законов о семьо, 
опоке, брако и сб актах гражданского со-
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стану, якщо вони бажають бути в межах 
УСРР опікуном, або піклуватодем, повин
ні наперед подати, кожного ок|>емого ви
падку, до відповідного оиікунчото органу 
спеціяльного дозволи (довідку) на це від 
Наркомюсту УСРР.
54. Осіб, іцо їх намічено за опікунів або 

піклувателів, обов'язково належить обсліду
вати й. залежно від даних обсліду, опікун 
чий орган рсовязує питання ;про наставленая 
іаімїі особи на опікуна або піклуватетя.

55. Коли інадійде .«а до гнюкуичого 
органу від установ або осіб із вказівкою 
даних про опорочніоть особи, що її намічено 
на опікуна або пікдуватсля, то опікунчиіі 
орган повинний, наперед до встановлснни 
правильности заяви, припинити розгляд пи
тання про призначення за опікуна або пік- 
лувателя даної особи.

56. Наколи опікунчиіі орган не визнає за 
можливе настановити на опікуна або піклу- 
ватсля особу, що висловила бажання взяти 
на себе виконання оівітсунчих обзвігзкбв, ти 
опікунчиіі орган вправі, відповідно до арт. 
75 Кодексу Законів про родину, опіку, по
дружжя та акти громадяиешло стану, на
становити на опжуав або пікіувателя, на 
свій розсуд, будь-яку особу, установу або 
організацію, додержуючи умов, ицо їх пе
редбачає той самий артикул і арт. 74 того 
самою Кодексу.

У в а г а.. Оскарження на призначення 
онікуна або піклуватедя за арт. 77 Ко
дексу Законів про родину, опіку, подруж
жя та акти гімалайського стану не 
припиняє постанови опікунчого органу 
про 'призначення даної особи на опікун і 
;ібо піклувателя й вона приступав до 
виконання своїх опікунчих обов'язків на 
<агальних підставах.

57. Настановляючи опікуна, перевагу по
винно давати особі, що її обирав сам підо 
пітон# (акіцо підопічний дійшов 14 років
і не с душевнохворий, а особу, що він 
обрав, не позбавлено права бути за опікуна 
за арт. 53 цієї інструкції), а коли нема 
тдкої особи—родичеві або дружні особи, що 
підлягає опіці.

При цьому опікунчиіі орган зважає за 
особисті взаємини особи, що її настанов- 
люється на опікуна, з особою, що підлягає 
опіці та блнзкість їх домівки. •

стояния, желающие в пределах УССР 
быть опекуном или іюшяитгем, обязаны 
ісредвариттьно оредст-авиггь, в каждом 
<т-шлюп случае, в соответствующий 
опекунский орган специальное разреше
на© (оправку) т это Нарком кита УССР-
54. .1яц9, намеченные в опекуны или по

печителя, жилежат обязательному обедедо- 
ваияю и, в зависимости от данных обслеДо- 
ніиягл, опекунский орган разрешает шаірог 
о назначении давшого лща опекуном ній 
попечителем.

55. В случае достуадимя заявлений а 
«покушжий орган от учреждений иля дщ 
с лазанием данных о порочности лица, ш- 
чофоіііюго в опекуны мли попечители. То 
опекунский орган осязан, впредь до уста
новления правильні ти заявления яриоста- 
повигь рассмотрение вопроса о назначении 
даеиого лица опекуном или попечителем.

56. Если опекунский орган не щизнаот 
возможным назначить опекуном иля попечи
телем лицо, выразившее желание примять 
на себя выподноннс опекуиских оГишепп- 
СТОІІ, ТО опекунский ОрГГ-іН ВЩКІВО, їв соог- 
вотетшги оо ст. 75 Кодекса &жспов о семье, 
опоке, браке и об актах гражданского состо
яние, назначить опекуном яла попечителей, 
по своему усмотрению, любое лицо, убеж
денно либо организацию, с соблюдением ус
ловий, предусмотренных ТОЙ же статьей и 
ст. 74 того же Кодекса.

П р и ‘ м о я  а -и и с. Обжалование о на
значения опекуном ши попечителе*, в 
порядке ст. 77 Кодекса Законов о семье, 
опеке, браке и об актах гражданского со
стояния, не лрисстаїктазівает ішстаїгог.- 
лешм «п: Шуйского органа о мазначопнп 
данного лица олекупем или попечителем 
и это лицо приступает к исполнен ню 
озмих опекунских обязанностей, на об
щих ХШОКШИЯХ-
57. При назначении опекуна, пр^лшочто- 

ниэ должно быть бтдаїго лицу, выбратеир- 
самия опекаемым (еолш опекаемый достиг 
14-ти.штпего возраста и но душевпо-бодь- 
ной, а лицо, вм выбранное, по лишена), в .по
рядке сг. 53 настоящей ипструкігш, яра їм 
быть оіюктпюм). а при отеутствіш такого 
лица,—родстноинику и.ти супругу лица, под
лежащего опеке.

При этом опекунский орган учитывает 
.глчные отношения *.тица, чіазначаемого оп- - 
куном, к лицу, подлежащему оп-.ке, а также 
и близость их местожительства.
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У в а г а .  Висловлене від підопічної осо- 
(та бажаним мати за «дато втекут ту чи 
іншу особу не є обов'язкове для оиікун- 
чою органу, якщо він визнає, що при
значення цієї особи за опікуна не відпо
відає дійсним інтересам підопічного.

58. Затверджуючи на опікунів та піклу- 
нателів осіб, що їх виділили установи або 
організації, за арт. 54 Ко,тексу Законів яі>>. 
родину, опіку, подружжя та акти громадян
ського стану, оігікунчий орган повніший по 
суті обміркувати кандидатури на опікуна, 
або піклувателн. Якщо дана особа, що її ви
ділено для безпосереднього здійснення опі
куючих обов'язки!, з тих чи інших підстав, 
на думку опікунчого органу, по відповідає 
вимогам, що ставляться до опікуна або 
піклувателя, то оиікуочий орган має праве 
зазначену кандидатуру відхилити, залишив
ши опікуном чи ніклупателеч установу чи 
організацію, призначену за арт. 53 того 
самого Кодексу.

У в а г а .  Якщо опікунчші орган відхи
лить кандидата на опікуна або піклувате
ля, що його виділила установа чи органі
зацій, «а орт. 54 Кодексу Законів про 
родину, опіку, подружжя та акти грома
дянського стану, зазначені установи чи 
організації можуть удруге подати до о н і -  
кунчого органу на затвердження на опі
куна або иівитува'і'олії кащииатуру іншої 
<юоби, що її шия обрали для боапосеред- 
ііього чдНісігоннн оп’ноуючігх обов'язків.

59. Опікун «приймає до порндкуваїшя майно 
підопічного негайно, як тільки його наста
новлено на опікуна, порядком, встановленим 
спеціяльною інструкцією Наркомсоцзабезу 
УСРІ* і Центральної Опікупчої Ради.

В. Схої і витрати коштів підопічних осіб.

НО. втримується підопічних осіб з п р и 
бутку .під їх майна, а коли прибутків з 
май.:а тема чи їх не вистачає йпема ятях 
джерел, що з них можна було-б утримувати 
підопічного, майно підопічної особи, з дозво
лу місцевого опікунчого органу можна пс- 
(ювласннти, а гроші, вторговані від реалі-

Л р и і м е ч а н а ї е .  Желание, «мрлжон- 
ное лицом, состоящим под опокой, иметь 
свакм анокуїш то или анісе лицо, по 
обязательно для опекунского органа в 
том случае, ослін последний «гріізваст, что 
«ішначеіше данного лица опекунш -не от
вечает действительным шггоресам опе
каемого.
58. 11«ря Утверждена» опекунским орта 

пом в качество опеку»»® и попечителей 
лиц, выделенных учреждениями кли орта.* 
нчдацдамн, в норлдке сг. 54 Кодекса Зако
нов о семье, оноке, орано и об актах траж- 
давсксго состояния, онекуївоюий орган дол
жен войти в обсуждение но существу кан
дидатуры опекуна или попечителя. И слу
чае, если данное лицо, выделенное для ле- 
посредственного осуществления опекунски ч 
обязанностей, по те-м яш иным осикваняяч-. 
по мнению ооекунокого органа, по соответ
ствует Т|ю6авашііш, прод’шияомьш к опе
куну или пои. чнтсаю, то опекунский орган 
имеет право указанную кандидатуру отт>- 
лнть, оставив (шокуном или іпошяителеч 
учреждение -или оргаштаїрію, ішпачоїгную 
в -порядке от. 53 того же Кодекса.

II р и м с ч а н и е. Если епекуноши 
орган отклонит кандидата в опекуны или 
попечители, выделенного учреждением ИЛ І 
организацией -в порядке, ст. 54-й Кодекса 
Зшяш о семье, опеке, браке и об акти 
гражданского соотоштмя, указанные ук
ладення ши организации могут вторично 
ир-дстошггь опеюуііьсішму органу на ут
верждение в качестве опекуна или попе
чителя кандидатуру другого лица, из
бранного ими для нолшсредотвсіпюго ос.у- 
щоствлсшгн опекунских обязанностей.
59- Прием опекуном в управление иму

щества ОПОКІЄМОГО производится НЄТІСОЛЄІІ- 
но песето «назначения его опекунш в поряд
ке, установленном особой инструкцией 
Ларкомсообеса УССР и Центрального Опе
ку некого Совета.

В. Хранение и расходование средств лиц, 
состоящих под опекой.

60. Содержание лиц, состоящих «под опе
кой, ярвноводятон из доходов от имуще
ства, а при отсутствии доходов от имущест
ва или ирп недостаточности их и отсут
ствии иных источников, па каковые можи, 
было бы содержать опекаемого, имущество 
опекаемого лица, с, разрешения местного
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зації майна, можна витрачати на утримання 
підопічної особи.

61. Коли особа, вцо є під ошюою або піт 
ісклуватсльством, не має майна, то місце
вий онікунчий орган удається з проханням 
до органів Наркомосу або ІІаркомздоров'я, 
установ «Допомоги Дітям», Товариства 
«Друзі Дггей>, до міських й селянських то
вариств взаємодопомоги й допомоги або до 
інших громадських організацій та, за ува
гою до арт. 91 Кодексу Законів про родину, 
опіку, подружжя та акти громадянського 
стану—до належного органу соціального 
забезпечення про відпуск коштів на утри
мання підопічного або про вміщення його до 
дитячого будинку чи до іншої установи ви
щезазначеної органів і організацій (лікар
ня, будинок інвалідів тощо), залежно від 
стану підопічної особи.

Грошову допомогу та вміщення до установ 
соціального забезпечення за цим артикулом 
провадить органи соцзабезу на підставі п. 
«з» арт. 1 постанови Нарком соцзабез 
УСРР з 26-го січня 1928 р. «Інструкція 
про порядок призначення та надання со 
ціяльного забезпечення» (Зо. Уз. УСРР 
1928 р., від П., Л* 4, арт. 20).

62. Правило арт. 98 Кодексу Законів про 
родлиу. опіку, подружжя та акти громадян
ського стану іі)ю обов'язкове вміщення до 
державних ощадних установ грошей, що 
належать підопічним особам, не шириться 
на випадки, колій гроші підопічних осіб, 
позертасться з дозтолу місцевого опікунчого 
оргаїгу в комерційні підприємства.

63. Коли надійде до оігікуттчого органу за
ява від повнолітнього співвласника майна, 
що в частині належить підопічній особі, 
про бажання виділитися з загального май- 
па, онікунчий орган зобов’язаний вволити 
це бажання з тим, що коли виділ частини 
майна в натурі, з тих чи інших підстав, є 
неможливий, то онікунчий орган детально 
обслідує справу, й, коли це не зламає ін
тересів підопічної особи, дає дозвіл иа пе- 
ровласнеїшя майна, а уторговано ад його 
реалізації гроші вносить па біжучий рахунок 
иідоцічяої особи.

опекунскою органа, может быть отчуждено, 
а деньги, вырученные от реализации . иму
щества, могут расходоваться на содержание 
ошчсаемого липа

61. При отсутствии имущества у лица, со
стоящего -под опекой или попечительством, 
местный опокупокий орган обращается с 
просьбой к органам Неркомпрюа или Нар- 
комэдрава, учреждениям «Помощи детям». 
Обществу «Друзья Детей», к городским ..и 
селянским обществам взаимопомощи и по
мощи или к иным общественным организа
циям, а также в порядке -примечания в 
ст. 91 Кодекса Законов о семье, опеке, бра
ке в об актах гражданского состояния—а 
подлежащему органу социального обеспоче- 
тгия об отпуске средств па содержание опе
каемою или о помещении его в детский дом 
или в швов учреждение вышеуказанных 
органов и организаций (больница, дом инва
лидов и т. -п.), в зависимости от состояния 
опекаемого лица.

Денежная помощь и помещение в учреж
дения социального обеспечения, в -порядке 
настоящей статьи, производится органами 
сообеса на основании п. «з» ст. 1 постане- 

вления Наркомсооасса УССР от 26-го янта
ря 1928 года «Инструкция о порядке назна
чения и представления социального обеспе
чения» (36. Уз. УОРР 1928 г., огд. II, Ля 4. 
ст. 20).

62. Правило ст. 98 Кодекса Законов » 
семье, опеке, браке и об актах гражданского 
состояния об обязательном помещении в го
сударственные сберегательные учреждения 
■денежных сумм, принадлежащих лицам, со
стоящим год опекой, не -расгорос.трапяется на 
случаи, копда -деньги лиц, состоящих под 
опекой, обращаются, с разрешения местною 
опекунского органа, в коммерческие пред
приятия.

63. При поступлении в опекунский орган 
заявления от совершеннолетнего совладель
ца имущества, принадлежащего в части 
опекаемому лицу, о желании выделиться ни 
общего имущества, опекунский орган обя
зан удовлетворить указанное желание, при 
этом если «шел части имущества в натуре, 
по том или иным основаниям, невозможен, 
опекунский орган -производит детальное об
следование вопроса, и если это не нарушает 
интересов опекаемого лица, дает разреше
ние «а отчуждение имущества, а выручен
ные от реализации последнего деньги вносят 
на текущий счет опекаемого лица.
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64. Якщо ініціатива про виділ або перс- 
кіаснеиня майна походить від опікуна, то 
опік\нчиИ орган провадить детальний обслід 
доциьности цього заходу й, коли виявляєть
ся, що виділ з майна або перевласненпя 
його відповідає інтересам підопічної особи, 
опікунчий орган дає дозвіл опікунові на 
провадження зазначених чинностей.

65. Коли до опікунчого органу надійде від 
опікуна або від інших осіб заява про роз
трату або привласнення третіми особами 
майна підопічної особи,- та коли це безпо
середньо помітить опікунчий орган, він по- 
випаяй вжити заходів до охорона інтересів 
підопічного, використувавши, в разі погре
би, своє право участи в процесі, як пред
ставник ііідліічиого, відповідно до ооіжиика 
НКЮ а НШ УСРР з 22-іч) грудня 1926 р. 
«Про допущеиня судом представника органу 
опіки при розгляді справ иідопічиих непов
нолітніх сиріт» (Бюлетень НКЮ УСРР 
1926 р., Хе 48, арт. 210). '

Г. Контроль діяльности опікунів 
і піклувателів.

66. Органи опіки здійснюють постійний 
наглій і контроль яіялмюслн опв-хунЬв і пі
шу Ви гелів, осооливу увагу зве/гаючн на 
вчасно поданий від опікунів звітів.

У в а г а .  Опікунчий орган має право 
вимагати звітів від опікунів і пік.іуваге
лів ие тільки в реченці, иередбачені арт. 
100 Кодексу Закоиів про родину, опіку, 
подружжя та акти громадянського стану, 
а й повсякчас, залежно від потреба в 
цьому (коли буде скарга па чишюсті опі
куна або піклувателя тощо).

67. Вимагати звітп від опікунів і піклу
вателів в разі неподання їх в установле
ний реченець, або В разі додаткового зажа- 
дання, слід вручати опікунові або ніклува- 
телеві повістки під розписку, а коли нема 
адреси опікуна чи піклувателя,—оголошен
ням в місцевому органі преси.

68. Коли опікунчий орган одержить від 
викута або піклувателя зпт, нн негайно 
нтає до детальної його перевірка, і коли ви
мкнуть будь-які сумніви в правильності

64. В случае, если инициатива вщелсшя 
или отчуждения имущества походит от опе
куна, опекунский орган производит деталь- 
ігое обследование о целесообразности этого 
мероприятия и, в случае выявление, что вы
дел имущества или отчужпеїпіе его отвечает 
интересам опекаемого .типа, опекунский ор
ган дает разрешение опекуну та совершение 
указанных действий.

65. В случае поступления ® опекунский 
орган от опекуна или от других лиц задале- 
пия о растрате или присвоении третьими 
лицами имущества лица, состоящего под 
опекой, а также когда это будет непосред
ственно усмотрено опекунским органом, ло- 
следшгй обязан принять меры к защите инте
ресов опекаемого, использовав, в случае на
добности, свое право участия в процессе, 
как представителя опекаемого, в соответ
ствии с циркуляром ШСЮ и НШ) УССР от 
22-го декабря 1926 г. «Про допущении су

дом представника органу опіки при розгляді 
справ підопічних неповнолітніх сиріт» (Бю
летень НКЮ УСРР 1926 г., № 48, арт. 210).

Г. Контроль деятельности опекунов и попе
чителей.

66. Органы опеки осуществляют постоян
ный «юдор и контроль деятельности опеку
нов и попечтгге.той, обращая особое «ша
лив па СіВооврвмеїнінос представление опеку
нами отчетов.

II р и м о ч а н и о. Опекунский орган 
имеет право требовать отчеты от опекунов 
и попечителей не только ® сроки, преду- 
смотроипыо ст. 100 Кодекса Законов о 
семье, опеке, браке и об актах граждан
ского состояния, но также и в любое вре
мя в зависимости от необходимости в этом 
(в случае поступления жалобы на дей
ствия опекуна или попечителя и т. п.).
67. Потребовали о от опекунов и попечи

телей отчетов, їв случав попадая и их в уста
новленный срок, либо в случае дополни
тельного затребования их, ороиээатвтся пу
тем вручения опекуну или попечителю по
вестки паї расписку, а в случае отсутствия 
ахросіь опекуна или попечителя—путом об'
явлення в местном органо прессы-

68. При получении опекунским органом 
«гг опекуна 'Или 'попечителя отчета, оп неме
дленно приступает к детальной его проверке, 
гцж этом, если возникнут какие либо сомче-
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даних подаяюго звіту, ашкуніий орган черев 
лито шреаотавшвка або через вшовідау ор
ганізацію робить фактичну иорсокрку даних, 
що їх подав опікун або лгіклуватедь, і лише 
н'мля того затверджує звіта та, коли треба, 
дає опікунові аоо іііклувателеЬі відповідні 
вказівки, як має той надалі виконувати 
:«чікунчі обов'язки.

У в а г а .  Коли, розглядаючи звіта, опі 
купчий орган виявить неуважливе став
лення опікуна до виконання своїх опікун* 
чих обов'язків або зловживання своїми 
повноваженнями, в наслідок чого ушкод
жено особисті або майнові інтереси підо
пічної особи, то опікунчиіІ орган повинен 
усунути зауважені дефекти, використо
вуючи, в разі потреби, свої: право па 
звільнення опікуна (арт. 81. Кодексу За
конів про родину, опіку, подружжя та 
акти громадянського стану), притягаючи, 
за належних випадків, опікуна до кримі
нальної відповідальності! та занізвавши 
Його відшкодувати втрати, що він їх за
подіяв.

№

Д. Нагляд за виконанням батьківських 
обов'язків.

69. Одержавши заяву або безпосередньо 
довідавшіїся про неналежне виконання бать
ками їхніх батьківських обов'язків і здійс
нення їх прав (арт. 21 і арт. 24 Кодексу 
Законів про родину, опіку, подружжя та 
акти громадянського стану), онікунчий орган 
провадить обслід за арт. 05 того самого Ко
дексу.

Коли буде доведено правильність заяви 
про те, що батьки неналежно виконують 
свої обов'язки до недолітніх дітей, то оні
кунчий орган заопіковується цими недоліт
ками, використовуючи в належних випад
ках. своє право заводити, за арт. 25 Кодек
су Законів про родину, опіку, подружжя та 
акти громадянського стану, в народньому 
суді справу про позбавлення зазначених 
батьків їхніх батьківських прав. У

У в а г а .  За розгляду в судових орга
нах справ про позбавлення батьків бать-

ига в правилшюсти данных ирелставлеюкь 
го отчета, адекушгяй орган оршихдег че- 
1>ез своего представителя, либо черк» соот
ветствующую организацию, фактическую 
проверку данных, представленных опекуном 
или попечителем, ні толыао после -.ТОГО 
утверждает отчет «, ® случаю аадобамлп, 
дает опекуну или попечителю соответствую
щие указания о дальнейшем исполнении нм 
опекунских обязанностей.

II р я м е ч а и и е. Коли при рассмотре
нии отчетов опекунские* органом будет 
(Выявлено невнимательное отношение опе
куна к исполнению своих опекунских 
обязанностей или злоупотребление им 
своими полномочиями, їв результате чего 
произошло парушен-ио личных или иму
щественных интересов опекаемого лица, 
опекунский орган обязан принять меры к 
устранению замеченных дефектов, пололь- 
эовав ® случае необходимости -свое право 
па устранение опекуна (ст. 81 Кодекса 
Законов о семье, опеке, браке и об актах 
гражданского состояния), привлекая в 
соответствующих случаях опекуна к уго
ловной ответствен пости, а также пред'
являй к нему иск о юимещвивл убытков, 
причиненных им опекаемому ладу.

Д. Надзор за исполнением родительских 
обязанностей.

69. Но получении заявления от-яи ш непо
средственном осведомлении опекунски 
органа о ненадлежащем льгжшюшт родите
лями их родительских обязанностей и ооу- 
щесивлеііиіі их нрав (ст. ст. 21 и 24 Ко
декса Законов о семье, опеке, браке и об 
актах гражданского состояния) опекунский 
орган производит обследование в поря^ік^ 
ст. 65 того же Кодекса.

При подтверждении «|к»,вилы10гат1 заявле
ния о ненадлежащем исло.впет» родителя
ми нх обішішостей к несовершеннолетняч 
детям опекунский орган тгркнимает меры по
печения в отношении этих детей, используя,

. в надлежащих случаях, свое право возбу
ждать, согласно ст. 25 Кодекса Законов о 
семье, опеке, браке и об актах граждаиско- 
го состояния, в народном суде дело о днше- 
|иш указанных іредителой их родительских 
прав.

іП р и м е ч а  и и о. Ї 1]ш рассмотрении в 
судсбпых органах дел о лишении родите-

1

22



Арт. 1 Ст. 1№ 1

ківськпх прав, виклик представника опі- 
кунчого органу, за увагою 1-ою до арт. 
25 Кодексу Законів про родину, опіку, 
подружжя та акти громадянського стану, 
є обов’язковий.

Висновок, що дао опікунчий орган в 
зазначених справах, треба обов'язково 
'грунтувати на даних всебічного обе лід у. 
що його робить опікунчий орган за арт. 
65 того самого Кодексу.

70. Коли за судом батьків позбавляється 
батьківських прав або опікунчий орган від
бирає від батьків дітей за увагою 2-ою до 
арт. 25 Кодексу Законів про родину, опіку, 
подружжя та акти громадянського стану, 
опікуичий орган настановлює над дітьми 
опіку й вживає, за належних випадків, 
заходів до вміщення дітей в дитячі будинки 
органів народным освіти, охорони здоров'я, 
комісій «Допомоги Дітям» тощо, або пере
дає дітей на виховання до окремих осіб, що 
беруть на себе турботу про їх виховання.

Одночасно з відібранням дітей від бать
ків. опікунчий орган вживає, в разі потре
би, через судові органи заходів п|ю стягнен
ня з батьків коштів на утримання дітей за 
арт. 25 Кодексу Законів про родину, опіку, 
подружжя та акти громадянського стану і 
ці кошти йдуть на виплату установам та 
особам, що виховують і утримують зазна
чених дітей.

У в а г а  1. Опікунці органи відбирають 
дітей у батьків або в інших осіб, де вони 
є на піклуванні, за випадків, що їх пе
редбачає увага 2 до арт. 25 Кодексу За
конів про родину, опіку, подружжя та 
акти громадянського стану, через відпо
відні органи Наркомосвіти або Нарком- 
здоров'н. притягаючи за потрібних випад
ків на допомогу органи міліції.

У в а г а  2. Дозвіл батькам, що по
збавлені батьківських Л|Ю«, бачитися з
їхніми дітьми, дають опікунці органи, 
лише упевнившися, що побачення ці не 
завдадуть шкоди недоліткам.

71. Щоб реєструвати майно недолітків, 
що за арт. 29 Кодексу Законів про родину, 
опіку, подружжя та акти громадянського
стану є в коруванні їх батьків, опікупч'!І!

лей родительских прав вызов представи
теля опекунского оргалгэ. їв порядке при
печатал 1-то к ст. 2.5 Кодекса Законов о 
семье, опеке, браке и об актах граждан
ского состояния, является обязательным.

Заключение, даваемое опокумгешм ор
ганом по указанным дедам, должно быть 
обязательно оековаяю на данных всесто
роннего обследования, производимого опе
кунским органом в порядке ст. 65 того же 
Кодекса.
70. В случае лишения 'родителей по суду 

родительских прав, или отобрания опекун
ским органом от родителей детей, в порядке 
примечания 2-го к ст. 25 Кодекса Законов о 
семье, опеке, браке и об актах гражданско
го состояния, опекунский орган устанавли- 
сает (над детьми опеку и принимает в а надле
жащих случаях меры к помещению детей в 
детские дома органов народного просвеще
ния, здравоохранения, комиссий помощи де
тям и пр., либо передает детей на ївсспита- 
ние отдельным* лицам, принимающим на себя 
заботу об их воспитании.

Одновременно с отобранием детей от роди
телей опекунский орган принимает, в слу
чае необходимости, 461)03 судебные органы 
меры к взысканию с іродителей сдицств на 
содержание детей, согласно ст. 26 Кодера 
Законов о семье, опеке, бівке и об актах 
гражданского состояния, при этом средства 
атн исподьэу1ются для выплаты учреждениям 
и лицам, воспитывающим и содержащим 
указанных порой.

II р и м о ч а и и е 1. ОгоСраиие детей от 
родителей или других лиц, у коих они на
ходятся на попечении, >в случаях, щюду- 
саплрешых іірнмечашіем 2 к ст. 25 Ко
декса Законов о семы', опеке, браке и об 
актах гражданского состоянии, опекун
ские органы производят через соответ
ствующие органы Наркоипроса или Нар- 
комэдраш с привлечением, в необходимых 
случаях, органов милиции для содействия.

П р ц м е ч а и .и е 2. Дача разрешения 
родителям, лишенным іюдитедьскнх прав, 
на свидания с. их детьми производится 
опекунскими органами после ,всеслх>іюііне- 
го выяснения, что овицаввя эти не отра
зятся вредно на ікч'ове.ршешіолетшіх.
71. И целях проведення регистрации иму

щества несовершеннолетних, состоящего и 
порядке ст. 29-й Кодекса Законов о семье, 
опеке, браке и об актах г]»ажданекого со-
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орган оголошує реєстрацію зазначеного май
на і провадить її за встановлепою формою.

72. Зареєструвавши в органах опіки майно 
недолітків за арт. 71-м цієї інструкції, 
опікунчий орган повинен негайно зробити 
обслід в місці, де є майно недолітка.

Перевірене майно недолітка заводиться 
до опису, що його долучається до справи 
недолітка в органі опіки, а копію опису ви
дається батькам, що порядкують цим май
ном.

73. Коли онікунчий орган встановить не
сумлінне ставлення батьків до порядкуван
ня майном ї х н і х  недолітніх дітей та коли 
залишеному майнові недолітніх у порядку
ванні їх батьків загрожує розтягання (злов
живання з боку батьків, иіяцтво, що загро
жує розтраті майна тощо), онікунчий орган, 
коли є тому достатні підстави, може усу
нути батьків від порядкування майном їхніх 
недолітніх дітей.

За цього випадку онікунчий орган наста- 
новлює піклувательство над зазначеним 
майном, стосовно до п. «б» арт. 67 Кодексу 
Законів про родину, опіку, подружжя та 
акти громадянського стану.

У в а г  а. Коли батьки господарчо-недо
цільно порядкують майном своїх недо
літніх дітей, то опікунчий орган дає бать
кам потрібні вказівки про зліквідування 
зауважених хиб у порядкуванні майном.

74. Під незгодою батьків, що її зазначено 
в арт. 23 Кодексу Законів про родину, опіку, 
подружжя та акти громадянського стану, 
треба розуміти спори батьків, так до окре
мих моментів виховашія недолітніх дітей, як 
і до майнових інтересів цих дітей.

Такі незгоди можуть, наприклад, бути у 
питаннях:

1) про підготовку неповнолітнього до 
будь-якої професії;

2) про форму використання праці недо
літка;

3) про порядкування майном неповноліт
нього;

стояния в управлении их родителей, опекун
ский оргад об'являє? регистрацию указан
ного имущества и производят эту 'регистра
цию по установленной форме.

72. После рспіетрациіі іВ органах опеки 
имущества несовершеннолетних в порядке 
ст. 71 настоящей инструкции, опекунский 
оргалі обязан немедленно произвести обследо
вание по мосту нахождения имущества не
совершеннолетнего.

Проверенное имущество несовершенно
летнего вносится в опись, каковая приоб
щается к деду носовершешюлотшего в орга
не опеки, а копия выдается родителям, в 
управлении коих имущество состоит.

73. При установлении недобросовестного 
отношения родителей к управлению имуще
ством своих несовершеннолетних детей, а 
также если оставленному имуществу несо
вершеннолетних в управлении их родителей 
угрожает расхищение (злоупотребления со 
стороны родителей, пьянство, угрожающее 
растрате имущества я т. о.), опекунский 
орган, при наличии к тому достаточны'- 
оснований, может отстрапить родителей от 
управления имуществом своих несовершен
нолетних детей.

В таком случае, опекунский орган уста
навливает попечительство над указанным 
имуществом, применительно к п. <б» ст. 67 
Кодекса Законов о семье, опеке, браке и об 
актах гражданского состояния.

П р и м е ч а н и е .  В случае хозяйствен- 
ио-иецелесообразного управления родите
лями имуществом своих яегоэоршешголэт- 
влх потей опекунский орган дает родите
лям необходимые указания для устраис- 
агия замеченных неправильностей в упра
влении имуществом.
74. Под разногласиями родителей, указан

ными в ст. 23 Кодекса Закопов о семье, опе
ке, браке и об актах гражданского состоя
ния, надлежит понимать споры родителей 
как в отпошонип отдельных моментов воспи
тания несовершеннолетних детой, так н в 
отношения имущественных интересов этих 
детой.

Такие разногласия могут быть по вопро
сам:

1) о подготовке несовершеннолетнего к 
какой-либо профессии;

2) о форме использования труда несовер
шеннолетнего;

3) об управлешги имуществом несовер
шеннолетнего;
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4) брак згоди між батьками що до пріз
вища дитини (арт. 13 Кодексу Законів про 
родину, опіку, подружжя та акти громадян
ського стану') тощо.

Е. Засиновлення (удочерения).
75. За засиновителів можуть бути всі 

дієздатні особи, що їх но позбавлено права 
бути за опікунів (арт. арт. 38 і 74 Кодексу 
Закоиів про родину, опіку, подружжя та 
акти громадянського стану).

У в а г а  1. Чужоземні громадяни, що 
перебувають ша території УСРР і маюп. 
право, за арт. 75 цієї інструкції, бути 
засиновнтшми, кожного окремого ви
падку засиновлення повинні одержати 
спеціяльний па те дозвіл належного окру- 
гового виконавчого комітету’.

У в а г а  2. Громадяни УСРР, що їх 
засиповнлн чужоземці громадяни, збері
гають громадянство УСРР.
76. Коли надійде до опікунчого органу 

заява про засиновлення, то цей орган до 
розгляду заяви по суті вссбічпо обслідує за- 
синовлюваного й заснновнтеля, порядком та 
за ознаками арт. 41 Кодексу Законів про 
родину, опіку, подружжя та акти громадян
ського стану, зважаючи на виявлений мо
тивів засиповлепня.

77. Засиновлюючи, опікунчий орган видає 
постанову за встановленою формою; копію 
її видає засииовптелеві та негайно надси
лає її до палежного органу загсу для реє
страції засиповлеппя, відповідно до арт. 26 
Устави про реєстрацію актів громадянського 
стану (додаток 1-й до Кодексу Законів про 
родину, опіку, подружжя та акти громадян
ського стану).

78. Якщо опікунчий орган за розгляду 
справи про засиновлення встановить наяв
ність майна у засиновлювапого, то він реє
струє це майно, відповідно до порядку реє
страції в опікупчих органах майна недо
літніх дітей, що його передбачає арт. 29 
Кодексу Законів про родину, опіку, подружжя 
та акти громадянського стану.

79. Опікунчий орган періодичпо провадить 
обслід обставин життя заснновленої особи 
й коли виявить, що заснновитель неналеж-

4) отсутствия согласия между родителями 
о фаодшн ребенка (ст. 13 Кодекса Зашив 
о семье, опоке, браке и об актах граждан
ского состояния и т. я.).

Е. Усьиовление (удочерение).
75. Усыновителями могут быть все дее

способные лпца, но лишенные права быть 
опекунами (ст. ст. 38 и 74 Кодекса Зако
нов о семье, опеке, браке и об актах граж
данского состояния).

Л р н о г е  ч а ш  н е  1. Иностранные гра
ждане, проживающие ша территории 
УССР и имеющие, согласно ст. 76 на
стоящей инструкции, право быть усыно
вителями, в каждом отдельном случае 
усыновления должны получить специаль
ное на то разрешонио подлежащего ок
ружного пополнительного комитета.

' П р и м е ч а н и е  2. Граждане УССР, 
усыновленные иностранными гражданами, 
сохраняют гражданство УССР.
76. По поступления в опекунский орган 

заявления об усыновлении, последний, до 
рассмотрения заявления по существу, про
изводит всестороннее обследование усыно
вляемого и усыновителя, в порядке я по 
признакам .ст. 41 Кодекса Законов о семье, 
опеке, браке и об актах гражданского со- 
состошшя (приложение 1 к Кодексу Законов 
мотивов усиновлення.

77. При совершении усыновления опекун
ский орган выносит постановление по уста
новленной форме, каковое в копии выдается 
усыновителю н направляется немедленно в 
подлежащий оргап ЗАГС’а дій регистрации 
усыновления, в соогветствии со ст. 26 «По
ложения о регистрации актов гражданского 
состояния {приложение 1 к Кодексу Законов 
о семье, опеке, браке и об актах гражд.-ін- 
ского состояния).

78. Если опекунский орган при рассмо
трении дела об усыновлении установит на
личие имущества у усыновляемого, он реги
стрирует это имущество в соответствии с 
порядком регистрации в опекунских органах 
имущества несовершеннолетних детой, пре
дусмотренным ст. 29 Кодекса Законов о 
семье, оаеко, браке и об актах гражданского 
состояния.

79. Опекунский оргап периодически про
изводит обследование обстановки ждали 
усыновленного лица я в случае выявления
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но виконує свої обов’язки (батьківські) до 
засиновленої особи, він вживає потрібних 
заходів піклування до заснповлееого, вико
ристовуючи за належних випадків свої: пра
во на порушення питання про скасування 
засиновлоння порядком, передбаченим арт. 
46 Кодексу Законів про родину, опіку, по
дружжя та акти громадянського стану.

У в а г  а. Коли акта засиновлоння ка
сується за тим, що засиновитель нена
лежно виконує свої обов'язки щодо за- 
синовленого. опікунчий орган вживає за
ходів до покладення на колишнього за- 
снновителя (відповідно до арт. 25 Ко
дексу Законів про родину, опіку, по
дружжя та акти громадянського стану), 
видатків на утримання й виховання не
долітка.
80. Щоб юридично оформити фактичне 

засиновлення недолітків, що їх окремі особи 
прийняли в свою родину як членів родини, 
але не зареєстрували цього засиновлення 
належним чином, опікунчі органи пропону
ють цим особам оформити встановленим по
рядком зазначене фактичне засиновлення.

Коли особа, що прийняла у свою родину 
недолітка раніше видання Кодексу Законів 
про родину, опіку, подружжя та акти гро
мадянського стану, відмовиться оформити 
фактичне засиновлення та до тог^ ще злов
мисно позбавить допомоги фактично заси- 
новленого, то опікунчий орган повинен уда
тися до народнього суду з заявою про по
кладання на фактичного засиновителя обо
в'язків утримувати фактично засиновленого 
порядком, що його передбачає арт. 47 Ко
дексу Законів про родину, опіку, подружжя 
та акти громадянського стану.

81. З виданням цієї постанови скасувати 
нижчезазначені постанови інструкції й по
ллюция Наркочсоцзабезу УСРР:

1) пояснення з 23 січня 1926 р. «Про 
обов’язкове вкладення до державних ощад
них кас або інших ощадних кредитових 
установ грошових сум осіб, що перебувають 
під опікою» (35. Уз. УСРР 1926 р., від. II. 
Уі 1, арт. 7):

2) постанову з 18 лютого 1926 р. «Пояс
нення до арт. 19 Інструкції НКСЗ «Про по-

ноігадлежащег) выполнения усыновителем 
своих обязанностей (родительских) в отно
шении усыновленного лица, опекунский ор
ган принимает необходимые меры попечи
тельства в отношении усыновленного, шеполь- 
зуя, в подлежащих случаях, свое право па 
іншужцеїпю вопроса об отмене усыновления 
в порядке, предусмотренном ст. 46 Кодекса 
Законов о семье, опеке, браке и об актах 
гражданского состояния.

II р н м е ч а аг и е. В случае отмены 
акта усыновления по щя чинам ненадле
жащего выполнении усыновителем своих 
обязанностей їв отношении усыновленно
го, опекунский орган принимает меры к 
возложению ига бывшего усыновителя, в 
соответствии и со ст. 25 Кодекса Законов 
о семье, опеке, браке и об актах граждан
ского состояния, расходов па содержа
ние н воспитание несовершениотетнего.
80. В целях юридического . оформления 

фактического усыновления несовершенно5 
летних, которых отдельные лица приняли в 
свою семью в качество членов семьи, но НС 
зарегистрировали этого усыновления надле
жащим образом, опекунские органы предла
гают этим лицам оформить ужазанное факти
ческое усыновление, в установленном по
рядке.

В случае отказа лица, принявшего в свою 
семью несовершеннолетнего до издания Ко
декса Законов о семье, опоке, браке и об 
актах гражданского состояния, от оформле
ния фактического усыновления и при зло
стном ігри этом лишонпи помощи фактически 
усыновленного, опекунский орган обязан 
обратиться в народный суп с заявлением о 
возложешш на фактического усыновителя 
обязанностей содержании фактически усы
новленного в порядке, предусмотренном 
ст. 47 Кодекса Законов о семье, опеке, бра
ке и об актах гражданского состояния.

81. С изданием настоящего постановления 
отменить нижеуказанные постановления, 
янстоукщні и раз’яаиеїшя Нпраомсообеса 
УССР:

1) раз'ясиение от 23 января 1926 г. 
«Об обязательном помещении денежных сум 
лиц, состоящих под опекой, в государствен
ные сберегательные кассы или иные сбере
гательные кредитные учреждения» (С. У. 
УСОР 1926 г., огд. И, № 1, ст. 7);

2) постановление от 18 февраля 1926 г. 
«Раз’яснешіе к ст. 19 Инструкщги ІШХ) «О
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рядок здійснення опіки» й до обіжника 
1ШСЗ Й ШЮЗ «Про порядок встановлення 
•опіки над особами психічно-хворими» (36. 
Уз. УСР£4926 р., від II, У? 7, арт. 22);

3) інструкцію з 19 квітня 1926 р. «Про 
порядок направлення окрсоцзабезами й 
д>айСТВ скарг, що надійшли на їхні поста
нови в справах опіки й про порядок роз
гляду окрсоцзабезами вказаних скарг» (36. 

*ї'ЖУфб р./від. II, X* 11. арт. 36); 
;! 4) плову з 11 червня 1926 р. «Про

') зміну аь-го тимчасової інструкції НШ 
«Про пік здійснення опіки й піклуван- 

ч5>- .« о. місій органами Наркомсоцзабезу й 
комітетами селянських товариств взаємодо
помоги з ЗО березня 1925 р.» (36. Уз. 
УСРР 1926 р., від. II, Хі 21-22. арт. 74У

Харків, 27 листопада 1928 р.

Народній Комісар Соціяльного
Забезпечення УСРР Покорни*.

Голова Центральної Онікунчої 
Ради при НКСЗ УСРР Багинсьний.

« І*

порядке осуществления опеки» я 8 
ру ІЇКОО и Шдозва УООР <0 
установления опеки над лицами 
больными» (С. У. УОСР 1926 г.,
X* 7, ст. 22);

3) инструкцию от 19 апреля 1926 
порядке направления оврсообесамп я { 
жалоб, поступивших на их постаг.овленшг V. 

делам опеки и о порядке рассмотрения окр- 
сообесани указанных жалоб» (С. У. УССР 
1926 г., отд. П, Ж И, ст. 36);

4) постановление от 11 нюня 1926 г. 
«Об изменении ст. 6-й времешгой инструк
ции ІІКСО «О норчдке осуществления опе

ки и попечительства местными органами 
Иаркомсообеса и комитетами селянских об
ществ взаимопомощи от 30 марта 1925 г.» 
(С. У. УССР 1926 г., ота. Ц. Х2 21-22, 
от. 74).
Харьков, 27 ноября 1928 г.

Народиый Комиссар Социального
Обеспсченжя УССР Покорный.

Председатель Центрального Опокунского 
Совета при НКСО УССР Багинский.

%, Народнього Комісаріяту ІОстицІГ Издание Народного Комиссариат# Юстиции

ліг 7 Трест .Харк1в-Друк\ Друга лрукаряя ім. В. Блакигного. Зл... 1938-8000.
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радянського законодавства. 5. Життя на місцях. 6. Українська правнича термі
нологія. 7. По радянському союзу. 8. За радянським кордоном. 9. З практики 
Найвищого суду по Пленуму ЦКК, ККК і ДК. 10. З практики ВАК. II. З практики 
ОКВК в земспорах. 12. Критика й бібліографія. 13. Відповіді. 14. Поштова

скринька.
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радбудівниЦ'юрбкорів, селькорів і кожного, хто цікавиться справою правового 
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ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ
О Ф І Ц І Й Н Е  В И Д А Н Н Я

іНАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ 1ПОП р  
4І1- ЬЛ ВІДДІЛ ДРУГИЙ І 31 С І Ч Н Я  І57£ї/

ЗМІСТ
Постанови УЕН 

(27 вересня 1928 р.К
2. Про округові й центральний фонди довгоре- 

ченцеаого кредитування місцевої промисло
восте

Постанова Наркомсоцзабезу, Нарком
ану, Наркомторгу, Наркомюсту, Нар- 

комосу.

(13—20 листопаду, 14—31 грудня 
1928 р.).

3. Інструкція, як капіталізувати пенсії, влашто
вуючи осіб, підопіклих органам сошяльного 
забезпечення, в артілях кооперації інвалідів.

4. Про адміністратиену відповідальність осіб, 
що винні в ламанні правил про невчасне 
надіслання рахунків та товарових доку
ментів.

Ь. Про притягнення до кримінальної відпові- 
дальности за те, що робітники установ, що 
кредитують бідноту, уживають не за пря
мим призначенням засоби, призначувані на 
кредитування сільської бідноти.

<3. Про кількість обов'язкових примірників ви
дань, що їх надсилають до Української 
Книжкової Палати.

7. Поо комірне з учнів-стипендіятів вищих 
щкіл та з членів їхньої родини.

гі. Як прикладати постанову ЦВК та РНК 
Союзу РСР з 29 серпня 1928 р. .Правила 
про єднальний й судовий розгляд трудових 
конфліктів*.

СОДЕРЖАНИЕ
Постановления УЭС 

(27 сентября 1928 г.).
2. Об окружных и центральном фондах долго

срочного кредитования местной промышлен
ности.

Постановления Наркомсообеса, Нар-
комфина, Наркомторга, Наркомюста, 

^Наркомпроса

(13—20 ноября, 14—31 декабря 
1928 г.).

3. Инструкция о порядке капитализаОии пенсий 
при устройстве лиц. подопечных органам со
циального обеспечения, в артелях кооперации 
инвалидов.

4. Об ответственности в административном 
порядке лиц, виновных в нарушении правил 
о несвоевременной посылке счетов и товар
ных документов.

5. О привлечении к уголовной ответственности 
работников учреждений, кредитующих бед
ноту, за использование не по прямому наз
начению средств, предназначенных на креди
тование сельской бедноты.

6. О количестве обязательных экземпляров 
изданий, посылаемых в Украинскую Книж
ную Палату.

7. О квартирной плате с учеников-стипендиа- 
тов высших учебных заведений и с членов 
их семей.

8. О порядке применения постановления ЦИК 
и СНК Союза1. ССР от 29 августа 1928 г. 
.Правила о примирительно-третейском и су
дебном рлссмотреаии трудовых конфликтов*.

Публічва
БІБЛІОТЕКА У 
ІО* 29
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ПОСТАНОВА УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 
НАРАДИ

2. Про округові й центральний фонди довго- 
реченцевсго кредитування місцевої промиспо

вести.
Для нагромадження й плановою розподілу 

коштів на довгореченпове кредитування міс
цевої промистовости, Українська Економічна 
Нарада 'постановила затвердити нпжченаве- 
дені тимчасові правила про округові й цен
трал ьний фонди довгорсчепцсвого кредиту- 
гасиш місцевої промисловосте.

Т. :

ТИМЧАСОВІ ПРАВИЛА
про скоугові й центральний фонди довгоречеи- 
цевого кредитування місцевої промисловосте

З а с а д и .  ’

1. Для планового відбудування, персустат- 
кувгини й розшир'пшя місцевої трестованої 
тгром исло вести утворюється: фонд довго- 
і|ючс!шевого кресятувапня промнеловосги 
А-МОРР, округові фоігди довгоречеи цевого кре
диту вгнтя місцевої прочпсл’овогги (округо- 
вий іг'омфопд) і центральний фонд довгорс- 
ченцевого кредитування місцевої промнелово- 
сти (центральний прэмфонд).

Уїв а г а. Правила, встановлені для окру
гов» х промфоігаз, відповідно приклада
ється до фонду довгорвчсягцеиого креди
тування пролисловости АМСРР

2. Зазначені в арт. 1 фонди витрачається 
через видачу позик та безповоротних допомог:

1) на фінансування робот що до (відбуду
вання, переустаткування й розширення дію
чих тшриємств місцевої трестованої проми- 
гліовости;

2) на утворення нових підприємств;
3) па попопиеппя обігових коштів їв іс

нуючих і утворення їх у повну підприєм
ствах.

У в а г а .  Фонди не можна витрачати па 
копсервацію, охорошу підприємств тощо.

3. Фонди довгоречепцевого кредитування 
складаються з власного капіталу і з позич
кових коштів.

Арт. 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ УКРАИНСКОГО ЗК0Н0- 
МИ ЧЕСНОГО СОВЕЩАНИЯ.

2. Об окружных и центральном фондах дол
госрочного кредитования местной і̂ ***ьі- 

шлениости.
В целях накопления и планового рачире- 

далепил средств для долгосрочного ргетито- 
вания местной промышленности, Украинское 
Экономическое Совещание постановило 
утвердить ігвжесіедукюцк© временные пра
вила об окружных и центральном фондах 
долгосрочного кредитов-апил местной Промыш
ленности.

I

ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА
об окружных н центральном фондах долгосроч
ного кредитования местной промышленности.

О б ні ие п о л о ж е н и я .
1. Для шшг:люго восстановления, переобо

рудования и расширения местной трестиро
ванной промышленности создаются: фонд 
долгосрочного кредитования промышленности 
АЖХ'-Р. дружные феоды долгосрочного кре
дитов™ и я местной промышленности (окруж
ной лромфоид) и центральный фопц долго
срочного кредитования местной промышлен
ности (центральный тгромфопд).

П р и м е ч а н и е .  Правила, установлен
ные для окружных промфчщов, соответ
ственно применяются к фонду долгосроч
ного кредитования промышленности 
АМССР.
2. Указанные в ст. 1 фонды расходуются 

прем выдачи займов и безвозвватных ссуд:
1) для фшіаіноирлшвгся работ по восста

новлению, переоборудованию и расширению 
действующих предприятий местной трести- 
[мтанной промышленности;

2) для создания новых предприятий;
3) для пополнения оборотных средств в 

существующих л образования их в новых 
-предприятиях.

П р и м е ч а н и е .  Фонды не могут ра
сходоваться па консервацию, охрану пред
приятий и т. д.
3. Фопды долгосрочного кредитования со

ставляются го собственного капитала я и? 
гаемных средств.
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• 4. Видавана з фондів позики можуть бути 
відсоткові, безвідсоткові або з нарахуванням 
відсотків, починаючи з певного реченця.

5. Відсотки па позики встановлюється роз
міром до 5% річних; позики з округов их 
фондів видасться яа реченець найбільш 5 
років і з центрального фонду—па реченець 
паМльш 10 років.

6. Характер позик і допомог, реченці спла
чення позик, а так само і розм:р відсотків 
на них визначається для кожного підприєм
ства залежно від його фінансового стану, 
перспектив розвитку тощо.

7. Збирати кошти центрального й окруто- 
ш фондів довгорсчеіщшго кредиту вашій, 
ураховувати надходженім й видачі, уклада
ти договори, контролювати правильне ■вико
ристання щатх сум, порядкувати фондами 
тощо покладається на Всеукраїнську Конто
ру Бапку Допторечеицевого Кредитування 
Промисловості! й Електрогосподарства Сою
зу РСР та її місцеві філії; в тих округах, 
де філій Бапку Довгоречениозого Кредиту
вання нема, всі вищеоазиачені операції про
вадиться на підстеп спеція льнах угод Бан
ку Дэвго[юченцевого Кредитування з відпо
відними округовимп виконавчими комітетами 
й філіями Державного або Міського банків.

■Порядок роботи Всеукраїнської Контори 
Банку Довгоречешіевого Кредитування в цій 
царині визначається в спеціячьігій с.нструк- 
пії, що її іигак Виша Рада Народнього Гос
подарства УСРР, порозумівшись з Народнім 
•Комісаріятом Фінансів УСРР.

О к р у г о в и й  п р о  х  ф о н д .
8. Власні капітали округових промфондів 

складаються з:
1) сум, що надходять від реалізації міс

цевого промислового майна, яко не входить 
до капіталу місцевих трестів;

2) відрахувань розміром 10% від прибут
ків місцевої трестованої промимозости, пе
редбач он их п. *3>, арт. 45 Устави про дер
жавні промислові трести УСРР;

3) відрахувань від орендної плати за зш 
в оренду підприємства місцевої кромислово- 
сти розміром від ЗО до 50%;

4) усіх сум амортизаційних відрахувань 
від вартосте здаваашх в оренду .підприємств

4. Выдаваемые из фондов займы могут 
быть процентными, беспроцентными или с 
начислением процентов, давшая с опреде
ленного спжа.

5. Проценты по займам устанавливаются 
в размере до 5% головых; займы из окруж
ных фотов выдаются на срок но свыше 
5 лег и из центрального фонда—на срок не 
свыше 10 лет.

6. Характер займов и ссуд, сроки пога
шения займов, равно как и размер процентов 
но ним определяются для каждого предприя
тия в зависимости от его финансового со
стояния, перспектив развития и т. д.

7. Собирание средств центрального и ок
ружных фондов долгосрочного кредитования, 
учет поступлений и выдач, заключение до
говоров, контроль за правильным использо
ванием выданных сумм, распопяжение фон
дами и проч. возлагается на Всеук рай покую 
Контору Банка Долгосрочного кредитования 
Промышленности и Электрохозяйства Оюза 
ССР и ее местные отделения; в тех округах, 
в которых пет отделения Банка Долгосрочно
го Кредитования, псе вышеуказанные опера
ции производятся на основания специаль
ных соглашений Банка Долгосрочного Кре
дитования с соответствующими окружными 
«спольнительньвми комитетами и отделен ИЯ
МИ Государственного или Городского бай
ко?.

Порядок работы Все у краинской Конторы 
Банка Долгосрочного Крештования в этой 
области определяется особой инструкцией, 
Ко’яваемсй Высшим Советом Народного Хо
зяйства УССР по соглашению с Народным 
Комиссариатом Финансов УССР.

О к р у ж н о й  п р о м  фонд.
8. Собственные капиталы окружных пром- 

фендов составляются из:
1) сумм, поступающих от іреализации ме

стном промышленного имущества, но входя
щего в капитал местных трестов;

2) отчкелетй в газмерз 10% от доходов 
местной трестированной промышленности, 
пред усмотренных п. «3» ст. 45 «Положения 
о тосшрсгвенных промышленных трестах 
УССР»;

3) отчислений от арендной платы за сдан
ные в аренду предприятия местной промыш
ленности в размере от 30 до 50 %;

4) всех сумм амортизационных .тгчислоігий 
от стоимости сданных в аренду преприятий
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місцевої промисловосте що їх мають -ви
платити орендарі «поруч з орендною платою;

. 5) сум, одержуваних від органів держав
ного страхування в формі винагороди за 
втрати, що їх мали підприємства, як пере
дние ні, як і яе переведені «а комерційний 
{господарський) розрахунок за тих випадків, 
коли одержану страхову винагороду не звер
тається безпосередньо на відновлення по
шкодженого майна;

6) прибутків з операцій овругового фон
ду;

7) безповоротних асигнувань з місцевого 
бюджету;

8) інших надходжень.
9. До позичкових коштів округового пром- 

фонду «належать:
1) відрахування від прибутків місцевої 

трестованої промнсловости, розміром 12,5%, 
передбачені п. «4» арт. 45 Устави про дер
жавні промислові трести УСРР;

2) відрахування від амортизаційних капі
талів місцевої трестованої промисловосте, 
.розміром, встаповлюваним дія кожного тре
сту окремо підчас затвердження його щоріч
них зві'йв і балансів, залежно від його фі
нансового стану;

3) поворотні асигнування з місцевого бюд
жету;

4) доброхітиі довгорочонцсві вклади дер
жавних промислових підприємств.

10. Відрахування до округового промфон- 
ду від прибутків і вод амортизаційних капі
талів місцевої трестованої промисловосте 
ВНОСИТЬСЯ до промфопду що-року в установ
лені речепці по затвердженні звітів і балан
сів за минулий операційний рік. Відрахуван
ня до фонду з інших джерел, з яких цей 
фонд складається, вноситься в міру надхо
дження прибутків з цих джерел.

11. Округові ітромфоидн що-року відрахо
вують до центрального промфопду 15% усіх 
сум, що падходять до власного капіталу 
промфопду за мяпуляВ рік.

12. Що року відділ місцевої промнсловости 
(місцевого господарства), порозумівшись з 
округовнм фінансовим відділом, складає плап 
утворення й використання округового пром- 
фонду довігоречеіщевого кредитування. Скла
даючи план використання, повинно урахову-

мсстиой промышлешюспн, подлежащих упла
те гирсттторамм два раду с ареікпой платой;

5) сумм, получаемых от органов государ
ственного страхования в виде вознагражде
ния за убытки, понесенные предприятиями, 
как переведенными, так я пене реведе штыми 
на коммерческий (хозяйственный) расчет в 
тех случаях, коща полученное страховое 
возпалраждеиие не обращается непосредст
венно на восстановление поврежденного изгу- 
шества;

6) доходов от операций окружного фонда;

7) безвозвратных ассигнований по мест
кому бюджету;

8) прочих иоегушошй.
9. К заемным средствам окружного щюм- 

фоада относятся:
1) отчисления от доходов местной ТрОСТИ- 

ровевлой промышленности в размере 12,5%, 
предусмотренные п. «4» ст. 45 Положения 
о государственных промышленных трестах 
УССР*;

2) отчисления от амортизационных капи
талов местпой трестированной промышлетгпо- 
стп в размере, уоташвлвваемам для каждого 
треста отдельпо гари утверждении ого еже
годных отчетов и балансов, в зависимости от 
его финансового состояния;

3") возвратные ассигнования по «мостиому 
бюджету;

4) добровольные долгосрочные вклады 
государственных промышленных предприя
тий.

10. Отчисления в окружной промфонд от 
доходів и от амортизационных капиталов 
местной трестированной промышленности 
вносятся в промфонд ежегодно в установлен
ные сроки после утверждения отчетов и ба
лансов за истекший операционный год. Отчи
сления в фонд из других источников, из ко
торых этот фопд составляется, вносятся по 
море поступит.«и доходов по этим источни
кам.

11. Окружные «промфонды ежегодно ОТЧИ
СЛЯЮТ в центральный промфонд 15% всех 
сумм, которые поступают в собственный ка
питал промфонта за истекший год.

12. Ежегодно отделом местной промыш
ленности (местного хозяйства) по соглаше
нию с окружным финансовым отделом со
ставляется план образования и использова
ния окружного промфшда долгосрочного кре
дитовании. При состамсями плати истюльзо-

32



Арт. 2 Ст. 2№  2

вати всі асигнувати минулих років на да- 
шгй рік, а так само і ті відрахувавші, що 
їх робиться до центрального промфонду по
рядком арт. 11.

Плани кредитування місцевої трестованої 
гаром не ловосги розробляють відділи місцевої 
ігромогсловости (огсєцевого господ арства), по
розумівшись з округовиии фіналеовнми відді- 
л;ми, на підставі затверджених від Вищої 
Ради -Народнього Господарства УСРР кон
трольних цифр по місцевій промисловості і 
щорічних промфінплаагв і їх затверджують 
відповідні округові виконані комітети, після 
чого їх надсилається до Вищої Ради Народ
нього Господаостеа і Народнього Комісаріяту 
Фінансів УСРР.

13. Позики і допомоги з окр у голого пром- 
фопду видається ліінрисмствазг місцевої про- 
мнсловости за затвердженими віх округезпх 
виконавчих комітетів річними планами вн- 
даткування фонду; черговість задачі позик і 
допомог встгиовлюе відділ місцевої промпс- 
ловости (місцевого господарства).

14. Частіш амортизаційних капіталів міс
цевих трестованих підприємств і відповідна 
частина їхіріх прибутків розміром 12.5%, 
іцо є джерелами утворення позичкових кош
тів, надходять до ігроифопду як довгоречен- 
цеві вклади.

Реченець цих вкладів встановлюється під
час затвердження щорічних звітів і балан
сів відповідних підприємств, залежно йд фі
нансового їх стану.

15. Річні зніти про етап і використання 
фондів відділи місцевої промисловостп (міс
цевого господарства), поголивши звіти з ок- 
руговиїм фінансовим відділом, подають до Ви
щої Ради Народнього Господарства й Народ
нього Комісаріяту' Фінансів УСРР. •

Ц е н т р а л ь н и й  п р о м  ф о н д .
16. Влаопий капітал центрального яром» 

фоп,ду складається з:
1) соешялшх безіюворотігих асигнувань 

із союзного й республіканського бюджетів та 
республіканського фопду регулювання;

2) відрахуйсь від ігагромаджеш» у власпі 
капітал» округових фондів довгоречеащввого 
кредитування, розміром 15% яагромаджепь 
їх за минулий рік;

«гая должны учитываться все ассигнования 
пршнык лет на статный год, а также и те 
отчисления, которые производятся в цен
тральный иромфовд в порядке ст. 11.

Планы кредитования местной трестирован
ной промышленности разрабатываются отде
лами местной промышленности (местного хо
зяйства) по соглашению с окружными финан
совыми отделами на оояовачяи утвержден - 
пых Высшим Советсм Народного Хозяйства 
УССР контрольных цифр по местной про
мышленности и ежегодных промфинпланов 
и утвежцаются соответствующими окружны
ми исполнительными комитетами, после чего 
препровождаются Высшему Совету Народно
го Хозяйства и Народному Комиссариату Фи- 
чангпв УССР.

13. Займы и ссуды из окружного пром- 
фонда выдаются предприятиям местной про
мышленности по утвержденным окружными 
псполнительпьвмн комитетами годичным пла
нам (расходования фседа; очередность выда
чи займов и ссуд устанавливается отделом 
местной премыш.мйпншети (местного хозяй
ства).

14. Часта еморішацічшньїх капиталов 
местных трестированных предприятий и со
ответствующая часть их похоже в размере 
12,5%, являющиеся источниками создания 
заемных средств, поступают в промфопд в 
качестве долгосрочных вкладов.

Срок этих вкладов устанавливается при 
утверждении ежегодных отчетов и балансов 
соответствующих предприятий, в зависимо
сти от финансового их состояния.

15. Годовые отчеты о состоянии и исполь
зовании фопцов отделы местной промышлен
ности (местного хозяйства) по согласовании 
отчетов с окружным финансовым отделом, 
представляют Высшему Совету Народного 
Хозяйства и Народному Комиссариату Финан
сов УССР.

Ц е н т р а л ь н ы й  п р о м ф о н д .
16. Собственный капитал центрального 

промфолда составляется из: *
1) специальных безвозвратных ассигнова

ний из союзного и республиканского бюдже
тов и республиканского фонда регулирова
ния;

2) отчислений от накоплений в собствен
ные капиталы окружных фотов долгосроч
ного кредитования в размере 15% накопле
ний их за минувший год;
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3) сум, що їх асигнують безповоротно за
гальні збори акціонерів Банку Допторечеіще- 
вого Кредиту вапня;

4) Зиску від операцій центрального 
фонду;

5) інших надходжень.
17. Позичкові кошти центрального пром- 

фонду складаються з:
1) пово ротних асппнушпь із союзного та 

республіканського бюджетів;
2) доброхітіпіх дозгоречепцспих вклада 

державших промислових підприємств.

18. Відрахування до центрального фонду 
(від округових фондів довгоречепц свого креди
тувати робиться то-року протягом першо
го кварталу по тому, як округо!!і виконавчі 
комітети затвердять встановленим порядком 
ріхпі звіти і плаші складання та кидаткуван- 
ня округових фондів за минулий операційний 
рік.

Відрахування з іпшнх джерел івпоснться 
до фонду в міру їх находження.

19. Призначення кредитів з центрального 
промфонду і реченці їх встансглюєгься за 
річними фінансовими планами, що їх роз
робляє Вища Рада Народнього І'цсіюдарства 
УСРР, порозумівшись з Народнім Комісарія
том Фінансів УСРР, і затверджуй Українська 
Економічна Нарада; черговість пидачі позик 
і допомог з центрального промФонду вста
новлює Вища Рада Народнього Господарства, 
порозумівшись з Всеукраїнською Конторою 
Банку Довгоречепцевого Кредитування.

20. Підчас складання річного клану фіпап- 
сувашп на операційний рік ураховується 
асигнування з центрального флшу мнпу.тпх 
років; крім того з загальної суми, призна
ченої для фінансування, виключається 20% 
коштів, що не підлягають розподілу^ які за
лишаються в резерві. *

Розподіляється цей резерв на непередбачені 
в плані потреби за порозумінням між Вищою 
Радою Народнього Господарства і Народнім 
Комісаріятом Фінансів УСРР. II.

II.

21. З виданням цієї постанови касується 
постанову Української Економічної Наради 
з 26 вересня 1925 р. «Про округовий спе-

3) сумм, ассигнуемых безвозвратно общим 
собранием акционеров Бата Долгосрочного 
Кредитования;

4) прибыли по операциям центрального 
фонда;

5) других поступлений.
17. Заемные средства центрального пром- 

фопда составляются из:
1) возвратных ассигнований по союзному 

я .республиканскому бюджетам;
2) добровольных долгосрочных вкладов 

государственных промышленных прсприл- 
тий.

18. Отчисления в центральный фонд от 
гжружпых фондов долгосрочного кредитова
ния производятся ежегодно в течение пер
вого квартала после утверждения окружными 
«исполнительными комитетами в установлен
ием порядке годовых отчетов и платов со
ставления и расходования окружных (фон
дов за истекший операционный год.

Отчисления из других источников вносятся 
в фонд по мере их поступления.

19. Назначение кредитов из центрального 
промфонда и срокп их устава вливаются по 
годичным финансовым планам, разрабаты
ваемым Высшим Советом Народного Хозяй
ства У СОР по соглашению с Народным Ко
миссариатом Фигпнсов УССР, п утвеїивіают- 
ся Ук'аг'искрім Зкпном'гческим Совещанием;
очередность выдачи займов п ссуд из цен
трального промфонда устанавливается Выс
шим Советом Народного Хозяйства по со
глашению с Вссукранпской Конторой Байка 
Долгосрочного Кредитования.

20. При составлении годичного плана 
финансирования на операционный год учи
тываются аодигнозаапия из центрального 
фонда прошлых лет; кроме того из общей 
суммы, предназначенной для фииапспрова- 
иия, исключаются 20% средств, не подлежа
щих распределению, которые остаются в ре
зерве.

Распределение этого резерва па тепредвн- 
денпые в плане нужды производится по 03- 
глашепию между Высшим Советом Народного 
Хозяйства и Народным Комиссариатом Фи
нансов УССР.

П.
21. С изданием настоящего постановления 

отменяется постановление Украинского Эко
номического Совещания от 26 сентября
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діяльний промисловий фонд» (Зо. Уз. УСРР 
1925 р. йдх. II, Ха 21, арт. 54)

Харків, 27 вересня 1928 р.

Заст. Голови Української Економічної 
Наради Сербиченно.

Керівшппгй Онрав Української Економічної
Наради Я. Касян.

Оголошено в „Вістях ВУЦВК“ 13 січня 
1929 р.. № II.

ПОСТАНОВА К АРКОУСОЦЗ ?БЕЗУ ТА НАР- 
КОК-ФІНУ УСРР.

3. Інструкція, як капіталізувати пенсії, 
влаштовуючи осіб, підспіклих органам соці- 
ягьного забезпечення, в артілях кооперації 

інвалідів-
Підстава: арт. З постанови ВУЦВК 

й РИК УСРР з 10 жовтня 1928 р. 
пПро порядок і норми соціального 
забезпечення інвалідів війни, родин 
інвалідів війни, в разі їхньої смерти 
або безе сної відсутности. родин вій
ськових службовців, що втратили 
годувальників, та родин осіб, що пере
бувають у лавах Робітничо-Селян
ської Червоної Армії й Червоної 
Флоти* (36. Уз. УСРР 1928 р., М 27, 
арт. 241).

1. Прано па капіталізацію пенсії при 
влаштуванні п артілях кооперації інвалідів 
мають такі категорії підопіклих, що за чин
ними законами мають прано на пенсію та 
за «Уставок» про державшій промисловий 
податок» (36. Зак. СРСР 1928 р., Хе 50, 
арт. 443)—право на вступ до складу артілей 
кооперації інвалідів:

1) інваліди війни;
2) члени родин померлих або загинулих 

«ш безвісних військово-службовців;

3) члени родин інвалідів війни підчас 
веребуваппя цих інвалідів у будниках Інва
лідів або навчання їх в учбових закладах 
<в Київських профкурсах для інвалідів, 
ВУЗ'ах, на робфаках то-що), а так саімо 
члени родни померлих чи безвісних війсь
кових інвалідів, що до смерти або до без
вісного зникнення перебували на соціально

му забезпеченні по одній з трьох перших 
іруп інвалідиости;

1925 г. «Об окружном специальном .промыш
ленном фонде» (С. У. УШР 1925 г., отд. II, 
Хі 21, ст. 54).

Харьков, 27 сентября 1928 г.

Зам. Председателя Украинского Экономи
ческого Совещания Сербичгнко. 

Управляющий Делами Украинского 
Экономического Совещания Я. Касьян.

Республик' в >но в .Вістях ВУЦВК* 13 ян
варя 1929 г., № II.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМССОБЕСА И НАР- 
КСМФКНА УССР.

3. Инструкция о порядке капитализации 
пенсии гри устройстве лиц, подопечных ор
ганам социального обеспечения, в артелях 

кооперации кнвалед».
Основание: ст. 3 постановления 

ВУЦИК и СИ К УССР от 10 октября 
1928 г. „О порядке и нормах социаль
ного об'спеч ния инвалидов войны, 
семей инвалидов войны, в случае 
смерти или безвестного отсутствия 
последних, сем’й военнослужащих, 
утративших кормильцев, и семей лиц, 
находящихся в рядах Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии и Красного 
Флот г“ (36. Уз. УСРР 1923 г , М 27, 
ст. 241). ,

1. Правом на капитализаиаю пенсии при 
устройстве в артелях кооперация инвалидов 
пользуются следующие категории подопеч
ных, іюмеюіщзв до осковадаяи действующих 
законов право на пенсию и по «Положению 
о государственном промысловом налоге» (С.
3. ОХР 1928 г., Хз 50, от. 443)—право на 
вступление в состав артелей кооперации 
инвалидов:

1) швэлицы войны;
2) члены семей умерших я ли погибших

либо бсзвестно-отсуттл'вующмх военно-слу
жащих;

3) члены семей инвалидов войны во $ре- 
мя вребыраияя этих последах в домах инва
лидов «ли обучения их в учебных заведениях 
(на Киевских профкурсах для инвалидов, 
ВУЗ-ах, на (рабфаках и т. п.), а также члены 
семей умерших либо безвестно-очсутствуго- 
щих военных отдвага»», состоявших до 
смерти или до безвестного исчезювонют на 
социальном обеспечения по одной ЯЗ Тфех 
первых групп тгвалидностн;
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4) сліпі й глухопімі, інваліди праці й 
члени родин померлих або безвісних трудя
щих, що працювали в наймах, якщо воли 
фактично одержують пенсію від органів со
ціального загозпечення.

У в а г а .  Пенсію дефективних членів 
родин померлих чи безвісних військових 
інвалідів, які до смерти або до безвісного 
зникнення перебували на соціальному 
забезпеченні, капіталізується в порядку 
цієї інструкції, незалежно від групи ін
валідності! померлого чи безвісного війсь
кового інваліда—їхнього годувальника.

2. Пенсію кожного підопіклого (арт. 1), 
що вступає до артілі! кооперації інвалідів, 
капіталізується, виходячи з норми його пен
сії, що віп її одержує на момент вступу до 
артілі! кооперації інвалідів, реченцем на 
рік зі дня вступу до артіли.

У в а г а .  За повторного вступу підопік
лого до складу артілп інвалідів пенсію 
його капіталізується на загальних підста
вах, проте, пс раніш одного року по 
скінченні, па який було попереднього 
разу капіталізовано пенсію за цього са
мого підопіклого.
3. Суми капіталізованої пенсії (арт. 2) 

органи соціального забезпечення впосять до 
належної райкоопінспілки з відповідних кре
дитів, призначених на пенсії й запомоги, що
квартально наперед, починаючі! зі дня 
вступу підопіклого до артіли.

У в а г а .  В разі вступу підопіклого до 
артіли кооперації інвалідів не з початку 
бюджетового року, капіталізовану пенсію 
сплачується одразу за реченець до кінця 
іюточпого бюджетового року «роте най 
білий за 3 місяці наперед, з тим, щоб 
з нового бюджетового року капіталізова
ну пенсію за цього підопіклого сплачува
лося порядком, встановленим арт. арт. 2 і 
З цієї інструкції, але загалом найбільш
за один рік зі днЙ вступу підопіклого до 
артіли.

4. З одержаних сум капіталізованої пенсії 
райкоопінспілки утворюють спеціяльний 
фонд виключпо па зміцпення та розширення 
первісних кооперативних об’єднань інвалі
дів, що входять до складу членів райкоопін
спілки.

4) слепые и глухонемые, инвалиды труда 
я члены семей умерших или безвестно-отсут
ствующих трудящихся, работавших по най
му, если они фактически лату чают пенсию 
от органов социаплюго обесгёчепия.

П р и м е ч а я  е е .  Пепсия дефективных 
членов семей, умерших либо безвестно- 
исчезнувших военных инвалидов, состояв
ших до смерти или до безвестного исчезно
вения па социальном обеспечении, капи
тализируется в порядке настоящей инст
рукции независимо от группы инвалид
ности умершего .тибо безвошю-отсут • г - 
вующего военного инвалида—их кор
мильца.
2. Пенсия каждого подопечного (от. !)♦ 

вступающего в артель кооперации ишши- 
дов, капитализируется, исходя из нормы его- 
пенсии, получаемой им в момент вступления 
в артель кооперации инвалидов, на -рок 
одного года со дня вступления в артель.

П р и м е ч а н и е .  При повторном вступ
лении! подопечного в состав артели инва
лидов пепсия его капитализируется па 
общих основаниях, но не ршо одного 
года после окончания срока, на который 
было в предыдущий раз кап пали зиповано 
пенсию за этого жо подоле того.
3. Суммы капиталиэирсваявей пенсии 

(ст. 2) органы трального обеспечения вно
сят в подлежащий райюэошмсоюз из (чмтвет- 
ствующих кредитов, предназначенных для 
пеірпгй їй гпосший. «кеиваїртгльно вперед, 
пачишя со дня вступления подопечного в 
артель. .

П р и м е ч а н и е .  При вег/алншп подо
печного в артель «операция инкадиіол не 
с начата бю.гжетнопо года, катаггалгозиро- 
ваипая пенсия выплачивается сразу за 
срок до конца текущего бюджетного года, 
но не более как за 3 месяца вперед с тем, 
чтобы с нового бюджетного года выплата 
капитализированной пенсии за этого подо
печного была продолжена в порядке, уста
новленном ст. от. 2 н 3 настоящей инст
рукции, по в общем ие более как .за один 
год со доя вступления подопечного в- 
артель.
4. Из полученных сумм калиті.шнвопле- 

вой пенсии райкоопинсоюзы образуют сне- 
циалнный фощ 'исключительно для укрвпле- 
тюя и расширения первичных коопоротив- 
ных обод пион ий инвалидов, входящих в со 
став членов райкоолнпздюва.
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5. Кота підопіклий, що його влаштовано 
та пралю порядком цієї інструкції, вибуває 
я окладу артіта раніш реченця, на який 
було капіталізовано за нього пенсію, то ча
стину капіталізованої пенсії вибулого, що 
припадає на реченець між залишенням пі- 
допмглим артіта до кінця реченця, на який 
була капіталізована пенсія, райкоопінспілка 
повертає до палежпого органу соціяльїюго 
забезпечення протягом місяця зі дня вибут
тя підопіклого з артіли.

У в а г а .  Кошти з повернених в поряд
ку цього артикула пенсій оргап соціаль
ного забезпечення вносить у прибуток 
державної скарбниці на поповнення кре
дитів по відповідному параграфу свого 
кошторису.

•

6. Капіталізацію пепсій органи соціаль
ного забезпечення провадять з коштів, що 
їх асигнується за місцевим та державним 
бюджетами на пепсіонуваїшя та з позабюд- 
жетових падходжепь до органів соціального 
забезпечення, призначених на поліпшенпя 
побуту та трудового влаштовуваний підо- 
піклих.

7. П'ідоліклих влаштовується в артілях 
кооперації інвалідів тільки за їх згодою.

Особи, перелічені в арт. 1, які бажають 
щоб їх пенсію було капіталізовано порядком 
цієї інструкції, подають про те заяву до 
того оргапу соціального забезпечення, де 
вони є па облікові, додавши довідку від на
лежної райкоопіпспілкп або її уповноваже
ного (в районах) про то, що заявника мож
на прийняти до складу членів артіли.

8. Видачу пенсії ігідопіклим, за яких бу
ло капіталізовано пенсію порядком цієї ін
струкції, припиняється на ввесь час перебу
вання їх у складі артіли.

Пенсіонування зазпачених підопікдях з 
моменту вибуття їх зі складу артіли органи 
соціального забезпечення провадять па за
гальних підставах.

9. Загальний нагляд, як використовують

гайкоопінспілки фопд капіталізованої пенсії 
арт. 4.), а так само, як провадять райко- 
ошнмгіжи роботу в галузі виюерувашня 

ітідопіклих органів соціального забезпечен
ня, здійспюють округові інспектури соці
ального забезпечення.

5. В случае выбытия подопечного, которо
му была иршоставлена работа и поряокз на
стоящей инструкции, інз состава артели ра- 
пео срока, на который было капитализиро
вано за пего .пенсию, часть капитализиро
ванной пенсии выбывшего, припадающая па 
период между оставлением подопечным арте
ли до конца срока, на который были капита
лизировала пенсия, райкоопккоомз возвра
щает подлежащему органу социального чбе- 
СПОЧЄ1ІИЯ втеч мгле месяца со дім выбытия 
подопечного из- артели.

П р и м е ч а н и е .  Средства из зол ера - 
ще:шых в порядке настоящей статьи пеп- 
сий аргал социального обеспечения вносит 
в доход казны да восогапов.тсте кре
дитов по соответствующему иарафграфу 
своей сметы.
<6. Капитализация ложной проводится орга

нами социального об опечеігия из средств, 
ассигнуемых по местному и государственному 
бюджетами на ленсиопировапие н из внебюд
жетных поступлений в органы сопиалмгио 
обеспечения, предназначенных на улучшение 
быта и трудовое устройство подопечных.

7. Устройство в артелях кооперации инва
лидов подопечных производится только с их 
согласия.

Лица, перечисленные в ст, 1, желающие 
чтобы пенсия их была капитализирована в 
порядке настоящей инструкции, подают о 
том заявление в орган социального обеспечс- 
иия, в котором оаггл состоят їм учете, с прило
жением справки от подлежащего райкоопнн- 
союза иди ого уполномоченного (в районах> 
«» том, что заяівитіь может оыть принят в 
состав членов артели.

8. Выдача пенсии подопечним, за которых 
была капитализирована пенсия в порядке 
настоящей инструкции, 'приостанавливается 
па все время пребывания их в составе ар- 
тол.

Иенснотароватгио указанных подопечных о
діоммгга выбытия их из состава артели про
водится органами социального обеспечения 
на общих основаниях.

9. Общий надзор за использованием рай- 
коонинсоншмя фонда капитализированной' 
пенсии (ст. 4), а также за проведенном рай- 
кіюпинсоюзами работы в области коолериіро. 
ванна подопечных органов социального обе- 
свечения, осуществляется окружными инспек
турами социального обеспечения.
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Арт. З-б №  2 Ст. 3-5

У в а г а .  Річний план кооперування 
пілоті кл их складають райкоолшепілкп, по
годжуючи з відповідними округовнми ін
спектурами соціального забезпечення, що 
входять до району діяльпостп даної рай- 
коопінспілки.

10. Ця інструкція набуває чинности з 
1-го жовтня 1928 р.

Харків, 13 листопаду 1928 р.

Заст. Народнього Комісара Соціального 
Забезпечення УСРР Медвідь.

Заст. Народнього Комісара 
Фінапсів УСРР Арсон.

• П р и м е ч а й  и е. Годичный план кошш- 
рирштш лшіпуигш составляется рай- 
кооішнсоюзамн и согласовывается с соот
ветствующими окружными инспектурам 
социального обеспечения, входящими Б 
•район деятельности данного райкоопип- 
сокоа.
10. Настоящая инструкция вступает ъ 

силу с 1-го октября 1928 г.
Харькор. 13 ноября 1038 г.

Зам. Народного Комиссара Социального
ОЗесиечлгин УССР Медведь.»

Зам. Народного Комиссара Филатов
УССР Арсон.

ПОСТАНОВА КАРКЭОТС7ГУ УСРР.
4. Про адміністративну відповідальність осіб, 
що винні в ламанні правил про невчасне 
надіслання рахунків та товарових докумен

тів.
Народній Комісаріят Торгівлі УСРР п о с 

т а н о в и в :  особи, що винні в ламанлі по 
станови Наркомторгу СРСР з ЗО вересня 
1927 р. «Про обов'язкові реченці відсплкн 
рахунків та транспортовнх документів в 
торговельних операціях аержавнпх і коопе
ративних організацій» (Бюлетень Нарком
торгу УСРР 1927 р., № 6 (29), жшцігі ад
міністративно відповідати за п. «її» арт. 72 
Ачміністративного Кодекса УСРР (36. Уз. 
УСРР 1927 р., № 63—65, арт. 240).

Харків. 20 листопаду 1928 р.
Заст. Народнього Комісара Торгівлі

УСРР Нурінов.

ПОСТАНОВА НАРКОМЮСТУ УСРР.
5. Про притягнення до кримінальної оідпоеі- 
дальности за те, що робітники установ, що 
кредитують бідноту, уживають не за прямим 
призначенням засоби, призначувані на креди

тування сільської бідноти.
Щоб лолітшіити становище сільської 

бідноти й допомогти її господарствам, Уряди 
СРСР і УСРР вжпли заходів що-до коопе
рування сільської бідноти, збільшили кошти 
на її кредитування, поліпшили постачання 
її сільсько-господарськими матері ялами й іп- 
тіппг.я видами господарської допомоги.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМТОРГА УССР.
4. Об ответственности в административном 
порядке лиц, виновных в нарушении правил 
о несвоевременной посылке счетов и товар

ных документов.
Народный Комиссариат Торговли УССР 

п о с т а н о в и л :  лица, виновные в на/руше- 
ш:и постановления Наркомторга СССР <гт 
30 сентября 1927 г. «05 обязательных сро
ках отсыпи счетов и транспортных докумен
тов по торговым операциям госудаогненных 
и кооперативных организаций» ^Бюллетень 
Нзркомторга УССР 1927 г.. Ах О, (29), под
лежат огветстюкности в адм'пшетратиэиом 
порттко «яшеїво п. «я» ст. 72 Лд>гшис тре
тинного Кодекса УССР (36. Уз. УСРР 1927 г.. 

63—65, ст. 249).
Харьков, 30 ноября 1928 г.
Зав. Народного Комиссара Торговли

УССР Нуринов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКСМЮСТА УССР.
5. О привлечении к уголовной ответственно
сти работников учреждений, кредитующих 
бедноту, за использование не по прямому 
назначению средств, предназначенных на

кредитование сельской бедноты.
Для улучшения положения сельской бед- 

жггы и помощи ее хозяйствам, Правительства 
СССР и УССР приняли моры отпоен гольпо 
кооперирования сельской бедноты, увели
чили средства на ео кредитование, улучшили
Снабжение ЄЄ сеЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВеИНЫМИ МдІ'ГО-
рпалами н другими видами хозяйсгвошюй не
мощи.
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Арт. 5 №  2 Ст. 5

Всі ці заходи *можуть мати певні наслідки 
в тому разі, коли урядові особи даржаввд 
і громадських установ, в тому числі 
кооперативних, будуть використовувати кош
ти та окремі види майна, що його 
призначено для сільської бідпоти, за їх пря
мим призначенням, не припускаючи вико
ристання їх для інших потреб.

Тому, маючи на увазі арт. 10 постанови 
РНКСЇСР «Прозаходи господарської допомо
ги сільській бідноті» (&>. Зак. ОРСР 1928 р., 
26 59, арт. 530), що дає директиву про 
встановлення кримінальної відповідальності! 
за ужиток не за призначенням коштів, при
значуваних на її кредитування, й що в УСРР 
немає потреби видавати окремий закон, щоб 
встановити таку відповідальність, оскільки 
оазпачені вчміки, за чинним в УОРР законо
давством, утворюють склад злочину, що йо
го передбачено арт. 98 або ч. 2 арт. 100 
Крим. Кодексу УОРР (36. Уз. УОРР 1927 р., 
Хг 26-27, *рт. 132; 1928 р., & 29, арт. 
252), Народній Комісаріят Юстиції УСРР по 
Відділу законодавчих проектів та кодифіка
ції законів, на підставі н. <д» арт. 9 Поло
ження про НКЮ УСРР (36. Уз. УОРР 
1924 р., У» 50, арт. 305), постановив пояс
нити:

Робітники державних і громадських, в то
му числі й кооперативних, установ, що кре
дитують бідпоту, підлягають відповідально
сті за арт. 98 або ч. 2 арт. 100 Крим. Код. 
за ужиття не за призначенням коштів і ін
ших засобів, пришіачуваннх для кредитувать 
пя сільської бідноти.

Харків, 14 грудня 1928 р.

Т. в. о. Народнього Комісара Юстиції та 
Генерального Прокурора 

'Республіки Михайлин. •
Член Колегії НКЮ—Зав. Відділу Зако

нодавчих проектів і кодифікації 
законів Юр. МазурениО.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК" 19 грудня 
1928 р.. № 295.

Все эти меры могут иметь соответствую
щие результаты в том случае, если дол-кпо
стные лица государственных и общоогюн- 
пых учреждений, в том числе кооперативных, 
будут испильзовывать средства п отдельные 
виды имущества, предназначенного для сель
ской бедноты, по прямому назначению, «е 
допуская использования их для других на
добностей.

Поэтому, принимая во внимание ст. 10 
постановления СЯК СССР «О мерах 
хозяйственной помощи сельской бедноте* 
(Собр. Зак. СССР 1928 г., .V? 59, ст 530), 
содержащую директиву об устаювленлн уго
ловной ответственности за исподьзоваиие но 
по назначению средств, предназначенных на 
ее кредитование, и то, что в УССР нет надоб
ности издавать специальппй закон для уста
новления такой ответственности, поскольку 
указанные деяния, по действующему в УССР 
законодательству, образуют состав преступ
ления. предусмотренного ст. 98 пли ч. 2 
ст 100 Уголовного Кодекса УССР (С. У. 
У0СР 1927 г., Уа 26—27, ст. 132, 1928 р. 
.V* 29. ст. 252), Народный Комиссариат Юсти
ции! УССР по Отелу законодательных ігред- 
зтодожшнй и ксоч'фі'ікацікя законов, на осно
вании п. «а» ст. 9 Положения об НКЮ УССР 
(С. У. УССР 1924 г., .Уз 50, ст. 305), поста
новил пояспить:

Работники государственных и обществен
ных, в том числе и кооперативных учрежде
ний, кредитующих бедноту, подлежат отвст- 
ствештостп по ст. 98 или ч. 2 ст. 100 Уг. 
Код. за использование не по назначения де
нежных сумм и иных средств, предназначен
ных для кредитования селянской бодпоты.

Харьков, 14 декабря 1Р28 г.

Вряд. Народного Комиссара Юстиции УССР 
и Генерального Прокурора

Республики Михайлин.
Член Коллегия НКЮ Зав. Отделом Зако

нодательных предположений и кодификации 
законов Юр. Мазурбнко.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК* 1Э де
кабря 19.8 г., № 295.
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Арт. 6-7 №  2 Ст. 6-7

ПОСТАНОВА НАРКОМОСУ УСРР.
6. Про кількість обов'язкових примірників 
видань, що їх надсилають до Української 

Книжкової Палати.
Підстава: арт. 673 Кодексу Законів 
про нагодню освіту УСРР (36. Уз. 

УСРР 1927 р., М 43, арт. 194).
Всі друкарні, літографії, цинкографії, 

шклографічві та інші поліграфічні підпри
ємства, що є в межах УСРР, від 1-го січня 
1929 року повинні надсилати до Українсь
кої Книжкової Палати обов’язкові примір
ники виготовлених у них видань в такій 
кількості:

1. Кпити й брошури (пеперіод. видання 
понад дві сторінки), журнали й бюлетені 
—50 примірників .

У в а г а .  В разі тираж зазначених ви
дань нижчий за 1000 прим., кількість 
обов'язкових примірників ЗНИЖУЄТЬСЯ 
до 27.
2. Ноти, мали й плани та столичні газети 

(крім стіпгазст)—27 примірників.
3. Провінціяльні газети, стінгазети, гра

фік». (плакати, портрети, рисунки, картини, 
ілюстровані листівки то-що), настінні таб
лиці, аркушівки нерекламного характеру, 
відривні та табель-календарі—12 примірни
ків.

4. Шклографічні видапя, відбитки з жур
налів та збірників, аркушівки рекламного 
характеру (торговельно-промислові та теат
рально-видовищні)—6 приогіріги кін.

Харків, 14 грудня 1928 р.

Заст. Народнього Комісара Освіти 
УСРР Приходько.

ПОСТАНОВИ НАРКОМЮСТУ УСРР.
7. Про комірне з учнів-сгилендіятів ВИ
ЩИХ шкіл та з членів їхньої родини.

З метою поліпшити матеріальний стан 
студонства, на додаток до своєї постанови з 
11 серпня 1928 р. «Про тлумачеппя закопу 
з 29 лютого 1928 р. «Про комірне» (36. Уз. 
УСРР 1928 р. Відд. II, № 17, арт. 106), 
Народній Комісаріят Юстиції УСРР, по Від- 
»лу Законодавчих Проектів та Кодифікації 
Законів, постановив пояснити:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМПРОСА УССР.
6. О количестве обязательных экземпляров 
изданий, посылаемых в Украинскую Книж

ную Палату.
' Основание: ст. 623 Кодекса Законов 
о народном просвещении УССР (36. 

Уз. УСРР 1927 г., № 43, ст. М). 
Все типографии, литографии, цшш-ра

фии, стеклографические и другие полиграфи
ческие предприятия, находящиеся в предо,!ах 
УССР, с 1 января 1929 года должны посы
лать в Украинскую Книжную Палату обяза
тельные экземпляры изготовлеипых ими из
даний в таком количестве:

1. Кинги и брошюры (нелериод. (ЛЗД83МЯ 
свыше двух страниц), журналы и бюллетени 
—50 экземпляров.

П р и м е ч а н и е .  Если тираж указан
ных изданий меньше 1000 экз., количество 
обязательных экземпляров понижается 
до 27.
2. Ноты, карты, планы и столичные па

зе гы (кроме стенгазет)—27 экземпляров.
3. Провинциальные газеты, стенгазеты, 

графики (плакаты, портреты, чертежи, кар
тоны, иллюстрированные лнетовгая и т. п.), 
стенные таблицы, .листовки нерекламного 
характера, огрывньге и табель-календари— 
12 экземпляров.

4. Огсклографшю ядаш. оттасми из 
журналов и сборников, листовки реклам
ного характера (торгово-промышлеяппыо и 
театрал1.но-зре.лищп:ыо)^-6 экземпляров.

Харьков, 14 декабря 1928 г.

Зам. Народного Комиссара Просвещении 
УССР Приходько.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ НАРКОМЮСТА УССР.
7. О квартирной плате с учеников-стипен
диатов высших учебных заведений и с чле

нов их семей.
С целью улучшения материального поло

жения студентов я в дополнение к слжэму 
постановлению от 11 августа 1928 г. «О 
толковании закона от 29 февраля 1928 г. «О 
квартирной плато» (36. Уз. УСРР 1928 р., 
від II, У2 17, ст. 106), Наоодный Комисса
риат Юстиции УССР, по (лмелу Законода
тельных Предположений я Кодификации За- 
ігонов, постановил роз'яснить:
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Арт. 7-8 № 2 Ст. 7-8

1. Учні вищії шкіл, що дістають дер
жавну стипендію, ошетують колірно по
5,5 коп. за 1 кв. метр (25 коп. за 1 кв. 
<аж), за арт. 4 постанови ВУЦВК та РНК 
УСРР з 29 лютого 1928 р. «Про комірне 
(кватирову плату) й заходи до врегулюван
ня користування житлом у містах і селищах 
міського типу» (36. Уз. УСРР 1928 р., ч. 4, 
арт. 54) пезалежно від розміру одержуваної 
стипендії.

2. В тому самому розмірі оплачують ко
мірно утриманці вищезазначених стипенді
атів, якщо вопи мешкають окремо від своїх 
годувальників і пе мають самостійного за
робітку або прибутку.

3. Якщо ці утриманці стипендіатів, що 
мешкають окремо від цих стишидіятів. ма
ють свій самостійній заробіток або прибу
ток, то вопи оплачують комірне на загаль
них підставах за тарифом тої соціяльної ка
тегорії, що до неї належать вопи за своїм 
заробітком або прибутком.

Харків, 28 грудня 1928 р.

Народній Комісар Юстиції УСРР та 
Генеральний Прокурор

Роспртліки В. Пораймо.
Заст. Зав. Відділу Законодавчих 

Проектів та Кодифікації
Законів М. Торчинсьиий.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК' 11 січня 
1829 р.. № 9.

8. Як прикладати постанову ЦВИ та РНК 
Союзу РСР з 29 серпня 1928 р. «Правила про 
сдк&льиий і судовий розгляд трудових кон

флікті*».

Щоб впорядкувати прикладеная постано
ви ЦВК та РНК Союзу РСР з 29 свршія 
1928 р. «Правила про едпалыиЩ і судовий 
ро.гляд трутових конфліктів» (36. Зак. СРСР 
1928 р., X* 56, арт. 495) та па скасування 
осіх своїх попередніх пояснень. Нажатій 
Комісаріят Юстиції УСРР, по Відіілу Зако- 
іщавчіх Проектів та Кодифікації Законів, 
імталоввв ігясввл: 1

1. Справі, що надійшли до органів розгля
ді трудових конфліктів до 1 грудня 1923 р.

1. Учоники высших учебных заведений, 
получающие государственную стипендию, 
вносят квартирную платі- по 5,5 к. за 1 кв. 
метр (25 коп. за 1 кв. саж.) озгла.чіг ст 4 
постановления ВУЦПК и СНК УССР от 
29 февраля 1928 г. *0 квартирной плате 
и мерах к урегулированию пользования жи- 
лицами в городах и поселониях городского 
типа» <35. Уо. УСРР 1928 т>., X* 4,ст. 54), 
независимо от размера получаем^ стипен
дии.

2. И таком жо размере впооят квартирную 
плату иждивенцы вышеуказанных стипен
диатов, если они проживают отдельно от лиц. 
«а содержанки которых ши находятся и не 
имеют самостоятельного заработка или до
ходов.

3. В случаях же, когда иждпзвтцы сти- 
пещизтов, проживающих отделило от ука- 
зашгых гтахчииатоз. имеют свой самости:- 
тельный заработок ели доход, то они вно
сят кваї-тарную плату на олцих основаниях 
по тарифу той специальной категории, к ко
торой они принадлежат їм своему заработку 
или доходу.
Харьков, 29 декабря 1928 г.

Народный Комиссар Юстиции УССР 
и Генеральный Прокурор

Республики В. Пораймо.
Зам. Зад. Отела Законодательных Пред

положений и Кодификации
Законов М. Торинекмй.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК*
11 января 1929 г., № 9.

8. О порядке применения постановления ЦИК 
и СНК Союза ССР ет 29 августа 1928 г. 
«Правила о примирительно-третейском и 
судебном рассмотрении трудовых конфлик

тов)).
Для упорядочения прим пенни постаиовлс- 

ния ЦИК и СНК Союза ССР от 29 апгусга 
1928 г. «Правила о прпнпфителмю-третой- 
ском и судебном рассмотрели» трудовых 
конфликтов» (С. 3. ССОР 1928 г., У» 56, 
ст. 495) и в отмену всех сргжх предыдущих 
раз'яснений, Народный Комиссариат Юстиции 
УССР, по Огделу Законодательных Предполо
жений и Кодифнкашш Законов, постановы 
раз'яонт:

1. Де.іа, поступившие в органы по рассмот
рению трудовых конфликтов до 1 декабря
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^В?^Ї^5нс<ЙоГЕ’і8Р‘ К,Р" МарКСв* I ПОЛТАВА, п у л  Котлірскмого. 11 

ПРЕДСТАВНИЦТВА В УСІХ ОКРУЖНИХ МІСТАХ УКРАЇНИ (при окрсуди*

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ НА 1929 РІК:

ЧЕРВОНЕ ПРАВО11
ДВОХТИЖНЕВИЙ ОРГАН НАРОДНЬОГО КОМІ- 

• САРІЯТУ ЮСТИЦІЇ УСРР 2 "

„ЧЕРВОНЕ ПРАВО- ПОДАЄ СТАТТІ: • ч
а) Загального політично-державного характеру; б) провідного характеру на 
питання права: в) практичного характеру з різних галузей права та судової

й адміністративної практики

І МАЄ ТАКІ ВІДДІЛИ:
1. Історія українського права. 2. Правнича хроніка. 3. З судової залі. 4. Огляд 
радянського законодавства. 5. Життя на місцях. 6. Українська правнича термі
нологія. 7. По радянському союзу. 8. За радянським кордоном. 9. З практики 
Найвищого суду по Пленуму ЦКК, ККК і ДК. 10. З практики ВАК. 11.3 практики 
ОКВК в земспорах. 12. Критика й бібліографія. 13. Відповіді. 14. Поштова

скринька.

ДО АКТИВНОЇ УЧАСТИ В „ЧЕРВОНОМУ ПРАВІ- 
всіх ч РЕДАКЦІЯ ЗАКЛИКАЄ
адміністрх слідчих, прокурорів, оборонців, нотарів, юрисконсультів, робітників 
радбудівниіГкюбкорів, селькорів і кожного, хто цікавиться справою правового 

просить надсилати статті, дописи, замітки, інформації з при- 
'СІХ питань червоної юстиції й адміністрації. '

І ^ Р Е Д П Л А Т А :
на рік—8 крб.,*

-  * •  —
Д місяців—4 крб. 50 'лоп.

для річних передпЛа.миК1в прі „ПУСКАЄТЬСЯ
РОЗСТРОЧКУ Гт-.-лзусЖУ:

перший внесок при передплаті—3 крб., другий 1 квітня—
2 крб. 50 коп., третій 1 червня—2 крб, 50 коп.

ПЕРЕДПЛАТУ ПРИЙМАЄТЬСЯ ЛИШЕ ЗА КАЛЕНДАРНИМ 
РОКОМ (з 1/1—31/ХІІ або з 1/1—30/УІ, 1/VII—31 /XII)



* Пролетарі всіх краї єдна. теся!т

ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОБІТНИЧО - СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ
О Ф І Ц І Й Н Е  В И Д А Н Н Я  

НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ
№ 3 ВІДДІЛ Д Р У Г И Й 16 БЕРЕЗНЯ 1929 р.

. ЗМІСТ
Постанова Наркомюсту УСРР 

(15 лютого 1929 р.)

СОДЕРЖАНИЕ
Постановление Наркомюста УССР 

(15 февраля 1929 г.)
9. Нотаріальна Інструкція для сільських та 9. Нотариальная инструкция для сельських 

селищних рад. и поселковых советов.

ПОСТАНОВА НАРНОМЮСТУ УСРР.

9. Нотаріальна інструкція 
Для сільських та селищних рад.

Підстава: арт. 91 Ногпа- 
ріяльної Устави (36. Уз. 
УСРР 1928р.,М9 20,арт. 183).

ПССТАВШІЕНИЕ НАРКОМЮСТА УССР.

9. Нотариальная инструкция 
для сельских и поселковых советов.

Основание: ст. 91 Нотари
ального Положения (36. Уз. 
УСРР 1928 г. № 20, ст. 183).

І. Загальні правила, як вчияятк нотаріальні 
чинності.

І. Обідне правила совершения нотариальных 
действий.

1. В місцевостях, що не є районовими 
центрами і де нема пі нотаріальної конто
ри ні народнього суду, сільські (І седйщпі 
рації можуть тиняти виклзочно таза ногг- 
чишюггі:

1) засвідчувати власиоручність підписів 
па договорах про вииаймлепня, норевлас- 
неиня Й заставу сільсько-господарського 
майна на суму найбільш 500 крб., па дого
вор купівлі-іцюдажу їм виплат сільсько
господарських машин на необмежену суму 
та аа .ичтоофак ог»о зеоюгі, ушадува- 
вях оа зрт. арт. 27-37 Зпмелыкч'о Кодексу 
УСРР. ма »кчг-мглччміу -'умч <«ц*г. арт. 26-32 
цієї ііРФртііПІП;

1. В местностях, лв яівляюнсихт/я район
ными ЦСЧПртШІ И ще ПІСТ ІГИ ІГОІХірИіІЛЬІІОЙ 
шпоры, аги напханого суда, сельские и по
селковые советы могут совершать исключи
тельно следующие нотдействия:

1) засвидетельствовал ив подлинности под
писей па договорах о сдаче га ааем, отчужде
нии и залоге сельсгао-хозяйственного иму
щества на сумму не свыше 500 руб., ва до
говорах купли-продажи с рассрочкой пла
тежа седкско-хозяйственных иаанид па не
ограниченную сумму и па договорах об арен
де земли, заключаемых согласно ст. ст. 27— 
37 Земельного Кодекса УОСР, иа псограии- 
чонпую с у мму 2 настоящей

ЕС?;- •• \.
* **.А з.. ч«
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2) заовідоувааті ловірвносаі, видавані:
гі

а) на одержання грошевої та пакуіікової 
кореспонденції, не обмежуючи суми;

б) на укладання договорів, зазначених у 
п. 1 цього артикулу;

в) на одержання заробітної павші, за
помог від органів соціального забезпечення 
або соціального страхування, не обмежуючи 
суми;

г) на одержання позик з державних кре
дитових установ на сільсько-господарські 
потреби на суму найбільш 500 крб.;

д) на ведення справ у судових устано
вах;

<:) на одержання страхової винагороди з 
усіх видів державного, майпозгго й особо
вого страхування (арт. аірп. 41 -42 цієї 
ііруїрткцііі);

3) засвідчувати власноручність підписів 
па документах, що не мають значіння май
нових нравочинів, і підписи осіб, що розпи
суються за осіб, які не можуть розписати
ся власноручно, на всіляких документах (арт* 
арт. 36-38 цієї інструкції);

4) засвідчувати власноручність підписів’ 
фундаторів кооперативних організацій та 
інших товариств і спілок, що не мають на 
меті добувати зиску, на подаваних від них 
заявах про реєстрацію названих організа
цій і на проектах статутів (арт. арт. 33-35 
цієї інструкції).

5) засвідчувати і'оііії документів, що не 
мають значіння майнових правочипів і ко
пії документів майнового характеру, зазна
чених у п. 1 цього артикулу (арт. арт. 
43-45 цієї інструкції);

(і) вживати! заходів до охорони віцуоюр- 
щіінн (арт. арт. 47-53 цієї інструкції);

7) виконувати технічпу роботу, сполуче
ну з нотаріальними чинностями даної сіль
ської або селищної ради що до складання й 
виправлення проектів документів, договорів 
то що на заяву про те заінтересованих осіб 
(арт. арт. 54-61 цієї інструкції).

2. Секретар сільської (селищної) ради з 
доручення голови виготовляє Документи для 
підпису, вчиняє написи про засвідчення.

2) удостоверение доверенностей .выдавае
мых:

а) на получение денежной и посылочной 
корреспонденции без ограничения суммы;

б) на совершение договоров, указанных в 
п. 1 настоящей статьи;

в) на получение заработной платы, посо
бий от охватов социального обеспечения или 
социального страхования без ограігичения 
с ух,>гы;

г) на получение ссуд из государственных 
кредитных уч|>еждеігий на сельснчкхознйст- 
воюныо нужды на сухоту не свыше 500 руб.;

д) на ведение дел їв судебных учрежде
ниях;

е) па получение страхового вознагражде
ния ко всем видам государственного, иму
щественного и личного страхоршия (ст. ст. 
41—42 настоящей инструкции);

3) засвидетельствование подлинности 
подписей на документах, не имеющих харак
тера имущественных сделок, к подписей 
лиц, расписывающихся за лиц, не могущих 
расписаться собственноручно, на докумен
тах ївсякого рода (ст. ст. 36—38 настоящей 
инструкции);

4) засвидетельствование подлинности под
писей учредителей кооперативных организа
ций и других обществ и союзов, не пресле
дующих целей извлечения прибыли, на по
даваемых ими заявлениях, о регистрации 
упомянутых организаций и ига проектах 
уставов (ст. ст. 33—35 настоящей инст
рукции);

5) засвидетельствование ко;:нй докумен- 
тов, по имеющих характера имущественных 
сделок и копий документов имущественного 
харакіора, указанных в п. 1 иастоящей 
сталь и (ст. ст. 43—45 'настоящей инструк
ции);

6) принятие мер к охране имущества, 
оставшегося после умершего (ст. ст. 47 — 
53 настоящей 'инструкции);

7) выполнение технической работы, свя
занной с нотариальными действиями данно
го сельского или поселкового совета по со
ставлению и исправлению проектов докумен
тов, договоров и т. л.—по заявлению о том 
заинтересованных лиц (ст. ст. 54 —61 иа
стоящей инстрдаин).

2. Изготовление докингов для подписи 
председателя, умиленно надписей о засвиде
тельствовании, составление прооктов догово-

4 п 1. л
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<жаадав провита договорі) або довіре
ностей, а так само веде нотаріальні книги 
та звітпість.

У в а г  а. Коли в сільській або селищ
ній раді є багато иотчинностей, то для 
виконання підготовчої нотаріальної робо
ти під наглядом голови можна встанов
лювати посаду діловода і видатки на це 
передбачати в кошторисі.

3. За виконуванням нотаріальних чин
ностей в сільських або селищних радах 
наглядають райвиконкоми. Сільські й се
лищні ради звертаються за поясненнями 
усіх питань, що вникають при виконуванні 
нотаріальних чнппостей, через відповідний 
І*ВК до округового суду.

У в а г а ,  (круговий суд, ларсоумів- 
шнсь з РВК, може доручати давати пояс- 
иеввя сільрадам окремому нагарові а)бо 
нарсуди.
4. Обслідувати та ревізувати нотаріальні 

чинності сільських і селищних рад можуть 
представники окр. і райвиконкому, а так 
само з розпорядження округового суду, й 
судові робітники, наприклад: член суду, 
нарсудом, нотар і інструктор. За кожне об
слідування або ревізію сільради, окрсуд по
винен повідомляти відповідний райвикон 
ком.

Крім того, за тим, чи правильно береться 
нотарінльні оплати, а також, чи своєчасно 
здавалися нотаріальні оплати й виплачу
вались кошти за кошторисом, а так само 
й за фінансовою звітністю наглядають 
представники органів Народнього Комісарія
ту Фінансів.

5. Кошти на видатки но нотаріату 
дається сільським і селищним радам в ме
жах затвердженого від райвиконкому кош
торису.

6. За усі нотарінльні чинності, що їх ви
конують сільські Й селищні ради, береться 
встановлені Нотаріальною таксою оплати 
.п (фавнлнмя, що їх наведено б ц ій інотрук-
г.ії.

Су« нотаріальних оплат, що надходять 
до сечжщик рад, а також до сільрад, що 
мають свої бюджети, здається щоденно до 
уставов Держбанку або до ощадних кас, як
ій.» такі <• в даному місив. «і зараховується за

ров или доверенностей, а также ведение но
тариальных книг и отчетности производится 
секретарем сельского (поселкового) сенега 
по поручению председателя.

П р и м е ч а н и е .  При большом коли
честве нотариальных действий ъ селїд 
ких или поселковых советах можно для 
исполнения, иод наблюдением нредсолате
ля, всей ледготовигельпой нотариальной 
работы учреждать должность делопрои-з 
водителя, щт чем расходы на ш должны 
быть (предусмотрены сметой.
3. За выполнением сельскими или посел

ковыми советами нотариальных действий 
наблюдают райисполкомы. За рлз'яонеииями 
всех (вопросов, возникающих при выполне
нии нотариальных действий, сельские и по
селковые советы обращаются через соответ
ствующий Р0К к окружному суду.

]1 р и м е ч а н и е. Окружной суд но со
глашению с РНК может поручать дачу 
раз’ясношгй сельсоветам отдельному но
тариусу или нарсудье.
4. Обследовать н ревизовать яотар нальни г 

действия сельских н поселковых советов мо
гут представители окр. и райисполкома, а 
также, но распоряжению окружною суда, 
и судебные работники, например: член суда, 
нарсудья, нотариус и инструктор. О как лом 
обследовании или ревизии сельсовета, ок|»- 
суд должен сообщать соответствующему 
райисполкому.

Кроме того, за правильностью взимания 
нотариальных сборов, за своевременностью 
сдачи взысканных нотариальных сборов и 
расходованием средств но смете, а также 
за финансовою отчетностью наблюдают пред
ставители органов Народного Комиссариата 
Финансов.

5. Средства на расходы но нотариату от
пускаются сельским и поселковым советам 
в пределах утвержденной райисполкомом 
сметы.

6. За все совершаемые сельскими и по
селковыми советами нотариальные действии 
взимаются установленные Нотариальною 
таксою сбсфЬі сто правилам, положенным в 
настоящей инструкции.

Суммы нотариальных сборов, поступаю
щие в поселковые советы, а также в сель
советы. имеющие свои бюджеты, сдаются 
каждый день в учреждения Госбанка или в 
сбе|»егательные кассы, если таковые име-
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їх кошторисами. Сільради, ідо -по мають 
самостійних бюджетів, здають одержані су
ми таким само порядком, але зараховуй и 
їх до районового бюджету.

7. Сільські та селншні ради ведуть но
таріальну книгу, яка називається «реєстр 
нотаріальних чинностей та оплат» з альфа- 
бєтом до неї. Цю книгу повинний пронуме
рувати й ствердити підписом голова райви
конкому, приклавши печатку.

Замовляє й постачає книги сільським і 
сел лишім радам райвиконком з тим, що ви
даток па книги треба передбачити в кошто
рисі райвиконкому:

Книги мають відповідати наведеній у 
цьому артикулі формі (стер. 49).

8. Усі погарі ял шй чинності записуєть
ся до книги тоді, коли їх вчиняється. Всі 
встановлені оплати береться наперед, перед 
тим, як вчиняється нотаріальну чинність 
(до одержання оплат но можна провадити 
жодних чинностей) і негайно записується 
до відповідних шпальт книги.

9. Книгу підраховується кожного місяця 
й підсумовується на кожне перше число мі
сяця. При кінці року підбивається підсумок 
за біжучий рік. В книзі нотаріальні чин
ності реєструється черговими числами з 
початку року, т. т. з 1 січня до 31 грудня.

Незакінчені книги в біжучому році мож
на продовжувати й в наступному році, але 
нумерацію кожного 1 січня треба зачинати 
наново. За минулий рік треба підбити під
сумки та зробити напис за підписом голови 
сільської або селищної ради, де треба заз
начити кількість чинностей, зроблених в 
минулому році, та суму одержаних оплат.

У в а г  а. Закінчені книги зберігається 
' в сільській або селищній раді протягом 5

років, а після того за описом передається
їх до райвиконкому для передання до ок-
ругового архіву.
10. Виконуючи нотаріальні чинності, 

сільські та селищні ради повинні додержу
вати всіх правил, що їх наведемо в цій ін
струкції.

11. Усі нотаріальні чинності вчиняються 
в приміщенні сільської або селищної ради. 
Коли громадяни не можуть прибути до ради
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ются в данной местности, с зачислением 
этих сумм но ях ометам. Сельсоветы, не 
имеющие самостоятельных бюджетов, сда
ют полученные суммы такни же порядком, 
однако с вачислошюм их в районный бюд
жет.

7. Сельские и поселковые советы ведут 
нотариальную книгу, называемую «реестр 
нотариальных действий и сборов» с алфа
витом к ней. Книга эта должна быть про
нумерована н скреплена подписью предсе
дателя райисполкома с приложением пе
чати.

Книги для сельских и поселковых советов- 
заказывает и снабжает райисполком, при. 
чем расход на книги должен быть предусмот
рен сметой райисполкома.

Книги должны соответствовать указанной 
в настоящей статье формо (сор. 50).

8. Кее нотариальные действия записыва
ются в книгу при их совершении. Все уста
новленные сборы взимаются вперед перед го - 
вершенном нотариального действия (до по
лучения сборов никаких действий произво
дить нельзя) ц немедленно записываются в 
соответствующие графы книги.

9. Ежемесячно книга подсчитывается и 
выводится итог на каждое первое число ме
сяца. В конце года подводится итог за теку
щий год. В книге нотариальные действия 
регистрируются порядковыми номерами с на
чала года, т. е. с 1 января но 31 декабря.

Книги, нс законченные в текущем году,- 
могут быть продолжены и на следующий 
год, однако номерация каждого первого ян
варя должна начинаться наново. За прош
лый год должны быть выведены итоги и 
сделана надпись за подписью председателя 
сельского или поселкового совета, в коей 
должно быть указано количество действий, 
совершенных в прошлом году, и сумма полу
ченных сборов.

П р и м е ч а н и е .  Законченные книги
сохраняются в сельском или поселковом

совете в течении 5 лет, после чего при
описи сдаются в райисполком для пере
дачи их в окружной архив.
10. При исполнении нотариальных дей

ствий сельские и поселковые советы дол
жны соблюдать все правила, изложенные 
в настоящей инструкции.

11. Все нотариальные действия произво
дятся в помещении сельского или поселко
вого совета. Если граждане не имеют воз-
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через серйозну хворобу, старезність або з 
інших важливих армия, то вом можуть 
запрохувати голову сільської або селищної 
раци дециму для вчиїюшиї потаргядиш 
чинностей. В такому разі голова забирає з 
собою нотаріальну книгу й робить у пій 
усі записи на місці, де вчиняється нота
ріальні чинності, зазначаючи обов‘язково в 
книзі місце, де вчиняється нотчиипоеті.

За вчинення нотаріальної чинности не в 
приміщенні сільської або селищної ради но
таріальну й місцеву оплату береться в под
війному розмірі.

12. Голова та секретар ради, а так само 
усі інші співробітники повинні додержувати 
таємницю в справі нотаріальних чинностей.

Винних за недодержання таємниці при
тягається до кримінальної відповідальності!, 
як за службовий злочин.

13. Довідки про нотаріальні чинності 
можна видавати тільки тим громадянам, які 
брали участь в цих чинностях. Наприклад, 
довідку може одержати особа, яка видала 
і'ічгірімногі. і особа, що їй видано довіре
ність.

Стороннім особам довідки можна видава
ти тільки за згодою осіб, які вчинили но- 
таріяльїіу чинність. Наприклад, громадянин 
Карпенко просить видати довідку, що гр.
( трюк здав в оренду землю гр. Сидоренко
ві. Сільська або селищна рада може видати 
таку довідку тільки за згодою обох грома
ми (‘трюка й Сидоренка.

Крім того довідки всілякого роду ПОВИННО 
видавати на вимогу прокурора, суду та 
слідчих органів.

14. В сільській та селищній раді не мож
на вчиняти нотаріальних чинностей для го
лови сільської або селищної ради, секрета
ря ради, а так само для їхніх дружин, бать
ків. матерів, дідів, бабів, сипів, дочок, о н у 
ків. братів, светрів.

Колі цим особам треба вчинити нота
ріальну чинність, то воші можуть зверну
тися яо сусідньої сільської або селищної 
ради.

15. Раніш, як вчинити будь яку пота- 
ріяльну чинність, голова сільської або се- 
.ницвої ради повинен перевірити чи по е 
протизаконним те. про що просить заявник.

можности явиться в совет вследствие серьез
ной болезни, дряхлости или но другим ува
жительным причинам, они могут пригла
шать председателя сельского или поселко
вого совета па дом для совершения нотари
альных действий. В этом случае председа
тель берет с собою нотариальную книгу и 
делает в ней все записи па месте соверше
ния нотариальных действий, обязательно 
указывая в книге место совершения нотдой- 
г.твнй.

За совершение нотариального действия не 
в помещении сельскою или поселкового со
вета, нотариальный и местный сборы взи
маются в двойном размере.

12. Председатель и секретарь совета, а 
также и все прочие сотрудники обязаны со

блюдать тайну относительно нотариальных 
действий.

За несоблюдение тайны (виновные привле
каются к уголовной ответственности как за 
должностное преступление.

13. Справки о нотариальных действиях 
можно выдавать лишь тем гражданам, кото
рые в этих действиях участвовали. Напри
мер, может получить справку лицо, кото
рое выдало доверенность, и лицо, которому 
доверенность выдана.

Посторонним лицам можно справки вы
давать лишь с согласия лиц, которые совер
шили нотариальное действие. Например, 
гр. Карпенко просит выдать справку, что 
гр. Струн сдал в аренду землю гр. Сидо
ренко. Сельский или поселковый совет мо
жет выдать такую справку только с согла
сия обоих граждан Струна и Сидоренко.

Кроме того всякого рода справки должны 
выдаваться по требованию прокурора, суда 
и следственных органов.

14. В сельском или поселковом совете 
нельзя совершать нотариальных действий 
для председателя сельского или поселкового 
совета, секретаря совета, а также для их 
супругов, отцов, матерей, дедов, бабок, сы
новей, дочерей, внуков, братьев и сестер.

Если этим лицам нужно совершить нота
риальное действие, то они могут обратиться 
в соседний сельский или поселковый совет.

15. Раньше чем совершить какое нибудь 
нотариальное действие, председатель сель
ского или Поселкового совета должен прове
рить. не является ли противозаконным то,
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Наприклад, не можна засвідчувати підписів 
на договір купівлі-продажу землі тому, що 
земля є власністю держави й її купувати та 
Продавая» суворо заборонено тощо.

Якщо чипність, про яку просять, с про
тизаконна або не відповідач правилам цієї 
інструкції, голова відмовляє зробити цю 
чинність.

Коли заявник вимагає, голова повинен 
викласти на письмі, чому він відмовився 
вчинити нотаріальну «гивиість. В такому 
разі треба докладно зазначити, чи через те 
відмовлено вчинити нотаріальну чинність, 
що те, про що просить заявник, є протиза
конне, або що ця іютчшшість не входить до 
обсягу чинностей, що їх дозволено виконува
ти окіьрадяїм. Разам з тим належить- 
зазначити, на підставі якого закону або 
якого артикулу цієї інструкції відмовлено 
вчинити прохану чинність.

16. Усі документи й написи на докумен
тах треба писати чітко й виразно.

Не можна робити підчисток.
Прогалини поміж написаним треба пере

креслювати.
Помилково написані слова—закреслюва

ти тонкою поздовжною рискою.
Поправко й дописки мають бути зроблені 

так, щоб усе помилково жигіосаяе 1і закрес
лене можна було прочитати так, як його 
було раніш па писано.

Це правило відноситься також до тих ви
падків, коли документа написано на дру
карській машинці.

Усі закреслена слива, поправнії її дописки 
треба пояснювати перед підписом тих гро
мадян, які укладають договора, видають до
віреність то ще.

Ці закреслені слова, поправки й дописки 
слід обов'язково перераховувати в тому на
писі, що її робить сільська або селищна ра
да па докумспті.

Поправки в самому написові' треба пояс
нювати перед підписом голови сільської або 
селищної ради.

17. Усі документи й написи на докумен
тах треба писати українською мовою. Та
кож і записи в потаріяльяШ книзі робити 
українською мовою. •

Коли сільська або селищна рада обслуго
вує переважпо паціопальпу меншість, то 
усі докумептп й написи па документах мож-

о чем просит заявитель. Например, нельзя 
заверять подписей на договоре купли-про
дажи земли, так как земля является соб
ственностью государства и покупать и про
давать ее строго запрещено и т. п.

Если носимое действие противозаконно 
или не соответствует правилам настоящей 
инструкции, председатель отказывает со
вершить это действие.

Если заявитель потребует, председатель 
должен изложить письменно, почему он от
казался совершить нотариальное действие. 
В этом случав нужно подробно указать, 'по
тому ли отказано совершить нотариальное 
действие, что то, о чем просит заявитель, 
является противозаконным или потому, что 
это действие не входит в круг действий, 
исполнение коих разрешается сельсоветом. 
При этом необходимо указать, на основании 
какого закона или какой статьи настоящей 
инструкции отказано совершить просимоэ 
действие.

10. Все документы и надписи на докумен
та'- 1П.1ЖЦЫ быть написаны четко и ясно.

Подчисток не допускается.
Пробелы между написанным должны быть 

перечеркнуты.
Ошибочно написанные слова должны быть 

зачеркнуты тонкой, продольной чертой.
Поправки п приписки должны быть сде

ланы так, чтобы все ошибочно написанное 
и зачеркнутое можно было прочесть так, как 
оно было раньше написано.

Настоящее правило относится также к 
тем случаям, когда документ напечатан па 
пишущей машинке.

Все зачеркнутые слова, поправки и при
писки должны быть оговорены перед под
писью тех граждан, которые заключают до
говор, выдают доверенность и т. п.

Эти же зачеркнутые слова, поправки н 
приписки следует обязательно перечислить 
в той надписи, которую делает сельский или 
поселковый совет на документе.

Поправки в самой надписи должны бйть 
оговорены перед подписью председателя 
сельского или поселкового совета.

17. Все документы и надписи на доку
ментах должны быть на украинском языке. 
Также на украинском языке должны быть 
записи в нотариальной книге.

Если сельский или поселковый совет об
служивает преимущественно нацменьшин
ство. то все документы и надписи па доку-
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на писати, на бажаніш заявника, аби -ук
раїнською мовою, або мовою національної 
меншості!.

18. Зазначаючи осіб в документах і на
писах па документах, треба писати їхні іме
на, по батькові та прізвища.

Підписи осіб, що укладають договори, ви
дають довіреності то що. повинні також 
мати повністю ім'я, по батькові та пріз
вище.

Назви всілякого роду установ, товариств 
та спілок треба писати в документах хоч 
би один раз повністю, без скорочень. На
приклад, треба писати не «Комнезаму а 
«Комітет незаможніх селян*, не «ЄСГ» а 
«Єдине споживчо товариство», не «ПМТ», 
а «ііяцеиний м<иіппюа>-будііве.тшиій трест».

В підписах на документах та в записах 
в нотаріяльній книзі взагалі не -можпа пи
сати скорочепня назв установ, товариств та 
спілок.

19. Раніш, як вчинити нотаріяльну чин
ність, голова повинен перевірити, чи дійсно 
заявник е та сама особа, за яку він себе 
видає. Для цього голова повинен зажадати, 
щоб заявник подав документа, який пос
відчує його особу. Наприклад, особова пос
відка видана від міліції, випис ЗАГС'у, об
ліково-військовий квиток, квиток професій
ної спілки то що.

Коли заявник пе має жодних документів, 
то потвердити, хто він такий, можуть два 
свідки, що їх особово знає голова чи секре
тар, або які подали документи, що посвід
чують особу.

Коли громадян, які просять вчинити по- 
таріяльпі чипності, знає голова або секре
тар сільської або селищної ради, то від них 
можна не вимагати доказів, що свідчать 
про особу.

20. Громадяни, які звертаються до сіль
ської або селиіцпої ради, щоб засвідчити 
свої підписи, повинні підписати документа 
(договора, довіреність) в присутності го
лови ради.

Замість того дозволяється, щоб ці грома
дяни, якщо вони припосять вже підписано
го документа, заявили голові, що підпис 
зробили вони самі.

21. Коли заявник не може сам підписа- 
шоя на договор, довіреності або іншому

ментах могут быть или на украинском язы
ке или ва языке нацменьшинства, по жела
нию заявителя.

18. При обозначении лиц в документах и 
надписях на документах должны быть ука
заны их имена, отчества и фамилии.

Подписи лиц, заключающих договоры, 
выдающих доверенности и т. п. должны так
же содержать нолпостью имя, отчество и 
фамилию.

Названия всякого рода учреждений, об
ществ и союзов должны быть написаны в 
документах хотя бы один раз полностью, без 
сокращений. Например: следует писать не 
«Комнезам», а «комитет незаможных се
лян», не «ЕПО», а «Единое потребитель
ское общество», не «ЮМТ», а «Южный ма
шиностроительный трест».

'В ПОДІШСЯХ на документах и в записям в 
нотариальной книге сокращения названий 
учреждений, обществ и союзов вовсе не до
пускаются.

19. Раньше чем совершить нотариальное / 
действие, председатель должен проверить, 
действительно ли заявитель есть то самое 
лицо, за которого он себя выдает. Для этого 
председатель должен потребовать от заяви
теля пред'явлення документа, удостоверяю
щего личность. Нанример, удостоверение 
личности, выданное милицией, выпись из 
ЗАГСа, учетно-вовчркий билет, билет про
фессионального союза и т. п.

Если у заявителя документов никаких 
нет, то подтвердить, кто он такой, могут два 
свидетеля, лично известные председателю 
или секретарю, или пред явившие докумен
ты, удостоверяющие личность.

Если граждане, которые просят совер
шить нотариальные действия лично извест
ны председателю или секретарю сельского 
или поселкового совета, то от них можно не 
требовать доказательств, удостоверяющих 
личность.

20. Граждане, которые • обращаются в 
сельский или поселковый совет для засви
детельствования своих подписей, должны 
подписать .документ (договор, доверенность) 
в присутствии председателя совета.

Вместо этого допускается, чтобы эти гра
ждане, припося документ ужо подписанным, 
заявили председателю, что подпись сделана 
ими лично.

21. Если заявитель сам не может подпи
саться на договоре, доверенности или дру-
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документі, через те, що він неписьменний, 
хворий або з інших важливих причин, то за 
пього ловитва лдаксатисл стороння особа. 
В такому разі заявник сам вибирає особу, 
яка за пього підписується.

В документі треба писати, з якої причи
ни заявпик сам не підписав документа (не
письменність, хвороба то що).

Також треба зазначити, що заявник в при
сутності голови ради доручив іншій особі під
пікатися за себе. Наприклад, «за неписьмен
ного Івана Івановича Семененка в присутно
сті голови сільради підписався Василь Ва
сильович Андрющенко».

22. Коли па договорі повинні підписатися 
кілька осіб (наприклад, коли укладається до
говора оренди землі, договора кунівлі-про- 
дажу .майна), одна або кілька з них непись
менні, то розписуватися за неписьменних не 
можуть ті особи, що беруть участь у догово
рі, а для цього треба запросити сторонню 
особу.

23. Коли за вчиненням нотаріальної чин
ности звернеться до сільської або селищної 
ради, глухий, німий а(V) глухонімий, то го
лова ради поступає залежно від того, чи 
письменна та особа, чи ні.

Коли глухий, німий або глухонімий пись
менний, йому подасться документа про
читати. Прочитавши, віл підписується на 
документі.

Коли глухий, німий або глухонімий не
письменний, то запрошується двох осіб: одну 
з його власного вибору, що може з ним по
розумітися, й другу особу, що розуміє даний 
спосіб розмови та своїм підписом повинна 
посвідчити, що в документі написано саме 
те, чого бажав глухий, німий або глухоні
мий.

24. Коли за вчипенням нотаріяльної чинно
сти звертається до сільської або селищної 
іради сліпий, то нотаріальну чинність вчи
няється в присутності свідка з вибору слі
пого.

Цей свідок повинен бути письменний. Він 
в 'присутності голови сільської або селищної 
ради читає сліпому складеного документа 
(договора, довіреність то що) і підписується 
на ньому па прохання сліпого.

Голова ради посвідчує ці обставини в па- 
нисі на документі. Наїьр. «договір (або дові
реність) прочитало сліпому гр. Івану Івано-

гом документе по неграмотности, болезни 
или по другим уважительным причинам, то 
за него должно подписаться постороннее 
лицо. В этом случае заявитель сам выби
рает лицо, которое за него подписывается.

В документе должно быть написано по ка
кой причине заявитель сам не подписал до
кумента (неграмотность, болезнь и т. л.). 
Также нужно указать, что заявитель в при
сутствии председателя совета поручил за 
себя подписаться другому лицу. Например, 
«за неграмотного Ивана Ивановича Соменен- 
ко в присутствии председателя сельсовета 
подписался Василий Васильевич Андрю
щенко».

22. Если на договоре должны подписаться 
несколько граждан (например, при заклю
чении договора аренды земли, договора куп
ли-продажи имущества), а один или не
сколько из них неграмотных, то расписы
ваться за неграмотного не могут участвую
щие в договоре лица, а для этого нужно при
гласить постороннее лицо.

23. Если для совершения нотариального 
действия в сельский или поселковый совет 
обратится глухой, немой или глухонемой, то 
председатель совета поступает в зависимо
сти от того грамотно это лицо или нет.

Если глухой, немой или глухонемой гра
мотный, документ представляется для про
чтения ему. По прочтении он подписывается
на документе.

Если глухой, немой или глухонемой не
грамотен, то (приглашаются два лица: одно 
по его собственному выбору, которое умеет 
с ним об’Я СБИТЬСЯ, и другое лицо, которое 
понимает данный способ об’яснения и своею 
подписью должно удостоверять, что в доку
менте написано именно то, что хотел глу
хой, немой или глухонемой.

24. Если для совершения нотариального 
действия в сельский или поселковый совет 
обратится слепой, то нотариальное действие 
совершается в присутствии свидетеля по 
выбору слепого.

Этот свидетель должен быть грамотным. 
Ой в присутствии председателя сельского 
пли поселкового совета прочитывает сле
пому составленный документ (договор, до
веренность н т. п.) и подписывается на нем 
по просьбе слепого.

Председатель совета в надписи на доку
менте удостоверяет эти обстоятельства. На
пример, «договор (пли доверенность) сле-
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внчу Івавнмюві і за нього на його прохання 
підвіємся Дмитро Петрович Одвксіенко».

25. Що до недолітніх, то с чинні такі пра
вила:

Укладала, договори й видавати дотре - 
пості можуть тільки дорослі, Т.Т., що дійшли 
18 років.

Особи, що мають 14 років, можуть укла
дати договори й видавати довіреності за 
згодою своїх батьків або опікунів., додержую
чи правил арт. 97 Кодексу Закопів про ро
дину, опіку подружжя та акти громадянсь
кого стану. За пкх випадків в договорі, т 
його укладає недолітній, треба зазначати, що 
договора укладено за агедою батьків або опі
куни, в чому батьки та опікун штилі 'роз
писатися.

Особи, що дійшли 14 років, мають право 
самостійно |юзпоряджатися своєю заробітною 
платою й тому ці особи можуть видавати до- 
шроноегоі та одержання за^юбітної плати й 
б«в згоди штілш або опікунів.

Батьки та опікуни мають прав) укладати 
всілякі договори за дітей, що но дійшли 
14 років, за правилами арт. арт. 90—90 
Кодексу Законів про родину, опіку, подруж
жя та акти громадянського етапу.

В артикулах 90—90 Кодексу Законів про 
родину, опіку, подружжя та акти громадянсь
кого стану зазначепо:

„Арт. УО. Опікунські обов'язки, крім розпе- 
ряджуеання майном, виконується безвідплатно.

За розпорядження майном підопічного може 
місцевий опікунський орган призначити опі
кунові винагороду в розмірі не вище 10% при
бутків від гПдзжрядного майна, маючи на увазі 
працю, витрачену опікуном на р< зпоряджувзння 
майном підопічного, успіхи управління та сте
пень майнового забезпечення опікуна та під
опічного.

Арт. 91. Витрати на підопічного, що їх 
признав місцевий опікунчий орган за потрібні
або корисні, покривається з прибутків майна
підопічного, а якщо ие майно безприбуткове 
або прибутків від нього не вистачає,—з са
мого майна підопічного, оскільки на перевлас- 
нення майна для цієї мети дасть дозвіл місце
вий опікунчий орган. У

У в в і а. Якщо у підопічного майна не
має. місцевий опікунчий орган підносить перед 
належним органом соціального забезпечення

пому гр. Ивану Ивановичу Иванкж прочи
тай и за пего' по его просьбе подписался 
Дмитрий Петрович Алексеенко».

25. В отношении несовершеннолетних 
действуют такие правила:

Заключать договоры и выдавать доверен
ности могут только совершеннолетние, т. е. 
достигшие 18-тилетнего возраста.

Лица, достигшие 14-ти лет, могут заклю
чать договоры и выдавать доверенности с 
согласия своих родителей или опекунов, с 
соблюдением ст. 97 Кодекса Законов о 
семье, опеке, браке и об актах гражданского 
состояния. В этих случаях в договоре, кото
рый заключает несовершеннолетний, должно 
быть указано, что договор заключается с, 
согласия родителей или опекуна, в чем ро
дители или опекун должны расписаться.

Лица, достигшие 14-ти лот, имеют право 
самостоятельно распоряжаться своей зара
ботной платой и по этому эти лпца могут 
выдавать доверенности па получение зара
ботной платы н без согласия (родителей ши 
опекунов.

Родители и опекуны имеют право заклю
чать всякие договоры за своих детей, не до
стигших 14-ти лет, согласно правил ст ст. 
90—90 Кодекса Законов о семье, опеке, 
браке и об актах гражданского состояния.

В статьях 90—96 Кодекса Законов о 
семье, опеке, браке,и актах гражданского 
состояния говорится;

„Ст. 90.. Опекунские обязанности, кроме 
управления имуществом, выполняются безвоз
мездно.

За управление имуществом подопечного 
местный опекунский органможет назначить опе
куну вознаграждение в размере не свыше Ю% 
с дохода от управляемого имущества, принимая 
во внимание труд, затраченный опекуном на 
управление имуществом подопечного, успеш
ность управления, а также степень имуще
ственной обеспеченности опекуна и подо
печного.

Ст. 91. Расходы на подопечного, признан
ные местным опекунским органом необходи
мыми или полезными, возмещаются из доходов 
имущества подопечного, а при бездоходности 
этого имущества или недостаточности доходов 
с него—из самого имущества подопечного, по- 
сколько на отчуждение имущества, с этой 
целью дано будет разрешение местным опе
кунским органом.

П р и м е ч а н и е .  При отсутствии иму
щества у подопечного, местный опекунский

орган возбуждает перед подлежащим орга-
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клопотання про відпущення опікунові засобів 
на утримання підопічного.

Арт. 92. Опіка має право вчиняти усі пра- 
вочини, які міг би вчиняти сам підопічний, якщо 
би він був за дієздатного, за винятками, зазна
ченими у наступних артикулах.

Арт. 93. Опікун не має права вчиняти будь- 
які правочини з самим підопічним, ані набу
вати договорні зобов'язання підопічного, ані 
заступати його при вчиненні правочинів, або 
веденні судових справ між підопічним і своєю 
дружиною або родичем прямого споріднення, 
а також своїми братами або сестрами.

Арт. 94. На заплату-самому опікунові, дру
жині його, родичам прямого споріднення та 
братам або сестрам опікуна довгів підопічного, 
які утворилися перед настановленням його за 
опікуна, потрібно дозволу місцевого опікунчого 
органу.

Арт. 95. Опіка не має права гобити пода
рунків від імени підопічного та зобов'язувати в 
його імені порукою.

Арт. 96. Майнові правочини та чини, що ви
ходять поза межі звичайних правочинів в до
машньому господарстві та порядкуванні майном 
як набутття. перевласнення підприємств, буді
вель, права забудови то що, організація нового 
підприємства та поширення або, навпаки, ско
рочення або припинення існуючого, застав на
лежного підопічному майна, брати або здавати 
майно в оренду на реченець біпьший як 3 роки, 
видання векселЕв та інших довгових зобов'я
зань. відмова від спадщини, добровільний по
діл майна, укладення договору товариства, ви
дання загального уповноваження то що, може 
опіка вчиняти не інакше, як за дозволом міс
цевого опікунчого органу.

Даючи дозвіл на перевласнення або застав 
майна, опікунчий орган може вказати опіці, 
на які потреби повинні бути вжиті набуті з 
цього суми.

У в а г а .  У випадку, коли в складі майна 
підопічного є торговельне або промислове 
підприємство, опікунчий орган має право 
дати загальний дозвіл на прийняття зобо
в'язання. в тому числі й видавати векселі, 
але тільки в межах визначеної суми-.

Опікуни, настановлені від сільських та се
лищних рад, мають право укладати всілякі 
договори за своїх заопікуваних. В цьому разі 
опікун повинен подати постанову сільської
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ном социального обеспечения ходатайство 
об отпуске опекуну средств на содержание 
подопечного.
Ст 92. Опека вправе совершать все те 

сделки, которые мог бы совершать сам подо
печный. если бы обладал дееспособностью за 
из'ятиями, указанными в нижеследующих 
статьях.

Ст. 93. Опекун не в праве ни совершать ни
каких сделок с самим подопечным, ни приобре
тать договорных обязательств подопечного, ни 
представлять его при заключении сделок ИЛИ 

ведении судебных дел между подопечным и 
своим супругом или родственником.по прямой 
линии, а также своими братьями или сестрами.

Ст. 94. На уплату самому опекуну, супругу 
его, родственникам по прямой линии, а также 
братьям или сестрам опекуна долгов подопеч
ного. возникших, до назначения его опекуном, 
требуется ратрсшение местного опекунского 
органа.

Ст. 95. Опека не вправе совершать дарений 
от- имени подопечного, равно, как и обязы
ваться от его имени поручительством.

Ст. 96. Сделки по имуществу и действия, 
выходящие за предевы обычных сделок но до
машнему хозяйству и управлению имуществом, 
как-то: приобретение, отчуждение предприятий, 
строений, права застройки и т. п., устройство 
нового предприятия, а также расширение или, 
наоборот, сокращение или закрытие существу
ющего. залог принадлежащего подопечному 
имущества, снятие или сдача имущества в 
аренду на срок свыше 3-х лет., выдача вексе
лей и иных долговых обязательств, отказ от 
наследства, добровольный раздел имущества, 
заключение договора товарищества, выдача 
общей доверенности и проч. опека может со
вершать не иначе как с разрешения местного 
опекунского органа.

Разрешая отчуждение или залог имущества, 
опекунский орган может указать опеке, на ка
кие надобности должны быть обращены выру
ченные от этого суммы.

П р и м е ч а н и е .  В случае нахождения в 
составе имущества подопечного торгового 
или промышленного предприятия, опе унский 
орган в праве дать олщее разрешение на 
вступление обязательства,в том числе и на 
выдачу вексетей, но лишь в пределах *пре- 
деленной суммы".
Опекуны, назначенные сельскими и по

селковыми советами, имеют право заклю
чать всякне договоры за своих подопечных. 
В этих случаях опекун должен представить



Арт. 9 №  З Ст. 9

або селищної ради про те, що він настанов
лений за опжупа.

Недолітні не можуть підписуватися за 
неписьменний і сліпих.

Іі. Як мсеідчувати підписи на договорах.

26. Сільські та селищні ради мають право 
засвідчувати власноруч ні сть підписів на до-, 
говорах про здачу в пайми, про кутялю-про- 
даж і про заставу сільсько-господарського 
майна.

Сільсько-господарським майном назива
ється майно, що служить для сільського 
господарства, не виключаючи й будівель, 
наприклад: влупи, повітка то що.

Хата лише тоді е сільсько-господарське 
майпо. якщо її розташовано на зомлі трудо
вого користування й вона є власність тру
дового хліборобського господарства (двору).

Разом з тим слід твердо пам'ятати, що 
купувати й продавати будівлі можна тільки 
в тому разі, коли їх продається на знесення 
або перенесення.

Продавати будівлі, шо їх розташовано на 
землі трудното користування, яе па зне
сення або переиогеппя, можна тільки лотер- 
жплчч плавил, зазначених п закопі (36. Уз- 
УСРР 1928 р„ У? 17, агт. 152), т.т. про
дати не па зіюгшй або перенесення будівлі, 
безпосередньо звяаапі з хліборобським госпо
дарством і розташовані па землях трудового 
користування, можна лише па користь осіб, 
що їм встановленим порядком земельні 
органи або земельні товариства віддадуть 
садибні дільниці, де ці будівлі розташовапо. 
в тим. що договори про перовласисппя цих 
будівель реєструється в сільській -раді. До
кладний порядок, як пчипяти такі договори, 
напедепо п гггепіяльпйі інструкції Нарком- 
зему. Наркомюсту та Наркомфіпу УСРР..

Сільські та селищні ради пе мають прана 
засвідчувати підписів на договорах про про
даж но па зпегеппя або заставу будіведь, 
хоч би розташованих на землях трудового 
користування, ало які пе є звязапі з сільсь
ким господарством, наприклад: кузня, дача, 
заїзд, а осіб, ідо звертаються, щеб вчппити 
такі договори, треба панравляти до найближ
чої нотаріяльної контори.

27. Взагалі, коли сільська або селищна 
рада засвідч^ підписи на договорах про про-

постановление сельского' пли поселкового 
совета о назначении его опекуном.

Несовершеннолетние не могут подписы
ваться за неграмотных и за слепых.

II. Порядок засвидетельствования подане ей 
■а договорах.

26. Сельские и поселковые советы имеют 
право свидетельствовать подлинность подпи
сей на договорах о сдаче и наем, о купле- 
продаже н о залоге сельско-хозяйственного 
имущества.

Сельско-хозяйственным имуществом на
зывается имущество, служащее для целей 
сельского хозяйства, не исключая и по
строек, например, клуня, сарай и т. п.

Хата только тогда является сельско-хо
зяйственным имуществом, если она распо
ложена па земле трудового пользования и 
является собственностью трудового земле
дельческого хозяйства (двора).

При этом следует твердо помнить, что 
куплю-продажу строений можно производить 
только в том случае, если они продаются на 
снос или перенос.

Продажа строений, расположенных на 
земле трудового пользования, пена снос или 
перенос возможно только при соблюдении 
правил, указанных в законе (36. Уз. УСРР 
1928 г. Уз 17, ст. 152), т. е. продать 'не 
на снос или перепое строения, непосред
ственно связанные с земледельческим хо
зяйством и расположенные па землях тру
дового пользования, можно лишь в пользу 
лиц, которым в установленном порядке зе
мельными органами или земельными обще
ствами будут предоставлены усадебные 
участки, на которых те строения находятся, 
при этом сделки об отчуждении этих строе
ний регистрируются в сельском совете. 
Подробный порядок совершения таких сде
лок изложен в специальной инструкции Нар- 
комзема, Паркомюста н Паркомфина УССР.

Свидетельствовать подписи на договорах 
о продаже не на снос или залоге строении, 
хотя н расположенных па землях трудового 
пользования, но пе связанных с сельским 
хозяйством, например, кузница, дача, постоя
лый двор, сельские и поселковые советы 
права не имеют и лиц, обращающихся за 
совершением таких сделок, нужно направ
лять в ближайшую нотариальную контору.

27. Вообще, когда сельский или поселко
вый сонет свидетельствует подписи на до-
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даж будівель, треба докладно перевірити, чи 
фактично не продасться земля, тому що 
продавати землю суворо заборонено.

Ці правила стосуються й застадж- хати, 
розташованої на землі трудовом* користу
вання.

2в. До сільсько-господарського майпа за
раховується також сільсько-господарські ма
шини й знаряддя, наприклад: сіялка, віялка. 
грі«ір, сепаратор, плуг, борона то що, сіль
сько-господарська худоба, паир.: -кінь, коро
на. воли, вівці, кози, свині то-що, птиця, 
ши.р., гуси, кури, качки то ацо.

Сільська або селищна рада може засвідчу
вати підписи на такого .роду договорах тільки 
в тому разі, наколи суша, за яну майно 
продано, внкаймлено або заставлено, не пе
ревищує 500 карбованців.

29. За засвідчення підписів на таких дого
ворах береться ногаріяльиу оплату 50 коп.. 
на місцеві кошти—50 коп. за кожний під
дій-” прЗової ошаяш не бороться.

По 50 коп. береться за підпис кожпої 
особи, що бере участь в договорі, незалеж
но від того, чи сама вона підписує договора, 
чи за неї підписує інша особа. Наприклад, 
Коваленко продає Остапеикові й іііилнпеп- 
ьові косарку. Пилипенко підписався сам, а 
Коваленко й Остапенко неписьменні, й вони 
доручили за себе підписатися Сунрунонкові. 
" гаріяльпу оплату береться за три підписи, 
т. т. півтора карбованці й стільки-ж па мі
сцеві потреби.

30. За засвідчення власноруч пости підпи
сів за неписьменних селян на зобов'язаннях, 
•що їх вони видають, купуючи па виплат 
сільсько-господарські машини і знаряддя, 
береться потаріяльну оплату—25 коп. за 
пшлгис кожного неписьмоігпого; гаршвої оп
лати не береться.

31. Сільські та селищні ради мають право 
засвідчувати підписи на договорах купівлі- 
продажу з розстрочкою платіжу сільсько-го
сподарських маниш і знарядь на необмежену 
суму.

За цих випадків иа договорі робиться та
кий напис, як і на договорах купівлі-прода- 
жу сільгоспмайна (арт. 40), і за кожний під
пис береться потаріяльну оплату розміром 
25 коп., па місцеві щ/греби 26 коп., гербо
вого пе береться.

госорах продажи строений, нужно хорошо 
проверять но продается ли фактически так
же и замля, так как продажа земли строго- 
воспрещается.

Эти же правила относятся и к залогу 
хаты, расположенной на земле трудового 
пользования.

28. К сельско-хозяйственному имуществу 
относятся также сельско-хозяйственные 
машины и орудия, например: сеялка, иеягка, 
триер, сепаратор, плуг, борона и т. п., сель
ско-хозяйственный скот, например: лошадь, 
корова, волы, овцы, козы, свипьи и т. п.. 
птица, наир.: гуси, куры, утки и проч.

Свидетельствовать подписи на такого 
рода договорах сельский или поселковый со
вет может только в том случае, если сумма, 
за которую имущество продано, нанято или 
заложено, не 'превышает 500 р\й

29. За засвидетельствование подписей на 
таких договорах взимается нотариальный 
сбор 50 коп. за каждую подпись, на мест
ные ©родства—50 коп. за каждую подпись: 
гербовый сбор не взимается.

Но 50 коп. взимается за подпись каждого 
лица, участвующего в договоре, независимо 
от того сам ли он подписывает договор нлн 
за него подписывает другое лицо. Напри
мер, Коваленко продает Остапенко и Пили
пенко косилку. Пилипенко подписался сам. 
а Коваленко и Остапенко неграмотны и по
ручили подписаться за себя Сулрупеико. Но
тариальный сбор взимается за три подвиги, 
т. е. полтора рубля и столько же на мест- 
ны нужды.

30. За засвидетельствование подлинности 
подписей неграмотных селян на обязатель
ствах, которые они выдают при покупке па 
выплату сельско-хозяйственных машин и 
орудий, взимается нотариальный сбор—25 
коп. п на местные нужды—25 коп. за под
пись каждого неграмотного; гербовый сбор 
не взимается.

31. Сельские и поселковые советы имеют 
и па во свидетельствовать подписи на догово
рах купли-продажи с рассрочкою платежа 
сельско-хозяйственных машин и орудий па 
неограниченную сумму.

В этих случаях на договоре додается та
кая же надпись как н на договорах купли- 
продажи сельхозимущества (ст. 40), и за 
каждую подпись взимается нотариальный 
сбор в размере 25 кол., на местные нужды 
25 коп.; гербовый сбор пе взимается.
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32. Сільські та селшцні ради мають право 
засвідчувати підписи на договорах оренди 
землі на необмежену суму.

За% заовідчеапя підписів на цих договорах 
береться нотаріальну оплату розміром 50 к., 
на місцеві потреби—50 коп. за кожний під
пис; гербового не береться.

Волн за неписьменних підписується сто
роння особа, прикладається правила арт. 21 
цієї інструкції.

III. Засвідчення відписів на інших документах.

33. Сільські та селищні ради мають право 
засвідчувати підписи фундаторів кооператив
них організацій на проектах статутів (до 
кооперативних організацій належать спожив' 
чі товариства, сільсько-господарські коопе
ративні організації, меліоративні товариства, 
товариства обробітку землі, кооперативні 
промислові артілі то що). За засвідчення бе
реться нотаріяльпу ойлату—50 коп., на 
місцеві потреби 50 коп. за кожний лідігис; 
гербової оплати не береться.

34. Сільські та селищні ради мають прз- 
во засвідчувати підписи фундаторів това
риств та спілок, що не мають па мсті добу
вати зиску (наприклад, вільпа пожежна дру
жина, цорковна громада то що), на заявах 
про реєстрацію цих товариств; за зас-відчеп- 
нн береться нотаріальну оплату—50 кой. і на 
місцеві потреби—50 коп. за кожний підпис. 
Заяву про засвідчення підписів фундаторів 
товарпетва та спілок треба оплачувати гер
бовим в сумі 1 крб. і таку ж суму треба до
дати на відповідь.

Не дозволяється, щоб одна особа підтісу
вала ці заяви на доручення іншої особи. На
приклад, якщо гр. Петренко є одним з фуп- 
даторів церковної громади, то віп повинен 
сам -підписатися на заяві, або коли -віп не
письменний, за нього може підписатися інша 
ос (ба, але він не може видати довірености 
ївшому громадянинові, щоб підписати заяву, 
воли він сам може підписатися.

35. На заявах про заснування релігійпих 
громад має бути найменш 50 підписів.

32. Сельские и поселковые советы имеют 
право свидетельствовать подписи на догово
рах об аренде земли на неограниченную 
сумму.

За засвидетельствование подписей на 
этих договорах взимается нотариальный 
сбор в размере 50 коп., на местные нужды 
—50 коп. за каждую подпись; гербовый 
сбор пе взимается.

Если за неграмотных подписывается по
стороннее лицо — применяются правила 
ст. 21 этой инструкции.

III. Засвидетельствование подписей на других 
документах.

33. Сельские и поселковые советы имеют 
право свидетельствовать подписи учредите
лей кооперативных организаций на проектах 
уставов (к кооперативным организациям 
относятся потребительские общества, сель
ско-хозяйственные кооперативные органи
зации, мелиоративные товарищества, това
рищества по обработке земли, кооператив
ные промышленные артели и т. п.). За за
свидетельствование взимается нотариаль
ный сбор—50 кон., на местные нужды— 
50 коп. за каждую подпись; гербовый сбор 
не взимается.

34. Сельские и поселковые советы имеют 
право свидетельствовать подписи учредите
лей обществ и союзов, пе преследующие 
цели извлечения прибыли (например* воль
ная пожарная дружина, церковная община 
и т. в.), на заявлениях о регистрации этих 
обществ; за засвидетельствование взимается 
нотариальный обор—50 коп., и на местные 
нужды—-50 коп. за каждую подпись. Заивле- 
нне о засвидетельствовании подписей учре
дителей обществ и союзов должно быть 
оплачено гербовым в сумме 1 руб. и такую 
же сумму нужно приложить на ответ.

Подписание этих заявлений одним лицом 
по уполномочию другого лица не допускает
ся. Например, если гражданин Петренко 
является одним из учредителей церковной 
общины, то он должен подписаться на заяв
лении сам илп, если он неграмотный, за 
него может подписаться другое лицо, но он 
по может выдать доверенность другому 
гражданину на подписание заявления если 
он сам в состоянии подписаться.

35. На заявлениях об учреждении рели
гиозных обществ должно быть нс мепее 
50 подписей.
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На заявах про заснування всіляких інших 
товариств, то не мають на меті добувати 
зиску, мас бути найменш 10 підписів.

Фундатори можуть підписуватися в різні 
чаги, але, кати до сільської або селищної 
ради прийде частина фундаторів і вопи при
несуть заяву про організацію товариства, то 
сільська або селищна рада, засвідчивши їхні 
підписи, залишає заяву в себе, а решта 
фундаторів можуть поступово приходити до 
сільської або селищної ради, щоб підписати, 
аж доки не буде усіх підписів.

ЗО. Сільські та селищні ради мають право 
засвідчувати підписи па документах нехай- 
нового характеру, наприклад, на всілякого 
роду заявах, то їх подасться до радянських 
органів; за засвідчення береться нотаріальну 
оплату—50 в»п. і на місцеві потреби— 
50 коп. за кожний підпис; гербового не бе
реться.

37. Сільські та селищні ради мають право 
засвідчувати підписи осіб, шо повписуються 
за осіб, які не можуть самі розписатися на 
документах всілякого роду; за засвідчепня 
береться нотаріальну оплату—50 коп. і па 
місцеві потреби—50 коп. за кожний підпис, 
гербового не бореться.

38. Сільські та селищні ради повинні за
свідчувати підписи на почтових повістках 
одержувачів рекомендованих та інших листів 
і за це жодної оплати не береться.

39. Засвідчувати інші відписи, крім пере
лічених вище в арт. арт. 26—38 цієї інст
рукції, не дозволяється.

40. Засвідчуючи підписи, робиться на до- 
вумеяпч такий лшійс, иашриклад:

„Олексієвська сільрада...........................району
................округи засвідчує, що цього договора

підписали громадини Іваненко Петро Степа
нович та Семсненко Сидір Кузьмич 5 січня 
1924 року за реєстрам № . . . .

Голова сільради (підпис), (печатка)*;
або:
.Олексієвська сільрада........................... оайону

........................округи засвідчує, що цю заяву
підписали громадяни................................................

На заявлениях об основании всяких дру
гих обществ, не преследующих цели извле
чения прибыли, должно быть не менее 10 
подписей.

Подписываться учредители могут в раз
ное время, в) воли в сельский или поселко
вый совет явилась часть учредителей и при
несла заявление об организации общества, 
то садьокнй мои поселковый совет, засвиде
тельствовав их подписи, оставляет заявле
ние у себя и остальные учредители могут 
постепенно приходить в сельский или по
селковый совет для подписания до тех пор, 
пока, но будет собрано всех подписей.

36. Сельские и поселковые советы имеют 
право свидетельствовать подписи на доку
ментах иеймуіщоотвонпого характера, ша- 
приыср, на всякого рода заявлениях, пода
ваемых в советские органы; за засвидетель
ствование взимается нотариальный сбор-7 
50 коп. и на местные нужды—50 коп. за 
каждую подпись; гербовый сбор не взи
мается.

37. Сельские и поселковые советы имеют 
право свидетельствовать подписи лиц, рас
писывающихся за лиц, которые пе могут 
сами подписаться на документах всякого 
рода; за засвидетельствование взимается 
нотариальный сбор—50 коп. и на местные 
нужды—50 коп. за каждую подпись; гер
бовый сбор не взимается.

38. Сельские и поселковые советы должны 
свидетельствовать подписи на почтовых по
вестках получателей заказных и шшх пи
сем, за что никаких сборов не взимается.

39. Никаких других засвидетельствований 
подписей, кроме перечисленных выше, я 
ст. от. 26—38 настоящей инструкции не 
допускается.

40 При засвидетельствовании подписей 
делается на документе такая надпись, на
пример:

.Алексеевский сельсовет....................района
. . . .  округа удостоверяет, что настоящий 

договор подписан гражданами Иваненко Петром 
Степановичем и Ссмененком Сидором Кузьми
чом 5 январи 1929 г. по реестру Я*.......................

Председатель сельсовета (подпись), (печать)'* 
или:
• Алексеевский сельсовет................. района

................округа удостоверяет, что настоящее
заязление подписано гражданами.........................

7 лютого 1929 року, за реестром №........................  7 февраля 1929 г., по реестру №..................................
Голова сільради (підпис), (печатка)”; Председательсельсгвеїа (подпись),(печать)-
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або:
„ОлЄксієвська сільрада........................району

.......................округи, засвідчує, що на цьому
договорі зі неписьменного Рибальч«нка Павла 
Олексіевича, на його власне прохання, розпи
сався Склярський Антін Антонович 12 березня 
1929 року, за реєстром № . . .

Голова сільради (підпис), (печатка)**.

IV. Засвідчення довіреностей.

41. Для того, щоб засвідчили довіреї сість, 
може з'явитися тільки особа, яка видає до
віреність, а особа, на ім'я якої видається 
довіреність, може не приходити.

Сільська або селищна рада може засвід
чувати довіреності:

1) на одержаних грошевих переказів поч
тою і різпих пакунків, за що береться но
таріальну оплату—10 кап., на місцеві по
треби—10 коп., ‘гербової оплати не бе
реться;

2) на написання договорів, зазначених в 
арт. арт. 20, 21, 32 цієї інструкції, за що 
береться нотаріальну оплату—1 карб., на 
місцеві потреби—1 карб., гербову оплату— 
1 крб. 05 кой.;

3) на одержання заробітної плати, допо
мог від органів соціального забезпечення 
(КВД) та соціального страхування (страх
каси), за що оплат не береться;

4) на одержання позик з держави их або 
кооперативних кродитовпх установ (напр., 
пльгоспблнк, сільгоспкредиттовариство) на 
сільсько-господарські потреби на суму пай- 
більш 500 к|*б., за що* береться нотаріальну 
оплату—1 врб., па місцеві потреби 1 крб., 
(гербову оплату 1 крб. 65 коп.;

5) па одержання страхової винагороди по 
всіх видах державших) майнового й особо
вого страхування (напр., після пожежі, гра
ду, падіжу худоби то що), за що береться 
нотаріальну оплату 1 карб., па місцеві пот- 
|*би—1 нрб.; гербової оплати не береться;

6) на зараджування майном трудового 
хліборобського господарства (двору), (напр., 
господар відходить па заробітки о залишає 
пружині або сторонній особі довіреність на 
закупівлю та продаж ремаповту, хліба то 
цо), за що береться нотаріальну оплату— 
50 коп., на місцеві потреби—50 кой., гер
бову оплату—1 крб. 65 коп.;

яли:
.Алексеевский сельсовет...................... района

................округа удостоверяет, что на настоя
щем договоре за неграмотного Рыбальчег ко 
Павла Алексеевича расписался по его личной 
просьбе Склярский Антон Антонович 12 марта 
1929 г., по по реестру №. . . .

Председатель сельсовета (подпись),(печать)-

IV. Удостоверение довереиностей.

41. Для того, чтобы удостоверить дове
ренность, может явиться только ЛИЦО, ко
торое выдает доверенность, а лицо, на имя 
которого доверенность выдается, может не 
являться.

Сельский или поселковый совет может
удостоверять доверенности:

1) на получение денежных переводов но 
почте н разного рода посылок, за что взи
мается нотариальный сбор—10 коп., на 
местные нужды — 10 коп.; гербовый сбор 
не взимается;

2) на подписание договоров, указанных
в ст. ст. 26, 31, 32 настоящей инструкции, 
за что взимается нотариальный сбор—
1 рубль, на местные иужды—1 рубль, гер
бовый сбор—1 р. 65 'коп.;

3) на получение заработной платы, посо
бий от органов социального обеспечения 
(КВП) н социального страхования (страхкас
сы), за что сборы не взимаются;

4) па получении ссуд из государствен
ных яли кооперативных кредитных учрежде
ний («аир. Сельхозбанк, сельхозкредитное то
варищество) на сельскохозяйственные нуж
ды на сумму не свыше 500 руб., за что 
взимается нотариальный сбор 1 руб., на 
местные нужды—1 руб., гербовый сбор—1 
руб. 65 коп.

5) на получение страхового вознагражде
ния по всем видам государственного и м у 
щественного п личного страхования (напр. 
после пожара, градобития, падежа окота и 
т. п.), за что взимается нотариальный сбор- 
—1 руб., на местные нужды—1 руб.; гер
бовый сбор не взимается;

6) на управление имуществом трудового- 
земледельческого хозяйства (двора), напр. 
домохозяин уходит па заработки и остав
ляет жене или постороннему лицу доверен
ность на покупку и продажу инвентаря, 
хлеба и т. п.), за что взимается нотариаль
ный сбор—50 коп., на местные нужды— 
50 коп., гербовый сбор — 1 руб. 65 коп.;
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7) на ведення судових справ у всіх судо
вих установах (СДОоВО-ЗЄМЄЛЬНИХ КОМІСІЯХ,
народеьому, окрутовому та «Найвищому Суді), 
:;а оцо береться ногаріяльяу оплату—‘1 крб., 
на місцеві потреби—1 крб., гербову опла
ту—1 крб.

42, Коли сільська або селищна рада за
свідчує довіреність, що її видають відразу 
кілька осіб, то понад нотаріальну оплату, 
зазначену вище, береться по 50 коп. з кож
ної особи, яка видає довіреність, за вийпят- 
ком першої, наприклад, коли громадяни 
Іванько, Паламарчук і Семененко видають 
судову довіреність т. Хлястикові, береться 
такі оплати: за засвідчення довірености— 
нотаріальну оплату—1 карб, та тс з кожної 
особи, що видала довіреність, крім 'першої, 
по 50 коп., разом нотаріальної оплата—V, 
2 крб. і стільки ж на місцеві потреби та 
гербового—1 врб.

Наколи кілька осіб видають довіреність на 
зараджування майном трудового хлібороб
ського господарства (двору), то береться 
тільки- 50 коп. нотаріальної оплати та 
50 коп. на місцеві потреби, навіть коли б і 
декілька осіб видавали довіреність.

При засвідченні довірености на ній ро
биться такий иапис:

.Довіреність, що її підписав гр...........................
засвідчено в......................... сільраді.........................
району.................... округи 21 квітня 1929 року
за реєстром № . . . Голова сільради (підпис), 
(печатка)-.

V. Засвідчення копій.

43. Оільсіжі та селищні ради мають право 
засвідчувати вірпість копій договорів, що їх 
зазпачено в арт. арт. 26, 31—38 цієї ін
струкції та 'документів иемайнового харак
теру, надр., витягів з книги ЗАГС'у, вій
ськових облікових карток та квитків, особо
вих посвідок' заяв до радянських органів 
то що.

44. За засвідчення вірности копій доку
ментів береться нотаріяльну оплату—75 коп. 
і па місцеві потреби—75 коп. за кожну сто
рінку оригіналу.

У в а г а .  Па сторінці повинно бути 
найбільш 35 рядків. Коли на сгоріпці 
менш як 35 рядків, оплату береться як 
за цілу сторінку; коли в документі тіль-

7) на ведение судебных дел во всех су
дебных учреждениях (судебно-земельных 
комиссиях, народном, окружном и Верховном 
Суде), за что взимается нотариальный сбор 
—1 руб., на местные нужды—1 руб. и гер
бовый сбор—1 рубль.

.42. Если сельский или поселковый совет 
удостоверяет доверенность, которую выда
ют сразу несколько лиц, то сверх нота
риального сбора, указанного выше, взи
мается по 50 коп. с каждого лица, которое 
выдает доверенность, за исключением пер
вого. іНапрнм., если гражданин Іванько, Па- 
намарчук и Ссменеико выдают гражданину 
Хлястику судебную доверенность, сборы 
взимаются так: за удостоверение доверен
ности берется нотариального сбора— 1 руб. 
и кроме того с каждого лица, выдавшего 
доверенность, кроме первого, но 50 кон., 
а всего нотариальный сбор—2 руб., столько 
же на местные нужды и гербового сбора— 
1 рубль.

Если несколько лиц выдают доверенность 
на управление имуществом трудового зем
ледельческого хозяйства (двора), то взи
мается только 50 коп. нотариального сбора 
н 50 коп. на местные нужды, хотя бы вы
давали доверенность несколько лиц.

При удостоверении доверенности на ней 
делается такая надпись:

.Доверенность, подписанная гр... . . . . . . . . . . . . . . . .
удостоверена в....................... сельсовете . . . .
. . . .  района ..................  округа 21 апреля

1929 г. по реестру № . . . . .  Председатель 
сельсовета (подпись), (печать)*.

V. Засвидетельствование копий.

43. Сельские и поселковые советы имеют 
право свидетельствовать верность копий до
говоров, указанных в ст. от. 26, 31—38 
настоящей инструкции и документов не
имущественного характера, наир., выписей 
из книг ЗАГС’а, воинских учетных карто
чек и билетов, удостоверений личности, 
заявлений в советские органы и т. п.

44. За засвидетельствование верности ко
пий документов взимается нотариальный 
сбор—75 коп. и па местные нужды— 
75 коп. за каждую страницу подлинного до
кумента.

П р и м е ч а н и е .  В странице должио 
быть не больше 35 строк.
Если в страинце меньше 35 строк, сборы 
все равно взимаются как и за целую стра-
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кн одна сторінка і на ній е більше як 
35 рядні*, то береться оплату, як за дві 
сторінки; коли в документі екілька сторі
нок, оплати беруться за кожні 35 рядків, 
незалежно від того, скільки є рядків па 
кожній окремій сторінці, для чого треба 
суму яоіх рядам довга гаа 35, а за реш
ту, навіть і меншу ніж 35 рядків, береть
ся як за повні 35 рядків, иапр., всього в 
документі 400 довів, це значить, що в 
пьєму 11 поштах сторінок та ще 15 ряд
ків. Оплата береться за 12 сторінок.
45. При засвідченні копій, па копії в го

рішньому правому кутку робиться нашге: 
«Копія», а коли копію знято не з самого до
кументу, то «Копія з копії*.

На копіях, що їх засвідчує сільська або 
селищна рада, робиться наїтіїс:

„Копія з оригіналом вірна. 23 травня 1929 р. 
за реєстром № . . . Голова ОлексієвськоГ
сільради (підпис), (печатка)-.

Коли КОПІЮ 8НЯТО 8 копії
„Копія з копією, шо її засвідчено в . . . .

...................(зазначити, де засвідчено) вірна.
27 липня 1929 року за реєстром № .....................
Голова ОлексієвськоГ сільради (підпис), (пе
чатка)-.

VI. Кого увіяьнюється від нотаріальної оплаті.

40. Від нотаріальної оплати та оплати на 
місцеві потреби увільняються:

1) селянські комітети взаємної допомоги;
2) осіб, що їх суд увільнив від судових 

оплат, коли вони заовідчують документи та 
копії, що їх додається до справ, в яких їх 
увільнено від оплат.

У в а г а .  В цьому разі сільська або те- 
лишка рада вимагає подати довідку чід 
суду, шо заявника увільнено від судових 
оплат та в якій саме справі.

3) Порвсолопснй товариства та артілі;
4) документи, що їх вимагають від грома

дян військові установи в справах, що сто
суються призову їх на військову службу та 
відбування військової служби;

5) різно™ Іроду доюумогеш, що стосуються 
одержання та справлеппя заробітної плати, 
коштів на утрн-мапня, пенсій та допомог від 
органів соціального страхування та соціаль
ного забезпечення, а так само усі документи 
в аліментних справах.

ницу; если в документе только одна стра
ница и в этой странице больше 35 строк, 
то сборы взимаются как за две страницы. 
Если в документе песколько страниц, сбо
ры взимаются за каждые 35 строк, неза
висимо от количества строк на каждой от
дельной странице, для чего нужно сумму 
всех строк разделить на 35, а за остаток, 
даже если он и меньше 35 строк, взимается, 
как за полные 35 строк, например всего в 
документе 400 строк, это значит, что в нем 
11 полных страниц и еще 15 строк. Сборы 
взимаются за 12 страниц.

45. При засвидетельствовании копий, на 
копии в верхнем правом углу делается над
пись: «копия*, а если копия снята не с под
линного документа, то: «копня с копии».

На копиях, которые свидетельствуют 
сельские или поселковые советы делается 
надпись:

.Копия с подлинником верна. 23 мая 
1929 года по реестру № . . .  Председатель 
Алексеевского сельсовета (подпись), (печать)1'.

Если копия снята с копии:
.Копия с копией, засвидетельствованной 

в................................ (указать где засвидетель
ствована) верна. 27 июля 1929 года по реестру 
№. . . . Председатель Алексеевского сель
совета (подпись), (печать)*.

VI. Кто освобождается от нотариального сбора

46. От уплаты нотариального сбора п 
сбора на местные нужды освобождаются:

1) селянские комитеты взаимной помощи;
2) лица, освобожденные судом от судеб

ных сборов, при засвидетельствовании ими 
документов и копий, приобщаемых к делам, 
но которым они освобождены от сборов.

П р и м е ч а н и е .  В этом случае сель
ский или поселковый совет требует пред
ставления от суда справки, что заявитель 
освобожден от судебных сборов н но ка
кому именно делу.
3) Пореселепческио общества и артели;
4) документы, требуемые воинскими 

учреждениями от граждан по делам, касаю
щимся Призыва их па военную службу и 
отбывания военной службы;

5) различные документы, касающиеся по
лучения и взыскания заработной платы, 
средств иа содержание, пенсий и пособий от 
органов социального страхования и социаль
ного (обеспечения, а также и все документы 
по алиментным делам.
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VII. Охорона відушерщині.

47. Сільські та селищні ради повніші вжи
вати заходів до охорони відумерщини (май
на, що залишилось після померлого), керу
ючись при цьому такими правилами-

Заходів до охорони відумерщини вжива
ється тому, щоб це майно не розкрадалося 
до часу, коли воно перейде до законних спад
коємців або, каш спадкоємців нема,—до 
держави.

Якщо сільська або селищна рада дові
дається про смерті, будь-якої особи, після 
якої залишилось майно, сільська або селищ
на рада з'ясовує, яке саме залишилось 
майпо.

Коли загрожує майнові розкрадення або 
нема всіх спадкоємців, то треба майно опи
сати, зробити оцінку його та передати па 
0X0®.

іРоботу, що до опису, оцінки та передачі 
майна па схов доручається членові сільради.

Вживаючи заходів до охорони відумер
щини, треба мати па увазі, пьд майно тру
дового хліборобського господарства (двору) 
є спільною власністю двору. Тому, наколи 
помре один або кілька членів двору, хоч би 
й господар,—'Майно двору залишається влас
ністю членів двору, що залишились.

48. Вживати заходів до охорони майна, 
що залишилось по смерті члена трудового 
хліборобського господарства (двору), треба 
тільки за таких випадків:

1) коли по смерті члена двору майно, 
двору залишається без нагляду, напр., коли 
вмер останній член двору і майно залиша
ється безгосподарним або на момент смерти 
члена двору нема інших членів двору;

2) коли по смерті члена двору зали
шаються тільки недолітні члени двору.

49. Якщо помре особа, що не є членом 
трудовото хліборобського господарства (дво
ру), вживається заходів до охорони майна, 
що залишається, коли нема законних спад
коємців.

У в а г а .  За арт. 418 Цивільного Ко
дексу УСРР можуть бути спадкоємцями 
тільки діти, онуки й правнуки померлого 
та його дружина, а так само непрацездат
ні й яемаєтій особи, що були на утриман-

VII. Охрана имущества, оставшегося посла 
умерших.

47. .Сельские н поселковые советы должны 
припинать меры к охране имущества, остав
шегося после умерших, руководствуясь при 
этом такими правилами.

Моры к охране имущества, оставшегося 
после умерших принимаются для того, что
бы это имущество не расхищалось до пере
хода к законным наследникам или, в случае 
отсутствия наследников,—к государству.

Если сельскому или поселковому совету 
станет известно ’о смерти какого-либо лица, 
после которого осталось имущество, сель
ский или поселковый совет выясняет, каше 
именно имущество осталось.

Если имуществу угрожает расхищение 
или пет всех наследников, нужно произвести 
опись имущества, оценку его и передать на 
хранение.

Производство описи, оценки и передачи на 
хранение поручается члену сельсовета.

При принятии мер к охране имущества, 
оставшегося после смерти нужно иметь в 
виду, что имущество трудового земледель
ческого хозяйства (двора) является общей 
собствепкостью двора. Поэтому в случае 
смерти одного или нескольких членов двора, 
хотя бы и домохозяина, имущество днора 
остается в собственности остальных членов 
двора.

48. Принимать меры к охране имущества, 
оставшегося после смерти члена трудового 
земледельческого хозяйства крестьянского 
(двора) нужно только в таких случаях:

1) если после смерти члена двора иму
щество двора остается без присмотра на
пример, умер последний член двора и иму
щество остается бесхозяйным пли в момент 
смерти члена двора остальные члены двора 
находятся в отсутствии;

2) если после смерти члена двора на лицо 
остаются только несовершеннолетние члены 
Двора.

49. В случае смерти лица не состоящего 
членом трудового земледельческого хозяйства 
(двора) принимаются меры к охране остав
шогося имущества, если на лицо нет закон
ных наследников.

П р и м е ч а н и е .  Согдаспо ст. 418 
Гражданского Кодекса УССР наследовать 
•могут только дети, внуки и правнуки 
умершего, его супруга, (супруг), а также 
нетрудоспособные и неимущие лица, быв-
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п» померлого найменш один рік до його
смерти.
50. Опис провадить голова або хто небудь 

з членів сільської або селищної ради з до
ручення голови в присутності двох понятих.

Складаючи опис майна, пишу річ запи
сується під окремим числом.

Речі цілком оанакові( напр. стільці) заті
сується під одним числом.

'Коли треба записати ваг)*, міру, число, 
то це записується й цифрами й словами., 
наїїр., «стільців 5 (п'ять), картоплі 400 
(чотириста) кілограмів.

В записках треба зазначити ознаки речей, 
9 якого матеріалу зроблено річ, ціла чи ні, 
нова або стара то що, палр.: «старий чоло- 
чмчкй кожух, покритий сином сукном», або 
«стіл иукошиїй сосновий» то що.

Разом з описом оцінюється описало майно 
за пересічними ринковими цінами.

Коли член сільської або селищної ради, 
що провадить опис, утрудняється оцінити 
майно, то він може запросити ціпувальннка 
з-поміж осіб, що тямлять в цій галузі.

Опис та оцінку майча провадиться за та
кою формою:

О п и с
майна .................................... що залишилось по
його смерті й є в селі (селищі)...............................
(назва). Опис склав член..........................................
сільради . . . .  • . . . . району...............................
округи.

Опис почато..............................
(година, день, місяць, рік)

Опис закінчено...................................
(година, день, місяць, рік)

• Оцін
2 Б ка •

Назва речей |? 2 % 2
& І * г со 8з* ? ії: їй >*

1 Дерев'яний однопо
верховий будинок . . 

Корова німецько!
1 ІООО

2
породи, червоно!масти 
3-х років........................ 1 100

3 Фарбовані стільці . 6 24 —
Член сільради (підпис)

І ч і г і .............................(підпіси)

пгае на содержании умершего пе менее
одного года до ого смерти.
50. Опись производит председатель или 

кто-либо из членов сельского ялн поселко
вого совета по поручению председателя в 
присутствии двух понятых.

При составлении описи имущества, каж
дый предмет записывается отдельно под от
дельным номером.

Вещи вполне одинаковые (еаприм. стулья)' 
записываются под одним номером.

Если нужно записать вес, меру, число, то 
это записывается и цифрами н словами, 
папример, стульев 5 (пять), картофеля 400 
(четыреста) килограммов.

В записи нужно указать приметы ве
щей, из какого материала вещь сделана, 
целая-ли илн пет, юван или старая и т. п., 
например: «старый мужской полушубок, 
крытый сипим сукном» ози «стах кухон
ный сосновый» я т. я.

Вместе с описью производится оценка опи
санного имущества по средним рыночным 
щенаїм.

Если член сельского или поселкового сове
та, производящий опись, затрудняется оце
пить имущество, он может пригласить оцен
щика из лиц, сведующих в этой области.

Опись и оценка имущества пролзюдится 
по такой форме:

О п и с ь
имущества гр.............................................. оставше
гося после его смерти и находящегося в селе
(поселке)......................................(название). Опись
составлена членом .... ................................... сельсо
вета . . . . . .  района....................... ....  . округа.
Опись начата.......................................

(час, число, кесяц, год)
Опись окончена ..................................

(час. число, месяц, год)

О-
ё§
II

Название вещей

X
Іг=с
э

1й

Оцен
ка <тЗ3-

Ж= 4>
ё!

о
>«О-

с3
їй

1 Дом дегевянный,
одноэтажный, . . . . 1 1000 —

2 Корова немецкой
породы, красной масти
3 лет 1 100 —

3 Стульев крашенных « 24 —
Член сельсовета (подпись)

Понятые.................. ................... (подписи)
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Прийняв на схов. Обов'язки й відповідаль
ність за законом мені роз'яснено.

Охоронець......................(підпис)
51. Після того, як закінчився опис, опи

сане -майно передасться на схов будь кому 
з спадкоємців, а волн їх нема, кому набудь 
з сусідів.

Охоронець майна одержує за схов вина
городу з вартости майна в такому розмірі:

За схов протягом місяця, коди вартість 
майна пе перевищує 50 крб.—5%.

За схов протягом .місяця, коли «майно оці
нено від 50 до 250 крб-—3 %.

За схов протягом місяця, коли майно оці
нено понад 250 крб.—1 % .

За схов майна більше місяця охоронець 
одержує У\ тієї суми, яку він одержав за 
перший місяць з тим, що кожний наступний 
неповний місяць вважається за повний.

У в а г а .  Коли майно здано па схов од
ному зі спадкоємців, він за схов не одер
жує жодної плати.

За схов тварин плату охоронцеві підви
щується на 50%, т. т., наколи охоронцеві 
належало б за схов майна, що оцінено в 
100 крб. (протягом першого місяця),— 
З крб., то за схов коня, якого оцінено в 
100 крб., охоропець має одержати за пер
ший місяць 5 крб. 50 коп., а за дальші мі
сяці \А, т. т. 1 крб. 37 коп.

Коли па схов речей треба спеціальних 
видатків, наприклад, взяти сторожа, найня
ти окремо приміщення, годувати худобу, то 
охоронець за такі видатки може одержати 
окрему плату.

Здаючи .майно на схов, належить зазна
чити, чи потрібно на схов спеціальних ви
датків, яких само та в якій сумі за пере
січними ринковими цінами.

Коли схов тйіга «о можна доручити су
сідам, сільська або селищна рада встаюв- 
дюе шд майном лівдвднпя й передає веэ 
майно піклувальникові (п. «т» арт. 19 По
ложення про сільради—36. Уз. УОРР 
1927 р., № 47-48, арт. 212).

Гроші, облігації державних позик та інші 
коштовності передається на схов до каси 
райвиконкому в депозит нарсуду того ра
йону, про що сільська або селищна рада не
гайно сповіщає народній суд.

На хранение принял. Обязанности и ответ
ственность по закону мне раз'яснено.

Хранитель.......................(подпись)
51. После окончания описи описанное 

имущество передается на хранение кому- 
нибудь лз наследников, а если их нет, кому 
набудь из соседей.

Хранитель имущества получает за хране
ние вознаграждение из стоимости имущества 
в таком размере:

За хранении в течение месяца, если стои
мость имущества по превышает 50 руб.—б % 

За хранение в течение месяца, если иму
щество оценено от 50 руб. до 250 руб.—3 %.

За хранение в течение -месяца, если иму
щество оценено свыше 250 руб.—1%.

За хранение имущества боле) месяца хра
нитель получает У\ той суммы, которую он 
получил за первый месяц, сотая каждый 
следующий неполный месяц за полный.

П р и м е ч а н и е .  Если имущество 
сдано на хранение одному из наследников, 
он за храпение никакой платы не полу
чает.
За хранение животных плата хранителю 

повышается ла 50 & т. е. если хранителю 
полагалось бы за хранение имущества сум
мою до 100 рублей, (в течение первого ме
сяца),—3 рубля, то за хранение лошади, 
оненепной в 100 руо. хранитель должен по
лучить за первый месяц 5 руб. 60 коп. а за 
последующие Ул, т. е. 1 руб. 37 кон.

Если для хранения вещей нужно произ
вести специальные расходы, напр. наем 
сторожа, отдельного помещения, корм скоту, 
то хранитель может получить особое возна
граждение за эти расходы.

При сдаче па хранение должно быть ука
зало требует ли храпение специальных ра
сходов, каких именно и в какой сумме по 
средним рыночным цепам.

Если нельзя поручить хранение имущест
ва соседям, сельский или поселковый совет 
устанавливает над имуществом попечитель
ство и передает все имущество попечителю 
(п. «т» ст. 19 Положения о сельсоветах— 
Зо. Уз. УСРР, 1927 г., № 47-48, ст. 212).

Деньги, облигации государственных зай
мов о другие ценности вносятся на хранепие 
в кассу райисполкома в депозит нарсуда того 
райопа, о чем сельский или поселковый со
вет немедленно уведомляет нарсуд.
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Копія опису передасться охоронцеві, а 
оригінал залишається в сільській або .селищ
ній раді.

52. Опадкюве майно переховується протя
гом 6 місяців, після чого, коли нема спадко
ємців, його пережиться до округового фі
нансового вдоїлу.

По еіииві баггоятоого реченця пасляішсг- 
гя заходів охорони спадкового майна сільсь
ка або селищна рада, па прохання спадкосм- 
ців, видав їм свідоцтво про те, що майно пе
рейшло до них. У свідоцтві зазначається, з 
якого майна складається спадщина, яка її 
оцінка, хто є спадкоємець повністю або ча
стково та в якому розмірі припадає па кож
ного із спадкоємців спадкова оплата.

За видання такого свідоцтва бореться но
таріальну оплату 5 крб., на місцеві потреби 
5 крб. та гербового—'1 крб.

У вага. Свідоцтво видається тільки по 
поданні довідки з фінансового відділу про 
те, щр внесено оплату за майно, яке пе
реходить як спадщина, або про те, що 
дапо [гострочку на внесення цієї сплати.

Свідоцтво пишеться за такою формою:
С в і д о ц т в о .

......................................сільська (селищна) рада
...................................... району .............................

округи.
Громадяни (імена, по батькові, прізвища та 

місце осіаку) є спадкоємці в рівних частинах 
на ціле майно громадянина (ім’я, по батькові,
прізвище спадкодавця), що вмер..........................
. . •.....................19 . . . року.

Оплату зі спадщини розміром..........................
. . . крб. . . . коп. внесено до каси фінвід

ділу за квитанцією №....................з........................
.......................19 . . . року. До складу Спад

щини входять будівлі, розташовані на землях 
трудового користування, не звязані з сільським 
господарством і що складають окрему власність 
померлого, а саме ...................................................

. . . .  дня.........................місяця 19 . . . року
№.................
М. П. Голова сільради ( Р у д е н к о )

53. Коли треба, оільська або селищна ра
да робить розпорядження, щоб втдати з від- 
умерщинн суми на покриття видатків на:

Копия описи передается хранителю, а ПОД
ЛИННИК остается в шьсном или поселковой 
совете.

52. 'Наследственное имущество хранится 
в течение 6 месяцев после чего, если иа- 
олодшвков ают, передается ® окружной фи
нансовый отдел.

(По истечении О месячного сржа после 
принятия мер охраны наследственного иму
щества сельский или поселковый совет по 
просьбе наследников, выдает им свидетель
ство о переходе к ним имущества. В свиде
тельстве указывается из какого имущества 
состоит наследство, какова его оценка, кто 
является наследником полностью или ча
стично и в каком размере причитается с 
каждого из наследников наследственная пош
лина.

За выдачу упомянутого свидетельства взи
мается нотариальный сбор 5 руб., на мест
ные средства—5 руб. и гербовый сбор 1 руб.

П р и м е ч а н и е .  Свидетельство вы
дается лишь по представлении справки из 
финансового отдела о впесении пошлины с 
имущества переходящего по наследству 
пли о предоставлении рассрочки по уплате 
этой пошлины.
Свидетельство шішотея ио такой форме:

С в и д е т е л ь с т в о .  
...................................  сельский(поселковый) со

вет ............................................  района .....................
...................  округа.

Граждане (имена, отчества, фамилии и ме
сто пребывания) являются наследниками в 
равных частях на целое имущество гражда
нина (имя, отчество, фамилия наследодателя)
умершего.....................................................................
................19 ... г.

Наследственная пошлина в размере . . . .
........................ руб.. . . коп. внесена в кассу
финотдела по квитанции №......................от
. . . .  •....................... 19 . . . года. В состав
имущества входять строения, расположенные 
на землях трудового пользования, не связан
ные с сельским хозяйством и составляющие 
отдельную собственность умершого, а именно:

................................дня...................................
месяца 19 . . . года №..........................

М. П. Председатель сельсовета ( Р у д е н к о )
53. В случае надобности сельский или 

поселковый совет делает распоряжение о 
выдаче из имущества, оставшегося после 
умершего, сумм на покрытие расходов на:

г. 7
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а) медичну допомогу і догляд за час хво
роби «викрито та та його похорон;

б) 'утримання осіб, що були па утримаші 
померлого до Його ом орти, вацр., каш по
мерлий шаггяв аліменти па утриматія ді
тей, батьюіїв то що;

їв) ©плаченшя заробітної плати та внесків 
на соціальне стравуваовя;

г) охав майна та зараджування ним.

VIII. Технічна робота та зразки документів.

54. Сільські та селищні ради -мають пра
во, на прохання громадян, укладати проекти 
договорів, що їх перелічено в арг. арт. 26-32 
цієї інструкції, довіреностей, перелічених в 
арт. арт. 41-42 та виготовляти копії доку
ментів, які па підставі цієї інструкції вони 
можуть нотаріально оформлювати.

Складати проекти інших договорів і до
віреностей та виготовляти копії з інших до
кументів забороняється.

55. За складання проектів -договорів бе
реться по 50 коп. з кожної особи, яка має 
відписати договір.

56. За складання .проектів довіреностей 
іереться:

1) за проект довірепости на - одержання 
грошевих переказів почтою та різного роду 
пакунків—5 коп.;

2) за проект довірепости на подписания 
договорів, зазначених а арт. арт. 26-32 цієї 
інструкції—50 коп.;

3) за проект довірепости па одержання 
заробітної плати, допомог від органів соні- 
яльного забезпечення та соціального страху
вання—плати пе береться;

4) за проект довірепости па одержання 
нозик з державних або кооперативних креди
тових установ на сільсько-господарські по
треби па суму найбільш 500 крб.—50 коп.;

5) за проект довірепости на одержання 
страхової плати з усіх видів державного 
майнового та особового страхування— 
50 коп.;

6) за проект довірености на заряджуван- 
вя майном трудового хліборобського госпо
дарства (двору)—25 коп.;

7) за проект довірености на провадження 
•■рав у судових установах—50 коп.

57. За виготовлення копій (перепису
вання документів) береться по 50 коп. за

§8

а) медицинскую помощь и уход за время 
болезни .умершего и похороны его;

б) па содержание лиц бывших на ижди
вении умершего до его смерти, напр., если 
умерший платил алименты на содержание 
детей, родителей и т. и.;

в) выплату заработной платы и взносов 
на социальное страхование;

г) хранение имущества и управление им.

VIII. Техническая работа и образцы документов

54. Сельские и поселковые советы имеют 
право, по просьбе граждан составлять проек
ты доюворов, перечисленных в ст. ст. 26-32, 
настоящей инструкции, доверенностей в пе
речисленных ст. ст. 41-42 и изготовлять 
копии документов, которые на основания 
этой инструкции они могут нотариально 
оформлять.

Составление проектов других договоров и 
доверенностей и изготовление копий с дру
гих документов запрещается.

55. За составление проектов договоров 
взимается на 50 коп. с каждого лица, ко
торое должно подписать договор.

56. За составление проектов доверен
ностей взимается:

1) за проект доверенности на получение 
денежных переводов но почте и разного .рода 
посылок—о коп.;

2) за проект доверенности на подписание 
договоре, указанных в ст. ст. 26-32 этой 
инструкции—60 коп.;

3) за проект доверенности на иолучонне 
заработной платы, пособий от органов со
циального обеспечения и социального стра
хования—плата не взимается;

4) за проект доверенности на получение 
ссуд из государственных или кооперативных 
кредитных учреждений на сельскохозяйст
венные пужды на су^миу не свыше 500 руб. 
—50 коп.;

5) за проект доверенности на получение 
страхового вознаграждения по всем видам 
государственного, имущественного и личеого- 
страхования—50 коп.;

6) за проект доверенности на управление 
имуществом трудового земледельческого хо
зяйства (двора)—25 коп.;

7) за проект доверенности па ведение дел 
в судебных учреждениях—50 коп.

57. За изготовление копий (переписку до
кументов) взимается по 50 коп. за каждую
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кожну сторінку самого документу в 25 ряд
ків.

53. За переписування документів, щоб 
подати до учбових закладів береться по 
25 коп. за кожну сторінку самого документу 
« 25 рядків.

59. Голова сільської або селищної ради 
може но брати жодної плати за виготовлення 
документів, що їх увільнено від нотаріаль
ної оплати (див. арт. 45 цієї інструкції).

60. Проекти договорів складається прп- 
кладно за такими формами:

1) договір про давня » найми шнсько- 
господарського майпа па суму найбільш 500 
карбованців:

„Гр-ни Іванько Петро Степанович, Степа- 
•ненко Юхим Миколаєвич і Гриценко Пилип 
Олексеівич з одного боку та громадяни Ва
щенко Антін Антонович, Ільченко Степан Пет
рович І Дубровський Грииько Трохимовнч з 
другого боку уклали договора, за яким:

а) Іванько, Степаненко і Гриценко переда
ють Ващенкові, Ільченкові й Дубровському з 
20 серпня 1929 року молотарку, що Гм нале

Арт. 9

жить, з.....................................приводом (кінний
привод-двигун)........................................ заводу,
марки........................№........................в тимчасове
користування реченцем до ЗО серпня 1929 ро
ку включно;

б) Ващенко. Ільченко й Дубровський випла
чують за користування молотаркою Іванькові, 
Стеианенкові та Гриценкові..................................

Виплату провадиться в два терміни: ЗО сер
пня та 15 вересня рівними частинами;

в) підписуючи цього договора, наймачі вип
лачують завдаток в сумі 15 карбованців;

г) наймачі одержують молотарку на под
вір'ї Степаненка й зобов'язуються своїми за
собами приставити П назад або на місце, яке 
їм вкажуть власники молотарки, але в межах 
села Олексієвки;

д) наймачі обслуговують молотарку своїми
засобами.

15 серпня 1929 року Підписи.
Село Олексіввка.............................району

..................................... округи".
Крім того, до договору можні а заносити й 

інші умови, що но суперечать законові, 
напр., про невгтійку за невиконання до- 
гоюру.

страницу подлинного документа в 25 строк.

58. За переписку документов для пред
ставления в учебные заведения взимается по 
25 коп. за каждую страницу подлинного до
кумента в 25 строк.
. 59. Председатель сольского или поселково

го совета может ничего не взимать за изго
товление документов, освобожденных от но
тариального сбора (см. ст. 45 настоящей ин
струкции).

60. Проекты договоров щугаївляются щри- 
мерпо по таким формам:

1) договор та сдачу в маем сельоко-хозяі- 
ствснного имущества на сумму но свыше 
500 руб.:

.Граждане Иванько Петр Степанович, Сте
паненко Ефим Николаевич и Гриценко Филип 
Алексеевич с одной стороны и граждане Ва
щенко Антон Антонович. Ильченко Степан 
Петров, и Дубровский Григорий Трофим, с дру
гой стороны заключили договор, по которому:

а) Иванько, Степаненко и Гриценко пере
дает Ващенку, Ильчен<у и Дубровскому с 20 ав
густа 1929 г. принадлежащею им молотилку с
...............................  приводом (конный привод-

двигатель) . . . завода, марки ... № . . .  
во временное пользование сроком по ЗО авгу
ста 1929 г. включительно;

б) Ващенко Ильченко и Дубровский упла
чивают за пользование молотилкой Иваньку, 
Степаненку и Гриценку ............................................

Уплата производится в два срока: ЗО августа 
и 15 сентября равными частями;

в) при подписании этого договора нанима
тели уплачивают задаток в сумме 15 руб.;

г) наниматели получают молотилку во дво
ре Степаненка и обязуются своими средствами 
доставить ее обратно или в место, которое им 
укажут собственники молотилки, но в преде
лах села Алексеевки;

д) обслуживают молотилку наниматели сво
ими средствами.

15 августа 1929 г. Подписи. ’ .
Село Алексевка...............................района

............................... округа*.
Крало того в договор можно включать ■ 

другие условия, не противные закону, папр., 
о неустойке за неисполнение договора. •

СВ
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2) Договір купгв.іі-продажу сільсько-гос
подарського майна на суму найбільш 
500 крб.:

.Громадянин Стеценко Яків Михайлович і 
гром. Миколаєнко Панько Єгорович уклали 
договора за яким:

а) Сгецееко купив у Миколаенка коня 5 ро
ків (перелічити ознаки, зазначені в обліковій 
карточці) за 100 (сто) карбованців;

б) гроші Стеценко виплачує Миколаєнкові 
в такі терміни: укладаючи цього договора, 
ЗО карбованців, а решту грошей 15 листопада 
та 15 грудня 1929 року рівними частинами,т т. 
по 35 карбованців.

20 жовтня 1029 року.
Підписи продавця та покупия.
Село Хорол....................................району

.................................... округи*.

3) Договір застави сільсько-господарсь 
кого майна на суму найбільш 500 карбо
ванців:

.а) Гр. Віденко Трохим Трохимович позичив 
у гр. Биля Павла Антоновича 300 (триста) крб. 
реченцем з цього числа на шість місяців з 
дванадцяти процентів річних, які виплачується 
наперед;

б) на забезпечення цієї суми Біленко пере
дав Билю в заставу віялку й косарку (зазна
чити завод, марку, число), шо є в садибі Ві
денка;

в) заставлені речі залишається в користу
ванні Біленка;

г) коли заставлені речі знищить пожежа, 
Биль має право одержати із страхової плати 
суму, що її він дав в позику, про що треба 
зазначити в страховому полісі.

1 вересня 1929 року.
Підписи.

Село Бихівка................................ району
....................................  округи”.

4) Договір трудової оренди землі:
.а) Гр. Кобилянський Савва Юркович, член 

Кирилівської земельної громади, здав в оренду 
Лисенков! Гнату Демидовичу, членові тієї самої 
земельної громади, п'ять гектарів орної землі 
із свого трудового наділу, що є (точно зазна
чити місце);

б) реченець оренди встановлюється на 6 ро
ків від цього дня;

7»

2) Договор куили-нродажи сольсіш-іишй- 
ствонного имущества на сумму не свыше 
500 руб.:

„Гражданин Стеценко Яков Михайлович и 
гражданин Николаенко Пан-елей Егорович за
ключили договор, по которому:

а) Стеценко купил у Николаенко лошадь 
5 лет (перечислить признаки, указанные в 
учетной карточке) за ЮО (сто) рублей;

б) деньги Стеценко уплачивает Николаенку 
в такие сроки: при заключении этого договора 
30 рублей, а остальную сумму 15 ноября и 
15 декабря 1929 г. равными частями, т. е. по 
35 рублей.

20 октября 1929 г.
Подписи продавца и покупателя.
Село Хорол..............................района

...................................округа*.

Я) Договор залога г ольокохозя йот вонноп» 
имущества на сумму нс свыше 500 рублей:

.а) Гражданин Биленко Трофим Трофимо
вич занял у гражданина Быля Павла Антоно
вича 300 (триста) рублей сроком от сего числа 
на шесть месяцев, из двенадцати процентов 
годовых, которые уплачиваются вперед;

б) в обеспечение этой суммы Биленко отдел 
Былю в залог веялку и косилку (обозначить
завод, марку, номер), находящуюся в усадьбе 
Биленко;

в) заложенные вещи остаются в пользова
нии Биленко;

г) в случае гибели заложенных вещей от 
пожара Быль имеет право получить из стра
хового вознаграждения данную им в займы 
сумму, что должно быть указано в страховом 
полисе.

1 сентября 1929 г.
Подписи.

Село Быховка...........................района
...................................округа".

4) Договор трудовой аренды земли:
.а) Гражданин Кобылянский Савва К>рье- 

вич, член Кирилловского земельного общества, 
сдал в агенду Лисенко Игнату Демидовичу, 
члену того же земельного общества, пять гек
таров пахотной земли, из своего трудового 
надела, находящегося (точно указать местопо
ложение);

6) срок аренды устанавливается на шесть- 
лет от сего числа;
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в) Лисенко бере на себе обов'язок виплачу
вати Кобимнськоиу щорічно (точно зазначити,

що повинен виплачувати орендар та в які
терміни).

Цього договора зареєстровано в сільраді в
окремій книзі договорів під Л«.............................

1 березня 1920 року.
Підписи.

Село Кирилівка......................... району
............................ округи".

(Складаючи цього проекта, слід пам'ятати, 
пи> речепепь ореол землі за арт. 28 Земель
ного Кодексу УОРР не може бути більший 
як <> років і за ореаду можна платити гріш
ми. продуктами, послугами то що. Крім того,
засвідчуючи підписи на таких договорах, 
сільради повинні перевіряти, чи відповідає 
догоїш» трапила* аргг. арт. 27-39 Земельного 
Кодексу (36. Уз. УСРР 1927 р., >8 40-41, 
;..|гг. 180, і 1928 р.  Хі 14, арг. 127).

01. Проекти довіреностей складається при
кладно за такими формами:

1) Довіреність на одержаний почтою гро
шей та пакунків бел обмеження суми:

. Д о в і р е н і с т ь .
Я, гр. Петренко Федір Якович, доручаю гр. 

Яременкові Коноиу Володимировичу одержати 
за почтовим переказом 50 (п’ятдесят) карбо- 
«іиців і Зміввськоиу почтовому відділку.

І лютого 1929 року.
Підпис

Село Олексіввка....................  району
................................. округи-.

»і) Довіреність на укладення оровочинів 
із сілмт.ко Г(»с.подарськіім ремапептом:

. Д о в і р е н і с т ь .
Я, гр. Петренко Федір Якович, доручаю гр. 

Яременку Коиону Володимировичу укласти з 
гр. Шрагом Павлом Васильовичем договора на 
купівлю в нього плуга.

21 лютого 1929 року
Підпис .

Село Ояексіевка............................ району
................................  . . округи*.

3) На одержання заробітної плати, допо
мог від органів соціального забезпечення 
л"0 СОПІ1МІ.Н0Г0 страхування без обмежеппя
<7*1:

в) Лисенко обязуется уплачивать Кобылян- 
скому ежегодно (точно обозначить, что должен
уплачивать арендатор и в кікт сроки).

Настоящий договор зарегистрирован в сель
совете в особой книге договоров под № . . .

I марта 1929 г.
Подписи.

Село Кирилловна . . • . . . . .  района 
............................. .округа*.

(Мри составлении этого проекта нужно 
помнить, что срок аренды зомли согласно 
28 ст. Земельного Кодекса УОРР но ложет 
быть больше 6 дет и что оплата аренды 
может быть деньгами, продуктами, оказани
ем услуг и т. п.. Кроме того при засвиде
тельствовании подписей на таких договорах, 
сатьсоэеты должны проверять, соответствует 
лн договор правилам ст. ст. 27-39 Земель
ного Кодекса (36. (Уз. УОРР, 1927 г.. 
.V? 40-41, сгг. 180, и 1928 г., № 14, от. 127).

ОІ. Проекты доверенностей составляются 
примерно по таким формам •

1) Доверенность на получение по почте де
нег и посылок без ограничения суммы:

. Д о в е р е н н о с т ь .
Я. гражданин Петренко Федор Яковлевич, 

доверяю гражданину Еременко Конону Влади
мировичу получить по почтовому переводу
пятьдесят (50) рублей в Змиевском почтовом 
отделении.

1 февраля 1929 г.
Позлись

Село Алексеевка.......................района
................ округа*.

2) Доверенность на совершение сделок с 
сельскохозяйственным инвентарем:

. Д о в е р е н н о с т ь  
Я, гражданин Петренко Федоо Яковлевич, 

доверяю гражданину Еременко Конону Влади
мировичу заключить с гражданином Шрвгом 
Павлом Васильевичем договор на покупку 
у негр плуга.

21 февраля 1929 г.
Подпись

Село Алексеевка .. ...................района
................округа".

3) На получение заработной платы, посо
бий от органов соцналыюго обеспечен!* в со
циального страхования без ограаичения 
су*вы:
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. Д о в і р е н і с т ь .
Я. гр. Василенком Тодосія Петровна, до-

р\чаю гр. Оме*>ьченкові Андрію Вікторовичу
одержати в................................ страховому пункті
належну мені допомогу за березень 1929 року.

5 квітня 1929 року.

Підпис
Хутір Червоний................................ району

................................................ округи*.

4) Довіреність на одержання позик в дер
жавних та кооперативних установах на сіль
сько-господарські потреби на суму 500 кар
бованців:

. Д о в і р е н і с т ь .
Я, гр. Степаненко Никодим Петрович, дору

чаю гр. Лихачеву Василю Карповичу одер
жати з Жихорського сільсько-господагсьчого 
кредитового товариства позику в суммі 300 (три
ста) карбованців.

5 квітня 1929 року.
Підпис

Хутір Червоний..................................району
............................ . . . . . .  округи*.

5) Довіреність на провадження справ у 
судових установах:

,Д о в і р е н і с т ь .
Я, Сомко Генадій Вікентієвич. доручаю гр. 

Писарському Антонові Сергієвічу вести всі мої 
цивільні, кримінальні й інші справи у всіх су
дових та адміністративних установах.

19 листопаду 1929 року
Підпис

с. Бабаї . . . •....................................... району
...............................................  округи*.

В довіреності па провадження судових 
«прав МіШна добавити: «з правом закінчен
ая справи миром, переданпя спорів до полю
бовного суду, едмовлешгя повністю або 
частково «ід яовешик вимог, вішання іго- 
80вних вимог, одержання майна й грошей, 
переданії я ішішажопь іншій особі з пра
вом (або без права) дальшого передовірся».

Довіреність можна видавати на ведения 
одної будь якої справи, наприклад:

. Д о в і р е н і с т ь .
Я, Прихедькова Варвара Федорівна дору

чаю свому чоловікові Приходькові Тимофію 
Авдієвичу виступити за мене в народньому
суді..............................................району ... . '. .
.................... округи в справі за моїм позвом

■ Д о в е р е н  н о с т ь .
Я, гражданка Василенкова Феодосия Пе

тровна, доверяю гражданину Омельченко Ан
дрею Викторовичу получить в . .............................
страховом пункте причитающееся мне пособие 
за март 1929 года.

5 апреля 1929 г.
Подпись

Хутор Красный...................района
............................... округа".

4) Доверенность на получение ссуд из го
сударственных и кооперативных учреждений 
на «сельскохозяйственные нужды на сумму 
500 рублей:

„ Д о в е р е н н о с т ь .
Я, гражданин Степаненко Никодим Петрович, 

доверяю гражданину Лихачеву Василию Кар
повичу получить из Жихорского сельскохо
зяйственного кредитного товарищества ссуду 
в сумме 300 (три та) рублей.

5 апреля 1929 г.
Подпись

Хутор Красный................... района
................ округа".

5) Доверенность на ведение дел в судеб
ных учреждениях:

. Д о в е р е н н о с т ь
Я, Сомко Геннадий Викентьевич, доверяю 

гр. Писарскому Антону Сергеевичу вести все 
мои гражданские, уголовные и иные дела во 
всех судебных и административных учрежде
ниях.

19 ноября 1929 г.
Подпи ь

Село Бабаи...................... района
........................ округа".

•

В доверенности на ведение судебных дел 
может быть добавлено: «с правом окончания 
дела миром, передачи споров ® третейский 
суд, отказа полностью или частично от ис
ковых •пребоваиий, цришшия исковых тре
бований, получения имущества и дсисг, пе
редачи полномочий другому лицу с нравом 
(или без права) дальнейшего передоверия».

Доверенность может быть выпала та веде
ние одиого какого нибудь дела, иапр.:

„ Д о в е р е н н о с т ь .
Я, Приходькова Варвара Федоровна, доверяю 

мужу моему. Приходько Тимофею Авдеевичу.
выступать за меня в народном суде.......................
района............................. округа по делу по иску
моему к гражданину Калюжному Ивану Ону-
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до гр. Калюжного Івана Онопрієвича про справ
лена 35 (тридцять п'ять) карбованців.

11 червня 1929 року.
Підпис

Село Писарівка................................ району
..............................................  округи*.

(і) Довіреність на одержання страхової 
маті ш) всіх видах державного майнового 
та осйЗового страхування:

. Д о в і р е н і с т ь .
Я, Маклюженко Дмитро Назарович, доручаю 

гр. Сулименкові Борису Васильовичу одержати 
з................................ контори державного стра
хування страхову плату за градобій за полі
сом № ....................

5 серпня 1929 року.
Підпис

Село Прищепи................................ району
. . ......................................... округи*.

7) Довіреність на зараджування майном 
трудного адгосробського господарства 
(Двору): ,

„ Д о в і р е н і с т ь .
Я. Соломко Степан Семенович, член Пав- 

лівської земельної громади, доручаю мойому 
братові Соло.чкові Єфремові Семеновичу зарад
жувати моїм майном, що е на моїй садибі, 
розташованій в селі Павлівні ~а складається 
з (перелічити головніше майно, будівлі, худобу, 
знаряддя), продавати та купувати, віддавати й 
брати в наймы майно, одержувати гроші, висту
пати в судових та інших установах, закінчу
вати справи миром, визнавати позовні вимоги 
й відмовлятися від них, подавати різного роду 
заяви, одержувати довідки та інші документи. 

13 травня 1920 року.

Підпис
Село ’ авлі-ка...................................району

..............................................округи".

У в а г  а. Усі довіреності можна ©идава- 
тя найбільш на 3 роки. Коли в довіренос
ті но зазначено речепіія, ту> вона має силу
Сетом року від дня її видання (арт. 268 

іьного Ксдексу УОРР).

Харків, 5 лютого 1929 р.

ІЦхдаїій Комісар Юстиції 
УС1\Н та Гвнер;ілиш*й Прокурор

Республіки В. Пораймо.

фриевичу о взыскании 35 (тридцати пяти>
рублей.

II июня 1929 г.
Подпись

Село Писаревка....................района
................  округа".

6) Доверенность на получение страхового 
вознаграждения по всем видам государст
венного имущественного и личного страхо
вания:

. Д о в е р е н н о с т ь .
Я, Маклюженко Димитрий Назарович, доверяк> 

гражданину Сулименко Борису Васильевичу 
получить из.....................конторы государствен
ного страхования страховое вознаграждение
за градобитие по полису № ....................

5 августа 1929 г.
Подпись

Село Прищепы...................... рзйона
. . . . . .  округа".

7) Доверенность на управление имущест
вом трудового земледельческого хозяйства 
(двора):

„ Д о в е р е н н о с т ь .
Я, Соломко Степан Семенович, член Па

вловского земельного общества, доверяю брату 
моему Сол мко Ефрему Семенович, управлять 
моим имуществом, находящимся на усадьбе 
мсей, расположенной в селе Павловке И СО
СТОЯЩИМ из (перечислить главнейшее имуще
ство, постройки, скот, орудия), продавать и 
покупать, отдавать и брать в наем имущесто, 
получать деньги, выступать в судебных и дру
гих учреждениях, кончать дела миром, призна
вать исковые требования и отказываться от 
них, <'вдавать различные заявления, получать 
справки и другие документы.

13 мая 1929 г.
Подпись

Село Павловка....................... района
.................... округа".

П р и м е ч а н и е .  Все доверенности мо
гут быть выдаваемы на срок но более 
3-х лет. Если срок в доверенности не ука- 
еан, она сохраняет силу в течение года 
со дня ее выдачи (ют. 268 Гражд. Код. 
УООР).
Харьков, 5 февраля 1929 г.

Народный Комиссар Юстиции 
УООР и Генеральный Прокурор

Республіки В. Лорайко.
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ВІД ЮРИДИЧНОГО ВИДАВНИТЦВА НКЮ УСРР 

До відома всіх передплатників

У звязку з тим, що Юрвидавництво передало 
експедування .своїх періодичних видань Газетному 
Бюро, прохаємо всіх наших передплатників, у разі 
неодержання того чи іншого № передплачуваного 
видання, насамперед звертатися до місцевої пошто
вої контори, а в разі одержання незадовольняючої 
відповіди — вдаватися зі своєю скаргою до Газетного 
Бюра (Харків).

Надсилаючи скарги до Юрвидавництва, слід обов’яз
ково покликатися на № поквитування, за яким здано 
передплату, або на № і дату поштового персказа.

Без цих обов'язкових ланих скарги не розгля
датиметься.

Ні й



Ю Р И Д И Ч Н Е  В И Д А В Н И Ц Т В О  Н К Ю  У С Р Р
ГОЛОВНИЙ СКЛЕП ТА ЕКСПЕДИЦІЯ-ХАРКІВ, вул. АРТЕМА, № 31

К Р А М Н И Ц І :
ХАРКІВ, в у л .  1-го Травм. 8 
київ, вул. Воровського. 17. 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ. Пр. К. Маркса, 

ріг Ленінської. 18.

ОДЕСА, вул. Ласала, 12.
ПОЛТАВА, вул. Котлмрсвською, 11

ПРЕДСТАВНИЦТВА В УСІХ ОКРУЖНИХ МІСТАХ УКРАЇНИ (при окрсулах).

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ НА 1929 РІК

„ВІСНИК РАДЯНСЬКОЇ 
ЮСТИЦІЇ"

Двохтижневий журнал Наркомюсту 
і Юридичного Товариства УСРР
ВИДАЄТЬСЯ ЗА РЕДАКЦІЄЮ

Ю. П. МАЗУРЕНКА, С. О. ПРІГОВА та 
Ф. С. ЧУМАЛА
Виходить укр. мовою

Журнал, обслуговуючи переважно судових робітників, 
своїм широкий змістом в також дуже потрібним посібником 
для радянських, адміністративних, господарських, кооператив
них. фінансових, професійних, громадських робітників, робіт
ників міліції та юрисконсультів госпорганів.

Журнал видається за такою програмою:
I. Провідні передові та науково-теоретичні статті в усіх 

питаннях радянської політики, права та пронесу.
II. Відділи: 1) на чергові теми, 2) огляд радянського законо

давства, 3) хроніка, 4) на місцях, 5) в українському юридич
ному товаристві, 6) в радянському союзі, 7) за радянським кор
доном, 8) з практики Найвищого Суду по Пленуму, Президії, 
Цивільно-касаційній та Кримінально-касаційній колегіях, 
9) з практики Вищої арб тражної комісії, 10) з практики ОКВК в 
земсиорах. 11) бібліографія, 12) запитання й відповіді. Зміни й 
доповнення артикулів кодексів УСРР (у вирізках), списки 
справ, що призначені для розгляду в ЦКК найвсуду УСРР.

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:
На 1 рік—12 крб. На 6 міс,—6 крб. 50 коп.

ДЛЯ РІЧНИХ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ ПРИПУ
СКАЄТЬСЯ РОЗСТРОЧКУ П Л А Т Е Ж У :

Перший внесок при передплаті 4 крб.
Другий . 1 квітня 1929 р. 4 крб.
Третій „ 1 червня . 4 крб.



Ю Р И Д И Ч Н Е  В И Д А В Н И Ц Т В О  Н К Ю  У С Р Р
ГОЛОВНИЙ СКЛЕП ТА ЕКСПЕДИЦІЯ: ХАРКІВ, вул. АРТЕМА, № ЗІ

К Р А М Н И Ц І :
ХАРКІВ, вул. 1-го Травня, 8 
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Пролетарі всіх країв, єднайтеся!

ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ Т А  РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОБІТНИЧО - СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ с
О Ф І Ц І Й Н Е  В И Д А Н Н Я

Л НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ 1000 р 
~ ВІДДІЛ ДРУГИЙ і 6 К В І Т Н Я  Д  *

ЗМІСТ СОДЕРЖАНИЕ
Постанови Наркомвнусправ, Нарко
мату РСІ, Наркомздоров'я, Нарком- 

Освіти, Секретаріяту ВУЦВК‘у, Нар- 
комюсту та Наркомфіну УСРР.

Постановления Наркомвнудел Нар
комата РКИ, Наркомздрава, Царком- 
проса, Секретариата ВУЦИК'а, Нар-, 

комюста и Наркомфина УССР.
(4 грудня 1928 р., 5—17 січня, 14—21 

лютого 1929 р.).
•

10. Про визначення громадянства, видачу до
зволів на перебування тг посрідок на пе
ребування турецьким громадянам, що 
мешкають на території УСРР,

11. Інструкція що по прикладення постанови
ВУЦВК'у і РНК УСРР з 2 січня 1929 року

роботу урядницгв 12 * * * 16 17

12. Інструкція про прикладання постанови 
• ВУЦВК'у і РНК УСРР з 10 жовтня 1928 р.

„Про спеціальні капітали комунального 
упорядкування новобудованих або розши
рюваних робітничих селищ".

18. Про встановлення меж зони санітарної 
охорони Одеського водогону.

ЇЇ7 Про оголошення памятником республі
канського значення будинку стародавньої 
синагоги в м Погребищах Бердичівської 
округи.

16. Про прикладення нотзріяльноТ устави 
народніми судами та райвиконкомами.

їв. Про стягнення та облік присуджених дер
жаві сум.

17. Про «ідповідальність за торгівлю хлібним 
вином і спиртовими напоями без належ
ного патенту й ламаючи правила про 
торгівлю.

.Проконтрольно-обслідну

(4 декабря 1928 г. 5—17 января, 
14-21 февраля 1929 г.).

10. ’ Об определении гражданства, выдаче раэ- 
, решений на пребывание и видов на жи

тельство турецким гражданам, прожива
ющим на территории УССР.

11. ' Инструкция по применению постановления
ВУЦИК и СНК УССР от 2 января 1029 г. 
.О контрольно-обследовательской работе 
ведомств УССР“.

12. Инструкция по при.--уению постановления 
ВУЦИК и СНК УССР от 10 октября 1928 г. 
,0 специальных капиталах коммунального 
благоустройства во вновь возводимых или 
расширяемых рабочих поселках**.

13. Об установлении границ зоны санитарной 
охраны Одесского водопровода.

14. Об об'явленим памятником республикан
ского значения здания старинной синагоги 
в м. Погребищах Бердичевского округа.

16. О применении нотариального положения 
народными судами и райисполкомами,

16. О взыскании и учете присужденных 
в пользу государства сумм.

17. Об ответственности за торговлю хлебным 
вином и спиртными напитками без соот
ветствующего патента и с нарушением 
правил о торговле.
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10. Про визначення громадянства, видачу 
дозволів на перебування та посвідок на пе
ребування турецьким громадянам, що меш

кають на території УСРР.
йаірсдай йигісаретг Закортотних Оправ 

Союзу РОР у згоді з Турецьким Посольством 
«станово деякі витято в (питаннях видачі 
Аозволів на перебування та посадок на пе
ребування деяким категоріям турецьких 
громадян, що мешкають иа території ОРСР.

Зазначена угода мав іна меті врегулювати 
перебувашя турецьких громадян, що арабу- 
вають нелегально на територію. СРОР.

Віддовідно до зазначеної угоди Нарком-
внуснрав УСРР прогіонує керуватися таким: ’*

1. В питаннях визначеная громадянства та 
визяшшгя тієї або іншої особи за турецького 
тромадяшна окрадмгавіщгі.ти повинні керу
ватися загальними принципами, встажвле- 
(шгоги для всіх чужоземців арт. арт. 1 та 2 
посталими Наїрюомвнуелрав УСРР те Упов
новаженою Наркоккиссправ ОРСР при Уряді 
УСРР з 1-го грудня 1925 р. «Положення 
про посвідки -па персошшя чужоземців» 
<36. Уз. УСРР 1926 <р. від. Н, Уз 24, арт. 86).

2. У питати, ях видачі посвідок на перебу
вання, продовження її реченця, а так само 
прописки турецькі громадяни пошти і до
держувати тих самих правил, ж і всі інші 
чужоземні громадяни, тоб-то встановлених 
врт. арт. 12,15, 17,18, ЗО і 31 Положен
ня про посвідки яа перебування чужоземців. 
Якщо чужоземні громадяни не додержують 
зазначених правил, то їх притягається до 
відповідальпости за обов'язковою аюстаяо-
0ОЮ ОЯрВИКОНК'ОПВ.

3. За угодою для турецьких іревгадян 
еетавовлено такі винятки: турецькі грома
дяни, що прибувають до ОРСР з пацю валь
ними папгаортаога і ввгіт «а в’їзд дав- 
предагв або консульств СРОР за кордоном, мо_ 
жуп. одержувати посвідки та перебування 
ее за національними паш портами, а за сер
тифікатами про національність, що їх ви
кають турецькі хоаоучьства, иа яких зре- 
продуковапо в’їзну візу (радянського юж-

10. Об одоцелвнии гражданства, выдаче раз
решений на пребывание и вилов на житель
ство турецким гражданам, [доживающим на 

территории УССР.
Народним Комиссариатом Иностранных

Дел Союза ССР по соглашению с Турец
ким Посольством установлены некоторые из
менения в вопросе разрешения на пребыва
ние и выдачи видов на жительство неко
торым категориям турецких граждан, прожи
вающих на территории СССР.

Даннов соглашение преследует цель уре
гулировать пребывание турецких граадаа, 
прибывающих нелегально на территорию 
ССОР.

В соответствии с указанным соглашением 
Наркомвнудел УССР предлагает принять к 
руководству следующее:

1. В вопросах определения гражданства и 
признания того или иного .тпца турецким 
гражданином окрадмипегщелы должны руко
водствоваться общими принципами, установ
ленными дія всех иностранцев сї. ст. 1 и 
2 постановления Наркомвнудела УССР и 
Уполномоченного Наркомиедела СССР при 
Правительстве УССР от 1 декабря 1925 г. 
«Положенно о видах на жительство для ино
странцев» (С. У. УССР 1926 г., отд. П. 
& 24, ст. 86).

2. В вопросах выдачи видов на житель
ство, продления их сроков, а также пропис
ки турецкие граждане обязаны соблюдать 
то же правила, как и осе прочие иностран
ные граждане, т. е. установленные ст. ст.
12. 15. 17, 18, 30 и 31 Положения о ви
дах на жительство для иностранцев. За на
рушение указанных правил сям привлекают
ся к ответственности согласно обязатель
ному постановлению оврнополкома.

3. Согласно соглашению для турецких 
граждан установлено взятке: турецкие 
граждане, прибывающие ъ СССР с нацио
нальными паспортами н визами на з’езд 
полпредств или консульств СССР за грани
цей, могут получать виды на жительство 
«е 'А> национальным паспортам, а по серти
фикатам о национальности, выдаваемым, ту
рецкими консульствами, яа которых воспро
изведена в'ездаая виза советского копсуль-
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(рШ, ще з всю турецький іромадятшн 
прибув до ОРСР.

Зрепродуваваиу візу па оерлвфігагі має 
ваомдчнтн урадава особа консульства і й 
слід сврішта печаткою.

У в а г а .  На арвпродужоватй в’&зшй ві
зі зазначаються: яке повпредство або 

. змпсульство СРОР за кордовом видало 
в'їзну візу, ва який реченець, куди вида
но дозвола (на в'їзд (до якої певної тери
торії або па всю територію СРСР, а так 
сало через який іфикордошгий пункт).

4. іВншпш, встановюнкй арт. З цій по- 
становн дія турецьких громадян, пі в якому 
разі яе знімає з них адмигістративеої юд- 
соїщаіьносги за веодержашя іюшдок иа 
ішребув&вдя в зазначені реченці.

Турецька громадяни, що прибувають до 
СШ\ одержують пообідня на перебування, 
нк загальне правило, на хгідстахві сертифі
катів про національність; па цих сертифі
катах має бути зрепродукована віза на 
в'їзд.

Турецька громадяни, що прибувають до 
міст, де нема турецьких консулів, якщо вони 
не мажуть в речсвоць, визначила на вида
ну посвідки на леребуваїяпи, обміняти обо: 
національні шшгаорти яа сертифікати про 
шгітшввють, можуть, ле порушуючи вста- 
вовлояих реченців, одержати посвідку яа пе
ребування па підставі своїх національній 
пашюртів.

Якщо турецькі громадяни побажають змі
нити свої національні паспорти на сертифі
кати яро націонал шість, то окрадмінвщіл 
мсйве відкріпити посвідку па перебування 
нц нацпаспоргу, зазначивши па посвідці на 
перебування реченець, в який володілець 
ігацпаспоргу має подати сертифікат про на
ціональність з репродукцією візи яа в'їзд.

Окрадмінвідділам належить стежити, щоб 
турецья громадяни теля (щдкріплвння по
езда» на перебування від яацпаспорту по
давали в зазначений у посмдц» термія сер
тифікати про яацісиаіьтоть.

5. Вішання турелмип ірсоидяв за ш- 
сгійних мешканців (доммрльаватп) прова
диться на загальних підставах, згідно з пос
тановою ЦВК і РИК СРСР з 3 веретня 1926
р. «Про чужоземців, що мають тимчасове пе-

ства, по которой турецкий гражданин вехах 
в СССР.

Воспроизведенная на сертификате виза 
должна бьггь заверена должностным лицом 
консульства и скреплена печатью.

П р и м е ч а н и е .  На воспроизведенной 
в’ездпой визе указывается: какое пол
предство или консульство СССР за грани
цей выдало въездную визу, па какой срок, 
куда выдано разрешение на в’езд <в ка
кую нибудь определешую местность или 
на всю территорию СССР, а также через 
какой пограничный пункт).
4. Установленное ст. 3 настоящего поста

новления из'ятне для турецких граждан ни 
в коей мере во освобождает их от админи
стративной ответственности за неполучение 
видов на жительство в установленные сроки.

Турецкие граждане, -прибывающие в СССР, 
получают виды иа жительство, как общее 
правило, яа основании сертификатов о На
циональ пости, па которых должна быть вос
произведена виза на в’езд.

Турецкие граждане, прибывающие в горо
да, в которых не имеется турецких консулов, 
е<лп они не могут в срок, установленный 
для выдачи видов на жительство, обменять 
свои национальные паспорта на сертифи
каты о национальности, могут, <не нарушая 
установленных сроков, получить вид яа жи
тельство на основании с-вовх национальных 
паспортов.

Если турецкие граждане пожелают обме
нять национальные паспорта на сертифика
ты по нацжнгальноогя, окрадмиоотдел мо
жет открепить вид па жительство от нацио
нального паспорта с указанием на виде па 
жительство срока, в который владелец на
ционального паспорта должен подать серти
фикат о национальности с воспроизведенной 
па нем визой на в’езд.

Окрадминотделам надлежит следить я 
тем, чтобы турецкие граждане после откре
пления вида на жительство от национально
го паспорта представляли бы сертификаты о 
национальности в сроки, указанные в виде 
на жительство.

5. Признание турецких граждан постоян
но проживающими (домттмпровзнн ымн) 
производится па общих основаниях, соглас
но постановлению ЦИК и СНК СССР от 3 
сентября 19*6 г. <06 ипострапцах, имего-
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добування або постійне місце осідку в Союзі 
РСР» <36. Зак. ОРОР 1926 р., № 59,
439) та з постановою Наркчивівусцрав і 
в 20 лютого 1928 р. < Інструкція, як визна
вати чужоземців за доміцильованих та за 
тимчасових мешканців УСРР» <36. Уз. УСРР 
■1928 р. в. II, Лв 4, арт. 22), тсб-то коли ту
рецькі громадяни мешкають на території 
ОРОР за посвідками на перебувалшя й зай
маються па території ОРОР найменш 18 
місяців не забороненою законом діяльністю.

Згцно з іуїхдою, за постайпих мешканців 
(доміцильованих) чужоземців слід визнати 
турецьких громадян, що нелегально прибу
ли на територію СРСР до 7-го листопаду 
1927 року, якщо вони до зазначеного часу 
мешкали на території СРСР найменш 18 
місяців і займалися не забороненою законом 
діяльністю, а так само маля посадки на пе
ребування ф. 1 або 2 (додаток 1 до арг. 86 
Зо. Уз. УСРР 1926 р. від. II, Хі 24), що ви
дали відповідні окрадмінгаідділи.

6. Турецьким громадянам, зазначеним в 
арт. 5 ніш постанови, якім до 7-го листо
паду 1927 р. не минув 18-ти місячний ре
ченець заняття на території СРСР не забо
роненою законом діяльністю, щрадмінвщш 
повинні продовжувати перебування до того 
часу, коли їх можна буде визнати за постій
них мешканців (доміцильованих). В такім 
разі доз вата па перебуван ня та посвідку на 
перебування видасться до визнання турець
кого громадянина за постійного мешканця 
(доміцильованого) па реченець, що просить 
заявник, але найбільш па 6 місяців.

Після визнавня чужоземця за доміцильо
ваного посвідку на перебування видасться 
па загальних підставах, на реченець одного 
року.

7. Час прибуття турецьких громадян па 
територію СРСР встановлюється як через 
прописку па різних документах, як і доказом 
свідків.

Якщо турецькі громадяни по можуть 
довести час прибуття на територію СРСР, та 
до них застосовують заходи, зазначені в 
арт. 9-му цієї постанови.

щнх временное пребывание или постоянное 
жительство в Союзе ССР» (С. 3. СССР 1926 
г., )& 59, ст. 439) и постановлению Нар- 
коивпудел УССР от 20 февраля 1928 г. «Ин
струкция о порядке признания иностранце® 
домицилированными я временно проживаю
щими в УССР» (36. Уз. УСРР 1928 г. отд. 
П, Уз 4, ст. 22), т. о. если турецкие граж
дане проживают на территории СССР но ви
дам па жительство и не менее 18-ти меся
цев занимаются на территории СССР не за
прещенной законом деятельностью:

В соответствии с соглашением, постоян
но проживающими иностранцами зол лепи 
быть признаны турецкие граждапе, неле
гально прибывшие па территорию СССР до- 
7-го ноября 1927 г., если они до указан
ного срока проживали на территории СССР 
не иепоо 18-ти месяцев н занимались по 
воспрещенной законом деятельностью, а 
также имели виды па жительство по фор
ме 1 или 2 (приложение 1 к ст. 86 С. У. УССР 
1926 г. отд. II. У2 24), выданные соответ
ствующими окрадмпнотделами.

6. Турецким гражданам, указанным в ст. 
5 настоящего постановления, которым к 7 
ноября 1927 г. не истек еще 18-ти месяч
ный срок запятая на территории СССР не 
воспрещенной законом деятельностью, охр- 
вдмжютделы должны давать разрешение на 
дальнейшее пребывание до того момента, 
корда их можно будет признать постоянно 
проживающими (домицилированными). В 
этом случае разрешение па пребывание и 
вид на жительство выдаются до признания 
турецкого гражданина постоянно пребываю
щим (домицилированным) на просимый за
явителем срок, но не более 6-ти месяцев.

По признании иностранца домицилирован
ным вид на жительство выдается па общих 
основаниях, сроком па один год.

/
7. Время прибытия турецких граждан па- 

территорию ССОР устанавливается как пу
тем прописки па различных документах, так 
и путем свидетельских показаний.

Если турецкие граждане ие могут дока
зать времепи своего прибытия на террито
рию СССР, то к ним применяются і еры., 
указашше в ст. 9 настоящего постановле
ния.
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« 6 постаави, яв мовна ззетосовузалм 
до той категорії турецьких громадян, що або 
мешкал бес посвідки «а перебування, або 
•акиагоя забороненою законом діяльністю, 
або яа ігогоад с*рад»пвщділу є небажані 
чужоземці.

8. Влетав, встановляй в арт. арт. Ь

9. До турецьких громад», що трибуни з 
візами на тимчасове поробувашт, яких не 
ножна признати за доміцильованих чужо
земців, а також до турецьких громадян, що 
прибули нелегально після 7-го листопаду 
1927 р. або до зазначеного реченця, ашцо 
•они мешкали 6га ооовцки на перебування 
абз та посадками перебування, що іх ре
ченець минув, скрадмінвідаід застосовують 
загальні правила, встановлені для всіх чу- 

грамадян такої категорії, а саме:
1) якщо вемав уважливих причин зла ви

дачі дозволу для продовженая перебування 
вдповЬдно до п. «б» арт. 16 «Положення 
про посвідки на перебування», окраамінвід- 
Йли япжвллюгь продовжити реченець на 
перебування та видають привяжу виїзну ві
зу ва сертифікаті яро ншцональяість.

2) яяцо турецькі громадяни * реченець, 
назначений в виїзній віз», яв виїдуть, їх 
притягається до вцповцальвости за обов’яз
ковою шетаяавою окрви копкому;

. 8. Пз'ипш, установленные в ст. от. 5 и 6 
настоящего лосташшдмя, не могут быть

применяемы В ОЛИМП ей кн той категорій 
турецких граждан, которые или проживала 
без вада на жительство или занимались вос
прещенной законом деятельностью, или яв
ляются с точки зрения окради тютдела не
желательными ипостр агнцами.

9. К турецким гражданам, прибывших с 
видами на лремошюо лребывание, кон ие 
могут быть призпаиы домилицироваиными 
нносярандами, а также к турецким гражда
нам, прибывшим нелегально после 7-го но-* 
ября 1927 г. или до указанного срока, если 
они проживали без вша на жительство или 
по просроченным видам на жительство, <жр- 
админ отделы применяют общие правила, 
установленные для всех иностранцев назван
ной категории, а

1) в случае, если вег уважительных 
причин для продления пребывай в соот
ветствии с. о. «б» ст. 16 «Ноложепия о ви
дах на жительство», окрадмннотделы в даль
нейшем продлении срока проживания отка
зывают и вьпают привесную визу па вы
езд, прикрепленную к сертификату о нацио
нальности;

2) если турецкие граждане ив выедут в 
срок, установленный в выездной визе, их 
привлекают к ответственности на основа
нии обязательного постаповлеогая окриепол- 
кома;

3) у разі невиїзду доброелъео, треба по
рушити справу про едшактратнвве зяслая-

-і,ДЕ
и.

3) в случав невыезда добровольно, надле
жит возбудить дело об административной вы
сылке.

II.

10. У зважу з арг. З цієї постанови ка- 
гтетьоя виняток, ветшоыапй арт. 1 додат
ну 11 до «Паюжоппя про поовідки ва неэе- 
бування чужоэовди». (36. Уз. УСРР 1926 р. 
йд. И, % 24, арт. 86).

9

Харків, 4 грудня 1928 р.

Звіт. Народнього Комісара Вяутршшп 
і Оправ УОРР* Слинько.

10. В связи оо ст. З настоящего поста
новления отменяется из’ятие, установленное 
ст. 1 приложения 11 к «Положению о ви
дах на жительство дли ичгострапцев» (С. У. 
УССРЧ926 г. отд. П, Ха 24, ст. 86).

Харьков, 4 декабря 1038 г.

Зам. Народного Комиссара Внутренних 
Дел УОСР Слинько.
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ПОСТАНОВА НАРКОМАТУ РСІ УСРР.
11. інструкція що до прикладення постанови 
ВУЦВК і РИК УСРР з 2 січня 1929 року 
«Про коитршіьно-обслідну роботу урядництв 

УСРР».
Підстава-, постанова В4УЦВК і РИК 

УСРР з 2 січня 1929 року „ Про кон- 
трольно-обслідну роботу урядництв 
УСРР („Вісті ВУЦВК• 12 січня 1929р. 
№ 9).

Народній Комісаріят Робітничо-Селянської 
Інспекції УСРР встановлює для республікан
ських і місцевих установ і організацій, що 
мають кошгрол нно-обсадн права, такий по
рядок внкшашгя вищезазначеної постанови:

1. Держанні промислові, торговельні та 
кооперативні підприємства й установи мо
жуть бути обслідувані -від урадицтв УОРР, 
що мають контрольпо-обслідт права, най
більш раз на рів і це обслідування триває 
пайбільш місяць. Винятки в цього правила 
припускається за виключних випадків для 
підприємств республіканського знаічвпя—з 
дозволу Наркома РСІ УСРР, а для місцевої, 
промисловості;—з дозволу засідателів окру- 
говявги відділами РСІ.

2. ВРЛГ УСРР но всіх без винятку своїх
Іарком-оргааах, Наркомпраці, 

фін та інші наркомати УСРР і це 
установи, що провадять планові 
пашня державних промислових, торговельних 
та йоператпвиих підприємств а уотанв рес
публіканського значіння, складаючи на рік 
вперед свої плани коїггрольно-обслцппх ро
бот, щороку подають їх до Наркомату РСІ 
УСРР до 1 жовтня; зазначені плани скла
дається, ураховуючи плани відповідних 
урядництв СРСР.

У в а г а  1. Для полегшення ув'язки 
обсшодш шаш треба розроблювати обов’яз- 

і воно за формою, що встановлена для пла- 
’ вів робот РСІ, а саме: шаекартп з зазна

ченням теми й завдашся, поділу завдання, 
об’єктів обслідуваная, виконавців, ошв- 

. учашинів а реченців оболідів.

У в а г а  2. Одночасно в планами об- 
елїив урщницгва, па підставі арг. 2 ви- 
щеааояаченої постанови ВУЦВК і РНК
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМАТА РКИ УССР.
11. Инструкция по применению постановле
ния ВУЦИК и ОНК УССР от 2 «фя 1929г. 
«О кошротано-обслеяовгггельснои работе ве

домств УССР».
Основание: постановление ВУЦИК 

и СНК УССР от 2 января 1929 г. 
„О контрольно-обследовательской ра
боте ведомств УССР“ („Вісті ВУЦВКм 
12 січня 1929 р., N9 9). ‘

Народный Комиссариат РКЦ УССР уста
навливает следующий порядок применения 
указанного постановления республикански
ми и местными учреждениями и организа
циями, которым присвоены кштрозыю-обсле- 
доватвлыжяв права:

1. Государственные промышленные, тор
говые и кооперативные предприятия и уч
реждения могут біт обследованы ведомства
ми У СОР, которым присвоены контрольно- 
обследовательские права, не более одного 
раза в год в течение во более одного месяч
ного срока. Из’ятия из этого правила 
допускаются в исключительных случаях в

значения — с разрешения Наркома РКИ 
УСОР, а в отношения местной промышлен
ности—с разрешения заведующих окруж
ными отделами РВИ.

2. ВОНХ 'УССР го всем без исключения 
своим органам, Варкомгруд, Наркомторг, 
Наркомфин п остальные наркоматы УССР и 
центральные учреждения, производящие 
шановне обследования государственных 
промыт ленных, торговых я кооперативных

го значения, составляя на год вперед свои 
планы контрольно-обследовательских работ,
Жтавдяют их ежегодно в Наркомат РВИ 

в 1 октября; указанные сланы состав
ляются с учетом планов соответствующих 
ведомств СОТ.

П р и м е ч а н и е  1. Для облегчения 
увязки обеледота.тшие планы должны 
быть разработаны обязательно по форме, 
принятой для планов работ РКИ, а имен
но: планкарты с указанием темы н зада
ния, расчленения задания, об’ектов обсле
дования, исполнителей, соучастников и 
сроков обследований.

П р и м е ч а н и е  2. Одновременно с 
планами обследований ведомства, га ос
новании ст. 2 вышеуказанного поставою-
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УСРР, подають яа шгодакевня до Нарко- 
■ату Ш №фш вошршлх робот, що 
іх яайшюегьоя в процесі поточної опера- 

• тавио-'управдівоиюї ігошяости. Разам з 
. дім урадеацтва повинні добитися яажси- 
, малини ув’яжи псмнж окремими части- 
, «вами свого апарату, щоб ушшгуга пара- 
; долану в а^жведеопп коирюаьшш робот.

3. Наркомат іРОІ, рами в щмдстааиихамя 
ваінтервсованйх ууицшщгв, складає щорічно 
до 10 жовтая еднннй эбЦмгнй ротшгй план 
обсчвдів державних пркмишових, торговодь- 
аях і воогмфвтнвних падарншств та уставов. 
Онлаоакяв цього шааіа, шинно вважати на 
таке:

1) бажашсть проведення в межах оодах 
і ти сааш завдаяь та об’явив пстоджешсх 
обмідав ондамн рита наркомат під керів
ництвом, як даїшьее правило, представника 
Наркомату РСІ, в тим, що повинно роеподіли- 
ти завдання та об'ести поміж анреагимн об
счетами органами, широко вккорнстсвуючи 
«ггод включення до обкидних шаяів а про
грам даного органу тих чи ігагох питань та 
об’отів, ідо інтересують інші обслиш орга
ни (зокрема, леров»і«у вирішень за попе- 
редвп обставте), щоб усунути додаткові 
обслці тих самих об'єктів;

2) в разі потреби обслідувати одне В то 
саме пюпришсотво за різними темами й вв
івшая, добиватися маисямальнш одаочас- 
ностн проваджуваних обслідів;

3) потребу в Інтересах скорочення адря- 
цкень, маиииалыно притягаючи до отконая- 
вя обсодних шалів місцеві органи.

4. ВРЙГ та гапгі даркюмгш, що мають 
■ояпраяв права, в разі потреби цювадалт 
юашавой обехдо прмпаиови одаря
емого, можуть провадиш їх ляпе погодив - 
ші з Наркоматом РСІ, а місцеві органи—з 
округовімн відділами РСІ.

б. У мандатах, що їх видають урадшь 
дота «а обещн, обов’язково треба соьгаку- 
вагяюя па згоду шеддовдого едгааа іЕЕарко- 
•мату РСЯ. Ці оргевга ведуть облік сй’ектів і

Ст. І1

ВУЦИК’а я <Ж УССУ, представ- - 
лшот для сшасовааш ів Наркомат РЙИ 
перечень яошрольных- работ, осуще
ствляемых в процессе текущей опечатав* 
(ію-удрашенчешхй деятельности. При этом 
ведомствам необходимо добиться кавси- / 
мальной увязки между отдельными частя
ми своего аппарата, дабы избежать па- 
раллолнзма -в производстве. контрольных

3. Наркомат РЕП, ссвместао с представи
телями ззидтвресовашых ведомств, состав
ляет ежегодно к 10 октября единый свод
ный годовой план обслодсеашй государ
ственных промышлешых, торговых и *о- 
оцератавцых предприятий и учреждотвни. 
При составлешпі этого плат необходимо 
походить да:

1) желательности проведения в пределах 
одних и тех же заданий и об'ектов согласо
ванных обследований силами различных 
наркоматов под руководством, как общее 
цравшо, представителя Наркомата РКП, 
гари этом должно быть установлено распреде
ление заданий и сю’ектов между отдельными 
обследующими органами, широко используя 
метой включения в обследовательские 
таны я программы данного органз тех яле 
иных вопросов в об’ектов, интересующих 
другие обследовательские органы (в част
ности, проверки рошеаий по 
сбсл вдеваниям) давя устранения в< 
мости дополнительных обследований тех же 
об’евтов;

2) іч>и необходимости обследования отто
го и того же предприятия по равным темам 
зі вопросам добиваться максимальной одно
временности производимых обследований;

3) необходимости,- в интересах сокраще- 
шя комащирсиюк, маковмальеого приме- 
"шшвя к выполнению обследовательских пла
нов местных органов.

4. ВШХ н другие ®аіркоматьі, которым 
приовошы контрольные црава в случав «е- 
общгююстя проюводсгва вишшовщ об- 
шедоваїгай промышленных предприятий, ме
тут производить таковые лишь по согласо
ванию с наркоматом РЕЙ, а местные орга
ны—с окружными отделам* РКИ.

6. В ©даваемых ведомствами мавдатах 
на обследования обязательна ссылка на со
гласие соответствующего органа Наркомата 
РКЯ. Посиедние ведут учет об’евгов и сро-

I
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реченців обсоідів, одо шх провадять 1‘ряд- 
внцтва.

6. Складаючи збірні плани обсддав дер
жавцях промислових, (торговельних і коопе
ративних пвдприіаств і установ, встано
вити обсяг робот що до виконання цих 
плаягів, які покладаються на місцеві органи, 
в тому числі иа пнрудххві відали (РОІ.

7. Щоб усунути паралелізм і зиогість об- 
олвдів місцевих установ а ліяпрявчств на ок
ругой івщілн КЯ, на підставі вищезазна
ченої постанови ВУЦІЖ я РНК УСРР та цієї 
шструниг*>. покладооться обов'язково щоріч
но складати збірні шалш обсліцв держав
них промислових, .'торговельних і кооператив
них підприємств та установ місцевого зпа- 
чіщд.

8. Округові підділл РОІ, якщо (визнають за 
потрібно позапланово обслугувати буть-яке 
промислове підприємство реслублшкаїгського 
вначіння, зобов’язали попередньо погоджу - 
вати цей обслвд з Наркоматі РОІ УСРР, за 
винятком роаслідів окремих заяв та скарг 
робітників, егісцових організацій, нотаток 
робшрів то-що.

9. Щоб підвищити щасть кочгтролию-об- 
сладної роботи, з одного боку, І 'усунути пов
торність обслідів—з другого, урядпицтвам, 
що провадять обе літ, треба зважити па 
потребу дбайливого готування до обслідів в 
спосіб:

1) івщовдагого дебору обаїдагх груп або 
комедій;

2) дбайливого розробітву програми обслі- 
Т«в;

3) попереднього дбайливого вивчення ога- 
горіялів щр-до об’єкту обслідів, яка е у ®д- 
ювідпих урідапттвах та установах, а над
іто матеріялш за попередліхи обслідамн РОІ 
та урядпицтв, зокрема — матеріалів того 
ятрядннцтвз або органу, що відав оболідува- 
■пи шдприомством або установою.

10. До обслідів сбов’язкто притяпаетмія 
■язові громадами організації (партійні та 
нрофелілкові, зокрема, (виробничі паради, 
-вмчасові контрольні комісії та економхомі- 
■ії), яких иа нотатку обелбду інформується 
цо мету обсліду і вони по змозі дають 
-&ОЇХ представників до обсладисб групи або

ков обследований, производимых ведом
ствами.

6. Црн составлении сводных планов сбсле- 
довэнвй государственных промыпыешых, 
торговых я ^оперативных предприятий и 
учреждений установить об’єм работ по вы 
полненню этих планов, возлагаемых яа 
местные органы, в том пиело и нз окруж
ные отделы РЙИ.

7. В целях устранения параллелизма и 
(множественности обследований местных уч
реждений я предприятий, па окружные от
делы РВИ, яа основании постановления 
‘ВУЦИК’а и СЕК УССР н настоящей инструк
ция, возлагается обязанность составлять 
ежегодно сводни о планы обследования го
сударственных промышленных, торговых я 
і (Оперативных предприятий в учреждений 
местного значения.

8. Окружные отделы РКП, в случаях приз
нания ими необходимости внепланового 
обследования какого-либо промышленного 
предириятпя республиканского значения, 
обязаны согласовать предварительно это 
обследование с Наркоматом РКП УССР, за 
исключением расследований отдельных за
явлений п жалоб рабочих, местных органи
заций, заметок рабкоров и т. п.

9. В целях повышения качества конт
рол ьно-оболецоватш ьской работы, с одной
стороны, я устранения повторности обследо
ваний—с другой, ведомствам, производящим 
оболодованпе, подлежит обратить внимание 
па необходимость тщательной подготовки к 
обследованиям путем:

1) соответствующего подбора сбследсва- 
тельских групп ®лп комиссий;

2) тщательней разработки программы об-

8) предварительного тщательного изуче
ния материала по предмету обследований, 
имеющихся в соответствующих ведомствах 
и учреждениях, и особенности материалов по 
предыдущим обследованиям РКП и ведомств, 
в частности—материалов того ведомства или 
органа, в ведении коего находится обсле
дуемое предприятие или учреждение.

10. К обследованиям обязательно привле
каются низовые общественные организации 
'(партийные и профсоюзные, в частности, 
производственные совещания, временные 
контрольные комиссии и экономкомиссии), 
которые в начате обследования информиру
ются о цата обследования, .вьцеляют см все-
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катет, а оо заганченві обмірковують наезд
ка—вишки та прооовпр.

1)1. По заніичваа обслідуваянн, сбовду- 
вачі зобов'язані обміркувати висновки та 
пропозщи в жерівшжааси оі&гіяушатп під
приємств, занотувавши заперечешя цих ке- 
рівдтв, а про наслідки обсладу (про оста
точно ухвалені шетажхвн або заходя) уряд- 
инцтва зобов'жага повідомляти жерівянгаїв 
обывдувавях пцпрввметв до ваджу або вн- 
швавяя, «ювостишм про це (низові громзд- 
сиві цгашзацй, що брал участь в обезді.

13. Уредищтва, що провадять облщ, ®>- 
япаш звернути сюобтру увагу яа контршь 
я усуненій хиб, що їх тшрнваетьоя в ре
зультаті оболдів та тадуїрадеих або щдкокг- 
рольних підпртгамствах, докладаючи за ке- 
рвввягав цих одшриемств обов'язок в певний 
реченець подати зшт про шпювашія вказі
вок, що їх було дало в результаті обсліду.

13. Держалні промислові, торговельні й 
кооперативі шапрввметва й установи зо
бов'яжи сповіщати відаовісЕні органи РСЯ 
яро всі випадки обсладіз, що перевищують 
вотавовхевяй фею інструкцією місячний ре
ченець, а тав само про обода, що їх про
вадять за сонями Д тает ж темами різні ор
гани та установи різними реченнями. Орга
ни РСІ довинтя розслідувати такі випадки, 
щоб чмиярпі внанягс до іваддювідалшкти.

14. Нагац за точним (виконанням хвої ін
струкції повидається яа оргавдід 'Нарко
мату РСІ УОРР.

'МОМЮСТИ эвоих представителей в обследо- 
«атвжгоуто группу яли шгассшо, а по 
окончании обсуждают результаты—выводы 
и предложения.

.11. По окончании обследования, обследо
ватели обязаны выводы и предложения Об- 
оудиггь о рудовед ягелями обследуемых пред
приятий, отмечая возражения последних, » 
о реоультатах сбсдедовалия (о принятых 
окончательно тюзтаповлениях или мероприя
тиях) ведомства обязаны сообщать руково
дителям обследованных предприятий для 
сведения или исполнения, поставав об этом 
в известность низовые общественные орга
низации, принимавшие участие ® Обследова-

12. (Ведомства, производящие обследова- 
должны обратить особое внимание на 

контроль над устраненном недочетов, обна
руживаемых в результате обследований на 
подведомственных или ^контрольных пред
приятиях, возлагая на руководителей послед
них обязанность в определенный срок пред
ставить отчет о вьпюмешги данных в ре
зультате обследования указаний.

13. Государственные 'промышленные, тор
говые и кооперативные предприятия и уч
реждения обязаны доводить до сведения со
ответствующих органов РКИ о всех случаях 
обследований, превышающих установленный 
'настоящей инструкцией месячный срок и об 
обследовал иях, пдонзведимых по одним и 
тем же темам различными органами и гч- 
реяцениями в разные сроки. Органам РКИ 
тодлежит расследовать подобные случаи 
для привлечения виновных к ответственно
сти.

14. Наблюдение за точным проведением 
этой инструкции возлагается на орготдел 
'НК РКИ У(ЮР.

.Харків. 5 січня 1929 р. Харьков. 5 января 1929 г.

Рсбиотчо-Селяасдой
ішкгаш УСГР Загонами.

Народный Комиссар Рабоче-Кростьянаай 
Ишюяцин УОСР Защнии*.

‘Оголошена ■ „ВІстх ВУЦВК" 20 січня Распубликовано в „Вістях ВУЦВК" 20 января
1929 р.. № Г 1929 Г., № 17.
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ПОСТАНОВА НАРКОМВНУСПРАВ УСРР.
12. Інструкція про прикладання постанови 
ВУЦВК і РНК УСРР з 10 жовтня 1928 р. 
«Про спеціальні капітали комунального впо
рядкування ноеобудованих або розширюва

них робітничих селищ».
Підстава; арт. 7 згаданої постанови 

(36. Уз. УСРР 1928 р., № 38, 
арт. 248).

Народній Комісаріят (Внутрішніх Оправ 
УОРР. порозумівшись з Вищою Радою Народ
нього Господарства УСРР, Народнім Коміса
ріятом Драці УОРР та Народнім Комісаріятом 
Фінансів УОРР що до пришадотоіга згаданої 
вище составам, анавошн тало:

1. За робітничі селища, що їх мас на'ува
зі зазначена постанова з 10 жовтая 1928 р., 
слід вважати територію, 'яму забудовано за
ново або забудовується порядком розширен
ня житловім* будинками, як 'у смузі міста 
або селищ міського тину, як і лоза цією 
окутою, якщо ці будинки заселено або приз
начена пц заселенім виключно робітниками 
та службовцями певних великих івдпрп-
ОМС7ГВ.

2. Кожна рада або райвиконком, що повнішії 
утворити капітал комунального упорядку
вання робітничих селищ, утворюють щіглий 
капітал тагать коля-б па тораггерї ради або 
викопному було декілька робітничих се
лищ. Проте, частину цього капіталу, що 
складається з (власних капіталів пгднрп- 
ємств і оргаїнш.'цзі, які провадять будівни
цтво в даному робітничому селищі, та бан- 
швсіжого кредиту на комунальне впорядку
вання його, треба витрачати виключно на 
впорядкування даного робітничого селища.

3. (Вартість будівництва робітничого се
лища, що (визначає розміри ©ідрахушав я а 
комунальне впорядкувашя, складається з 
ваіртостп всіх будівель і споруд, будованих в 
ііргвресах лодпооти цих сеявд (жит.ювнх 
будинків, оболу жіюгх будівель, будівель со
ціально-культурного значіння, будівель і 
споруд загального користування тощо), за 
винятком івартости комунального впорядку
вання останніх.

4. Складаючи й затвор 
та призначаючи 
робітничих селищ, в

шахеш і кошториси 
на будівництво 
кошторисах та
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМВНУДЕЛ УССР.
12. Инструкция по примени и о постанов
ления ВУЦИК и СНК УССР от 10 октября 
1928 года «О специальных капиталах ком
мунального благоустройства во вновь возво
димых или расширяемых рабочих поселках».

Основание: ст. 7 указанного поста
новления &б. Уз. УСРР 1928 г., М 38, 

ст. 248).
Народный Комиссариат Вшушрешшх Дел 

УСОР, по согласованию с Высшим Советом 
'Народного Хозяйства УССР, Народным Ко
миссариатом Труда УСОР и Народным Комис
сариатом Финансов УСОР устанавливает 
следующее:

1. Рабочими гохелкаш, предусмотренны
ми вышеуказанным постановлением от 10 
октября 1928 г., следует считать застроен
ную вновь или застраиваемую в порядке 
расширения жилыми домами территорию, 
как в черте городов н поселений городского' 
типа, так и шо этой черты, если дома засе
лены или предназначены для заселения 
Исключительно рабочими и служащими опре
деленных крупных предприятий.

2. Каждый совет или исполком, обязан
ный создать капитал коммунального благо
устройства рабочих поселков, создает еди
ный капитал дажо и в том случае, если на 
территории совета или исполкома имеется 
несколько рабочих поселков. Однако, часть 
увазалного единого капитала, которая со
ставляется из собственных капиталов пред
приятий и организаций, проводящих строи
тельство ©данном рабочем поселке, и бан
ковского кредита на коммунальное его благо
устройство, необходимо расходовать исклю
чительно на благоустройство данного рабоче
го поселка.

3. Стоимость строительства рабочего по
селка, каковая определяет собою размеры 
отчислений на коммунальное благоустрой-* 
'отво, составляется из стоимости всех домов 
п сооружений, строящихся в интересах на
селения этих поселков (жилых строений, 
служб, строений социалыто-культурното наз
начений, строений я сооружений общего* 
польэсваяня и т. д.), за исключением стои
мости коммунального благоустройства по
следних.

4. При составлении и утверждении слег 
я при определении ассигнований па строи
тельство рабочих поселков, в ети ометах в
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вуваш цих се-
аситтгуваийях ■окремо визначається 
*УіМ ва аиунаоьио шо 
-<щ з розмірах не менших, за 
в аиг. 2 зазначеної постанови з 10 
1928 р.

'5. Оформлююча кредити та будівництво 
робуигачих селищ, дебітор, за договором кре
дитування зобов’дауегьоя овшчуватн та різ
них умовах, встановдаяих рда оплачування

«матою іщх кредитів що й суми, ацо їх ви
діле® банк ®а кому'пальне вдорадкувашга 
згаданих сашц, за арт. арт. 1 та 2 зазначе
ної постанови з 10 жовтня 1928 р. Суми ці 
Негайно по вчинений зазначеного договору 
переводиться та рахунок спеціяльного ка
піталу комунального гаорадкувания (робітни
чих селищ випивідної ради або райвикон
кому.

6. 'Видаючи суми за кредитами та бушв- 
ивдпво робітничих свлжц установа, що видає' 
■ці суми, ще до видачі них сум, повинна впев
нитися, що дебітор повністю вніс належні в 
нього суми до капіталу комунального впо
рскування зазначених селищ. Якщо щ суми 
ДО цього капіталу не внесено, то видавані, 
як кредит, суми можна видати лише по від
рах у ваші з шгх сум, належних до зазначе
ного капіталу. Ці суми, негайно по їх відра- 
хуваиііі, лерещіптші т ірахувак згаданого 
шкиіу вадповдіної ради або райвнкоешсу.

7. Утворювання спеціальних капіталів 
комунального впорядкування не можпа 
припинити, доки тривав будівництво робіт
ничих селищ.

8. По в втраті спеціяшшя калаталі® ко
мунального шорадвуваипія, нпоряодсуваипя в 
подальшому провадиться в робітаичн сечи- 
щах коштом вадпонавгех асигнувань по міс
цевому бюджету впорядкування всього мі
ста або селища загальним порядком. .

9. Пиши провадаешя комунального Іпо- 
рядкуваиня робітничих селищ коштом зазн.х- 
Чоігщ кашчшйз і шани вшпрачашя цах та- 
піталв складають вдаквщиі органи місце
вого (комунального) господарства. Ці плани 
Ощаджується з шдпряамствами й аргатза- 
ціяі®, що витрачають кошта то будівництво 
зазначених селищ.

ассшшоваииях отдельно определяются со
ответствующе іоучаш ш вашуішшое 
благоустройство этих поселков в размере сне 
Меньшем, чем это тфедусмотрено в ст. 2 
укаоаашсях» постановления от 10 октября 
1928 г. '

5. При оформлении кредитования рабочих 
поселков, дебитор по договору кредитования, 
'обтауотся оплачивать на равных условиях, 
■уетановлешиых дія оплаты нредитс® па ука
завши) строительство, вместе с оплаггою 
этих кредитов также и суммы, выделенные 
балкам па коммунальное благоустройство 
указанных поселков, согласно ст .от. 1 и 2 
указанного посташшевгая от 10 октября 
1928 г. Эти суммы немедлен») но заключе
нии договора переводятся на счет специаль
ного капитала коммунального благоустрой
ства рабочих поселков в распоряжение соот
ветствующего сдаега вли райисполкома.

6. При выдаче сумм по кредитам та строи
тельство рабочих поселков, выдающее эти 
суммы учреждеипе, еще до выдачи их, ооя- 
заяо удостовериться в том, что дебитор пол
ностью внес причитающиеся о пето суммы 
'в капиталы «аммунааыюго благоустройства 
указанных поселков. Ваш эти суммы еаце ше 
внесены в указанный капитал, то отпускае
мые в качество кредитов суммы могут быть 
выданы только с удержавшем подлежавши 
ОТЧИС-ЛОІШЮ в эти капиталы суаи. Последние 
немедленно по их удержании, переводятся 
на счет упомянутого капитала соответствую
щего совета или райисполкома.

7. Создание специальных капиталов ком
мунального благоустройства не может бьггь. 
Приостановлено, пока продолжается строи
тельство рабочих поселков.

8. После израсходования специальных ка
питалов коммуиалмюга благоустройства, 
благоустройство рабочих поселков в даль- 
пойш-ём проводится за счет соответствую
щих ассигнований по местному бюджету та 
благоустройство. неего города или пас ежа 
в ейщем порядке.

9. Планы цршедетгя коммунального бла
гоустройства рабочих поселков за счет со
ответствующих капшшов и шаяы расходо
вания последних сос/гашяютоя соотает- 
Ывушщш органама местного (коммуналь
ного) хозяйства. Эти шаяы согласовывают
ся с юредарн алиями и оргаїнивациямд, расхо
дующими средства <на строительство (указан
ных ОХЄЛКОБ.

8Т



Арт. 12-13 Ст. 12-13№ 4

10. Як погоджено буде ішли, зазначені 
7 перову щему артинауііі«іааїш щ зі 'вема

приеміств і організацій, що по них не досяг
нено зподи, подасться па остаточне розвиван
ня до авдювідної рада або райвиконкому, 
юигу слід.

затверджують
шани на поданая відповідних рад і _ 
КОТШХМІВ ІИІІІО поти того, як розглянуть щ 
рада або райвиконкоми, за належністю.

11. Капітали комунального впррадкувашя 
у новобудованнх або розширюваних робітни
чих селищах зберігаються па біжучоміу ра
хунку відповідної рада або райвиконкому « 
аасьвоиу баїшу, а де такого нема—в місцевій 
філії Цекамбаиву або Держбанку, а коли й 
цих філій нема—їв державних ощадних ка
сах.

Харків, 7 січня 1929 р.

Народній Комісар Внутрішніх
Справ УСРР Баліцький.

* 10. После согласования указанных в пре
дыдущей статье штанов послаще, со всеми 
поступившими замечаниями соответствую
щих'предприятий я организаций, по како
вым ие достигнуто соглашения, представ
ляются па окончательное разрешение со
ответствующему совету или райисполкому, 
по принадлежности.

Оирнсполкомы утверждают указанные 
планы по представлению соответствующих 
советов и райисполкомов только после рас
смотрения их этими советами жги райиспол
комами, по принадлежности.

11. Капиталы коммунального благоустрой
ства вновь возводимых или расширяемых 
рабочих поселков хранятся на текущем 
счету соответствующего совета или рай
исполкома в городском банке, а где такового 
не имеется, в местном отделении Цекомбак- 
ка или Госбанка, а за отсутствием последних 
—в государственных сберегательных кассах.

Харьков. 7 января 1929 г.

Народный Комиссар Внутре 
" УССРДел

енних 
Балицкий.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК* 
1929 р.. № 20.

25 січня Распубликовано в .Вістях ВУЦВК* 25 января 
1929 г., № 20.

ПОСТАНОВА НАРКОМЗДОРОВ'Я УСРР.
13. Цю встановлення меж зони санітарної 

охорони одеського водогону.
Підстава: постанова Ради Народніх 
Комісарів УСРР з ЗО червня 1928 ро
ку яПро зміну арт. 5 постанови „Про 
санітарну охорону води (36. Уз. УСРР 
1928 р., № 16, арт. 145) та висновку 
Центральної Санітарно-Технічної Ра

ди з 10 травня 1928 р.

Народній Комісаріят Охорони Здоров’я 
УСРР п о с т а н о в и в :  4

1. Встановити в межах Червоно-Повстан
ського району Ода: иодї округи зону саяітар- 
вої охорони течії річки Дністра, Клого озе
ра та річки Турунчука, що становлять дже
рело водапостачашя одеського водогону.

2. Зону санітарної охорони одеського во
догону (встановити в складі трьох районів, 
у таких межая:

Перший район—разом з водогоияою стан
цією растер—ім. Комінтерн а,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОШДРАВА УССР.
13. Об установлении границ зоны санитар

ной охраны одесского водопровода.
Основание: постановление Совета На
родных Комиссаров УССР от 30 июня 
1928 года яОб изменении ст. 5-й по
становления пО санитарной охране 
вод• (36. Уз. УСРР 1928 г., № 16, 
ст. 145) и заключения Центрального 
Санитарно - Технического Совета от.

10 мая 1928 г.
Народный Комиссариат Здравоохранения 

УСОР п о с т а н о в и л :
1. 'Установить в пределах Червоно-'По- 

еокого района Одесского округа зону
охраны течения реки Днестра, 

озера Белого и реки Туруичука, служащих 
источниками водоснабжения одесского водо
провода.

2. Зону санитарной охраны одесского во
допровода установить в составе орех райо
нов в таких границах:

Первый район—со включением водопро
водной стащили Днестр—имени Коиянт^ь

€в
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«вшщ Валодюпаршка та Ленінське, залши- 
пуїнкту 26-ої версти вузмиьваїійиг 

«Бигода-Даістер» одеського водогону та 15 
■селянській садиб з буиі&ммн, що розташо
вую навколо сташої, межуючи:

1) з піодеяного сходу—схвдньою межою 
селища Володимарівка до р. Дністра;

2) з північного сходу—червоною лінією ху
тора Йаво-Бшшса до шляху від станції 
Горна (селище Нагорне) і від тієї точки— 
лінією, паралельною шляху с. Бідяївка- 
Маяки;

3) я шинного заходу—напрямком ділянки 
прямою лінією зайвішого шляху < Вигоди - 
Дністер», від перехрестя колії з шляхом Бі- 
ляївка-Маякн, до р. Днестра;

4) з південного заходу—лізши берегом р. 
Дністер і Білого Озера.

Другий район—разом із землями та будів
лями колективу «Червоний Промінь»,’гов- 
дешго-східньої частини с. Біляївка та хутору 
■« ІЇово-Відяївка», межуючи:

1) з_ щоденного сгвд—продовженням ме
жі 1-ої зови в напрямку від річки до пів- 
денпо-схіаиьої межі земель колективу «Чер
вовий Промінь» до твзешіо-охздньої межі
вето;

2) з північного сходу—шодеішо-охідньою 
межою земель щіекгйзу «Червоний Про
мінь» до перехрестя з шляхом на ст. Горла 
і звідти, в напрямку па південній захід до 
перехіреоття ззлізничої колії «Житсаа-Дт- 
стор» з шляхом с. Біляивка—фройдеп- 
таіь»ї

3) з твшйчікишздньої сторони—«межою 
від перехрестя залізгогчого шляху «Виго
да—Дністер» .з шляхом с. Бьмїівва—Фрой- 
денталь, продовженням шляху Фройдопталь 
—с. Білягака в напрямку на захід вулицею
с. Бияїака до Білого озера:

4) південного заходу—лівим берегом до 
Дністра та Білого озера.

Третій райоп го залученням таких зачпод- 
нвних пункт:

а) с. Черэош-Маякл, б) с. Біляін», в) с, 
Доски з хуторами Березань і Жовтень, г) с. 
Троїцьке з хуторами Ленінський Ічй, Ленін
ський 2-й та НовсьТроїцьхвй і д) «• Граде- 
виці з хуторами : Вапограааїр, Чврзсш-Баву- 
лівка, Ново-Граденяці, йовоселівва, Сади а
Червона-Гсрка, межуюче:

1) з заходу—лівим берегом р. Дністер 
уверх за течією від с. Черияв-йаягси до лі
нії перехрегття с. Пезавертайлівка—Граде-

інз, рабочих поселков Бладгошрювка и Де
тский, жолевнодорояного пункта 26-й 
версты узко-колейной линии «Выгода— 
Днестр»1 одесского водопровода и 16 кресть
янских усадеб с постройками, расположен
ными вокруг станций, с границами:
• 1) с юго-востхжаг—восточной межей по
селка Владшшравка до р. Днестра;

2) с северо-востока-—красной линией ху
тора Ново-Беляевка до дороги со станции 
Горная (поселок Нагорная) я от этой точки 
—линией, параллельной дороге с. Беляевва 
—«Маяки;

3) с северо-запада—направлением участка 
по .прямой лігшій железной дороги «Выгода— 
Днестр», от места пересечения ветки с до
рогою Беляевка—Маяки до р. Днестра;

4) с юго-запада—левым берегом р. Дне
стра л Белого Озера.

Второй район—со включенном земель я 
строений коллектива «Красный Луч», юто
вое точікхй части с. Беляевкн л хутора «Но
во-Беляевка» с границами:

1) с юго-востока—продолжением грани
цы 1-й зоны, в направлении от реки но 
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ 1МЄЖЄ земель КОЛ^КФЕВа
«Красного Луча» до северо-восточной межи 
его;

2) с северо-востока—северочвосточлой ме
жей земель коллектива «Красного Луча» до 
точки пересечения с дорогою на ст. Горная 
и отсюда, в направлении на юго-запад, до 
пересечения железно-дорожной лилии «Вы
года—'Днестр» с дорогою с. Боляевка-Фрей- 
денталь;

3) с северо-западной стороны—границею 
от точки пересечения железной дороги «Вы
года—'Днестр» с дорогою с. Батяевка-Фрей- 
дептадь, продолжением дороги Фрейцешгаль 
—с. 'Беляевка в направлении на запад ули
цею с. Баїяевка до Белого озера;

4) с юто-запзда—левым берегом р. Дне
стра и Белого озера.

Третий район—со включением следующих 
населенных пунктов: а) с. Красные Маяки,
б) с. Беляевка, в) с. Ясскя с хуторами Бе
резань н Октябрь, г) с. Троицкое с хутора
ми—Л шипений 1-й, Ленинский 2-й я Ново- 
Троицкий и д) село Градоищы с хуторами: 
Виноградарь, Красная Вакуловка, Ново-Гра- 
поницы. Новосел окна. Садки в Чорвоно-Гор- 
ка, с границами:

1) ю дапада-^левым берегом р. Днепра 
вверх ш течению от с. Красные Мажн до 
линии пересечения с.
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виці з залученням Білого озера, р.Турунчу- 
*а та шлях «одойаоод;

2) з іиздоіїіюго сходу—ііцжіопдниупартою 
межою оід лшвого берега р. Дністра важче с. 
Манни на 5 кіяамегірвв од р. Дністра;

3) з північного сходу—межою вздовж во
доймищ р. Дністра, Білого озера та р. Туруп- 
чужа, на -віддалі 5-й млшсорів від берега 
зазначених водоймищ і Кучургаїнського ли- 
маагу вище села Лрадвнлшд.

4. Розроблвгагя та запровадження до жит
тя шану конкретним заходів щодо оздо
ровлення районів зони, а так само організа
ція спеціяльного санітарного вагояну за те
риторією зона ївстапавлюеться вддоідаїмя 
обов’язковпми постановами Одеського Окру* 
гового Виконавчого Комітету, погодивши їх 
попередньо з Народнім Комісаріятом Охорони 
Здоров'я УСРР.

Харків, 17 січня 1929 р.

Васт. Назаднього Комісара Охорони
Здоров’я УСРР Нагорний.

ПОСТАНОВА НАРКОМОСВІТИ УСРР.
14. Про оголошення пам'ятником республі
канського значення будинку стародавньої 
сінагогм в м. Погребищах, Бердичівської 

округи.
Підстава: арт. 6 постанови ВУЦВК 
і РНК УСРР з 4 січня 1928 р. .Про 
зміну арт. арт. З і 6 постанови 
ВУЦВК і РИК УСРР „Про пам'ят
ники культури й природи* (36. Уз.

УСРР 1928 р., № 1, арт. 5).
Народній Комісаріят Освіти УОРР по

с т а в о в  ив:
1. Оголосити будинок стародавньої сіна- 

іюш в м. Погребищах, Бердичівської окру
га, яв найвдатніший зразок культури єв
рейської нащоеишости в УСРР, пам'ятником 
рвсагубйкансь«ш) значення.

2. Взята під охорону Яаркомоевіти УСРР 
цей памятник, заборонивши будь-яку пере
будову, реставрацію, добудову без поперед
ньої згоди ШШ УОРР.

3. Доручити Українському Комітетові 
Охорони пам'ятників культури та Київсько
му Краевому Інспектору Охорони пам’яток 
культури стежити ва (непорушний обере-
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Градевщы, со включением Белого озера, р.
Туруотш и яругах водоемов;

2) с юго-востока—перпендикулярною ме
жою от левого берега р. Днестра ниже с. 
Манда на 5 километров от р. Днестра;

3) с северо-востока—границею вдоль во
доемов р. Днестра, Белого озера и р. Турун- 
чуки, на расстоянии 5-ти кшамегртз от бе
рега указанных водоемов л Кучургапского 
лимана выше села Ррааопнцы.

4. Разработка и проведение в жизнь плана 
конкретных мероприятий по оадоровлеишю 
районов зоны, а также организация епе- 
цпального санитарного надзора за террито
рией зоны устанавливается соответствую
щими обязательными постановлениями Одес
ского Окружного Исполнительного Комитета 
после предварительного согласования их с 
Народным Комиссариатом Здравоохранения 
УООР
Харьков, 17 января 1929 г.

Зам. Народного Комиссара
Здравоохранения УССР Нагорный.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМПРОСА УССР.
14. Об об'явленим памятником республикан
ского значения здания старинной синагоги 

в м. Погребищах Бердичевского округа.

Основание: ст. 6 постановления 
ВУЦИК и СНК УССР от 4 января 
1928 г. ,06 изменении ст. ст. 3 и 6 
постановления ВУЦИК и СНК УССР 
„О памятниках культуры и природы‘ 
{36. Уз. УСРР 1928 г., М 1, ст. 5).

Народный Комиссариат Просвещения 
УССР п о с т а н о в и л :

1. Об'явить здание старинной синагоги в 
м. Погребищах Бердичевского округа, кат 
выдающийся образец культуры еврейского 
інаїрешшгаотва в УССР, памятником респуб-

2. Взять под охрану Парксошроса УССР 
гаотоящий памятник, запретив какую бы то 
ш было перестройку, реставрацию, прт- 
лтройку без предварительного согласия НШ 
«ЮР.

3. Поручить Украинскому Комитету Омра- 
ал памятников культуры и Киевскому Крае- 
юагу Инспектору Охраны памятников вуль- 
’уры следить ад яеорнкосновеинсй сохртя-
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женням цього пам'яганка та ясидсяшти 
ЇЇКО УСРР про вса заходи, погрібні Дія його
гбічюження.

4. Дорутшги Українському Комітетові 
Охорони пам'ятників культури та Радиац- 
мену ВКО видати популярну брошюру з опи
сом нього пам'ятника та поясненням,значен
ня охорони його.

5. Доручити місцевим органам 0КО (Бер
дичівській інспектурі народньої освіти та 
Бердн*шсшпгу онруговоау музею) через 
місцеві органи Наркоману справ УСРР под
бати про збережонші пам'ятника релігійною 
тромадою, якщо їй передано буде в кори
стування будинок, зазначений в п. 1 цієї 
постапови, включивши в договір в громадою 
відповідні пункти про порядок користування 
б охорони пам’ягаякз.

Харків, 17 січня 1029 р.

Заот. Народнього Ком к 
Освіти У

тюстмо этого памшчика ї 
УОСР про т меры, веоО Ш'ЛііМме ода ®о

4. Поручить УефЗВнсдояу Комитету Охра
ны памятников культуры и Совнаедмешу 
ЙКЇЇ надать популярную брошюру с описа
нием этого памятника н об'яопением значе
ния охраны его.

5. Поручить местный органам ЯШ {Бер
дичевской инспектуре народного просвеще
ния и Бердичевскому окружному шрт) ие
рее местные органы ІІаркомвнудел УССР 
принять меры к сохранению памятника ре
лигиозным обществом, если таковому будет 
передано в пользование указанное в ст. 1 
настоящего постановления здание, включив
ши в договор с обществом соотнетствующне 
пункты о порядке пользования л охраны па
мятника.

Полоцький.

Харьков, 17 января 1929 г.

Зам. Народного Важное 
еяцения У Полоцкий.

ПОСТАНОВА СЕКРЕТАРІ ЯТУ ВУЦВК'у 
НАРКОМЮСТУ УСРР.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ВУЦИК’а 
И НАРКОМЮСТА УССР.

15. Про прикладення нотаріальної устави 
народами судами та райвиконкомами.

• 1. Народні суди та райвиконкоми при ви
копуванні нотаріальних чинностей керуймо

ся нотаріальною уставею (Зо. Уз. УОРР 
1928 р. У» 20, арт. 183), таксою й прави

лами оплати нотаріяльнм чігаїностей та тех
нично! роботи (Зо. Уз.ч УСРР 1928 р.,. від. 
П, № 24, арг. 141) і «вотарішьноючеотрук- 
піею» (36. іУо. УОРР 1928 р., Аі 23, арт. 
138).

2. Щодо нотаріальної інотруща, то на- 
роні суди та райвиконкоми повинні керува
тися без змін такими артикулами: 22, 24— 
27 включно, 29—46 включно, 48,50,142— 
156 тол., 198—202 вкл., 203, 204 та 211.

3. Артикулами 17, «23 і 47 інструкції слід 
керуватися в такими змінами:

Арт. 17. Видатки, яв’жані з вииианвям 
нотаріальних чинностей, народні суди та рай- 
юйюнкогн одержують в місцевих коопте за 
киптаримогн, то їх складають оиругою 
суди;

15. О применении нотариального положения' 
народньми судами и райисполкомами.

1. Народные суды в райисполкомы при 
кйншении нотариальных действий руковод
ствуются нотариальным положением (36. 
Уз. УСРР 1928 г., Уг 20, ст. 183), таксою 
и правилами оплаты нотариальных действий 
и технической работы (Зб. Уз. УСРР 1928 г. 
отд. її, Лі 24, ст. 141) я нотариальной ин
струкцией <36. Уз. УСРР 1928 г. от. И, 
Л*2 23, от. 138).

2. В отношения нотариальной инструкция 
народные суды и райисп олкомы должны руко, 
водствоваться без изменений следующими: 
статьями: 22,. 24—27 включительно, 29— 
46 аиючитешю, 48, 50, 142—156 вклю
чительно, 198—202 ішинштелию, 203, 204 
и 211.

3. Статьями 17, 23 я 47 инструкция 
нужно руководствоваться со следующими из
менениями:

От. 17. Расходы, связанные с выполнением 
нотариальных действий, народные суды ж 
.райисполкомы получают «з местных средств 
по сметам, составляемым оироудами;
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Арт. 23 'Вс-тажшлгі звітні статистичні 
відомості про атотаршьні чяшостс склада
ють народні суди та райвиконкоми щорічно 
за формою 8 з тим, що окремих вотчинне- 
ггай пе класифікується, а у відомості пока
чається липо загальну їхппо кількість та 
одержані оплати;

Арт. 47. З усіма без випятку пнтавиямп 
що до нотаріальної діяльносте народні суди 
й райвиконкоми звертаються виключає до 
округових судів.

4. Коли народні судді відводу ют ь округові 
суди, то вони мають брати з собою книгу 
«Загаяыгай ірееотр нотчишгостой та оплат», 
щоб її перевірив інструктор окреуду, а так 
само, щоб 'з'ясувати усі питания, які вини
кають у зв'язку з виконувашим нотаріяль- 
них чинностей.

5. Народні суди та райвикопкоми повипиі 
«?ти книгу «Загальний реїтр вотчинное'’? .і 
і оплат» з алфабетам <форма 1—додаток до 
нотаріальної інструкції), що ш ведеться за 
правилами, виаладвнимв в арт. 52 Потарі- 
ялпої інструкції.

•6. Крім того народні суди та райвиконко
ми повипиі мати:

1) наряд перших примірників нотаріально 
засвідчених правоти пів, куди додається й 
копії поданих документів (коли в тоді у є 
потреба);

2) парад для зберігання провідних наказів 
та звітносте що до погаріяту з копіями ви
правдних документів та іншими матеріа
лами, стосовними до звітносте, й все інше 
листування в нотаріальних справах.

7. Народніх судів та райвиконкомів поста
чають книгами відповідні округові суди й (во
ші повинні передбачити цей видаток у своїх 
кошторисах по нотаріату за місцевим бюд
жетом.

Книгу заводиться ва цілий рік і ведеть
ся з 1 січня до 31 грудня. Невикористані 
повністю книга в біжучому році можна про
довжувати і в наступному році, з тим, про
те, що нумерацію записів в кинзі прова
диться окремо на кожішй рік.

8. Книгу «Загальний реєстр потчинпостей 
і оплат» повипен пронумерувати, прошнуру
вати та підписати старший секретар округо- 
вого «уду за належаюю сургучною печат
кою.

От. 23. Установленные отчетные стати- 
сшзесняе ведомости о яотариаллшх дей
ствиях составляются народными оудаага в 
райвеполкомами ежегодно по форме 8, при 
чем отдельные ноідействия но классифици
руются и в ведомости угадывается лишь об
щее количество действий и взысканные сбо
ры;

От. 47. Со всеми без исключения вопро
сами, связанными с потариальной деятель
ностью, народные суды и райисполкомы 
обращаются исключительно в окружные 
суды.

4. При посещении окружных судов, на
родные судьи должны брать с собой Книгу 
«Общий реестр потдействий и сборов» доя 
проверни ее инструктором окре уд а и также 
для выяснения всех возникающих, в связи 
с исполненном нотариальных действий, воп-

5. Народные суды и райисполкомы долж
ны иметь книгу «Общий реестр нотдействлй 
и сбиров» и алфавит к нему (форма 1 — 
дополнение к нотариальной 'Инструкции), ко
торая ведется но изложенным в ст. 52 Но
тариальной инструкции правилам.

6. Кроме того, народные суды и райиспол
комы должны иметь:

1) парад первых экземпляров нотариаль
но удостоверенных сделок, куда приобщают
ся и кошт представляемых документов (в 
случав надобности в том);

2) паряд для храпения руководящих 
распоряжений и отчетности по нотариату с 
копиями оправдательных документов и дру
гих материалов, относящихся к отчетности 
и вся остальная переписка по нотариату.

7. Народные суды и райисполкомы снаб
жаются «питами непосредственно соответ
ствующими онреудами, которые должны пре
дусмотреть этот 'расход в своих сметах по 
нотариату по местному бюджету.
' Книга заводится на целый под и ведется 
с 1 января по 31 декабря. Книги, не исполь
зованные полностью в текущем году, можно 
продолжать и на следующий год, при чем 
однако нумерация записей в книге произво
дится отдельно па каждый под.

8. Книга «Общий реестр шщействнй и 
сборов» должна быть пронумерована, прош
нурована и подписала старшим секретарем 
окружного суда с приложением надлежащей 
сургучной печати.
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9. Закінчені книги зберігається протягом 
5 ромів, а потім того по списку їх здається 
за загальних правил до округового архіву. 

Харків, 14 лютого 1929 р.
Секретар Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету М. Василенко.

Народній Комісар Юстиції УСРР 
<аа Генеральний Прокурор Республіки

В. Пораймо.

ПОСТАНОВА СЕКРЕТАРІЯТУ ВУЦВК'у, НАР- 
КОМЮСТУ Й НАКОМФІНУ УСРР.

16. Яро стягнення та облік присуджених 
державі сум.

І.
1. В^ні на користь держави постанови, 

строки, супові накази то що про накладання 
штрафів, про справляння судових оплат і 
судових витрат на провадження цивільних 
і кримінальних оправ—судові органи новин- 
«і, найіізнінг в семиденний реченець, відко
ли ті вироки набудуть правної сили (або 
«дохли одержано справу з касаційної ін- 
стаягції, колл игрока оскаржено)—звернути 
до викопшшя порядком, що його встановлю
ється цією постановою.

2. Коли стягнення треба виконати через 
сільраду, виконавчого листа надсилається 
до відповідної сільради, а копію його—до 
райвиконкому.

3. Коли стягнення треба викопати через 
інші виконавчі органи, то виконавчого листа 
треба шісилатп до відповідного органу, а 
копію—до окрфшвідділу ТЙЄЇ округи, що на 
її терігорії має осідок суд, що ухвалив ви
рока.

4. Окрфінвідгіл й райвиконком повинні за
водити відповідні наряди для схову швй 
виконавчих листів. •

5. Одержанії ги 'виконавчого листа, зазначе
ні органи найнізіаш через 14 днів по одер
жанні розпочинають шгаеиня, а закіпчив- 
іігн його, надсилають виконавчого листа з 
нотаткою про зроблені стягнення до райви
конкому, коли стягала сільрада, та до окр- 
фінваділу, коли стягали інші органи.

6. Окрфінвідділ і райвиконком на підста
ві віх виконавчих листів роблять «в копіях, 
що с ж їх нараді, належні нотатки про стаг-

9. Законченные книги сокращаются в те
чение 5 лет после чего по описи сдаются 
по общим правилам в окружной архив.

Харьков, 14 февраля 1929 г.
Секретарь Всеуираташжого Центра лівого 

Исполнительного Комитета М. Василенко. 
Народный Комиссар Юстиции УССР 

я Генеральный Прокурор Республики
В. Поранив.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ВУЦИК.
НАРКОМЮСТА И НАРКОМФИНА УССР.

16. О взыскании и учете присужденных & 
пользу государства сумм.

I-
1. Вынесенные в пользу государства по

становления, решения, судебные приказы 
н т. п. о 'наложения штрафов, взысканий су
дебных пошлин и судебных расходов по 
производству гражданских и уголовных дел, 
судебные органы не позже, как в семиднев
ный срок со дня вступления решения в за
конную силу (или со дня получении дела от 
Кассационной инстанции, коща решение об
жаловано)—должны обратить к исполнению 
в порядке, устанавливаемом этим постанов
лением.

2. Коща взыскапио надлежит произвеога 
через сельсовет, исполнительный їмо? на
правляется в подлежащий сельсовет, а ко
пня его в райисполком.

3. Когда взыскание надлежит произвести 
через другие исполнительные органы, испол
нительный ілгст направляется соответствуто- 
щеиу органу, а копия—оврфпнощелу того 
округа, на территории которого находится 
О УД, 1ВЫПООШНЙ решение.

4. Окрфшютдел и райисполком должны за
водить соответствующие парады дли хране
ния .копий исполнительных листов. *

'5. Получивши исшлпнтельогай лист, ука
занные органы не позже 14 дней по полу
чении, приступают ко воьгошшю, а «кичав- 
ши его, направляют исполнительный л нот с 
отметкой о произведена!ых взысканиях рай
исполкому в тех случаях, когда взыскание 
производилось сельсоветом, и окрфипотделу, 
коща взыскание производилось другими ар
галами.

6. Оарфмютаол я райисполком ва оото- 
вапшя этих иопашительных листав делают

в копиях, наход* я в их агарядв, накле

ва
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неття зазначених в них сум і наглядають 
ча ігагшш шгашаитіям та внесенням сум до 
касових органів Нарком фіну або до каси 
райвиконкому.

У в а г а .  Коли виконання закінчено, 
ок райвідділ, раЯвшяжк^ (кому слід) по
вертають виконавчого листа до суду, що 
ухвалив вирока.
7. Коли вжито всіх належних заходів до 

виконання, та но виявлено у довжшіка май
на па задоволення стягнення, виконавчі ор
гани складають про те акта, зазначивши в 
ньому майновий стан довжнпка і ті підста
ви, що лов; лить брак у довжшпса майна ай: 

' прибутків.

Цього акта 'надсилається до окрфінвідділу 
чи райвиконкому, до кого слід, а коли ви
конання провадилося про стягаггая штрафу, 
накладеного від суду за відповідними арти
кулами КПК, надсилається до суду, що ухва
лив вирока чи постапову.

Одержавши такого акта, окрфіпвідхіл й 
райвиконком в межах наданих їм прав та 
стосовно до порядку, що його передбачає 
«Положення про браппя податків» (36. Зак. 
СРСР 1926 р., Ж 70, арт. 518 і 1928 р., 
Ж 2, арт. 10) продовжують реченець ви
плати, або зносять присуджену суму, а суд 
або 'видає постанову про відкладення штрафу 
реченцем до 2 років, стосовно до арт. 388 
КПК і тоді виконавчий орган продовжує 
никонавчі чинності за постановою суду, або 
видає постанову про цілковите припинення 
чинпости виконавця що до стягання штра
фу і оправу закривається, про що суд по
відомляє окрфінвщіл чи райвиконком, кого 
слід.

8. Райвиконком за формою звітносте 
окладного рахйвпллдіза (ф. 10) водо облік 
«присуджених сум та сум, стягнених і зне
сених й щомісяця подає відомості про пих 
до акрфіпвідрлу.

9. Окрфіпводід веде такий самий облік за 
тими листами, що у нього є, а так само 
здійснює централізований облік по всій ок
рузі та загально наглядає за виконанням ці
єї постанови па території округи.

жаяцие отметан о взыскании указанных в 
них суш н наблюдают за шввременяым 
ветшанием и внесением сумм в кассовые 
органы Наркомфива или о кассы райиспол
кома.

П р и м е ч а н и е .  Конца исполнение за
кончено, окрфняотаел, райисполком (по 
принадлежности) возвращают исшита- 
тельный лист суду, вынесшему решение.
7. Когда к пополнению приняты все над

лежащие меры и не оказалось у должника 
имущества для удовлетворения взыскания, 
исполнительные органы составляют об этом 
акт, указывая в я ем имущественное поло
жение должника н основания, доказывающие 
отсутствие у должника имущества или до
хода.

Этот акт направляется окрфишщелу иди 
райисполкомам по принадлежности, а когда 
Исполнение производилось о взыскании 
штрафа, наложенного супом согласно со
ответствующим ст. ст. УИК, направляется 
суду, вынесшему решение идя постановле
ние.

По получения такого акта окрфин.щел и 
райисполком, в предела? предоставленных 
им прав и применительно к порядку, преду
смотренному «Положением о взимании на
логов» (Сюбр. Зак. ССОР 1925 г. Ж 70, 
ст. 518 и 1928 г. Ж 2, ст. 10) удлиняют 
орж уплаты или снимают присужденную 
сумму, а суд либо выносит постановление 
об отсрочке уплаты штрафа стоком до 2-х 
лет, применительно к ст. 388 УПК и тяца 
пополнительный орган продолжает исполни
тельные действия согласно постановлению 
суда, или постановляет сб окончательном 
прекращении действия исполнителя относи
тельно взыскания штрафа и дело производ
ством прекращается, о чем суд уведомляет 
окрфипотдел или райисполком по принад
лежности.

8. Райисполком по форме отчетности ок
ладного счетоводства <ф. 10) ведет учет при
сужденных сумм, сумм, взысканных я сня
тых и ежемесячно представляет сведения о 
них ® онрфинощм.

9. Окрфштотаед ведет точно такой жо 
учет по тем листам, которые находятся у не
го, а также осуществляет централизован
ный учет по всему округу и общий надзор за 
исполнением .пахстоіицето постановления па 
территории округа.

94



Арт. 16-17 .V? 4 Ст. 16-17

II.
10. З агояни ф<л лостаямі касупил 

інструкцію НКЮ та НЕФ УСРР * 3 з 23 
черева 1925 ір. «Про взгляд за стяганням 
■гтрафів, яакладввях у судовому порядкові, 
а також за виконання* судових присудів, 
укладених ва користь установ, що е па дер
жавному бюджеті» (Бюл. НКЮ УСРР 1925 р. 
Л 40).

Харків, 18 лютого 1929 р.
(воротар Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету М. Василенко. 

Народній Комісар Юстнпії УСРР та 
•Генеральный Прокурор Республіки 
* В. Порайко

Заст. Народнього Комісара
Фінавсів УСРР Арсен.

Оголошено • .Вістях ВУЦВК- 8 берези» 
1929 р., № 56.

ПОСТАНОВА НАРКОМЮСТУ УСРР..
17. Про віялові дальність за торгівлю хлібним 
вмиом і спиртовими напоями без належного 
«тенту й ламаючи гравила про торгівлю.

Підстава: І) п. ,д“ арт. 9 положення 
про НКЮ УСРР (36. 
Уз. УСРР 1924 р., М 50, 
'арт. 305);

2) п. арт. 72 Адмін. 
Код. УСРР (36. Уз. УСРР 
1927р., №63-65, арт. 240)

3) арт. 130 КК УСРР (36. 
Уз. УСРР1927р., № 26-27, 
арт. 132);

4) арт. арт. 5, 6, 9 і 10 по
станови ЦБК та РНК 
СРСР з 21 жовтня 1925 /. 
ЛПро порядок накладан
ня грошових кар за по
рушення постанов про 
акцизи та особливий па- 
тентовий збір за право 
торгівлі напоями та тю
тюновими виробами" (36. 
Зак. СРСР 1925 р., 
№ 75, арт. 564; 1928 р., 
М 19, арт. 158).

Щоб встановити одзомавітну практику в 
бзроіьбі з торгівлею хлібини вином а опир- 

таяпп! запоями без належного патенту і з 
ламання правмл про торгівлю. Народній Ко- 

Юстиції УСРР по Відділу Змово-

И
10. С жцанивм настоящего постановления 

отметается инструкция НКЮ н НКФ УССР 
Л 3 от 23 июня 1925 г. «По наблюдению за 
взысканием штрафов, налагаемых в судеб
ном порядке, а равно за истшееюяем судеб
ных ранений, тюсталоыеганых в пользу 'уч
реждений, состоящих та государственном 
бюджете» (Бад. НКЮ УССР 1925 г., Хз 40).

Харьков, 18 февраля 1929 г.
Секретарь Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета М. Василенко. 
Народный Комиссар Юстиции УССР 

и Генеральный Прокурор Республики
В. Порайко.

Зам. Народного Комиссара
Финансов УССР Арсон.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК* 8 марта
1929 г.. № 56.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМЮСТА УССР.
17. Об ответственности за торговлю хлебным 
вмнем и спиртными напитками без ооотмет- 
стиукицегв патента и с нарушением правил 

о торговле.
Основание: 1) п. яди ст. 9 положения 

о НКЮ УССР (С. У. 
УССР 1924 г., № 50. 
ст. 305);

2) п. „ни ст. 72 Админ. Код. 
УССР (36. Уз. УСРР 
1927г..№63-65, ст. 240)1

3) ст. 130 Угол. Код. УССР 
(36. Уз. УСРР 1927 г., 
№ 26-27, ст. 132);

4) стхт. 5, 6, 9 и 10 по
становления ЦИК и 
СНК СССР от 21 ок
тября 1925 г. .О по
рядке наложения взы
сканий за нарушение по
становлений об акцизах 
и особом патентном 
сборе за право торговли 
спиртными напитками 
и табачными изделия
ми“ (Сбр. Зак. СССР 
1925 г., № 75, ст. 564; 
1928 г., № 19, ст. 158).

В далях установления однообразной пре
тим в борьбе с торговлею хлебным айном 
і созртвымн налнгпеамя бес соответствую
щего патента и с нарушенном правил о тор
говле. Народный Комиссариат Юстиции
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давчнх Проектів та Води 
станови п о я с н и т и :

Законів -гю-

1. Продаж хлібного вина та іншії стар
тових ігаїюїв, хапаючі встановлені правіла 
торгівлі, в тому числі 8 продаж їх без па
тенту, моли це праволомство відбулося 
вперше, становить склад маловажних пра- 
воломств, що його передбачено п. «я» арг. 72 
Адмін. Код. УСРР і арг. арт. 5, 6 і 9 зга
даної вгорі постанови ЦВК і РМ ОРСР 
з 21 жовтня 1925 рок£,

2. За зазначені вгорі маловажні правоюм- 
ства заходів адміністративного впливу вжи
вають:

1) Наркомвпусправ АМОРР, адаінвщш 
окрвлконкомів і адмішстративпо-міїіційпі 
відділи райвиконкомів—за зламано я за
гальних правил торгівлі спиртовими напоями 
і эа торгівлю хлібним вином та іншими 
спиртовими напоями без належного .патенту, 
коли цю торгівлю провадиться поза торго
вельними закладами;

2) відповідні фінансові органи—за торгів
лю хлібним вилом та і н ш и м и  спиртовими на
поями із торговельних закладів без належ
ного окремого (акцизного) патенту.

З? Б тому разі, коли продаж хлібного ви
на та інших спиртових напоїв без належ
ного патенту провадиться пе вперше, то за
значене праволомство, навіть коля б воно 
й було сполучене зі зла манн я-м правил про 
торгівлю, становить склад злочину, перед
баченого в арт. 130 Крим. Код. УСРР, і за
ходи соціальної оборопп за цим артикулом 
застосовується виключно за постаповою су- 
д^у Застосування кримінальної відиовідаль- 
еости за арг. 130 КК УСРР виключає вжи
вання за цих випадків заходів адміністра
тивного впливу, як за п. <п> арт. 72 Адмін. 
Код. УСРР. так і за арт. арт. 5, 6 і 9 по
станови ЦВК і РНК СРСР з 21 жовтня 
1925 р.
Харків, 21 «лютого 1929 р.

Народній Комісар Юстиції УСРР та 
Генеральний Прокурор

Республіки В. Лорайко.
Заст. Заїв. Відділу Законодавчих Проектів
та Кодифікації Законів М. Торчинський. 

Оголошено в .Вістях ВУЦВК" 3 березня 
1920 р.. № 62.

УООР во Отделу Законодательных Предполо
жений н Кодифікації Законов постановил 
р а з ’  я  с и я т ь :

1. Продажа хлебного вина и яругах спирт
ных напитков с нарушением установленных 
правил о торговле, в том числе в продажа <их 
без патента, если нарушение совершено в 
первый раз, создает состав маловажных 
правонарушений, предусмотренных п. «н» 
ст. 72 Адм. Код. УССР и ст. ст. 5, 6 я 9 
вышеуказанного постановления ЦИК и (Ж 
ССОР от 21 октября 1925 года.

2. За указанные выше маловалаиые пра
вонарушения меры адмжжстратитаого воз
действия применяют: ,

1) Наркшшцад АМССР, ашшщехы 
окрисполкомов я адмипистративно-міілицев- 
скно отделения райисполкомов—за наруше
ние общих правил торговли спиртными на
питками и за торговлю хлебным вином и 
другими спиртными напитками без соответ
ствующего патента, если эта торговля про
изводится впе торговых заведений;

2) соответствующие финансовые органы 
—за торговлю хлебным вином и другими 
спиртными налитками из торговых заведе
ний без соответствующего особого (акциз
ного) патента.

3. В том случае, если продажа хлебного 
вина п других спиртных налитков без со
ответствующего патента производится не в 
первый раз, то указанное правонарушение, 
хотя бы оно и было соединено с наруше
нием правил о торговле, создает состав пре
ступления, предусмотренного ст. 130 Угол. 
Код. УССР, и меры социальной защиты по 
этой статье применяются исключительно по 
постановлению суда. Применение уголовной 
ответственности по ст. 130 УК УОСР исклю
чает применение в этих случаях мер адми
нистративного воздействия как по п. «н* 
ст. 72 Админ. Код. УССР, так и по ст. ст. 
5, 6 к 9 постановления ЦИК и СНК СССР 
от 21 октября 1925 г.
Харьков, 21 февріля 1929 г.

Народный Комиссар Юстиции УССР
п Генеральный Прокурор

Республики В. Пор айн о.
Зам. Зав. Ощелом Законодательных 

Предположений и Кодификации 
Законов М. Торчинашн. 

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК' 3 марта 
1929 г.. № 52.

Укрголовліт № 243. Держтрест „Харполіграф.. Друга друкарня ім. В. Блакитного. Ні 3189-9250



Пролетарі всіх країн, єднайтеся! V

ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ т а  РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ
О Ф 1 Ц І Й Н Е  В  И Д А Н Н Я

НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ
V ^ ---------------------------------------- - ------

ВІДДІЛ ДРУГИЙ п---------т^;— ■ * * *

З М І С Т С О Д Е Р Ж А Н И Е
Постанова Наркомосвіти, Наркомюсту, 

Наркомздоров'я та Наркомвнусправ 
УСРР.

Постановление Наркоми роса, Нарком- 
юста, Н а р к о м з д р а в а Н а р к о м в н у д е л

(25 лютого 1929 р.) (25 февраля 1929 г.).
1 8 . Інструкція округовим комісіям в справах 

недолітків.
18. Инструкция окружным комисстм по делам 

о несовершеннолетних.

ПОСТАНОВА НАРКОМОСВІТИ, НАРКОМ
ЮСТУ, НАРКОМЗДОРОВ’Я ТА НАРКОМВНУ- 

СПРАВ УСРР.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРКОМПРОСА, НАРКОМОСТА, НАРКОМ

ЗДРАВА И НАРКОМВНУДЕЛ УССР.

18. Інструкція округовим комісіям в справах 
недолітків.

18. Инструкция окружным комиссиям по де
лам о несовершеннолетних.

Підстава: постанова ВУЦВК'у' та 
РНК У С Р Р  з 14-го березня 
1928 року яПро зміну та допов
нення відділу шостого розділу 4 
частини другої книги другої Кодексу 
Законів про Народню Освіту УСРР 
(36. Уз. УСРР 1928 р. Л 5  5, арт. 60).

Основание: постановление В У ЦИК1 а 
и СНК УССР от 14 марта 1928 г. 
яОб изменении и дополнении раздела 
шестого главы 4 части второй книги 
второй Кодекса Законов о Народном 
Просвещении УССР (36. Уз. УСРР 

1928 г., М 5, ст. 60).

Р о з д і л  І . Г л а в а  I .

Компетенція округом? комісії в  справах не* 
долітків.

Компетенция окружной комиссии по делам 0 
несовершеннолетних.

І .  Для розгляду справ дро недолітніх пра- 
волоащів шлім до 16 років включно та для 
нагляду за діяльдвстю райоаових ксміс&а в 
слравах недоліпда, « округовнх центрах 
організується округові комісії ® справах не
доливів.

1. Для рассмотрения дел о несовершенно
летних правонарушителях в воарасте до 16 
лет включительно, а также для надзора за 
деятельностью ірайонпьіх комвоснй по де
лам Я<Ж09ЄрШСН1ЮЛвТНКХ в окружных Ц«ГГ- 
рах орган нвуются окружные 'комиссии по де
лам несовершеннолетних.

.  с  V  *  —  .  .  . Г 4 ■
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2. До компетенції «кругової комісії в спра
вах недолітків належить:

1) розв'язувати, як перша інстанція, 
справи про недолітніх праволомців віком до 
16 років включно, затриманих па території 
округового центру (арт. 276і Кодексу За
котів про Народпю Освіту УСРР,—36. Ув. 
УСРР 1928 р., .\2 5, арт/60), винувачених
в учиненні праволомств, ламашгі обов’язко
вих постанов та в учиненні праволомств, 
передбачених арт. 72 Адміністративного Ко
дексу УСРР.

У в а г а .  Всі цивільні позови, що ви
никають з цих справ, не підлягають

компетенції округової комісії й їх розвя-
эують загальним чином судові установи;

2) розглядати порядком нагляду, а так са
мо за скаргами та протестами, ті справи, іцо 
їх розвязали районові комісії;

3) наглядати за діяльністю районових ко
місій в справах подолітків, інструктувати їх 
га здійснювати право відводу голів і членів 
цих комісій;

4) запобігати праволомегвам недолітків 
в окрузі, коли є достатні загрозливі дані:

5) подавати дітям правку допомогу в окру- 
говому центрі в усіх питаниях права та до
рослим у питаннях права, дотнчпого дітей, 
і боронити інтереси недолітків в судових та 
адміністративних установах, організуючи, за 
погодженням з президією колегії оборонців, 
спеціяльт юридичні консультації при самій 
окртговій комісії.

Р о з д і л  П.
Склад округової комісії в справах недоліт

ків.
3. (кругова комісія в справах недолітків 

(окркомнод) складається з голови й двох 
членів.

4. Голову округової комісії прязпачає 
окру'гова інспектура иародпьої освіти з чис
ла педагогів. За своїм службовим: станом го
лова «фугової комісії в інспектор оврінспек- 
тури. За члепів комісії є: член округового су
ду—з призначошшя голови округового суду 
та лікар—в призначення округової інспек
тури охоіропи здоров’я.

2. К ксошстепцни окружной комиссия по 
додам (нвсовершоинаїетнні отноевтея:

1) рассмотрение, в качестве первой ин
станции, дел несовершеннолетних правона
рушителей в возрасте до 16-ти лет включи
тельно, задержанных на территории окруж
ного центра (ст. 276х Кодекса Законов о на
родном просвещении УССР,—36. Уз. УСРР 
1928 г., Ха 5, ст. 60), обвиняемых в совер
шении правонарушений а в нарушении обя
зательных постановлений, а также в совер
шении правонарушений, предусмотренных 
ст. 72 Административного Кодекса УССР.

П р и м е ч а п и е. Все гражданские 
иски, вытекающие из этих дел, не подле
жат компетенции окружной комиссии и 
разрешаются в общем порядке судебными 
учреждениями;
2) рассмотрение н порядке надзора, а 

также по жалобам и протестам дел. раз
решенных районными комиссиями;

3) надзор за деятельностью районных 
комиссий по делам о несовершеннолетних, 
инструктирование их и осуществление пра
ва отвода председателей и членов этих ко
миссий;

4) предупреждение правонарушений не
совершеннолетних в округе при наличии до
статочных угрожающих данных;

5) оказание юридической помощи в 
окружном центре детям по всем вопросам 
права п взрослым по вопросам права, отно
сящегося к детям, и защита интересов не
совершеннолетних в судебных и админи
стративных учреждениях, устанавливая по 
соглашению^ президиумом коллегия защит
ников опеппальные юридические консульта
ции при самой окружной комиссии.

Г л а в а  П.
Состав окружной комиссии по делам о не- 

. совершеннолетних.
3. Окружная комиссия по делам о несо

вершеннолетних (окрвомнес) состоит и* 
председателя п двух членов.

4. Председатель окружной комиссии наз
начается окружной инспектурой народного 
просвещения из педагогов. Но своему слу
жебному положению председатель окружной 
комиссии—инспектор окрннспектуры. Чи
нами комиссии являются: член окружного 
суда по назначению председателя окружно
го суда л врач, назначаемый сиружпсй 
кненоктурой здравоохранения.
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У в а га 1. В місцевостях, де окрутавий 
суд е не в округошу центрі, округові^ 
<7* може призначати за свого представ
ника в округову комісію в справах недо
літків одного з народніх судив.

У в а г а  2. Інспектура наросвіти, при- 
яначаюи голову округової комісії, прн- 
зпл-пе яа випадок його відсутности його 
пастушка з інспекторів соцвнху.

У в а г а  3. Всеукраїнська Комісія в 
справах педожтків (ВКОЙ) має право від
ставляти і голову комісії і членів її.

5. При округовій комісії е обслідувачі-ін- 
структори, що їх призначає голова округо
вої комісії, в числі відповідно до штатів, та 
ще цоброхітні обслідувачі, що їх виділяють 
партійні, комсомольські, професійні й гро
мадські організації та затверджує охругова

КОЖСИ.

Всі обслідувачі, якщо їх є не менше трьох, 
складають колегію обслідувачів. На чолі ко
легії обслідувачів є голова колегії, що його 
призначає голова округової комісії з числа 
іигатпях обслідувачів-іиструвторів.

6. При округовій комісії е секретар і 
технічні |Юбіпипш відповідно до штатів. Се
кретарі й технічних ч робітників, призначає 
голова округової комісії.

• •
Р о з д і л  Ш.

Як порушувати справи в округовій комісії 
в справах недолітків.

7. Оправи в округовій комісії порушуєть
ся на підставі: 4

1) заяв окремих громадяп, організацій та 
об'єднань;

2) заяв самих недолггевв;
3) матеріалів органів дізнання, слідства 

ті сулу;
4) поптюмлепь урядових установ та уря

довців;
5) пропозицій прокуратури:
6) іяціятнки самої комісії.
8. Заяви громадян можуть бути усні іі 

ннсдт. Усні заяви громадян або недолітні 
обслідувач-інструкгор або голова округової 
комісії чн його заступник заводить до про
токолу. Протокола повинні підписати й яода-

П р и м е ч а н и е  1. В уместностях, ще 
окружной суд находится не в окружном 
центре, окружной суд может назначить 
в качестве своего представителя в окруж
ную комиссию по делам о несовершенно
летних одного из народных судей.

П р и м е ч а н и е  2. Инспектура наро- 
браза, назначая председателя окружной 
комиссии, назначает на случай его отсут
ствия л его заместителя из инспекторов 
соцвоса.

П р и м е ч а н и е  3. Всеукраинекая Ко
миссия по делам о несовершеннолетних 
(ВКОН) имеет право отвода как председа
теля комиссии, так и членов ее.
5. При окружной комиссии состоят об

следователи дигструкторы в числе, установ
ленном штатами, назначаемые председате
лем скружпой комиссии, и добровольные об
следователи, выделяемые партийными, ком
сомольскими, профессиональными и обще
ственными организациями, утверждаемые 
окружной комиссией.

Все обследователи, если их не меньше 
трех, составляют коллегию обследователей. 
Во главе коллегии обследователей стоит 
председатель коллегии, назначаемый предсе
дателем окружной комиссии из числа штат
ных обследоват елей -шветрухторов.

6. при окружной комиссии состоит сек-
Сь и технические работники по штату.

гаря и технических работников назна
чает председатель окружной комиссии.

Г л а в а  III.
Порядок возбуждения дел в окружной комис

сии по делам несовершеннолетних.
7. Дела в окружной комиссии возбуж

даются на основании:
1) заявлений отдельных граждан, органи

заций и об'еднненнй;
2) заявлений самих несовершеннолетних;
3) материалов органов дознания, след

ствия и суда;
4) уведомлений правительственных уч

реждений и должностных лиц;
5) предложений прокуратуры;
6) инициативы самой комиссии.
8. Заявления граждан моїтг быть как 

устные, так я письменные. Устные заявле
ния граждан или несовершеннолетних за
писываются обследовател ем -нпстру .втором 
или председателем окружной комиссии или*
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вещ, зазви й та особа, що писала прото
кола. Коли заявиш аюпнеьиепігнй, п|)о до 
позначається в протоколі.

9. Питання про порушення справи за її. 
1, 2 та 4 арт. 7 ції інструкції розвязує 
голова округової комісії, а в разі його від
сутності—заступник його.

10. Якщо голова округової комісії, а в 
разі його відсутності заступник його, визнає 
заяву за достать угрунтовану, та ще за всіх 
випадаю, зазначених у ігупктах З, 5 та 0 
арт. 7, канцелярія заводити справу', відмі
чаючи її в настольному алфабеті-реєстрі ко
місії.

11. Якщо заява що до факту праволомства 
с безпідставна і вживати заходів моднчно- 
аедагопічиюго впливу по треба, або відразу 
ж видна недоцільність дальшого руху спра
ви, то голова або його заступник повертає 
заяву особі, що її подала, з мотивованою 
резолюцією П|Ю відмову.

Скаргу' на цю постанову про відмову роз
глядається в засіданні кохгкії.

Р о з дч л IV.
Справування в округовій комісії в справах 

недолітків.
А. Підготовленим справ до єлухаиия

12. Заяви окремих громадян, організацій 
та об’єднань (професійних, партійних, ра
дянських), повідомлення урядових установ 
і урядовців, заяви самих недолітків, мате
рія ли органів дізпаиия, слідства й суду, про
позиції прокуратури надходять до голови ко
місії, а в разі його відсутносте—по його за
ступника, що й дає їм дальший напрямок.

13. Якщо до округової комісії разом зі 
справою або заявою прибуває й недолітні іі 
праволомощ., то обслідувач-іпструвтор (або
голова комісії) робить йому перший опит, 
керуючися арт. арг. 129—130 розділу XVII 
цієї інструкції. Далі недолітнього приводом ця 
оглядає .шар, керуючись розділом XVI цієї 
інструкції, після чого обслідувач-інструктор 
або голова комісії чи його заступиш; при
значає захід запобіжного впливу.

его заместителем и П|кугокол. Протокол долж
ны подписать: лицо, сделавшее затаплыпк. 
и лицо, составлявшее протокол. В случае 
нсчірамотности заявителя об этом отмечается 
в протоколе,

9. Вопрос о возбуждении дела иа осно
вании пл. 1, 2 и 4 ст. 7 настоящей ин
струкции (]іа:«реіігад}т председатель окружной 
комиссии, а в случае его отсутствия ого за
меститель.

10. В случав признания председателей 
комиссии, а при его отсутствии его заме
стителем, заявления в достаточной мере 
обоснованным, аі іво всех случаях, указанных 
в пунктах 3, 5 та 6 ст. 7, канцелярия заво
дит дело, отмечая его в настольном алфа
вит-реестре комиссии.

И. Если сшввленіио но устанавливает 
факта правонарушения, а также очевидно, 
что применение мер медико-педагогического 
воздействия является излишним или даль
нейшее движение дела нецелесообразным, 
председатель или его заместитель возвра
щает заявление лицу, подавшем)' ого, с мо
тивированной резолюцией об отказе.

Жалоба на это постановление об отказе 
рассматривается в заседании комиссии.

Г л а в а  IV.
Делопроизводство в окружной комиссии по 

делам несовершеннолетних.
А. Подготовка дел к слушанию

і 2. Заявления отдельных граждан, орга
низаций и ободннений {профессиональных, 
партийных, советских), уведомления прави
тельственных учреждений и должностных 

• лиц, заявления самих лесовершенполотних, 
материалы органов дознания, следствия и су
да, предложения прокуратуры поступают к 
п|юдседатело комиссии, а в случав его отсут
ствия—к его заместителю, который н дает 
юс дальнейшее направление.

13. В том случае, когда в окружиую комис- 
сию вместе с делом тали заявлением посту
пает также я несовершеннолетний правона
рушитель, обследователь - инструктор (или 
председатель комиссия) делает ему первый 
опрос, руководствуясь ст. ст. 129—130 гла
вы XVII настоящей инструкции. Далее не
совершеннолетнего правонарушителя осмат
ривает врач, руководствуясь гл. XVI настоя
щей инструкция, после чего обследователь- 
инструктор или председатель КОМИССИИ НЛП 
его заместитель назначает меру адоваря- 
тсльпото воздействия.
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14. Заходами запобіжного впливу до пс-
додгаа є:

1) зобов'язаним про періодичну зівку до. 
комісії на відмітку;

2) відповідальний догляд батьків, опеку- 
* гін або інших осіб та установ;

3) надіслання до загальних дитячих уста
нов або до лікарні.

У в а г а .  До лікарні недолітка надси
лається обов'язково з п;ншач<чіші лікаря.

4) надісланая до колевсахзру;

5) (надіслання до реформагоріуму;
0) надіслання, коли нема реформаторіуму 

або кіщь в пьену, до БУ ГІР'у; за цього ви- 
тіадк-у—ліпне недолітків вад 14 років і на 
Ііечеінніь найбільш один місти».

15. Заход запобіжного впливу є початок 
іюдагогічпої роботп над 'недолітнім праїво- 
ломцем. Цей захід повинен відповідати 
дальшій педагогічній роботі з даним праїво- 
лоицем. Особа, ідо обирав недоліткові захід 
запобіжною 'впливу, повідана керуватися:

1) віком даного недолітка ;

2) його властивостям н;

3) іговаинкою недолітка в нмгіоії підчас 
приводу;

4) повторністю праволомства;
5) ратею подоляка а* самому праволом- 

стні (чи був ®ін за привідця, виконавця то
що);

6) відомостями, коди воші е, про родинні 
умовнії ;і то (почоїиія недолітнього хцхкволом 
ця;

7) результатом лікарського огляду.
16. Захід запобіжного впливу, що його об- 

сл/ду&іч-інструктор вважає за потрібно вжи
ти до недолітнього праволємця; затверджує 
голова окрутової комісії або, коли йоі'о нема, 
заступиш; йоп>, який, в разі потреби,' сам 
знайомиться з недолітком.

Захід запобіжного впливу надісланням до 
реф<$шторіу.»у або до БУЛР'у, лютні того, 
як обер.' його головні ісомгаї або його заступ- 
ш«, обов'язково т]іеб;і затвердити «а най
ближчому засіданні комісії яайлізіьіш за 
З дні.

14. Мерами нредваріггельного воздействия 
по отношоишо к цеедаешішіолотіївм у 
являются:

1) обязание периодической явкой в комис
сию для отметки; .

2) ответственный надзор родителей, опе
кунов или иных лиц и учреждений;

3) направление в общие детские учреж
дения или в Оолышцы.

П р и м е ч а в  л е. Направление несо
вершеннолетнего :в больницу обязательно

но назначению врача.
4) направление їв коллектор;
5) направленим) .в .реформаториум;
6) направление, если нет (реформаториу- 

ма нот пест ів нем,—в Донр; ів последнем 
случае—лишь носовершеїшолетіш-х от 14-ти 
лет и па срок не более одного 'месяца.

15. -Мера предварительного воздействия 
является началом педагогической работы 
над (несовершеннолетним правонарушите
лем. Эта (мера должна отвечать дальнейшей 
педагогической работе с данным дравонару- 
шнтелом. Поэтому лицо, нааначакодее иесо- 
вершошголстному меру предварительного 
воздействия, должно рупктдетвоваться:

1) возрастом данного несовериюннолет- 
него;

2) особенностями несовершеннолетнего;

3) поведепнем песовершешшетиего в 
комиссии во время привода;

4) ловторнОстью тграївоааруніеііня;
5) ролью (несовершеннолетнего в самом 

правонарушении (был-л к он зачинщиком, 
исполнителем и т. л.);

6) сведениями, если они имеются, о се
мейных условиях и окружающей среде не
совершеннолетнего;

7) результатом врачебного осмотра.
16. Мора 'предварительного воздействия, 

(которую обследователь-инструктор считает 
необходимым ЛрНМвННТЬ в отлошеппп не
совершеннолетнего нравопарушителн, утвер
ждается председателем комиссии или, за его 
отсутствием, заместителем ото, который, в 
случае необходимости, лично знакомится 
с несовершошюлетпим.

Мора предварительного воздействия в фер
мо направления в рефарматорнум для Допр, 
после назначения ее председателем комис- 
син или его заместителем, должна быть обя
зательно утверждена па ближайшем засе
дании комиссии не позднее 3-х дней.
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17. В разі неогени обслідувача-інструктора 
з гадовою комісії чи його заступником, вста* 
яовлюетьоя тимчасовий захід запобіжного 
впливу, що його обирає голова комісії чи 
його заступник, а дальше розв'язання цієї 
справи переноситься на найближче засідання 
комісії.

Коли обрання заходу запобіжного впливу 
о надто складне, то справу голова комісії або 
його заступник переносить на найближче за
сідання комісії, ітризпачаючи одночасно тим
часовий захід запобіжного впливу.

18. Всі заведені оправи йдуть до колегії 
обслідувачів, де їх розподіляє голова колегії 
між обслідувачами-інструкторамн. Колі: ко
легії обслідувачі нема, то оправи між ними 
розподіляє голова комісії.

19. Обслід у справах тпх педолітків. що до 
них заходом запобіжного впливу обрано наді
слання до колектору, робить або обсл ідувач - 
інструктор, або робітник колектору, або оби
два разом, з розсуду комісії.

20. Обслідувач-інструктор та.робітник ко
лектору провадять обслід за відповідними 
арт. арт. розділу XVII цієї інструкції. Коли 
частину обсліду треба розробити поза межа
ми округового центру, то це робить або від- 
погідпа районова комісія даної округи, або 
інша округова комісія, або з її призначенпя- 
відтговідпа районова комісія.

21. Лікарський обслід робить лікар комі
сії, або колектору відповідно до ■розділу XVI 
цієї інструкції.

22. Заживши обслід, обслідувач-іетрук- 
тор або робітник колектору складає доповід- 

• ну записку за схемою, що встановила ВКОП.

23. Обслідувачі -інструктор и (або робітни
ки колектору) закінчені обслідом справи пе
редають через голову колегії обслідувачів, де 
вона є, а де_колегії нема.—безпосередньо, го
лові комісії.

17. Яри разногласии обследователя-ин
структора н председателя ком весні ни его 
заместителя, устанавливается временная 
«ера предварительного воздействия, назва- 
чаемая председателем комиссия или его за
местителем, и дальнейшее решеиие этого во
проса переносится па ближайшее заседали>• 
комиссии.

При особой сложности вопроса, какую 
меру предварительного воздействия назна
чить, этот вопрос переносится председате
лем комиссии или его заместителем ла бли
жайшее заседапие комиссии, при чем пред
седателем комиссии ял и его заместителем 
устанавливается временная мера предвари
тельного ВОЗДОЙСТВІЯ.

18. Все дела, принятые к производству, 
поступают в коллегию обследователей, гд* 
председателем последней распределяются 
между обследователями - инструкторам и. Прт 
отсутствии коллегии обследователей, деля 
м°жду ними распределяются председателем 
комиссии.

19. Обследование по делам несовершенно- 
метних, в отношении которых мерою йред- 
-варительного воздействия назпачепо направ
ление в коллектор, производится или обсле
дователем - инструктором, или работником 
коллектора, или обоими совместно, по усмот
рению шмеяп.

20. Обследователь-инструктор и работник 
коллектора производят обследование, руко
водствуясь соответствующей ст. главы XVII 
настоящей инструкций. В случае надобности 
часть обследования произвести за границами 
окружного центра, оно производится или со
ответствующей районной комиссией данного 
округа, или другой окружной комиссией, или 
по ее назначению соответствующей район- 
пой комиссией.

21. Врачебное обследование производится 
врачом комиссии или коллектора согласи») 
главе XVI настоящей инструкции.

22. После окопчадля обследованы, обсле
дователь-инструктор или работник коллекто
ра составляет докладную записку по схеме, 
установленной ВКОН.

23. Законченные обследованием дела пе
редаются обследователями-ивструвторани или 
работниками коллектора через председателя 
коллегии, где она есть, или непосредственно, 
где коллегии нет, председателю комиссии.
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У в а г а .  Голова колегії обслідувачів - 
інструкторів веде одлік справам, що в в 
обслііувагів-івструкторів.

24. Голова округової комісії з власної іні
ціативи аОо на пропозицію члена комісії чи 
оболідувача-шструвтора встановлює розгляд 
оправи з викликом та визначає, кого саме 
слід викликати.

Б. Ровгяяд справ в округовій комісії в справах 
.недолітків

25. Обравши заходи запобіжного впливу та 
закінчивши обслід, справи розвязується в 
засіданні округової комісії.

На своїх засіданнях округова комісія роз- 
вязуе:

1) по суті оправи, що їх заводиться в ок- 
руговому центрі;

2) справи, що надходять за скаргами та 
вротестамн з райоиовнх комісій, а так само 
порядкам нагляду;

3) питання про припинення сирави;
4) питания про обрання заходу запобіж- 

вого витну згідно з арт. 17 цієї інструкції;

5) оітаяня про закриття сіфавн;
6) питання про притягнення до криміналь

ної едповдальности осіб, що без поважних 
вритая не прибули на виклик округової ко
місії (за арт. 279* Кодексу законів про па
родию освіту), а так само постановляє про 
їх прнпровід, якщо їх двічі вимикалося з по
передженням: .

7) періодично заслухує висновки про робо
ту районових комісій на підставі огляду 
трав, ию їх вимагає округова комісія від 
районпвпх комісій порядком нагляду, звітів 
районових комісій, актів їх обсяду тон(о;

8) принципові питання, що виникають у 
процесі роботи.

У п а г а 1, Висновок про роботу районо
ві комісій подає листовно голева комісії 
або його заступиш;.

У в а г а  2. Питання, зазначені в н. 8 
цього артикулу, рознизуються на поши
рених нарадах за участю голови або його 
заступника, членів комісії та штатних об
слідувачі в-інструкторів і доброхітних об- 
стілувачів.

П р и м е ч а н и е . '  Председатель колле
ги обследователей-инструкторов ведет 
учет дел, которые находятся у обследова- 
телей-инструкторов.
24. Председатель окружной комиссии по 

собственной инициативе или по предложе
нию члена комиссии или обследователя- 
ннструктора устанавливает рассмотрение 
дела с вызовом и определяет, кого именно 
надо вызвать.

Б. Рассмотрение дел окружной комиссией 
по дела* несовершеннолетних

25.' После назначения мер предваритель
ного воздействия и окончания обследования, 
дела разрешаются -в заседании окружной 
комиссии.

На своих заседаниях окружная комиссия 
розрошает:

1) по существу дела, возникающие в 
окружном центре;

2) дела, поступающие по жалобам и про
тестам из районных комиссий, а также в 
порядке надзора;

3) вопросы о приостановлении дола;
4) вопрос о назначении меры предвари

тельного воздействия согласно ст. 17 на
стоящей ипструкпип;

5) вопрос о прекращении дела;
6) вопрос о привлечении к уголовной от

ветственности лиц, не явившихся без ува
жительных причин по вызову комиссии (по 
ст. 279’ Кодекса Закоиов о пародном про
свещении), а также о приводе их в случае 
двукратного вызова их с предупреждением;

7) периодическое заслушивание заключе
ний о работе районных комиссий, на основа
нии осмотра дел, которые требует окружная 
комиссия от районных комиссий в порядке 
надзора, отчетов районных комиссий, актов 
обследования их и т. д.;

8) принципиальные вопросы, которые 
возникают в процессе работы.

П р и м е ч а н и е  1. Заключение о ра
боте районпых комиссий делает в пись
менном видо председатель комиссии или 
его заместитель.

П р и м е ч а н и е  2. Вопросы, указан
ные в и. 8 этой статьи, разрешаются на 
расширенных заседаниях с участием преі- 
седатсмя или его заместителя, членов ко
миссии, штатных обследователей-инструк- 
торов и добровольных обследователей.
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26. Справи до розпаду по суті призначав 
голова поиісії за чергою або за терміновістю.

27. Кеш справи /роэмядастьс-я по суті з 
викликом заінтересованих осіб, «свідків тощо, 
то канцелярія (заздалегідь розсилає цім осо
бам (ПОВІСТКИ.

28. Перса посутнім розглядом справи чле
ни окрутсівої комісії знайомляться з 'недо
літнім лраволомцем та з його справою.

29. Засідателя округової лоогісії в попри- 
людні й .мають (відбуватися «в окремому 'при
міщенні. На засіданні присутні ебеліцувачі- 
іиструктори та севретар.

Особи, ваглтересоваиг долею недолітнього 
праволомця, та -представники установ і гро
мадських організацій можуть бути на засі
данні лише з дозволу голови комісії.

30. Виклик недолітнього трзішедпія на 
засідания округової комісії .призначає кож
ного окремого «випадку «татова оиругової комі
сії (або його заступник), що повинен насам
перед звзжатп на педагогічну мету цього 
виклику для самого недолітнього праволом
ця. Як загальне правило, недолітніх нраво- 
ломціїв на засідання оюругової комісії не ви
вивається.

/ 31і. Починаючи (розглядати оправу по суті
на засіданні округової комісії, обслідувач- 
йнструктар, а (коли його /нема, голова комі
сії зачитує доповідну записку, а відтак чле
ни комісії запитують по суті справи обслі- 
дутвяча-»нстррїггоі»а, коли він є па васдавні.

32. Якщо справу розглядається з викли
ком свідків та інших осіб, то «по зачптаипі 
доповідної записки округова комісія опитує 
викликаних осіб.

ЗЗ.Обслідувач-доповкдач теж має право 
Опитувати осіб, внмиван&х на засідання ко
місії.

34. Недолітка, в разі його виклику на за
сідання, опитується в ноприлюдному засі
данні комісії, без осіб, зазначених у другій 
частині арт. 29 цієї інструкції.

35. Кеші підчас /розсліду або .розв'язання 
справи /потрібні епеїііялщіі эпаипя о бупь-

26. Дела к рассмотрению по существу на
значаются председателем комиссии в пороке 
очереди или срочности.

27. При рассмотрении дела по существу 
г вызовом заинтересованных лиц. свидете
лей и пр., канцелярия заблаговременно рас
сылает этим лицам повестки.

28. До рассмотрения дела по существу 
члены окружной комиссии оэиакамливаготся 
]«а/к с 'ИесовершенішеФіиш. так зг с его де
лом.

29. Заседания окружной комиссии закры
ты .и должны Яроизводитьон їв отнелмм 
гюмещепин. На заседании присутствуют 
обследователи-инструктора и секретарь.

Лица, заинтересованные судьбой мало
летних правонарушителей, а также предста
вители учреждений и организаций могут 
присутствовать па заседании лишь с разре
шения председателя комиссии.

30. Вызов несовершеннолетнего правона
рушителя л а заседание окружной комиссии 
назначает в каждом отдельном случае преі- 
содатель окружной комиссии (или его за
меститель), который должен иметь в виду 
прежде всего педагогическую цель этого вы
зова для самого несовершеннолетнего пра
вонарушителя. Как общее тралиш, несовер
шеннолетних правонарушителей в заседание 
окружной комиссии пе вызывают.

31. Рассмотрение дела по существу в за
седании начинается прочтением докладной 
записки обследователем - инструктором, а 
если его нет — председателем комиссии, 
после чего члены комиссии задают вопросы 
по существу дела «^следователю - инструк
тору, если он присутствует в заседании.

32. В том случае, вица дело рассматри
вается с вызовом свидетелей в других лиц, 

то после 'Прочтспия докладной записки окру
жная комиссия опрашивает вызванных лиц.

33. Обследователь-докладчик также име
ет право опрашивать лиц, вьшаяпых в за
седание комиссии.

34. Опрос самого несовершеннолетнего, в 
случае вызова его в заседание, производится 
в закрытом заседании комиссии, без присут
ствия лиц, указанных в ст. 29 настоящей 
инструкции.

35. Бели во время (расследования или раз
решения дела необходимы специальные зиа-
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якій галуїш, то «гоьдая 'може- удатися до від- 
іювдої ’ експерти.

36. Секретар комісії складає дскладного 
протокола засідання округової комісії.

\

37. Каш на засіданні округою! комісії бу
де прокурор, він иовпяен дати свій висновок 
у справі.

38. В обговоренні оправи беруть участь ли
ню голова й члени округової комісії.

39. Шговоривши справу, округова комісія 
ухвалює мотивовану аюстанову.

40. Постанову ухвалюється більшістю го
лосів. Член округової комісії, що не згоден з 
більшістю, подає листовно свою окрему дум
ку. На лостаиові комісії проти підпису чле
на комісії, що залишився ари окремій думці, 
повинна бути про це нотатка.

41. Копію окремої думки та «опію поста
нови округової комісії обов’язково надсила
ються до ВКОН.

Р о з д і л  V.
Оскарження та перегляд постанов округової 

комісії в справах недолітків.

42. Коли згодом, по ухвалі постанови, змі
няться обставини оправи, то «фугова комі
сія має прзво, з власної іійціятиви або з про- 
шхиирї ВШЇ, перегляїгута справу по суп.

43. Законні представники «ецаитнього 
драволомця протягом 2-х тижнів можуть ос- 
каржити постанову «кругової комісії 'до 
ВКОН.

•

44. Прокэдюр та онруховий інспектор яар- 
ос-вітв можуть опротестувати постанову окру
гової комісії без обмеження реченцем.

45. Всі скарги та протести, па значені в 
аціт. арт. 43 та 44 даної (шетрукщії, подасть - 
ся до світової комісії, а 'вже вона (надсилає 
їх (разам зі справою до (ВКОН.

46. Подання скарги чи протесту не зулн- 
■яе постанови округової комісії, за винят
ком ішшафів, коли сама комісія визнає це за 
погрібше.

лия в какой-либо области, комиссия может 
обратиться за. соответствующей эксперти
зой.

36. Секретарь комиссии составляет под
робный протокол заседания окружной ко
миссии.

37. Если в заседании окружной комиссии 
присутствует прокурор, ои дает свое заклю
чение по делу.

38. В обсуждении дела принимают участие 
только председатель и члены окружной ко
миссии. -

39. После обсуждения дела окружная ко
миссия выносит мотивированное постанов
ление.

40. Постановление выносится по боль
шинству голосов. Член окружной комиссия, 
несогласный с большинством, остается при 
особом мнении, которое излагает в письмен
ном виде. На постановлении комиссии про
тив подписи члена комиссии, оставшегося 
при оосбом мнении, должна быть об этом 
отметка.

41. Коппя отдельного мнения и копия по
становления окружной комиссии обязательно 
посылаются в ВКОН.

Г л а в а  V.
Обжалование и пересмотр постановлений 

окружной комиссии по делам несовершенно
летних.

42. В случае, если после принятия по
становления изменятся обстоятельства дела, 
окружная комиссия имеет право, по соб
ственной инициативе нли по предложению 
и іВКОН, лерешвешрегь дело по существу.

43. Законные представители несовершен
нолетнего в течение двух педель могут 00- 
лшовать постановление окружной комиссии 
в ВКОН.

44. Прокурор и окружной ниопектор нар- 
образа могут опротестовать постановлен не 
окружной комиссии без ограничения сроком.

45. Все указанные в ст. ст. 43 я 44 на
стоящей (инструкции жалобы м протесты по
даются в окружную комиссию и посылаются 
последней вместо с делом в ВКОН.

46. Подача жалобы или протеста не при
останавливает постановления окружной ко
миссии, за исключением случаев, когда сама 
комиссия призпает это небходимым.
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Р о з д і л  VI
і

Припинення та закриття справ в «фуговій 
комісії в справах недолітків.

47. За постановою онругової комісії опра
ви недолітніх шрзволомцго можна рссвязати 
по суті з призначенням заходу впливу, а так 
само’ й припинити та закрити.

48. Припиняти слід справи тих недоліт
ніх ираволомців, що або втіклп, або що їшя 
домівка повідом а, або коли застосування до 
них заходів впливу за постановою о кругової 
комісії визнано за несвоєчасне. За лерпілх 
двох .випадків ©трутова комісія, припиняючи 
справу, вживає заходів до розшуку недоліт
нього ираволомпя.

49. В разі розшуку недолітнього право- 
ломця або приведепня його з повою справою, 
а так саме, коли відпадають умови, що уне
можливлювали застосування призначеного 
заходу впливу, припинену справу віднов
люється.

50. Як мине 6 місяців від дня ухвали по
станови про пріганпеппя справи, якщо за цей 
реченець недолітній праволомець не вчинив 
нового праволомства, справу про нього по
становою округової комісії можна закрити. 
Разом з цпм зноситься заходи, вжиті до 
розшуку недолітнього праволомця.

51. Опріч справ, зазначених в арт. 50 цієї 
інструкції, так само закривається ті оадій- 
шлі до округової комісії справи, що за ними 
застосовувати заходи медично-педагогічного 
впливу до педодітпіх праволомпів не треба.

У в а г а .  Припиняти й закривати спра
ви можна лише за окремого кожпого разу 
постановою округової комісії.

Р о з д і л  VII.
Заходи впливу.

52. Коли, розв’язуючи справу но суті, ко
місія бачить, що треба призначити захід 
медично-педагогічного впливу, комісія засто
совує такі заході.

Г л а в а  VI.
О приостановлении и прекращении дел в 

окружной комиссии по делам несовершенно
летних.

47. По постановлению окружной комиссии 
дела несовершеннолетних правонарушителей 
могут быть разрешены по существу путем 
назначения мер воздействия, а также пря- 
оставлены и прекращены.

48. Приостановлению подлежат те дела, 
по которым несовершеннолетние правонару
шители или убежали, или место пребыва
ния их неизвестно, или когда применение к 
'ним мер воздействия постановлением окруж
ной комиссии признано несвоеиромвппьи. И 
первых двух случаях окружная комиссия, 
приостанавливая дело, принимает меры к ро
зыску песовершелполетнего правонаруши
теля.’

49. В случае розыска несовершеннолет
него правонарушителя или привода его с 
повыц делом, а также когда отпадают усло
вна, делавшие невозможным применение на
значенной меры воздействия, приостано
вленное дело возобновляется.

50. После 6-тн месяцев со дня вынесе
ния постановления о приостановлении дела, 
если в течение этого срока несовершенно* 
летним пе было совершено нового правона
рушения, дело о нем по постановлению 
окружной комиссии может быть прекра
щено. Одновременно отменяются меры, при
нятые к розыску несовершеннолетнего пра
вонарушителя.

51. Прекращению подлежат, кроме ука- 
занпых в ст. 50 этой инструкции, дела, по
ступившие в окружную комиссию, по кото
рым прпмепевпе мер врачебпо-педагогичес
кого воздействия к песовершеп полегли и 
правонарушителям является излишним.

П р и м е ч а н и е .  Прекращение п при
остановление дела может быть лишь по 
отдельному каждый раз постановлению 
окружной комиссии.

Г л а в а  УП.
Меры воздействия.

52. Разрешая дело по существу, в случае 
надобности назначить меру врачебно-педаго
гического воздействия, комиссия применяет 
нижеуказанные меры:
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1) умовленая;
2) вадалпя лід відповідальний догоді 

батькам, родичам або іншим особам, устано
вам та організаціям;

3) всдоаввя під лниувалышй догляд сй- 
слідувача-інструктора комісії;

4) відрядження яабатьківщину;
5) поставлення до роботи та віддання на 

патронат;
6) примусово лікування в спеціальних лі

карських установах;
7) надіслання до загальних дитячих уста

вов Наркоііосу та до спеціальних установ 
для недолітніх праволомщв;

8) надіслання до реформаторіуму.
У в а г а  1. Засоби впливу, зазначені в

цьому артикулі, можна комбінувати

У в а г а  2. Якщо округоВа комісія в 
справах недолітків вязпае, що до недо
літнього драводомця від 14 до 16 років 
віком не можна застосовувати мешгаио- 
иедагогічлнх заходів, то питання про за
стосування до цього недолітка судово-по
правних заходів або про зміну їх на захо
ди медично-педагогічні розв'язує суд, ку- 

ч да округова комісія передає оправу. Проте, 
комісія повипна сталитися до'цієї переда
чі надзвечайпо обережпо й передавати до 
суду справи лише тих недолітніх лраво- 
ломців, що їх неодноразово притягалося 
за різні праволомства до комісії та які та
кали з інтернатних дитячих установ, де їх 
приміщувано за постановою округової ко
місії.

53. Призначаючи заходя медично-педаго
гічного впливу, округова комісія повинна ке
руватися:

1) віком педалігпього праволсжця;

2) даними обсліду, а саме: яку ролю ві- 
дограє недолітній прашомепь у вчиненні 
самого праволомства, родинними умовам я та 
оточенням, в якому і»п перебуває, резуль
татом лікарського обсліду та в якій мірі він 
соціально й педагогічно занедбаний;

3) иоведівкою недолітнього праволсояія, 
колі обсл ід у вач - інструктор провадив обе лід, 
та реоультатам попередньої педагогічної 
рсбогж.

\) уговор; •
2) отдачу под ответственный вадэор !*>• 

дягелям, родственникам-или ЯРЛ** лидам, 
учреждениям и организациям;

3) отдачу под попечительный надзор об
следователя - инструктора комиссии;

4) отсылку па родину;
5) посылку на работу и отдачу на патро

нат;
6) принудительное лечение в специаль

ных лечебных заведеннях:
7) направление в общие детские учрежде

ния Наркомпроса и специальные учреэде- 
ния для несовершеннолетних правонаруши
телей:

8) направление в реформаториум.
П р и м е ч а н и е  1. Меры воздействия,

указанные в настоящей статье, можно 
комбинировать.

П р и м е ч а н и е  Ъ. В случае признания 
окружной комиссией по делам о несовер
шеннолетии невозможности применения 
медико-педагогических «ер к посовершон- 
інолеінему іграшопарппителю от 14 до 16 
дет, вопрос о применении к этому несо
вершеннолетнему судебно - исправитель 
ных мер или замены их мерами врачебно- 
педаторичоокюмй разрешает суд, куда 
окружная комиссия передает дело. Одном 
кодшссяя обязала откоситься і этой пере
даче чрезвычайно осторожно и передавать 
в суд дела лишь тех несовершенно!ет- 
пих’ правонарушителей, которые неодно
кратно привлекались в комиссию за раз
ные правонарушения и убегали из интер
натных детских, учреждений, куда они 
помещались по постановлению окружной 
комиссии.
53. Назначая меры врачебно-педагогиче

ского воздействия, окружная комиссия обя
зана руководствоваться:

1) возрастам несовершеннолетнего пра
вонарушителя;

2) данными обследовапвя. а имен во: ка
кую роль играл нссоввршепяолетннй в со
вершении самого правонарушения, семейны
ми условиями и средой, в которой оп нахо
дится, результатом врачебного» обследования 
и в какой степени он социально и педагоги
чески запущен;

3) поведением несовершеннолетнего во 
время производства обследования обследо- 
вателем-ннструктором л результатом пред
варительной педагогической работы.
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54. В сцраваупца безпритульність окру
гів» коміош розшук питамя лро встазіов- 
,’енпя факту безпритульності! у снірппх ви
падках.

Р о з д і л  УЖ.
Нагляд за роботою районових комісій в спра

вах недолітків та інструктування їх.

55. Округова комісія в справах недолітків 
оіас право'відставляти голову, його заступ
ника та членів рзйопових комісій.

56. Нагляд за роботою та онструктувавия 
райошш юв»с»й здійснюється:

1) періодичними виїздами на райони го
лови, членів комісії та обслиувачів-інструк- 
торів найменшо двічі на (рік для безпосеред
нього інструктування на місцях, одвідуван- 
ня засідань тощо;

•2) ірозглодом порадсом нагляду справ ра
йонові» комісій та складанням лшшвків;

3) вивченням матеріалів районові» комі
сій (звіт, статистичних даних тощо) та 
щорічним їх зведенням;

4) поточним листовним інструктуваїпші 
(віддювіді па запитання, вказівки в окремих
справах тощо).

57. Округова комісія має право вимагати 
від райопової комісії кожну справу порядком 
нагляду та з пропозиції голови округової ко
місії, а коли його пема, то його заступника, 
—розглядати її на своєму засіданні.

Р о з д і л  ЇХ.
Розгляд справ, що надходять порядком на

гляду за скаргами та протестами.
58. Оправи, що надходять до округової 

комісії з районові» комісій за скаргами чи 
протестами або порадеем нагляду, розгля
дається в засіданнях окрушюї коткії, з там, 
що на кожну окрему справу імає бути л истов - 
пий висновок члена комісії, що доповідає 
справу.

У в а г а .  (Перед розглядом справи по су
ті толова комісії, або коли його пема, то

застушпгг. має право лріппппші постанову
райопової комасі ї.
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54. По делам о беспризорности окружная 
комиссия разрешает •вощхес об устапітлошпг 
факта беспризорности в спортах .случаях.

Г л а в а  VIII.
Надзор за деятельностью районных комис

сий по делам несовершеннолетних и ин
структирование их.

55. Окружная комиссия по делам о несо
вершеннолетних имеет право отвода как 
председателя и его заместителя, так и чле
нов районных комиссий.

56. Надзор за работой я инструктирова
ние районных комиссий прогсшдитої путем;

1) периодических выездов в район ле ме
нее двух раз в год как председателя и чле
нов комиссии, так и обследователей-ин
структоров для непосредственного инструк
тирования па мостах, присутствия па засе
даниях и т. д.;

2) рассмотрения в порядке надзора дел 
районных комиссий к составления заклю
чений;

3) изучения материалов районных ко
миссий (отчетов, статистических данных и
т. д.) и ежегодной их сводки;

4) текущего письменного инструктирова
ния (ответы на вопросы, указания по от- 
дельным делам п т. я.).

57. Окружная комиссия имеет право тре
бовать от районпых комиссий каждое дело 
в порядко надзора и по предложению пред
седателя овружпой комиссии, а за его от
сутствием его заместителя,—рассматривать 
его в своем заседании.

• Г л а в а  IX.
Рассмотрение дел, поступающих в порядке 

надзора по жалобам и протестам.
58. Дела, поступающие в окружную ко

миссию от райоїіньїх комиссий по жалобам 
пли протестам или в порядке надзора, рас
сматриваются в заседаниях окружной ко
миссии, причем в отношении каждого 
отдельном дела должно быть письменное 
заключение члена комиссии, который докла
дывает дело.

П р и м е ч а н и е .  До рассмотрения де
ла по существу председатель комиссии, а 
за его отсутствием—его заместитель, 
имеет право приостановить постановле
ние районной кокиосня.
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59. Справи за ©каргами або протестами з 
районовнх комісій призначаються ао розгля
ду на найближче за їх вступом засідання 
«фугової комісії.

60. Перед заседавши члени онругової ко
місії знайомляться зі справою та зі скаргою 
або протестом, що надійшли з районової ко
місії.

61. Розгляд справи порядком нагляду за 
скаргою або за протестом починається зачп- 
таниям вионошсу доповідача в нрй снраві, 
відтак 'Присутні обмалюються думками, апеля 
чого слід ухвалити мотивовану постанову в 
справі, згідно з арт. 39 цієї інструкції.

62. Розглянувши справу в свойому засі
данні, округова комісія або ухвалює поста
нову районової комісії, або касує її й пере
дає справу до цієї ж районової комісії на 
повторний обслід та розгляд, або ж закри
ває справу, коли вона визнає, що до недо
літка зовсім но треба вживати будь-яких 
заходів виливу.

За усіх випадав постанову оярутової ко
місії слід умотивувати та вказати районові й 
комісії па хиби, якщо вона їх припустила.

63. Закони! представники недолітнього 
цравоюхця, не задоволені постановою окру-
і-ової комісії їв справах, що їх ірсашгош ця 
комісія за їх скаргами па шоста нову райопо- 
увої комісії,—можуть оскаржити постанову 
««рутової комісії до ВК0Н.

Це саме -право оскарження має прокурор.

Р о з д і л  X.
Речові докази.

64. В постанові «емісії треба вказати, що - 
^иібиги з речовими доказами.

65. Речовими дошами є предмети, що 
правили за знаряддя вчииошія нранакметва 
і «а них залишилися познаки іправоломства, 
або були об’єктами атраволомства. а так само 
всі інші предмети та зокумеоти, що можуть 
бути засобами до виявлення прзюломства.

Г>6. Речові докази треба долучити до спра
ви й пе$>ех<»вувати в округові*! комісй. Як
що речові докази є такі, що за їх вартістю 
або іншими ознаками їх треба переховувати

59. Дела по жалобам или протестам нз 
районных комиссий назначаются к ірашюг- 
решпо на ближайшее после их поступления' 
заседание окружной комиссии.

60. До заседания члены окружной комис
сии знакомятся с делом и с жалобой или 
протестом, полученным от районной комис
сии.

• 61. Рассмотрение дела ® порядке надзора, 
по жалобе пли протесту начинается чтением 
заключения докладчика по этому делу. Далее 
производится обмой -мнений, после чего 
должно быть составлено мотивированное по
становление по делу, согласно ст. 39 настоя
щей инструкции.

62. Рассмотревши дело в своем заседа
нии, окружная комиссия или утверждает по
станов л еп не районной комиссии, или отме
няет «то л передает дело в ту же комиссию 
•для вторичного обследования и рассмотре
ния, пли прекращает дело, если признает, 
что к несовершеннолетнему совсем но нуж- 
Н ) применять каких-либо мер воздействия.

Во всех случаях дкм^ганавление оюркомж- 
с»ш должно быть мотивировано и сделаны 
указания райопной комиссии па упущения, 
если она их допустила.

63. - Законные представители несовершен
нолетнего правонарушителя, недовольные 
постановлением окружной комиссии по де
дам, рассмотренным 'последнею оо их жалобе 
на постановление районной комиссия,—мо
гут обжаловать постановление огаружиой ко
миссии вс ВКОН.

Такое жо право имеет прокурор.

Г л а в а  X.
О вещественных доказательствах.

64. В постановлении комиссии должно 
быть указано, как поступить с веществен
ными доказательствами.

65. Вещественными доказательствами яв
ляются предметы, служившие орудием со
вершают правонарушения н иа да оста
лись следы правонарушения, или были об’
єктом правонарушения, а также все иные 
предметы и документы, которые могут слу
жить средством обнаружения правонару
шения.

66. Вещественные доказательства долж
ны быть присоединены к делу я храниться 
з окружной комиссии. В том случае, коща 
вещественные доказательства, по их цен-

109



Арт. 18 № 5 Ст. 18

пильно, то їх здається до сховища фінвідді
лу. За окремих випадків речові докази мож
на за резолюцією голови комісії, а при його 
відсутності—його заступника, повернути їх 
власникові раніш розв’язання оправи.

67. Якщо спір про право па речі має бути 
розв'язаний позовним порядком; то речові до
кази переховується до розв’язання оправи 
порядком цивільного судочинства.

68. Речові докази, що швидко псуються 
(харчові продукти тощо), якщо їх не можна 
повернути власникові, негайно передаються 
до відповідних державних установ на ужи
ток. Якщо ці рочові докази доведеться зго
дом повернути власникові, то ці державні 
установо повертають їх такими самими 
предметами або виплачують їхню вартість 
грошима.

• 69. Передаючи справи з онругової комісії 
де судово-слідчих органів, речові докази тре
ба надсилати обов’язково разом зі справою.

Коли справу передається з одної комісії до 
іншої, то речові докази передається лише 
тоді, коли їх треба пред’явити па опиті. Як
що такої потреби нема, то речові докази за
лишаються в комісії, що надсідала справу, а 
подальшу долю цих речових доказів визначає 
та комісія, що розв’язує справу но суті.

70. Знаряддя праволомства треба конфіс
кувати, коли воно є власність праволомця.

Якщо знаряддя праволомства належить 
стороннім особам, що не брали участи в пра- 
воломстві, то його можуть повернуто, кому 
слід, 8 тим, що:

1) речей, заборонених до обігу, не вида
сться й їх треба передавати до відповідних 
уставов або знищити, крім тих речей, що їх, 
■на підставі окремих дозволів, можуть мати 
або держати поодинокі особи;

2) речі, що не мають жодної ціпи й їх не 
можаа використати, треба знищити; коли 
заінтересовані особи чи установи жадатимуть 
видати їм речі, то це жадання можна задо-

вости или другим признакам ех, надлежит 
особо хранить, сдаются в хранилище фин
отдела. В отдельных случаях вещественные 
доказательства могут быть, по революция 
председателя комиссия, а при его отсутствии 
его заместителя, .возвращены их собствен
нику до разрешения дела.

67. Если опор о праве на вещи должен 
быть разрешен в исковом порядке, то веще
ственные доказательства хранятся до раз
решения дела в порядке гражданского судо
производства.

68. Вещественные доказательства скоро
портящиеся (пшцевые продукты и т. и.), в 
случав невозможности возвратить ях соб
ственнику, немедленно передаются в соот
ветствующие государственные учреждения 
для потребления. В случае, если впослед
ствии придется возвратить их собствен
нику, государственные учреждения возвра
щают их такнмн-же предметами или опла
чивают их стоимость деньгами.

69. При передаче дела из окружной ко
миссии в судебно-следственные оргапы—ве
щественные доказательства обязательно 
надлежит посылать вместе с делом.

При передаче дела из одной комиссии в 
другую—вещественные доказательства пере
даются лишь в том случае, если требуется 
пред’явить их при опросе. Если такой по
требности ие возникает, вещественные до
казательства остаются в комиссии, которая 
послала дело, и дальнейшую судьбу этих ве
щественных доказательств определяет та 
комиссия, которая разрешает дело по суще
ству.

70. Орудия правонарушения подлежат 
конфискации, если она являются собствен
ностью обвиняемого.

Если орудия правонарушения принадле
жат постс^хмгаим лицам, которые участия в 
правонарушении не принимали, оая могут 
быть возвращены но принадлежности, при
чем однако:

1) вещи, запрещенные в обороте, пе вы
даются и нх надлежит передавать в соот
ветствующие учреждения или уничтожать, 
кроме предметов, которыми, на основания 
отдельных разрешений, могут владеть или 
держать отдельные лица;

2) вещи, которые ле имеют пиакой це
пы и от нельзя использовать, подлежат 
уничтожению; если заинтересованные лица 
или учреждения будут требовать выдачи им
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волити, якщо орган, що рознизував справу, 
визвав ще за можливе;

3) ті речові докази, що їх слід повернути 
власникові, якщо він їх іне вимагав протя
гом року від дня ухвали постанови овруго- 
вої комісії про їхню долю, а так само й ті 
речові докази, що невідомо кому наложать, 
треба передавати до фінвідділу.

Р о з д і л  XI.

Виконання постанов округової комісії в спра
вах недолітків.

71. Постанови округової коміс-ії сіід ви
конували в 7огпдеішвй реченець за винят
ком випадків, коли інший реченець зазначе
но в самій постанові комісії.

У в а т а .  В разі надійде протест або 
«•варта—округова комісія має право при
пинити свою постанову.

72. Відповідає за виконання постапов ок
ругової комісії голова комісії, за винятком 
випадків, коли в самій «Остапові точно за- 
зпачеио особу чп устапову, що зобов’язана 
викопати постанову.

73. Про виконання постайовп округової 
комісії повинно зробити відповідну нотатку 
в справі й реєстрі.

74. Справи закриті, а так само оправи, в 
япх постанови округової комісії виконано,— 
переїдеться до архіву округової комісії.

Р о з д і л  ХП.

Звітність округової комісії в справах недо
літків.

75. На кожного недолітнього ораводомця 
обслідувач-іпструктор повинен заповнити

статистичну картку. Щорічно ці заповиет 
статистичні картки, разом із статистичний

Ж нами районовнх комісій, надсилається до 
Н, це їх і розроблюється.

76. Округова комісій повинна щорічно по- 
*аеаті інформаційний вві* до ВКОЙ. В цей 
авіт наводиться відомості ва стаи округової

вещей, то это требование может быть удов
летворено, если орган, разрешавший дело, 
признает, что к этому лет препятствий; ,

3) вещественные доказательства, кото
рые должиы быть возвращены собствеаши- 
ку, если оп их ще требгаал в течение года 
со дня вынесения постановления окружной 
коопгссшой об из участи, а также те веще
ственные доказательства, собственник кото
рых не известен, подлежат передаче в фин
отдел. • '

%
Г л а в а  ї ї .

Об исполнении постановлений окружной 
комиссии по делам несовершеннолетних.

71. Постановления окружной комиссии по
длежат исполнению в семидневный срок, за 
исключением случаев, если иной срок ука
зан в самом постановлений комиссии.-

П р и м е ч а н и е .  В случае поступле
ния протеста или жалобы комиссия име
ет право приостановить свое постановле
ние.
72. Ответственность за исполнение поста

новлений комиссии возлагается на предсе
дателя комиссии, за исключением случаев, 
когда в самом постановлении точпо указано 
лицо или учреждение, которое обязапо вы
полнять постановление.

. 73. Об исполнении постановления окруж
ной комиссия в деле л в реестре должна 
быть соответствующая отметка.

74. Дола прекращенные, а также дела, 
в которых постановления окружной комис
сии исполнены, передаются в архив окруж
ной комиссии.

Г л а в а  XII.

Отчетность окружной комиссии по делам 
несовершеннолетних.

75. На каждого несовершеннолетнего пра
вонарушителя обследователь-ииструктор дол
жен заполнить статистическую карточку. 
Ежегодпо эти заполнеппыо статистические 
карточки, вместе со статистическими кар
точками районных комиссий, посылаются в 
ВКОН, где они разрабатываются.

76. Окружная комиссия должна ежегодпо 
подавать информационный доклад в ВКОН, 
куда должны войти сведения о положении
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комісії, ірайожіких комісій та установ для 
зіодаїітніх цраволшгців.

77. Ояругова комісія повинна даічі на рік 
■наосялатн до ВКОН статистичні звіти за 
формою ВКШ, куди повинні війти відомості 
за її роботу й за роботу районових комісій.

78. Округова комісія щорічно на вимогу 
ВКОН надсилає з архіву повну кількість за
кінчених справ до ВКШ. ВКОН розглядає їх 
иорадкам нагляду з участю голови округов»! 
комісії, що робить затну доповідь -про вра- 
цю окруїгової комісії.

79. З ук^аіа питаннями принципового ха
рактеру, що виникають в 'Проносі роботи, 
округов а комісія звертається до ВКОП.

Р о з д і л  ХНІ.

Правка допомога в округовій комісії в спра
вах недолітків.

80. Онругова комісія в справах недолітків 
організує в омруговому імаштабі правку до
помогу дітям в усіх питаннях права та до
рослим у питаннях права, дотичних дітей.

81. На допомогу округові комісії в спра
вах недолітків місцева колегія оборонців по
винна виділити окремого члепа колегії.

82. (Подаючи правшу допомогу, округова 
комісія в справі недолітків, в разі потреби, 
викликає недолітка, його батьків чи осіб, що 
їх заступають, а так само -всіх осіб, заінте
ресованих у даній справі.

83. Справи про правну допомогу, в разі 
потреби, розв’язується з викликом недолітка, 
Його батьків та інших осіб, зазначених в 
арт. 82 цієї інструкції. Потребу цю вста
новлює толова округової комісії або його за
ступник.

84. Коли батьки, троп особи та установи 
ламають права недолітка, то округова комі
сія вживає таких заходів: 1

1) відновлює права недолітка або доброхіт- 
ною па це згодою з особою, що зламала ци-

окружной комиссии, районных комиссий и 
учреждений для несовершеннолетних право
нарушителей.

77. Окружная комиссия должна дважды в 
год посылать в ВКОП статистические отчеты 
но форме ВКОН, куда должны войти своде - 
пня как об ее работе, так и работе район
ных комиссий.

78. Окружная комиссия ежегодно по тре- 
бовазшю ВКОН посылает из архива опреде
ленное число законченных дел в ВКОН, ко
торая рассматривает их в порядке надзора 
с участием председателя окружной комиссии, 
делающего отчетный доклад о работе окруж
ной комиссии

79. За всеми запросами приптшального 
характера, которые возникают в процессе 
работы, окружная комиссия обращается в 
ВКОН.

Г л а в а  Х1П.

Юридическая помощь в окружной комиссии 
по делам несовершеннолетних.

80. Окружная комиссия по делам несо
вершеннолетних организует в окружном 
масштабе юредоческую помочь детям но 
всем вопросам права п взрослым по всем 
вопросам права, касающемся детей.

81. Б помощь окружной комиссии по де
лам несовершеннолетних местная коллеги л 
защитников должна выделить отдельного 
члена коллегии.

82. Оказывая юридическую помощь, ок
ружная комиссия по делам несовершенно
летних, в случав необходимости, вызывает 
несовершеннолетнего, его родителей или 
лиц, их заменяющих, а также всех лиц, за
интересованных в данном деле.

83. Дела о юридической помощи, в случае 
необходимости, разрешаются с вызовом не- 
совершеїшолотнего, его (родителей и других 
л»щ> указашиых ® от. 82 (настоящей шетрук- 
Ц'ігїї. Необходимость вызова устанавливает 
председатель оируапюй кхпшееш или ого 
заместитель.

84. Если родители, третьи лица и учре
ждения нарушают права несовершеннолет
него, то окружная комиссия принимает та
кие м&ры:

1) восстанавливает права несовершенно
летнего или путем добровольного на это со-
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вільга права недолітка, або коли ця особа від- 
мошстш,—фчйіієшші позову в належно- 
«У суді;

2) коли ламається особові права недоліт
ка, то окрутова комісія порушує проти від
повідної особи кримінальну оправу.

85. Коля «кругова комісія ухваліть по- 
рушнтн кримінальну оправу проти зламана 
крав недолітка або вчинити 'цивільний позов, 
та 'іцо коли треба боронити права недолітка 
п адміністративних установах, то комісія, 
розв'язуючи справу по суті, одночасно роз
лизує й питання про призначення свого 
представника для оборони прав недолітка.

Р о з д і л  XIV.
Компетенція голови округової комісії в спра

вах недолітків.
86. Обов’язки голови окркомісії склада

ються з:
1) педагогічної та 2) орапіізаційно-адмі- 

шстративної роботи.
87. Педагогічну роботу поділяється на та

кі моменти:
1) нагляд за тим, щоб педагогічні прин

дам роботи комісії но лишися;

2) керування працею всіх обслідувачів п 
частині, що стосується педатогічного обсліду 
тависівної прані;

3) керування спільно з інспектурою дит
будинків педагогічною «роботою допоміж
них установ комісії.

88. Оргаїгізатйно-адміиктратішиа робота 
голови поділяється на:

1) керівництво всією роботою окрутової 
комісії взагалі;

2) загально керівництво роботою райоло- 
вих комісій;

3) організація та пропаганда ідей комісії 
й юрвдгшої допомоги в округовом у центрі 
виступами з аоповдями на зборах, конферен
ціях, у пресі тощо;

4) призначення обслідувачів і-технічного 
складу апарату комісій;

о) керувати колегією оослгдутачш-пі- 
струкгорго безпосередньо або «доз голову 
колегії, де така є;

гласил лица, нарушившего гражданский 
права несовершеннойетнеіо, или, веди это 
лицо отказывается, — ирод явлением иска в 
соответствующем суде;

2) если нарушаются личные права не
совершеннолетнего. то окружная комиссия 
возбуждает против соответствующего лица 
уголовное дело.

85. Если окружная комиссия постанов:! г 
возбудить уголовное дело против нарушите.?л 
•драю несовершеннолетнего ши (пред’явзггь 
гражданский иск. а также в случае если не
обходимо защищать права несовершенно
летнего в административных учреждениях, 
то комиссия; разрешая дело по существу, 
одновременно разрешает и «опрос о назначе
нии своего представителя для зашиты прав 
несовершеннолетнего.

Г л а в а  XIV.
Компетенция председателя окружной комис

сии по делам о несовершеннолетних.
86. Обязанности председателя окружной 

комиссии состоят из:
1) педагогической и 2) организационно- 

административной работы.
87. Педагогическая работа разделяется 

па такие моменты:
1) наблюдение за тем, чтобы не наруша

лись тщагоглчешю принципы работы ко
миссии;

2) руководство работой обследователей а 
части педагогического обследования и вос
питательной работы;

3) руководство, совместно с инспектурой 
детских домов, педагогической работой вспо
могательных учреждений комиссии.

88. Организационно - административная 
работа председателя разделяется на:

1) руководство всей работой окружной 
комиссии «в целом;

2) общео руководство работой районных 
комиссий;

3) организация л пропагандировал не 
идей комиссии п юридической помощи а 
окружном центре путем выступлений с до
кладами иа собраниях, конференциях, в 
прессе л т. -под.;

4) назначение обследователей и техниче
ского состава аппарата комиссии;

5) руководство коллегией обследователей- 
инструкторов или непосредственно пли при 
помощи председателя коллегии, где таковая 
есть;
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6) парадкуванпя кредитами «кругової во- 
шш;

7) нагляд за своєчасною яадсилкою звіт
носте до ВКОН, о кругового суду та окрзао- 
ров’я.

89. Голова «кругової комісії головує на 
всіх засіданнях комісії, а коли він відсут
нії, головує заступник його.

90. Голова окрутової комісії затверджує 
протоколи засідань колегії обслідувачів.

91. Голова окрутової комісії наглядає за 
виконанням та 'запровадженням до життя 
всіх постанов та розпоряджень ВКОН і ок- 
ругової комісії, що пею він керує.

92. Голова окрутової комісії (робить звітні, 
доповіді у ВКОН та у відповідних установах.

93. Голова ©кругової комісії складає план 
роботі комісії, що його в цілому затверджує 
©кругова комісія в повному складі.

Р о з д і л  XV.

Компетенція члена онругової комісії в спра
вах недолітків—представника органів юс

тиції.
\

94. Діяльність члена окрутової комісії— 
представника органів юстиції складається з 
двох моментів:

1) як член комісії, він боре участь в усій 
роботі комісії, як органу медичпо-падагогіч- 
«юго впливу;

2) як представник органів юстиції, він 
викопує такі спеціальні функції:

а) наглядає, щоб округова комісія пра
вильно застосовувала всі декрети та обов'яз
кові лостаповн центральної іі місцевої вла
ди;

б) керує роботою окрутової комісії в галу
зі юрдопомоги;

в) наглядає, щоб інтереси сторонніх осіб 
підчас провадження справи не було злама
но;

г) держить звязок з органами слідства, ді
знання, суду та прокуратури.

95. З доручення комісії, за надто складних 
випадків, представник органів юстиції чи
нить розслід праволомства, що його вчинив 
недоліток. За цього випадку пошкодовапого, 
свідків і недолітка допитує або він сам або 
обслйувач-інструктор в його присутності.

6) распоряжение кредитами окружної 
комиссии;

7) наблюдение за своевременной посыл
кой отчетности во ВКОН, в окружной суд і 
окрздрав.

89. Председатель окружной комиссии 
председательствует во всех заседаниях ко
миссии, а їв его отсутствии председатель
ствует его заместитель.

90. Председатель окружной комиссии 
утверждает протоколы заседаний коллегии 
обследователей.

91. Председатель окружной комиссии сле
дит за исполнением и проведением в жизнь 
всех постановлений и распоряжений ВКОН 
и окружной комиссии, которой оп руководит.

92. Председатель окружной комиссии де
лает отчетные доклады во ВКОН'е и в со
ответствующих учреждениях.

93. Председатель окружной комиссии со
ставляет план работы комиссии, утверждае
мый окружной комиссией в полном составе.

Г л а в а  XV.

Компетенция члена окружной комиссии по 
делам несовершеннолетних—представителя 

органов юстиции.
94. Деятельность члена окружной комис

сии—представителя органов юстиции со
ставляется из двух моментов:

1) как член комиссии, оп принимает уча
стие во всей работе миссия, как органа 
медико-педагогического воздействия;

2) как представитель органов юстиции, 
оп исполняет следующие специальные функ
ции:

а) следит за тем, чтобы окружная комис
сия правильно применяла все декреты и обя
зательные постановления центральной и 
мостпой власти;

б) руководит работой окружной комиссии 
в области юридической помощи;

в) наблюдает, чтобы не нарушались инте
ресы постэропшп лиц во время производи 
ства дела;

г) поддерживает связь с органами след
ствия, дознания, суда и прокуратуры.

95. По поручепию комиссии, в особо слож
ных случаях, представитель органов юсти
ция производит расследование правонаруше
ния несовершеннолетнего. В таком случав 
пострадавшего, свидетелей н несовершенно
летнего опрашивает или он сам или обеле-
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За кипи, «еши «лаяних 'випадків, він, з до-
Евая овругмюї камкії, керує роботою 

ідувмачвструктора, що й«гу доручено 
вас я сцену, й головне в тій чаетши, що 
стосується пояснення юрщнча* квалфіка- 
ц ї етіжу та зб/фання доказів.

96. У справах, де розслід учинено без уча
сти представника «кругового суду, на нього 
покладається попередній розглад вчиненого 
розсліду, а надто—в частині, що стосується 
з'ясування факту оракшюяа та юридич
ної кааліфвацп йолі.

Р о з д і л  XVI.

Номпвтонцж лікаря члена сичугової комісії 
в справах недолітків.

97. За представника органів охорони здо
ров’я в округовій комісії в справах недоі'т* 
ків в лікар, призначений від округової ін
спектурі охорони адоров'я.

98. Лікар? як представник органів охоро- 
пи здоров'я, е повноправний член комісії. 
Вій має право ухвального голосу па всіх за- 
сітанпях комісії і, поруч з іншими членами 
комісії, боро участь у всій роботі комісії. В 
ралі своєї незгоди з ухваленою поставок»» 
лікар те право податі свою окрему дум- 
«У-

99. Обов'япн лікаря—члена оярутової ко
місії с такі:

1) брати участь в усіх засідапвях «круго
вої ковк ії;

2) ебкяаватіся зі всіма матеріалами у 
справі кожного нецолітка. що надходить До 
округової кожісії;

3) керувати роботою обслідувачів в ча
стиш, що стосується обсліду особи яедоііт- 
ка:

4) цч>ващгри лікарський огляд, кожного 
надоіітка що до його психічного й фізично-

• го здоров'я за формою, що встановив йар- 
к.імосвгтм; _

5) встал овіювати. якщо немає адпо- 
воіюго жжумвтга, вік ледолі їжа ;

6) «владати висновок про результат лі
карського опаду ведоігли І подавати ЦоІ

доватвль-нвстї*уктар в его праоугопшв. В
других, менее сложных случаях, оа, оо по
ручению окружной комиссия, руководит .ра
ботой обслодователя-янструктора, которому 
поручшо вести дело, и главным образом в 
частя, касающейся выяснения юрщжчвской 
квалификация поступка и собирания доказа
тельств.

96. По делая, по которым расследование 
произведено без участия представителя 
окружного суда, на пего возлагается оредва- 

. ригельный просмотр произведенного рассле
дования, особенно в части, касающейся вы
яснения факта правонарушения в юриди
ческой квалификации его.

Г л а в а  XVI.

Компетенция врача -члена окружной комис
сии по делам несовершеннолетних.

97. Представителем органов здравохране- 
цмя в окружной комиссии по делам о несо
вершеннолетних является врач, наэяачовный 
окружной инспектурой одра&охранения.

98. Врач, в качество представителя орга
нов здравохранення является полноправным 
членом окружной комиссии; он оольвуегсл 
правом решающего голоса на всех заседа
ниях комиссии п наравне с прочими члена
ми комиссии принимает участие во всей 
работе комиссии. В случае несогласвя с вы- 
■есеаным постановлением врач имеет право 
виявіть особое мнеиие.

99. Обязаяшооти врача—члена «рушгаю* 
комиссии таковы:

1) присутствие на всеї заседаниях круж
ной комиссии; 4

2) знакомство со всеми материалами по 
делу каждого не со вершен налетного, посту
пающего в окружную комиссию;

3) руководство работой обследователей в 
части, касающейся обслед >ваиия шносги 
оесопершеннолетнего;

4) врачебный осмотр каждого несовершен
нолетнего в отношеппи его психического ■ 
фвзвческого эдоровм по форме, установлен
ной Нзркомпросом;

5) усгановленме, при отсутствя соогеет-
гп»; вчнеге документа, возраста несовершен
нолетнего:

6) составлеиме заключения о результатах 
врачебного осмотра оосовсрпюннолетвего и
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висновок перед лрпзначеішам справи недо
літка до слухання.

100. В разі потреби детального обсліду 
особи недолітка лікар дбає (про приміщення 
Його до колектору, а в іра:я щщюбн спеці
ального психіатричного іспиту—до лікарні 
для психічно-хворих.

101. Лікар—член онрутової комісії догля
дає, щоб захід запобіжного впливу, застосо
ваний до недолітка, не зашкодив би його 
здоров’ю.

102. В разі перебування недолітка в буп- 
рі, лікар—член округової комісії—відвідує 
недолітка в бупрі й там обслідує його стан 
та про всі можливі недоліки що до стану не- 
долітла повідомляє голову округової комісії.

103. Надсилаючи недолітка порядком зіе- 
дімво-педагогічного впливу до установи ін
тернатного тину, лікар—член округової ко
місії повинен дати додатковий висновок 
про те, що цей недоліток не хворий на за
разну хворобу.

104. 'Встановлюючи нові медичні дані, лі
кар—член округової камзол—обстоює перед 
комісією потребу відкласти оправу для дооб- 
сліду недолітка.

105. В разі особливої складності висновку 
про особу недолітки лікар—член округової 
комісії—звертається до голови округової 
комичї з проханням викликати на засідання 
округової комісії експерті* з числа відомих 
лікарів та педагогів.

V»

106. Про свою роботу в округові# комісії 
лікар—член акругавої (комісії інформує ок- 
ругову інспектуру охорони здоров'я, іцо за 
її представника він є, й раз на рік подає до 
неї за встановленою формою звіт.

Р о з д а л  ХУЛ.
Ысткгут анругоекх сбслідувачів-інструкто- 

рів.
А. Організації інституту ебелідувачів-Інструк- 

торів і його компетенція.
107. При округові# комісії у оправах не

долітків за арт. 276- (Кодексу законів про

гредставлеіше данного заключения до назна
чения дела несовершеннолетнего к слуша
нию.

100. К случае необходимости детального 
обследования личности несовершеннолетнего, 
врач заботится о направлении его в коллек
тор, а в случае необходимости специального 
психиатрического испытания—в больницу 
для психических больных.

101. Врач—член окружной комиссии сле
дит, чтобы мера предварительного воздей
ствия, приметшая к несовершеннолетием у, 
нс шла бы в ущерб его здоровью.

102. Если несовершеннолетний находится 
в ДОПР’е, врач—член окружной комиссии 
навещает несовершеннолетнего, обследует 
его на месте и доводит до сведения предсе
дателя окружной комиссии о всех возмож

ных дефектах в состоянии несовершеннолет
него.

103. При направлении несовершеннолет
него в порядке медико-педагогического воз
действия в учреждения интернатного типа, 
врач—член окружной комиссии обязан дать 
дополнительное заключение о том, что песо- 
першелнолетний не бол эн заразною болез
нью.

104. При установления новых обстоя
тельств врачебного характера, врач—член 
окружной комиссии иаотяаккт народ воаас- 
гиею на отложении дела для дополнитолыю- 
!(• обследования песов ершен полетного.

105. В особо трудных для дачи заключе
ния о личности несовершеннолетнего слу
чаях врач—член окружной комиссии обра
щается к (председателю комиссии с прось
бой о вызове їв заседание окружной комис
сии экспертов из числа опытных врачей и 
леїагогов. -

106. Но своей работе .в окружной комис
сии врач—член окружной комиссии инфор
мирует инспектуру здравоохранения, пред
ставителем которой он является, н одна раз 
в год подает ей отчет по установленной фор
ме.

\

Г л а в  а XVII.
Институт окружных обследователей-ин

структоров.
А. Организация института обсяадоватвлай-ии- 

структоров и его компетенция.

107. При окружной комиссии по делам 
о несовершеннолетних, согласно ст. 276*
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нарадо освіту с інститут оослідувачів-іп- 
структоріо.

108. До «кладу інституту обхтцувачів-ін- 
«трукткрів входять:

1) штатні робітники, ідо їх призначає та 
звільняє голова «кругової коні сії;

2) ройтнжн, то їх виділяють громадські 
організації та затверджує округов» комісія.

109. На штатних обслцувата-іаярукто- 
рів призначається осіб віком, но молодших 
від 23 (років, ідо мають загальну педагогіч
ну освіту й теоретично й практично обізна
ні з роботою комісії в справах иодоітгів.

110. Всі оослідувачі-інструктори, якщо їх 
найменше три, складають аюлегію обсліду
вачів, з головою № чоті. Голову колегії при
значає голова округової комісії з числа 
штатних обслідувачів -гне трукторін.

111. До компетенції колотії обс.ітдувачів- 
іисгруїггорів належить:

1) обговорювати всі питання що до робо
та «боліду начін-і иструкторів;

■>) обговорювати найвизначніші й тяжкі 
итіа.ки цраіюломс гв. що мають мкце в ро
боті окремих оГк\щуішів4іктрукторів.

112. Годов» колем'»! Оосладувачів-і ос тру іс
торіє обов’яланпії:

1) скликати кантію обстйуч&'вв^йхпрук- 
-горів;

2) розяадмятн мін; ними справи;
3) іцжшаяати чергування між ними;
4) керувати регютою новях обслідувач і в- 

інструкдоріе;
5) загально нагледати за роботою обслі- 

дутчів-шструїггорів.
У в а г а .  Опріч зазначеного вгорі голо

ва «лютії провадить і звичайну ікюогу
ебелідувача- іпсірустора.

113. Роботу між обслідувачами-інструсто- 
рамм колегія може розподілити за 3-ма прян
ішим:

1) ічрггоріяльгатм: яісгт поділяється па 
<^рейі діливеїійУх іфюілосгьгя котяп»мл- 
«бслідушчсві-вм^іпхргві, де вмій .Й іро- 
ваоягь свою роботу ;

2) «ет»дуаль»и: справи розподіляють - 
ся між с^ллугочами-Нгтрукітрами за Іхпі-

Кодежса законов о «народном просвещения, 
находится ннтггут обшдштелвй-иист- 

•рукторов.
108. В состав института обследователей- 

ичютрукторов «ходят:
1) штатные работники, назначаемые в 

•умльаяемые председателем окружной ко
миссии;

2) работники, ви делаемые общественны - 
ми организациями и утверждаемые окруж
ной комиссией.

109. На штатные должности обследова
телей -инструкторов иаоначаются лица (воз
растом не моложе 23 лет, имеющие общее 
педагогическое образование л теоретически 
и яі«пстиче(жн знакомые с работою комис
сий «о делам о преотдаргаетшжшк..

110. Нее обследователи-инстру'??гары, -ес
ли их не меньше трех, составляют коллегию 
о&лодователей, с председателем «о глаше. 
Ііредседатель коллегии назначается пред

седателем окружной комноонн из числа 
штатных обследоватрлей-шютрукторов.

111. К кошіетенцин коллегии обследова- 
телей-нпструъторов относится:

1) обсуждение «сех івоїчюсов касающих
ся работы оОследоваттей-впструдлоро®;

2) обсуждение выдающихся и тяжелых 
случаев правонарушений, имеющих место 
в работе отдельных оболедоватолей-лнетрук- 
торов.

112. Председатель коллегии обследовате- 
лойпішструктаров обязан:'

1) собирать коллегию обследователой-жн- 
сгрукторов;

2) распределить межі у ііими дела;
3) назначать очереди между ними;
4) руководить работою новых обсл одета- 

тедей-штструкторов;
5) иметь общее наблюдение за работою 

обе ледователе й -ипс тру кторов.
П р и м е ч а н и е .  Кроме вышеуказан

ного, председатель коллегии выполняет
и обыкновенную работу обследаватежя-
лштруктсра.
ИЗ. Работу между обследователями-ин

структорам коллегия .может распределять 
по трем пришиттям:

1) терріггориальпому.: город разделяется 
на отдельные части, и каждый обследователь 
инструктор проводит свою работу в той ма
сти города, которая ему назначена;

2) индивидуальному: дела рашредедянл- 
ся .между обслвдсватедамн-инструлгораип
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ии особистими властивостями й здатністю
іровадіти ту чі іншу поодиноку справу;

3) за принципом чергування: оболдувачі- 
ііюгруїсторп ведуть лише справи тих недоліт
ків, що вони їм робили перший опит під час 
чергування.

114. Обслц справ недолітніх щраволомців- 
рецидийстт доручається обслідувачеві, що 
вів його попередні справи.

115. Обслід має вчинити один обслідувач- 
іяструктор незалежно від числа притягнених 
в одрій справі недолітків.

У в а г а .  Якщо серед осіб, що їх при
тягається в справі, е недолггш праволом- 
лп-родидивісти, то обслідувати їх особу 
та оточення доручається (за попереднім 
артикулом цієї інструкції) обслідувач еві- 
івструкторові, що провадив їх поперед
ні «ярашиг, додавша осі відомості про ігах 
до загальної справи.

116. Обслідувачі-інструктори щоденно 
чергують в округовій комісії.

Б. Обов'язки обеяідуизчіи-інетрукторів щодо 
розглиду справи в округовій комісії в справах 

недолітків.

117. Обслідувач-інсгруктор або черговий 
обслідувач-іпструктор, там де є колегія обслі- 
дувачів-івструкторів обізпається зі всіма 
справами подолітшх праволомцш, що надхо
дять до округової комісії, та з самими недо
літніми ираволомцями, робить їм перший 
опит і подає свої думки голові округової ко
мі*» еро запобіжний захід шшгву.

118. Після резолюції голови округової 
комісії про запобіжний захід впливу о&ліду- 
вач-івструктор передає справу секретареві 
комісії на подальший розгляд її.

119. Оправу, що її колегія або голова ок
ругової комісії передає обслідувачеві-інструк- 
торові па обслід та складання доповідної за
писки, обслідувач повинен записати до свого 
спеціяльного зошита і всебічно що справу 
вивчити.

120. Обслідувач-інстружтор повинен з'ясу
вати вік недолітнього праволомщя за доку
ментами, а коли це неможливе, він виявляє

по их личным свойствам и способностям вы- 
повіять то или иное конкретное дело;

3) по принципу очередности: обследова
тели-инструкторы ведут только дела тех 
несовершеннолетних, которых они опраши
вали первый раз во время своего дежурства.

114. Обследование дела несовершенно
летнего правонарушнтеля-рецидивиота пору
чается тому обследователю, который вел его 
предшествующие дела.

115. Шследование должен производить 
один обследователь-инструктор, невависимо 
от числа привлекаемых по одному долу не
совершеннолетних.

П р и м е ч а н и е .  Если между лицами, 
привлекаемыми по -делу, есть (несовершен
нолетние правонарушители—рецидиви
сты, то обследование их лнчпости і среды 
поручается (согласию предыдущей статье 
настоящей инструкции) обследователю- 
ввструктору, который вел их предыдущие 
дела, присоединяя все сведется о них к 
общему делу.
116. Обе ледователи-нпструкторы ежед

невно дежурят в окружной комиссии.

Б. Обязанности обследователей - инструкторе* 
но рассмотрению дела в окружной комиссии 

по.делая несозерхеннолетннз.

117. Обследователь-инструктор или де
журный обследователь-инструктор там, где 
имеется коллегия обе ледовател ей-ипструкто- 
ров, зпакомится со всеми делами несовер
шеннолетних правонарушителей, поступаю
щими в окружную комиссию, е с самими не
совершеннолетними правонарушителями, де
лает ии первый опрос и высказывает свои 
соображения председателю окружной комис
сии относительно предварительной меры 
воздействия. _

118. После резолюции председателя ок
ружной комиссии относительно предвари
тельной меры воздействия обследователь- 
инструктор передает дело секретарю комис
сия для дальнейшего рассмотрения его.

119. Дело, яеродашю© коллегией иля пред
седателем окружной комиссии для обследо
вания и составления докладной заикжж, об
следователь должен записать в свою специ
альную тетрадь и дело это всесторонне изу
чить.

120. Обследователь-инструктор яолжея 
выясшггь возраст иесовершваюлетпег# 
правонарушителя по док\-хентам, а если это
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його вік медичпкм оглядом або допитавши 
яро це садів.

121. Оослідувачлпіструктор повинен то- * 
відатися в канцелярії за попередні справи 
тдолтгього лраволомця й, коли б ваши були, 
то ознайомитися з пюш, щоб мати ширше 
уявленая про особу недолітнього лраКолом
ия.

122. Обслідувач-і нструт^тор повинен так 
само (довідатися про попередню підсудність 
недолітнього прав олонця та яро його реє
страцію в кримінальному розшукові. Цей ма
теріал може-до деякої міри з'ясувати мину
ле недолітнього лраволомця, але користува
тися ним треба з великою обережністю, бо 
реєстрація не завпеди свідчить про вчинене 
праволомство, а виявляє лише, що особу за
підозрювано в ньому.

123. Обслідувач-іпструвтор повинен з'я
сувати, через що пододіток вчинив право
ломство. Для цього йому треба з’ясувати 
(угочеппя, в ігшту живе недоліток; обслщва’ 
ти соціальні умови його життя треба за схе
мою, що виробила ВКОН (частина «про ото
чення»).

124. (Йслііуий-інотрувтор повипец оз
найомити батьків, опікунів та рсіб, що їх 
заступають, з завданнями округової комісії 
в справах недолітків та із своєю ролею в цій 
роботі. В розмові з батьками та іншими чле
нами родини він має виявити все, що стосу
йся нодолітка, його поведінки, праці то- 
то.

125. Щоб поповнити відомості та щоб ма
ти об'єктивніше уявлення про родину педо-' 
літка та про нього самого, слід довідатися 
про це у сусідів та представників домоуправ
ління. Цю частішу обсліду треба провадити 
дуже обережно, щоб не завдати неслави ро- 
яині й самому недоліткові та не .тати приводу 
до в&івмх балачок.

126. Обслідувач-інструктор повинен озна
йомитися з товаришами недолітка, виявити, 
хто вопі такі, їхній розумовий рівень, їхні 
інтереси, працю, .розваги, ролю недолітка 
серед товаришів, чи немає серед них право- 
ломціи. Всі ці відомості потрібні для того, 
щоб виявити вплив па недолітка його одно*

невоз можно, то он определяет всоркгг несо
вершеннолетнего МбДНЦЛМВИМ осмотром кди 
допросом об этом свидетелей.

121. Обслсоователь - инструктор должен 
узнать в канцелярии, не было ли уже дел у 
иесовершешіолетпого правонарушителя и, 
если бы оівн были, то ознакомиться с ними, 
чтобы иметь болео широкое представлоаие о 
личности несовершеннолетнего правонару
шителя.

122. Обследователь-инструктор должен 
сам узнать о прежней судимости несовер
шеннолетнего правонарушителя и о его ре
гистрации в уголовном 'розыске, дтегт мате
риал может до некоторой степени выжигать 
прошлое иеоовергаешюлетпего правонаруши
теля, однако пользоваться им необходимо с 
большой осторожностью, потому что регист
рация не всегда свидетельствует о совер
шенном правонарушении, а только о том, 
что лицо было заподозрено в ном.

123. Обследователь-инструктор должен 
выяснить, почему несовершеннолетний со
вершил правонарушение. Для этого ому не
обходимо выяснить среду, в. которой живет 
несовершеннолетний; обследование социаль
ных условий его жнэпи необходимо произво
дить по схеме, разработанной ВКОН (часть 
«о среде»).

124. Обслсдоватмь-нпетруктор должен 
познакомить родителей, опекунов и лиц, за
меняющих их, с задачами окружной комис
сии по делам несовершеннолетних и с своей 
ролью в этой работе. В беседе с родителями 
и другими членами семьи он должоп выяс
нить все, что касается несовершеннолетнего, 
ы о поведения, работы и т. п.

125. Чтобы пополнить сведепня и иметь 
более об'ективное представление о сомье .не
совершеннолетнего и о и ем самом, следует 
справиться об этом у соседей л представите
лей домоуправления. Эту часть обследова
ния необходимо проводить очонь осторожно, 
чтобы ле создать дурной славы семье и са
мому несовершеннолетнему я не дать повода 
для лишних разговоров.

126. Обследоватсл ь-ииструктор должен 
позпакомиться с товарищами несовершенно
летнего, выяснить, кто они, их умственный 
уровепь, их интересы, работу, развлечения, 
роль несовершеннолетнего по отношению к 
товарищам, пет ли среди них 'правонаруши
телей. Все эти сведения необходимы для то-
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лггкав як одного з найважливіших фактцюв,
що формують особу.

127. Якщо недоліток вчиться в школі, то 
оСюлідува-чеві-інструкторові треба зібрати ві
домості про нього у його вихователів, бо 
для правильніиюго розвивання справи недо
літка та виявлення тих заходів, що їх слід 
буде вжити, неодмінно треба знати його здіб
ності, допитливість, активність, заінтересо
ваність навчанням, його успіхи тощо. Зок
рема, треба зазначити, як він ставігп-ся до 
шкільних товаришів.

128. Коли недоліток щріикк; в майстерні, 
на фабриці, в заводі тощо або служить в 
якійсь установі, то обслідувач-інструктор по
винен якнайбережніше (не розголошуючи йо
го иореступу, щоб недоліток не позбувся в 
майбутньому посади), зібрати всі відомості 
иро нього для з’ясування тих чи інших рис 
його поведінки. Найбільшу увагу слід звер
нути на його працездатність, улови прані 
тощо. Треба з'ясувати, оскільки професія 
задовольняє недолітка, чи не обтяжує вона 
його, а якщо обтяжує, то чим саме.

129. Опитувати недолітка треба обов’яз
ково насамоті. Щоб опит мав успех і недо
літок одразу ж казав правду, не боючнея й 
ие «риючи нічого, опит треба провадити в 
формі вільної бесіди й ні в якому разі не 
офіційним допитом. Слц пам'ятати, що пер
ший опит—це грунт, на якому базується 
всю подальшу педагогічну роботу над недо
літнім праволомцем.

У в а г  а. Всі відомості, що подає лраво- 
ломець обслідувачеві, треба пильно пере
віряти, проте так, щоб нрлволожщь не 
відчутив, що обслідувач-інструктор не йме 
віри йому і його словам.

130. Опит недолітка провадиться там, де 
він перебуває (колектор, дитбудинок тощо). 
Ні в якому іразі не треба викликати недоліт
ка в комісію виключно (на опит. Зізнання не
долітка й усю свою розмову з тим обслідувач 
повністю 'фіксує у формі протоколу й додає 
Його до справи.

го, чтобы вияснить влияние на песовсршен- 
полотнего ©го сверстников, как одного пд 
наиболее важных факторов, форшіруницих 
личность.

127. В том случае, если несовершенно
летний учится в школе, обследователю-ин
структору необходимо собрать сведения о 
нем у воспитателей, потому что для более 
правильного разрешения дела несовершешю- 
летнего и определения, какие именно меры 
следует принять, непременно надо знать его 
способности, любознательность, активності., 
заинтересованность учением, -успешность и 
т. и. Кроме того, необходимо отметить, как 
он относится к школьным товарищам.

128. В том случае, если несоворшешт- 
летиий работает в мастерской, на фабрик -, 
на заводе и т. п. или служит в каком-ни
будь учреждении, обелодователь-шетрукто;> 
должен, как 'можно осторожнее (не оглашая 
его проступка, чтобы несовершеннолетний не 
погорал в будущем моста), собрать все све
дения о нем для (Выяснения тех иля других 
черт его поведения. Особенное внимание 
следует обратить иа его трудоспособность, 
условия работы и т. л. Необходимо выяснить, 
настолько лрофесоин удовлетворяет яе- 
говершен полетного, не обременяет ли она его 
и, если обременяет, то чем именно.

129. Опрашивать (несовершеннолетнего 
необходимо обязательно наедине. Чтобы оп
рос имел успех и несовершеннолетний сразу 
же говорил правду, нс боясь и не скрывая 
ничего, опрос должен проводиться в форме 
свободной беседы и ни в каком случае яе 
быть официальным допросом. Надо помнить,, 
что первый опрос—это почва, на которой 
базируется вся дальнейшая педагогическая 
работа над несовершеннолетним правонару
шителем.

Л р и м е ч а н л с. 'Все сведения, давае
мые правонарушителем обследователю, 
надо тщательно проверять, однако так. 
чтобы правонарушитель не чувствовал, 
что обслсдоваТель-нпструктор нс верит 
ему и его словам.
130. Опрос 'несовершеннолетнего произво

дятся там, ще он живет ('коллектор, детский 
дом и т. п.). Ни в какам случае .не надо вы
зывать иесовершенналегнего в комиссию 
исключительно для опроса. Сознание несо
вершеннолетнего и вою свою беседу с ним 
обследователь полностью фиксирует в форме 
протокола и -прилагает протокол’к делу.
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131. Обслідувачеві-ііютруктсірові треба 
провести розслід самого факту праводошна. 
Ікі відомості, що стосуються ЙОіЮ й можуть 
його освітлити, треба звірити Я перевірити 
пильно й в терпли во, як у всякій Крим і- 
пильній справі. Тут робота Обслідунзча-ін- 
сгруктора переходить в роботу сліпого й її 
повидаю провадити пильно Я обережно.

132. Обслідувач повинен опитати пошко- 
дованого, свідків і всіх осіб, свідчення яких 
допоможуть з'ясувати справу. Опити прова
диться або вдома або в округовій комісії, 
для чого секретар розсилає повістки з зазна
ченням дня та години, коли викликана осо
ба повинна нриоути до комісії. Обслідувач
подо офіційний протокодь опиту тих осіб за 
споїм та їх підписом. Протоколи додасться 
до справи.

133. Якщо виявиться участь в даній опра
ві дорослих та недолітків, яких ще не при
тягалося в цій сираві, то обслідувач-іис тру к - 
т<«р повинен повідомити про це .голову ок- 
руГОВОЇ комісії.

134. З’ясовуючи праволомство, с-лід надава
ти особливої ваги мотивам праволомства, бо 
вони мають велико значіння для характери
стики недолітні ліго лраволо.нни.

135. В наслідок обсліду сбслідуївач-інструк- 
тор складає доповідну записку татові окру- 
гової комісії. В цій доповідній записці об- 
слідуїш-інструктор у вільній <|кїрмі зазначає 
-про всі добуті матеріали й висловлює свою 
думку П|*о бажаний захід впливу до ирапо-
.ІОМІШ.

У в а г а .  Раніш ніж складати доповід
ну записку та висновки в справі, обслі
дувачеві-інструкторові слід обізватися з 
матерія.іами лікарського огляду та вис
новками лікаря про фізичний і психічний 
етап недолітнього пра волом пи.

130. Обслі.1 треба зробити якцайскорше, 
и і юте так, щоб не нош ходити повислі й до
кладності його.

137. Якщо голова округової комісії вва
жатиме матеріях за недосить повний, то він 
має право повернути його па дообелц.

138. Якщо підчас обсліду виявиться, іцо 
пияггкй запобіжний захбд впливу нодолі.іьшій 
ДЛЯ даного иедаїпка, то обс.-лдувач-ін
структор повпнен ехтразу ловиомнгн про не,

131. Обе ледовател ю - її нстру.ктзр у пообхо
димо расследовать сашьий факт правонаруше
ния. Ікс сведения, касающиеся’его я могу
щие его осветить, необходимо проверить 
тщательно и исчерпывающе, как во всяком 
'уголовном доле. Тут работа обследователя - 
пнетруктора яіврсходит в работу следователя 
п ее надо проводить тщательно и осто
рожно.

132. Обследователь должен опросить по
страдавшего, овидстелей и ®сех лиц, пока
зания которых могут выяснить дело. Опро
сы производятся или дома или в окружной 
комиссии, для чего сек[>отарь рассылает по
вестки с обозначением дня н часа, когда 
вызванное лицо должно прибыть в комиссию. 
Обследователь ведет официальный прото
кол опроса этих лиц за своей оі пх подпися
ми. Протоколы прилагаются к делу.

133. Если обнаружится участие ® данном 
деле взрослых и несовершеннолетних, не 
привлекавшихся к этому делу, то обследо
ватель-инструктор должен сообщить об 
этом председателю окружной комиссии.

134. Выясняя правонарушение, надо при
давать особенную важность мотивам право
нарушения, потому что они имеют большое 
значение для характеристики інесовершонпо- 
детпего правонарушителя.

135. В результате обследования обследо
ватель-инструктор составляет докладную за
писку председателю оіоружпой комиссии. К 
эт).1 докладной записке обследователь-инст
руктор в свободной форме излагает все до
бытые материалы п высказывает свои со
ображения о желательной мере воздействия 
по отношению к правонарушителю.

П р и м е ч а й  и е. .Раньше чем состав
лять докладную записку п заключение по 
делу, обследователь-илспруктор должен 
познакомиться с материалами врачебного 
осмотра п заключениями врача о физиче
ском и психическом состояний несовер
шеннолетнего правонарушителя.
136. Обследование падо сделать как мож

но скорее, однако так, чтобы не повредить 
лодноте и обстоятельности его.

137. Бели председатель окружной камне - 
сад лрнаист материал педостаоочвю пот
ным, оп имеет право возвратить его ыя до- 
обследования.

138. Если в> п|»емя обслодовалия обнару
жится, что примененная предварительная Ш'- 
|>а воздействия нецелесообразна для данного 
несовершеннолетнего, то обслодователь-ин-

12 1
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з заскленням підстав, голову округової ко
місії ш зміни запобіжного заходу впливу.

139. Якщо недолітній праволомець втік, 
то обслідувач-іпструктор відразу ж повідом
ляє про де голову округової комісії.

140. Якщо обслідувач-іпструктор визнає 
за бажаний захід впливу для даного недо
літнього лраволомця відповідальний догляд 
родичів, інших осіб то-що, то він иовнион 
перед засіданням округової комісії зібрати 
потрібні відомості про особу, що бажає взя
ти на себе цей відповідальний догляд.

В. Обов'язки обслідувачів-інструкторів на засі
даннях окру.ової коиісії в справах недолітків.

141. Обслідувач~інструктор повинен біти 
на засіданні «кругової комісії підчас роз
гляду тих справ, що в них він провадив об
сл ід.

142. Оболцувач-інструвтор зачитує в засі- • 
давні округової комісії свою доповідну за
писку та ознайомлює комісію зі всіма відо
мостями про недолітнього лраволомця, що 
їх цей обслідувач-інструктор зібрав і які 
не увійшли в доповідну записку. Крім того, 
він відповідає на всі запитання голови та 
членів комісії що до недолітнього праволом- 
ця.

143. Доповідь обслідувача, повинна бути 
цілком об'єктивна й не повинна переходити 
ні в оборону ні у винуваченая недолітнього 
праволомпя.

144. Підчас розгляду справи обслідувач- 
інструктор може, з дозволу голови округової 
комісії, запитувати недолітнього -праволомпя 
й свідків.

145. Я тому разі, коли висновки обсліду- 
вача-іиструхтора щодо заходу впливу роз
біжні з_вражіппяи округової комісії (або ок
ремій її членів), то обе л ід у вачеві-іяструкто- 
рові дасться слово на оборону своєї думки.

146. У розв'язанні справи обслідувач-ін- 
струвтср участи не боре.

1 2 2

структур должен сразу сообщить об этом, с 
(*н)зпачениеи [мотивов, председателю оьруж- 
иой комиссии для изменения предваритель
ной меры воздействия.

139. Если несовершеннолетий правона
рушитель- скрылся, то сюследователь-ипсг- 
руктор немедленно сообщает об этом предсе
дателю окружной комиссии.

140. Если сбгледаватель-инструктор при
знает желательною мерою 'воздействия для 
данного несовершеннолетнего правонаруши
теля ответственный надзор родственников, 
других лиц и т. п., то он должен перед засе
данием окружной комиссии собрать необходи
мые сведения о лице, желающем принять на 
себя этот ответственный надзор.

В. Обязанности обследоватв*ей-иис7рукторов на 
заседаниях окружной комиссии по делам несо

вершеннолетних.

141. Обеледователь-инструктор давен 
присутствовать па заседании окружной ко
миссии во время рассмотрении тех дел, ш> 
которым он проводи.! обследование.

142. Обследэватель-жструктор 1 зачиты
вает на заседая пи окружной комиссии свою 
докладную запиезу и знакомит комиссию со 
всеми сведениями о несовершеннолетием 
правонарушгеле, собранными им і во во
шедшими в докладную записку. Кроме того, 
он отвечает па лее вопросы председателя н 
чл8Н<*з комиссии относительно несовершен
нолетнего правонарушителя.

143. Дсжлад обследователя должен быть 
совершенно об'ектявен и не должен перехо
дит ни в защиту, ни в обвинение песовер- 
шеі інохетнего и ра вопарушптеля.

144. Во время рассмотрения деда обследо
ватель-инструктор может, с разрешения 
председателя окружной комиссии, задавать 
вопросы [несовершеннолетнему правонаруши
телю н свидетелям.

145. В том случае, если заключение об
сл едователя-янструктора относительно мо
ры воздействия расходится с мнением окруж
ной комиссии (или отдельных ее членов), об- 
следователю-инструктору дается слово дан 
защиты своего мнения.

146. В решении дела обследователь-ж- 
-гоуктср не принимает участия.
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Г Обмв'яла обслідувачі-інсгруктора яісяя по-
•таноЕЯ охрігоюТ монісіТ в справах недолітків.

147. ОбСчщуівач-шструвтор повинен на
глядати ва виконавням постанови округової 
комісії щодо недолітнього праволомця, стра
ву «ого він вів.

148. Яшцо «фугова комісія ухвалила від
дати недолітнього праволомця дід відпові
дальний догляд батьків, родичів або осіб, 
що їх наступають, то обслідувая-іпструктор 
повніш пояснити їм значіння й м«угу відпо
відального догляду та наглядати, щоб воші 
виконували обов’язки, які поклала* на них 
округою комісія. Обслідувач-інструктор по
винен ще допомагати їм порадами і вказів- 
падп та намагатися збільшити їх авторитет 
у недолітнього праволомця.

149. Катя в процесі нагляду ‘виявиться, 
що ці особи не вправляються зі своїми обоп’- 
яасами й часто має місце незгода поміж ни
ми та обслідувачем-інструктором, то він но
ві юмлає аро це голову округової комісії 
для зміні вжитих заходів, але без усякого 
конфлікту з особами, у яких перебуває не- 
долітіж-г(ськалюмоць, щоб у нього не ство
рити почуття .роздвоєння й ворожнечі до тих 
ОСІ--, що в них перебуває недоліток.

150. Якщо округова комісія віддав недо
літнього праволомця під піклувальшій до
гляд лише обслідувача-інструктора, то він 
виразу ж після засідання має встановити 
штрпіні форми догляду за недолітнім право- 
лоттюм.

151. Піклувальний догляд доручається то^ 
му оосладвачеві-іяструкторові, що обсліду
вав справу. Якщо округова комісія ухва
лить передати догляд іншому обслідувачеві- 
інструкторові, то де новизно бути умотиво
вано в постанові комісії. Той обслідувач-ін
структор, що йому доручається піклувальний 
догляд, повинен бути на засіданні тгідчас 
розгляду справи того недолітнього правовом- 
ия, що відається дід ніклувальшгй догляд.

152. Обслцувач- інструктор оовнооя лово- 
читя себе з батьками або особам, що за-

Г. Обязанности оболедоіатала-іметруктора ио- 
сл8 постановления окружной комиссии во де

лам несовершеннолетних.
147. Обследователь-инструктор должен 

следить за пополнением постановления ок
ружной комиссии относительно песо вершен
ії слети его правонарушителя, дело которого 
оп вел.

.148. Если окружная комиссия постано
вила отдать несовершеннолетнего право
нарушителя под ответственный надзор ро
дителей, родственников или лид, заменяю
щих их, то обслодователь-ошструктор дол
жен обленить им значение и цель ответ
ственного надзора л следить, чтобы они 
пополняли обязанности, возложенные на 
них окружной комиссией. Обследователь- 
инструктор должен еще помогать этим ли
пам советами и указаниями и стремиться 
поднять их авторитет у несовершеннолет
него правонарушителя-

149. Если ;в процессе надзора обнаружит
ся, что эти лица не справляются со своими 
обязанностями и часто возникает пбеогла- 
сне между ними и обследователем-ипструк- 
тором, то он сообщает об этом председате
лю окружной комиссии для изменения при
нятых мор, однако, избегая какого-либо 
конфликта с лпцашп, у которых живет 
песоворшеинаїетішй правонарушитель, что
бы у него ие появилось чувства раздвоен- 
костп и вражды к тем лицам, у которых 
оп живет.

і 50. Если окружная комиссия огааег яе- 
с оперт он пол еты его правонарушителя под 
попечительный надзор только обследователя - 
ипструктора, то оп немедленно после заседа
ния устанавливает необходимые формы над
зора над несовершеннолетним правонаруши
телем.

151. Попечительный падзекр поручается 
тому обеледонател ю-иыструктору, который 
обследовал дело. Если окружная комиссия 
постановит передать надзор другому обсле- 
дователю-ниструктору, то это должно быть 
мотивировано їв постановлении комиссии. 
Обследователь-инструктор, которому пору
чается попечительный надзор, должен быть 
па заседании во время рассмотрения дела 
того несовершеннолетнего правонарушите
ля, который отдается под его попечительный 
тадэор.

152. Обследаватель-инструзстср молжен 
вену себя с родителями или лицами, за-
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ступають їх, і! такій спосіб, щоб заслужит 
їх не довір'я та через них і за їх дмкиюгою 
впливати па недолітка.

153. Що ,до игеюлта, який ходить до 
школи, то слід -подбати про а|нцовження 
цього виховавчого впливу па иедо.тітка і в 
шкоді. Для цього обслідувач-інструктор По- 
винен встановити контакт з коровником 
групи, до складу якої належить -недоліток, 
користати з йол) допомоги в цій -роботі п 
щчюиги спільно з ним загальний план 
впливу на недолітка.

154. З цих самих міркувань і з цією са
мою метою еюслЦувич-інструктор повинен 
встановити звязок з наймачем недолітка (а 
тією особою, лід безпосереднім керовництвом 
якої він працює).

155. Обс.іідуиач-іиструктор повинен від-;:і- 
Дужати педантка по змозі частіше, лап» в 
перші часи.

156. Обс.іідувач-інстуктор повинен виві
дувати недолітка вдома, у індолі, на роботі, 
щоб особисто перевіряти умови, в яких він 
живе, вчиться та працює. Разом з тим об- 
слщвач-інструлггор непомітно для недоліт
ка перевіряє всі відомості, що ЇХ він йому 
подав.

157. Но змозі було б бажано, щоб недолі
ток відвідував обслідувача-ілструктора вдо
ма. В усякому разі, крім відвідування недо
літка обслідувачем, слід ще практикувати 
відвідуваная оіАхгідлшча 'недолітком, при
наймні <в комісії, створюючи для цього уло
мим для ротовії очіначтч.

158. Коли недоліток ніде но вчиться й не 
працює, то обслідувач-ііктріктор повинен 
подбати влаштувати його, в залежності від 
віку та інших обставин, до школи або на ро
боту. Якщо головним приводом до л ранимом- 
ства були злидні, обслоувач-інструктор за 
своє головне завдання має підшукати відпо
відну роботу для недолітка, бо без цього по
дальша його -робота може піти на марне. 
Шдшукуючн роботу , обе лідувачу-іястру кгору 
слід пам'ятати, що -вона є не лише джерело 
заробітку, а й великий доковий чинник.

меняющими их, гак, чтобы заслужил, их 
доверие и через них н с их помощью влить 
на несовершеннолетнего.

153. Что касается несовершеннолетнего, 
учащегося в школе, то следует озаботиться 
О продолжении ЭТОГО «ВОСПИТаТСЛЬНОГО 003- 
аействса па несовершеннолетнего я в шко
ле. Для этого обе л едовател ь -инструктор, 
должен установить -контакт с руководителем 
группы, -в состав которой входит несовер
шеннолетний, -пользоваться его помощью в 
а гей работе и разработать вместе с ним 
общий план воздействия на несовершенно
летнего.

154. Исходя пз укалаііших соображений 
п с той же -самой целью, сЛследователь- 
ияструктор дол же,и установить связь с на
нимателей несовершеннолетнего (с тем яв
ним. под непосредственным руководством 
■которого он работает).

155. Обсл едовател ь - инструктор должен 
•посещать несовершеннолетнего по возмож
ности чаще, особенно первое время.

156. Обследователь-инструктор должен 
посещать несовершеннолетнего дома, в шко
ле, на работе, чтобы лично мі розорять усло
вия, в которых он живот, учится и рабо
тает. Вместе с тем обследователь-ипструк- 
тор незаметно для несовершеннолетнего про
веряет все сведения, которые он ему сооб
щил.

157. Но возможности, было бы желатель
но, чтобы несовершеннолетний посещал <ю- 
сл од овател я -и истр уктора дома. Во всяком 
случае, кроме (посещения носовершешюлет- 
ідио обследователем, следует еще практико- 
тать посещение обследователя несовершен
нолетним, хотя бы в комиссии, создавая 
условия для беседы с глазу на глаз.

158. Если .несовершеннолетний нигде не 
учится к не работает, то обследовате-ть- 
инструктор должен озаботиться о том, что
бы устроить его, 'в зависимости от возраста 
и других обстоятельств, (В школу -или па 
работу. Если главною причиною правонару
шения была нужда, то главною задачею об- 
следоватсля-иіктруктора должно был, по
дыскание соответствующей работы 'несовер
шеннолетнему, потшу что бее этого даль
нейшая его іработа может біт бесполезен. 
Подыскивая работу, обследователто-илструк- 
тору следует помнить, что она ость не толь
ко источник заработка, а н больше* воспи
тательный фактор.
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159. Роботу о<клідувача-гпструктора з не
доліткам треба вести’в двох напрямках:

і
1) з метою паралізувати всіма доступни- 

ьл йому педагогічними способами негативні 
впливи, що їх може зазнати недоліток (ро
дина, сусіди, товариші тощо);

2) щоб сприяти розвиткові та виявленою 
соціальних інтересів недолітка.

160. У своїй роботі обсл«увал-інструктор 
повинен використати ясі можливості, ік-ог:

1) кеди недоліток має деякі с-пеціяльні 
здібності, наприклад, у «музиці, співах, ма
люванні тощо, то обслідувал-інсгрустор має 
заохочувати його до них та допомагати їх 
розвивати;

2) коли недоліток иггересуєгься будь- 
яким науковим чи суспільним нотациям, то 
обслідувач відповідним доборові книжок, по
яснень та порад, відвідуваннями недолітком 
відповідних лекцій, зборів тощо іиовииен 
допомагати Йому зміциити пі інтереси;

3) за інтерес уватп педолітка професійною 
роботою, викликати бажання її зрозуміти та 
вивчити все те, що має з нею зв'язок не ли
ше практичний, а й тео;н?тннй;

4) керувати читанням педолітка, вести 
рсоиави з ним еа прочитане, намагатися ви
ховувати його літературний'смак та взагалі 
використовувати цей матеріал з пвдагогіч- 
іюю метою;

5) щоб орнвчити педолітка поважно ста
витися до своїх слів, об:лідувач-інструктор 
повинен стежити, щоб недоліток вчасно при
був; ш до «нього -призначеного часу;

6) обсщувая-іпструктор повинен по змо
зі прищепити недоліткові елементарні пра
вила гігісіга, базуючись ти конкретних фак
тах, наприклад, па чистоті рук недолітка, 
його одежі, зовнішньому ви'лдіі тощо;

7) зважаючи на особливе значіння відпо- 
в«нях розваг для недолітка й розумного ви- 
юрнстаїгая вільного часу, обелцувач-іп- 
струетор повинен дбати, щоб недоліток від
відував «лоб '«Юний піонер», дитячі ви
стави, кіно та театри.

ІоЗ. Работу с несовершеннолетним обсле- 
дователь-ннсгруктар должен вести «о двум 
«направленном:

1) с целью парализовать всеми доступ
ными ему педагогическими способами отри
цательные влияния, которые могут воздей
ствовать на несовершеннолетнего (с чьи, 
соседи, товарищи п т. п.);

2) с целью содействия .развитию а выяв
лению социальных интересов несовершенно
летнего.

160. В своей’работе обследователь-зшст- 
руктор должен исшользовать все возможно
сти, так-то:

3) если песоворшелшюлетннй имеет неко
торые специальные способности, например— 
к /музыке, пению, рисованию и т. л., то об- 
следовател ь-инструктор должен поощрять 
это в нем и содействовать их развитию;

2) если несовершеннолетний интересует
ся каким-нибудь лаучным или общественным 
вопросом, то обследователь соответствующим 
подбором книг, об'яспеквй и советов, лосе- 
Щ01ШІМИ ікесовершеклолетпям сооггоотству- 
ющпх лекций, собраний л т. л.—должен стре
миться эти «интересы его укрепить;

3) заинтересовать нссовершшшолетнего 
его профессиональной работой, вызвать же
лание ее понять и изучить все то, что имеет 
с лею связь не только практически, ого я тео
ретически; . .

4) руководить чтением иесовершешголег- 
нсго, вести беседы с іпиі о прочитанном, 
стремиться воспитать в ном литературный 
■вкус ш вообще ясгохшавать этот материал 
с педагогической целью;

5) чтобы приучить несовершеннолетнего 
серьезнее относиться к своим словам, обсле
дователь-инструктор должен с-тедить, чтобы 
іюсовершеніюлетний своевременно прихода 
в назначенный час;

6) ооследователь-л пелруктор «должен по 
возможности привить несовершеннолетнему 
элементарные правила гигиены, базируясь на 
конкретных фактах, например, на чистоте 
рук несовершеннолетнего, его одежде, ла 
внешнем впдо и т. п.;

7) щццавая особенное значение соответ
ствующим развлечениям для несовершенно- 
летного и разумному использованию евебод- 
ного времени, сюследовател ь-инструктор дол
жен заботиться, чтобы несовершеннолетний 
посещал кл)^і «Юпьгё пионер», детские спек
такли, кино я театры.
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161. ' Оослідувачеві-інструкторові треба 
подбати, щоб поставити псдодітка У відпо
відне товариське оточення. Коли попередні 
товариші йому не лнчили, то обслідувач-ін
структор ловил єн допомогти недоліткові зна
йти інше товариське оточення, встановивши 
звязои 8 відповідним дитячим колективом: 
комсомолом, ЮЛ чи з інііюю дитячою органі
зацією, дитятам «любом, майданом тощо.

Дужо добре, поли обслідувач-інструктор вза
галі знайомий з недолітками свого району й 
впливає на них, а для цього йому слід бува
ти в усіх даргячгих «любах, кпнгссбіршгх та ін
ших місцях, які організують дітей і, по змо
зі, бути активним робітником цих установ.

162. Обслід у вачеві - і нструкторові треба 
створим такі взаем иіги з недолітком, щоб не
доліток бачив у ньому товариша й сам би 
звертався до нього за порадою чи допомо
гою.

Обслідувач-іпстручсгор зазначає в окремо
му зошиті всі свої відвідування недолітка й 
усе, що він проробив. Добре було б, щоб цей 
зошит та став щодешшком. іцо давав би 
картину всієї роботи, проробленої з педоліт- 
ком, мартину, яка б докладно малювала істо
рію або виправлення недолітка або певдачу 
відповідального над ним догляду.

163. Періодично (у термін, ухвалений від 
округозої комісії разом з колегією обсдідува- 
чів-інетрукторів), проте найменше один раз 
на місяць обслідувач-і пструктор доповідає 
голові округової комісії про всіх недолітків, 
що перебувають під його доглядом.

164. Коли недоліток всє-ж поводиться по
гано й усі заходи обслідувача-іиструктора не 
дали бажаних наслідків, то обслідувач не
гайно, яе чекаючи чергової доповіди, пові
домляє про це голову округової комісії для 
зміни заходів впливу.

165. йоли .недоліток поводиться добре, й 
обслідувач-інструктор вважає, що віп більш 
яе оотрібув догляду та активної допомоги з 
його боку, віп -подає до голови округової ко
місії коротеньку, проте умотивовану доповід
ну запаску про скорочення піклувального 
реченця догляду.

166. Вельми було б доцільно, щоб обслі
дувач-інструктор яе поривав одразу звязку

161. Обследователь-инструктор должев 
озаботиться, чтобы у несовершеннолетнего 
была соответствующая товарищеская среда. 
Если его 'прежние товарищи ему не подходи
ли, то обследователь-ияструктор должен по
мочь несовершеннолетнему пайти другую то
варищескую среду, установить связь с со
ответствующим детским коллективом: комсо
молом, ЮЛ или иной детской организацией, 
детским клубом, площадкой п т. п.

Очень хорошо, если обследоватсль-няст- 
руктор вообще знаком с несовершеннолетни - 
мн своего района и влияет па них, а для это
го ему следует бывать во всех детских клу
бах, библиотеках н Других местах, где орга
низуют детей и, по (возможности, быть ак
тивным .работником этих учреждений.

162. Обследователю-янструктору необхо
димо создать такие взаимоотношения с несо
вершеннолетним. чтобы последний видел в 
нем товарища и сам бы обращался к нему за 
советом или помощью.

Обследователь-инструктор отмечает в от
дельной тетради все свои посещения несовер
шеннолетнего и все, что он проделал. Было б 
хорошо, чтобы эта тетрадь стала дневником, 
дающим картину всей работы, проделанной 
с несовершеннолетиям, картяну, которая об
стоятельно рисовала бы историю иле исправ
ления несовершеннолетнего или неудачу от
ветственного надзора.

163. Периодически (в срок, (назначенный 
окружною комисснею вместе с коллегией об- 
следователей-инструкторев), одпаконе мень
ше одного раза в месяц, обследователь-инст
руктор докладывает председателю окружной 
комиссии о всох несовершеннолетних, па- 
ходя шихся лод его надзором.

164. Если несовершеннолетний все ж ве
дет себя плохо и все меры обс.тедоватедя-иа- 
стр.уктора не далн желательных реоультатов. 
то обследователь немедленно, не ожидая оче
редного доклада, сообщает об этом председа
телю окружной комиссии для изменения «ер 
воздействия.

165. Если несовершеннолетний ведет себя 
хорошо, и обследователь-ияструктор считает, 
что он больше не требует надзора и актив
ной помощи с его стороны, он подает предсе
дателю окружной комиссии краткую, однако 
мотивированную докладную записку об уме
ньшении срока попечительного надзора.

166. Очень целесообразно было бы, чтобы 
обследователь-инструктор по порывал сразу
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я своїй оіщоглядвям, а, оовмозі, в далі мав
зуетряі з нга, 6ев «чаду на те, що яеделі- 
ток офіційно шжого зв'яжу з швосівю не 
мав.

167. По шлейні речеш відповідально
го дсгаду, всі-ютеріял за недолітка: за
писи, щоденники обсадувача-іщя'руктора 
тощо обслідувач-інструктор передає секрета
реві, з ней оідшивае їх до сарави та здав 
до архіву. у

Харків, 25 лютого 1929 р.

Злет. Народнього Комісара
Освіти УСРР Полоцький.

связп с своим поднадзорным, а, по винов
ности, и в дальнейшем встречался с ним, 
несмотря на то, что несовершепнолетшгй 
официально никакой связи с комиссию не 
ямеет.

167. По окончании срока ответственного 
надзора, все материалы о несовершеннолет
нем: записи, дневники обследователя-ннст- 
руктора и т. п.—обследователь-шктруктор 
передает секретарю, а последний оедти- 
вавт ні к делу я сдает в архив.

Харьков, 25 февраля 1929-г.

Зам. Народного Комиссара Бросвевцеюп»
УССР Полоцки*.

Народній Комісар Юстиції УСРР та 
Генеральний Прокурор

Республіки В. Пораймо.
Народній Комісар Охорони

ЗдциТя УЙРР Д. Ефімом.
Заст. Народнього Комісара Внутрішніх 

Справ УСРР Слиньмо.

Народный Комиссар Юстиции УССР я
Генеральный Прокурор

Республіки В. Пораймо.
Народный Комиссар 3 I I

УССР
нравеяш
л.

Зам. Народного Комиссара Внутренних 
Дел УССР Слииыю.

а=

ДО УВАГИ ЧИТАЧІВ

ЧЕРВОНОГО ПРАВА*4

Через те, що тираж ,Червоного Права “ 

повністю розійшовся, юрвидавництво НКЮ 

надалі може приймати передплату тільки 

з 1 квітня до кінця року.

= Ціна 6 карб.  25 коп.=
Юрвидавництво

1П7
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ВІД ЮРИДИЧНОГО ВИДАВНИЦТВА НКЮ УСРР 

До відому передплатників

. У звязку з тим, що Юрвидавництво передало 
експедування своїх періодичних видань Газетному 
Бюро, прохаємо всіх наших передпл?тників, у разі 
неодержання того чи іншого № передплачуваного 
видання, насамперед звертатися до місцевої пошти
вої контори, а в разі одержання незадовольняючої 
відповіли—вдаватися зі своєю скаргою до Газетного 
Бюра (Харків).

Надсилаючи скарги до Юрвидавництва, слід обов’яз
ково покликатися на № поквитування, за яким здано 
передплату, або на № і дату поштового переказа.

Без цих обов’язкових даних скарги не розгля
датиметься.

Видання Народнього Комісаріяту Юстиції Издание Народного Комиссариата Юстиции

■Укргодоміт № 243 Держтрест. . Харполіграф- Друга друкарня ім. В. Блакитного. Зам. 3191 —19000



Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОБІТНИЧО - СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ
О Ф І Ц І Й Н Е  В И Д А Н Н Я

НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ
В І Д Д І Л  Д Р У Г И Й  І  1 7  К В І Т Н Я 1929 р.

ЗМІСТ СОДЕРЖАНИЕ

Постанови Наркомвнуеправ, Нарком* 
фіну, Головного Кооперативного Ко
мітету при РНК УСРР, Центральної 
Комісії Селянської Взаємодопомоги 

при Наркомсоцзабезі УСРР.
(10 січня, 1—22 лютого 1929 р)

19. Як прикладати Уставу про належні дер
жаві будинки у містах і селища*' міського 
типу та використовувати житлові примі
щення у цих будинках

20. Про розмір відрахування до запасного 
капіталу промислових та споживчих ко
оперативних організацій від зиску цих 
організацій за 1926-27 та 1927-28 опера
ційні роки.

21. Про виплату комірного служниками релі- 
\ гійних культів.
22. Як прикладати постанову ВУЦВХ'у и РНК 

УСРР .Про фонди допомоги матері-селянці 
підчас вагітности та пологів".

Постановления Наркомвнудел, Нар- 
комфина, Главного Кооперативного 
Комитета при СНК УССР, Централь
ной Комиссии Селянской Взаимопо

мощи при Наркомсообесе УССР.
(10 января, 1—22 февраля 1929 г.)
19. О применении Положения о принадлежа

щих государству домостроениях в городах 
и П'.'Се^еьип городского типа и о порядке 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ жилых помещений в этих 
Домостроениях.

20. О размере отчислений в запасный капитал
промысловых и потребительских коопе
ративных организаций от прибыли этих 
организаций за 1926-27 и 1927-28 опера
ционные годы. • "•'

21. Об уплате квартирной платы служите
лями религиозных культов.

22. Применение постановления ВУЦИК и СНК 
УССР .О фондах помощи матери-селянке 
при беременности и родах"

ІНСТРУКЦІЯ
НАРКОМВНУСПРАВ ТА НАРКЭМФ1 НУ УСРР.

ИНСТРУКЦИЯ
НАРКОМВНУДЕЛ и НЛРНОМФИНА УССР.

19. Ян прикладати Уставу про належні дер
жаві будинки у містах і селищах міського 
типу та використовувати житлові примі

щення у цих будинках.

19. О применении Положения о принадле
жащих государству домостроениях в горо
дах и поселениях городского типа и о поряд
ке использования жшых помещений в этих 

домостроениях.
П і д с т а в а :  арт. 7  постанови ВУЦВК й 

РНК УСРР з 11 липня 1928 р. .Про затвер
дження Устави про належні державі будинки 
у містах і селищах міського типу та про 
порядок використання житлових приміщень 
у цих будинках"  (36. Уз. УСРР 1928 р.

. V  18. арт 166).

О с н о в а н и е :  с т . 7  постановленияВУШ1 К 
и СНК УССР от 11 июля 1928 і, ,06 утвер
ждении Положения о принадлежащих госу
дарству домостроениях в городах и поселе- 
ниях городского типа и о порядке исполь
зования жилых помещений * этих домостро
ениях•  (36. Уз. УСРР 19*8 г. № 18, ст. Ш).«• • •
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А. БУДИНКИ.

І. Складання списків належних державі 
будинків.

1. Органи місцевого (комунального) гос
подарства повинні виявити по містах і се
лищах міського т и п у  всі будинки, іцо па- 
лежать державі за арт..1 зазначеної вищо 
Устави, скласти па ці будпшси окремий 
список та вести точний облік їх. •

2: До списку па лежи их державі будинків 
вносяться в'сі будинки міста або селища, 
за винятком тих будинків, що за п. п. 1—б 
арт.. 1 зазначеної Устави, державі не на
лежать. Ті будинки з належних до внесен
ня в згадані списки, ЩО ними фактично 
володіє держава (безпосередньо експлоату- 
ють або віддають в орепду державні органи), 
троба внести до списку негайно; всі ж інші 
належні державі будники впосять до спи
ску додоржуючи шіжчсвикладоннх правил:

1) колишніх власників зазпачеппх бу
дників повідомляється, щоб воші на протязі
2-х тижнів подали заяви до відмісцком- 
госпу про свої права на дані будинки, до
вівшій ці права документами. Повідомляєть
ся шляхом надіслаппя колишнім власни
кам особистих повісток за прикладеною до 
цього формою (дод. 1); повістки ці адресу
ються па даней будинок, або на іпшу адресу 
колишнього власника, відому івдасцком- 
госпу; ко.ти по цим адресам колишніх влас
ників не виявиться, то повістку вивішується 
-на видному місці будинку, що належав да
ному власнику. Крім того колишніх власни
ків можна повідомляти через місцеву пресу;

2) коли на протязі 2-х тижнів від дня 
вручення, або вивішення повістки заяви 
від колишнього власиика пе надійде, або 
падійшлу заяву буде визнано за безпід
ставну, то даний будинок вноситься до 
списку.

3. Будинками, передбачешінм и.п. 1—6 
арт. .1 Устави, безумовно слід вважати 
такі:

1) що на них видано акти денаціоналі
зації, або документи про повернення бу
динків кооперації;

2) що на них укладено договори про 
право забудови, або безречепцевого кори-

А. ДОМОСТРОЕНИЯ.

І. Составяение списков принадлежащих 
. государству домосіроений.

1. Органы местного (коммунального) хо
зяйства должны выявить в городах н посе
лениях городского типа все дома, принадле
жащие государству согласно ст. 1 выше- 
указааного Положения, составить на эти 
дома отдельный синеок и вести точный 
их учет.

2. В список принадлежащих государству 
домостроений вносятся все дома города или 
поселения за исключением тех домов, кото
рые, согласно п.а. 1—6 ст. 1 вышеуказан
ного Положення пе принадлежат государ
ству. Те из подлежащих внесенню в упомя
нутые списки домостроений, которые состо
ят в фактическом владения государства (не
посредственно эксплоатируются или сдают
ся в аренду государственными органами), 
необходимо висоти в (список немедленно; 
все же остальные принадлежащие государ
ству домостроения вносятся в список с со
блюденном нижеследующих правил:

1) бывшие собственники указанных до
мов уведомляются о том, чтобы они вле
чение 2-х педель подали заявления в от- 
месткомхоз о своих правах на данные дома, 
удостоверивши эти права документами. 
Уведомления эти производятся путем посыл
ки бывшим собственникам личных повесток 
по прилагаемой форме (прилож. 1); повест
ки эти адресуются на данный дом или на 
другой адрес бывшего собственника, извест
ный огместкомхозу, если по этим адресам 
бывших собственников не окажется, то по
вестка вывешивается та видном месте дома, 
принадлежавшего данному собственнику; 
кроне того, бывших собственников можно 
уведомлять через местную прессу;

2) если втечение 2-х недель со дия вру
чения наг вывешивания повестки заявления 
от бывшего собственника не поступит или 
поступившее заявление будет признало не
основательным, то данный дом вкосится в 
список.

3. Домостроениями, предусмотренными в
п.п. 1—С ст. 1 Положения, безусловно 
надлежит считать домостроения:

1) па. которые выданы акты денациона
лизации или документы о возвращении до
мов кооперации;

2) па которые заключены договора о нра
ве застройки или бессрочного пользования
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сттнпя з приватними особами та недер
жавними установами, підприємствами та 
організаціями;

3) що на будову їх видали дозволи па 
протязі часу з 1 листопада 1921 р. по 15 
листопада 1922 р. органи, що відали зем
лями, па яких ці будинки збудовано;

4) що зареєстровані -в реєстрах органів 
нового (комунального) господарства, як 
псдержавпі;

5) що е на території міста або селища, 
до якої жптлозакои з 1 листопаду 1921 р. 
пе застосувався, за винятком безгосподар
них будинків та будників, що за увагою 
1 до арт. 59 Пив. Код. УСРР були впвлас- 
пені від колишніх власпиків па підставі 
роволюшііпого Права до 24 серпня 1922 р., 
а також будинків, що про перехід їх у 
власність держави с певні закоппі докумен
ти.

4. Список належппх державі будппків 
складається за формою, що впроблясться в 
залежності від місцевні умов, проте, в уся
кому разі, в ньому мусять бути всі відомості, ■ 
потрібні для реєстрації будинків за поста
новою Паркомвнусправ і Наркомюсту УСРР 
з 5 квітня 1928 р. «Інструкція про поря
док реєстрації будівель та права забудови 
відділами місцевого (комунального) госпо
дарства* (36. Уз. УСРР 1928 Р. від. П У* 6, 
арт. 35).

5. Сппски належних державі будинків, за 
вппятком передбачених у п.п. 1—4 арт. 2 
Устави, затверджують міські і селшцні 
ради, при чому зміни й доповнений цих 
списків провадиться виключно за затвер
дженням цих рад.

8. Ті будинки з заведепнх до списку на
лежних державі будппків, що ще не зареє
стровані до цього часу, згідно з іпструк- 
пією. зазначеною в арт. 4. по затверджен
ні списку відповідною радою, треба негайно 
зареєструвати, порядком, передбаченим 
вищезазначеною інструкцією. .

7. Будипкп, що їх заведено до списку 
палежнпх державі будників, у разі буде 
доведопо, що вопи не палежать державі 
(належать до зазначених у п.п. 1—6 арт. 1 
Устави), треба виключити із списків і по
вернути їхнім власникам за випадків, ко-

с частиыми .липами п негосударственными 
учреждениями, лредпршггшп н организа
циями;

3) па постройку которых были выданы 
разрешения в течепио времени с 1 ноября 
1921 г. по 15 ноября 1922 г. органами, 
ведавшими землями, на которых эти дома 
построены;

4) зарегистрированные в реестрах орга
нов местпого (коммунального) хозяйства, 
как негосударственные;

5) находящиеся на территории города 
или соления, в отношении которой жи.шкои 
от 1 ноября 1921 г. не применялся, за ис
ключением безхозяйственных домов и домов, 
которые согласно примечанию 1 к ст. 59 
Гражд. Код. УСОР были пз'яты от бывших 
собственников на основании революционно
го права до 24 августа 1922 г., а также 
домов, о переходе которых в собственность 
государства есть законные документы.

4. Список принадлежащих государству 
домостроений составляется по форме, вы
рабатываемой в зависимости от местных 
условий, но, во всяком случае, в нем должны 
быть все те сведения, которые необходимы 
для регистрации домостроений, * согласно 
постановлению Наркомвнудел и Наркомжта 
УССР от 5 апреля 1928 г. «Инструкция о 
порядке регистрации строений и права за
стройки отделами местного (коммунального 
хозяйства» (36. Уз. УСРР 1928 г. отд. II, 
Уз 6, ст. 35).

5. Списки принадлежащих государству 
домостроений за исключением предусмотрен
ных в п.п. 1—4 ст. 2 Положения, утвержда
ются городскими и поселковыми советами, 
при чем изменения и дополнения этих спис
ков производится исключительно с утверж
дения последних.

6. Те домостроения из внесенных в спи
сок принадлежащих государству домострое
ний, которые еще не зарегистрированы до 
этого времени, согласно инструкции, ука
занной в от. 4, после утверждения списка 
соответствующим советом необходимо немед
ленно зарегистрировать в порядке, преду
смотренном указапиой выше инструкцией.

7. Дома, внесенные в список принадле
жащих государству домостроений, в случае 
обнаружения, что они пе принадлежат госу
дарству (принадлежат к указанным в п.п.
1—6 ст. 1 Положения), подлежат исключе
нию из списков и возвращению их собствен-
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ли ці власники подали заяви про повер
ненім цих будинків па протязі 3-х років з 
дня переходу будппка у фактичне володін- 
пя держави, а за випадків, • коли справу 
про власпість на даний будинок розв'язува
ли відповідні установи,—зо дня, коли оста
точно вирішено пю справу.

8. Всі спори про неправильне заведення 
будинків до списків належних державі бу
динків, розв'язують судові органи па за
гальних підставах.

II. Експлоатація будинків, ідо е у віданні 
міських та селищних рад.

9. Усі будинки завсдспі до списку на
лежних державі будинків, за винятком пе
редбачених у п.п. 1—4 арт. 2 Устави, орга
ни місцевого (комунального) господарства 
беруть в експлоатацію. А будинки, перед
бачені п.п. 1—4 арт. 2 Устави, лічаться 
лише па обліку й під загальним наглядом 
за арт. 15 Уставп.

10. На кожну окрему домопосілість, що є 
у віданні міських або селищних рад, заво
диться:

1) окрему справу і до неї додається все 
листування, що стосується даної домопосі- 
лости;

2) окремий рахунок з усіма розрахунка
ми по домопосілості.

У в а г а .  Дрібпі домопосілості можпа об*
єдпувати в побільшену домопосілість, як

що це буде визнано за раціональніше.

11. Органи місцевого (комунального) гос
подарства повинні розробити й подати на 
затвердження відповідних міських або се
лищних рад інструкції про порядок, як во
ни експлоатувашмуть ці будинки. В ціх ін
струкціях в основному треба передбачити 
забезпечення інтересів трудящих що до 
одержання житлових приміщень в належ
них державі будинках, наближенпя домо- 
посілостей до самооплатпости, підсилепня 
заходів до поліпшсппн стану будинків, за
безпечити їх від руйнації, тощо.

12. Для управління домопосілостями, що 
їх безпосередньо експлоатують органи міс

илкам в случаях, если последние подали 
заявления о’ возвращении этих дош втече- 
пне 3-х лет со дня перехода дома в факти
ческое пользование государства, а в слу
чаях, когда дело о собственности на этот 
дом находилось на разрешении соответству
ющих учреждений,—со дня окончательно
го разрешения этого дела.

8. Все споры о неправильном внесении 
домов в списки принадлежащих государству 
домостроений подлежат разрешению судеб
ных органов на общих основаниях.

II. Эксплоатацня домостроений, находящихся в 
ведении городских и посеякоиых советов.

9. Все дома, внесенные в списск принад
лежащих государству домостроений, за нс- 
ключештем предусмотренных в п.п. 1—4 сг. 2 
Положения, принимаются органами местно
го (коммунального) хозяйства в эксплоата- 
цпю. Дома же, предусмотренные в п.п. 1—4 
ст. 2 Положения, находятся лишь на учете 
и под общим надзором согласно ст. 15 По
ложения.

10. На каждое в отдельности домовладе
ние, находящееся в ведении городских нли 
поселковых советов, заводится:

1) отдельное дело, к которому присоеди
няется вся переписка, относящаяся к данно
му домовладению;

2) отдельный счет со всеми расчетами 
но домовладению.

П р и м е ч а н и е .  Мелкие домовладения 
могут быть Об’единвны в увеличенные до
мовладения, если это будет прнзнаио более 
рациональным.
11. Органы местного (коммунального) хо

зяйства должны разработать и іпредставпть 
на утверждение соответствующих городских 
или поселковых советов инструкции о по
рядке эксилоатацш ими этих домостроений. 
В этих инструкциях в основном необходи
мо 'предусмотреть обеспечение интересов тру
дящихся в отношении получения жилых по
мощений в принадлежащих государству до
мостроениях, приближение домовладений в 
самоокупаемости, усиление мероприятий к 
улучшению состояния домостроений, обеспе
чение последних от разрушений и т. п.

12. Для управления домовладениями, со
стояли™ п в непосредственной оссплоагацпи
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цевого (комунальпого) господарства, ці ор
гани призначають одного або де кількох 
домоуправ (управителів). Обсяг прав і 
обов’язків домоуправ (управителів) визна
чається в окремій інструкції, що ЇЇ затвер
джує завідатель відповідним відділом (від
ділком) місцевого (комунального) госпо
дарства.

13. Оргапи місцевого (комунального) 
господарства віддають в оренду будинки ли
ше за писаними договорами.

В цих договорах обов’язково передбача
ється:

1) речепець, на який віддається буди
нок в орепду;

2) розмір орендної плати й прало зммяти 
ЇЇ в залежності від змін комірного та інших 
тарифів;

•3) обов’язки орепдаря що до переведен
ня ремонту будника, належного утримання 
його, виконання обов’язкових постанов, ви
плати иодатків і оплат, страхування будни
ка тощо;

4) право відповідної ради або органів 
місцевого (комунального) господарства що 
до падання в зданому в оренду будинку 
житлової й іпшої площі (в чому саме це 
право полягає);

5) наслідки невиконання або зламаппя 
договору.

III. Закріплення будинків.

14. Будинки за відповідними установами 
й організаціями закріпляється складаючи 
закріпленого акта за доданою до цього 
формою (дод. 2), що складається в 2-х 
примірниках і його підписує завідатель 
(або його заступиш;) івідмісцькомгоспу й 
особи, що мають право від і меня установи 
або організації, що за нею закріплюється 
будинки, укладати майнові договори.

15. Закріплепий будинок передається ус
танові або організації за окремим прий- 
налытм акггом. В цьому акті обов'язково 
зазначається:

1) коли, де і яке майно хто 4 кому пе
редав;

2) стан майна і заходи потрібні для його 
валежиого утримання та збереження (ре- 
*опт тощо);

3) оцінка майна;

оргаахв местного (коммунального) хозяйства, 
последние назначают оіпо иля несколько до
моуправлений {управляющих). Круг прав я 
обязанностей домоуправлений (управляю
щих) определяется специальной инструкци
ей, утверждаемой заведующим соответству
ющего отдела (отделения) местного (комму
нального) хозяйства.

13. Органы местного (кешгуналшого) хо
зяйства сдают в аропду домостроения толь- 
ко по письменным договорам.

В этих договорах обязательно предусма
тривается:

1) срок, ва какой сдается дом в арен
ду;

2) размер арендной платы н право изме
нять последнюю в зависимости от измене
ний квартирной платы и других тари
фов;

3) обязанности арендатора в отношеппн 
производства ремонта дома, соответствую
щего содержания последнего, выполнения 
обязательных постановлений, оплаты нало
гов и сборов, страхования дома и т. п.;

4) право соответствующего совета или ор
ганов местного (коммунального) хозяйства в 
отношении предоставления в сданном в 
аренду доме жилой п иной площади (в чем 
именно это право выражается);

5) последствия невьвполиення или нару
шения договора.

III. Закрепление домов.

14. Закрепление домов за соответствую
щими учреждениями и организациями произ
водится путем составления закрепительного 
акта но прилагаемой форме (приложение 2), 
который составляется т 2-а экземплярах я 
подписывается заведующим (или его заме
стителем) отместкомхоза н лицами, имею
щими право от имени учрещоння или орга
низация, за которыми закрепляются дома, 
составлять имущественные договора.

15. Закрепленный дом передается учреж
дению или организации по особому приемоч
ному акту. В этом акте обязательно указы
вается:

1) когда, где и какое имущество кем 
и кому передано;

2) состояние имущества и необходимые 
для его соответствующего содержания и со
хранения мероприятия (ремонт н т. о.);

3) оценка имущества;
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4) площа і яка саме (житлова, обслуж- 
нз, торіхта тощо—арт. 11 Устави);

5) площа земельпої дільниці.
Приймальний акт підписують особи упов

новажені на передачу й приймання.
16. Всі права та обов'язки дотично за

кріплення будинків, що (нрава й обов’язки) 
виникають з факту закріплення будипків 
починаються від дня складення та підпису 
акту про закріплення.

17. Закріплені за установами і організа
ціями будинки за відповідних випадків ор
ган місцевого (комунального) господар
ства іювертає, складаючи приймального 
акта, порядком, передбаченим арт. 15 цієї 
інструкції.

Всі права та обов’язки, що виймають з 
факту повернення будників, починаються з 
моменту складання й підпису зазначеного 
акту.

Б. ПРИМІЩЕННЯ.
IV. Утворення спеціяльного житлового фонду.

. 18. Утворення спеціяльного житлового 
фонду (арт. 16 Устави) провадиться ви- 
дапням од відповідної ради обов'язкової 
про те постанови. В цій постанові обов'яз
ково зазначається:

1) які саме категорії приміщень із за- 
значетах в арт. 15 Устаїви (всі чи декотрі) 
складають цей фонд;

2) яким порядком і куди треба подавати 
відомості про приміщення, що надходять до 
фонду;

3) порядок надання приміщень з цього 
фопду;

4) наслідки зламання цього порядку.
19. За будинки, що їх безпосередньо ек- 

сплоатують органи місцевого (комунальпо- 
іх>) господарства, і які зазначені в п. 1 арт. 
16 Устави, та що їх приміщення йдуть до 
спеціяльного явитлового фонду, слід ува
жати всі будинки, які належать до підві- 
домиих міським і селищним.радам і заведе
ним до списку належних державі, за винят
ком будипків, зданих будь-кому в оренду і 
закріплених за установами й організація
ми.

20. Прнміщонпя в будниках, що їх орен
дують житлоорепдпі кооперативи, надхо
дять до спеціяльного житлового фопду ли
ше за тих випадків, коли нема жодного

4) площадь и какая именно (жилая, <й- 
ауживзющаи, торговая и т. п.—ст. 11 
Положения);

5) площадь земельного участка.
'Приемочный окт подписывается уполно

моченными на передачу и прием лицами.
16. Все права и обязанности в закреплен

ных домостроениях, всяшпкающие из факта 
закрепления последних, начинаются со дна 
составления и подписания акта о закрепле
нии.

17. Закрепленные за учреждениями и ор
ганизациями дома возвращаются в соответ
ствующих случаях органом м остигло (ком
ку пального) хозяйства путем составления 
приемочного акта порядком, предусмотрен
ным ст. 15 настоящей инструкции.

(Все нрава и обязанности, «опивающие ив 
факта возвращения домостроений, начнна- 
илея с момента составления н лодплсалия 
указанного акта.

Б. ПОМЕЩЕНИЯ.
IV. Образование специального жилищного фонд»

18. Образование специального жилищного 
фонда (сг. 16 Положения) производится пу
тем издания соответствующим советом обя
зательного о том постановления. В этом по
становлении обязательно указывается:

1) какие именно категории помещений 
из указанных в ст. 15 Положения (все или 
некоторые) составляют этот фонд;

2) каким порядком и к\да необходимо 
представлять сведения о передаваемых л 
фона помещениях;

3) порядок предоставления помещений 
этого фонда;

4) последствия нарушения этого порядка.
19. Состоящими в непосредственной эк- 

еплоатации органов местного (комунально
го) хозяйства домами, которые имеет в ви
ду п. 1 ст. 10 Положения, и помещения ко
торых поступают в специальный жилищный 
фонд, необходимо считать все дома,' отно
сящиеся к состоящим в ведении городских 
и поселковых советов и занесенные в список 
принадлежащих государству, за -исключени
ем домов, сданных кому-либо в аренду и за
крепленных за учреждениями н организа
циями.

20. Помещения в домах, состоящих в 
аренде жилищно-арендных кооперативов, по
ступают в специальный жилищный фонд 
.тишь в тех случаях, когда пег на одного

134



Арт. 19 № 6 Ст. 19

члена даного житлокоопу, що ие мав би 
жяпяової площі меншої від пересічної фак
тичної норми Даного міста чн селища, не
залежно від того, що інші члени житлокоо- 
оу мають площу більшу від цієї норми.

21. За житлові приміщення, що їх не 
використовується під житло, треба вважати 
ті, що були замешкай оц житло до повер
нення їх під нежитлові потреби, або що 
спеціяльно збудовані під житло (мають на
лежте опал и во і натуральне освітлення), а 
використовуються для потреб торгівлі, під 
майстерні, склепи, контори, канцелярії, за- 
місць комор тощо.

. У в аг а. Не можуть вважатися за такі, 
що пе використовуються під житло, ті 

. приміщення, що використовувалися па 
4 серпня 1928 року й використовуються 
надалі одночасно так для иежитлових, 
як і для житлових потреб, а також при
міщення, що їх хоч і використовується 
для пожнтлових потреб, але оплачується 
за встановленими розмірами комірного 
(майстерні художників і різбярів) та при
міщення осіб, що користуються додатко
вою житловою площею в межах розміру 
цієї площі, що оплачується за ординар
ними розмірами комірного, а так само 
наукові кабінети й лабораторії.
22. Житлові приміщення, що їх пе вико

ристовується під житло і які підлягають 
иередачі в спеціяльний житловий фонд, вва
жається за падііішлі до спеціяльного жит
лового фонду з моменту, відколи орган міс
цевого (комупальпого) господарства, а так 
само й інші органи, що їм буде це доручено 
постановою від міської або селищної ради, 
складуть окремого про це акта за доданою 
до цього формою (додаток 3).

Акта цього складається в приоутпості 
представника домоуправи, користувачів да
ного приміщення і 2-х понятих. Коли домо- 
посілість ие має повноважних представників 
тобто домоуправи, орендарів або користува
чів, то акта можна скласти лише в присут
ності понятих.

За останніх випадків акт, по його складан
ні, обов'язково оголошується відсутнім ад 
розписку.

23. В разі зазначені в попередньому арт. 
приміщення є на день складання акту в 
будь-чиєму користуванні, то па звільнення

члена данного жнлкоапа, не имеющего жи
лой площади іменшіе средней фактической 
нормы данного города или поселка, незави
симо от того, что .прочие члены жилкоопа 
имеют площадь более этой нормы.

21. Жилыми помещении», неиспользуе
мыми под жилье, необходимо считать те, 
которые было заняты под жилье до пре
вращения их под нежилые потребности иля 
которые специально построены под жилье 
(имеют н обходимо.* отопление и натураль
ное освещение), а нсполвзываются для тор
говли, под масторскне, склады, конторы, 
канцелярии вместо сараев и т. п.

П р и м е ч а н и е .  По могут считаться 
не нспользываемыми под жилье те По
мещения, которые использовались па 
4-о августа 1928 г. и ^пользуются 
впредь одновременно, как для пожилых, 
так и для жилых надобностей, а также 
те помещения, которые хотя н использу
ются не для жилья, но оплачиваются 
но установленным размерам квартирной 
платы (мастерские художников и скульп
торов) и помещения лиц, пользующихся 
дополнительной жилой площадью в пра
дедах размера последней, оплачиваемой в 
одинарном размере кваргирной платы, а 
также научные кабинеты и лаборатории.
22. Жилью помещения, пс используемые 

под жилье и подлежащие передаче в спе
циальный жилищный фовд, считаются со- 
стунившшя в специальный жилищный 
фонд с момента состаэленил органами ме
стного (коммунального Хозяйства, равно как 
и прочими органами, коим будет это по
ручено постановлением городского ши по
селкового совета, отдельного о твої акта по 
прилагаемой форме (приложение 3).

^тот акт составляется в присутствии пред
ставителя домоуправления, пользователей 
данного помещения и 2-х понятых. В слу
чае отсутствия в домовладениях полномоч
ных представителей, т. е. домоуправле
ния, арендаторов или пользователей, акт 
аожет быть составлен лишыв присутствии 
понятых.

В последних случаях акт, посте его состав
ления, о^яяате’ьно обявляется отсутствую
щим под расписку.

23. В случае, если -указанные в преды
дущей ст. помещения находятся на день со
ставления ажта їв чьем-либо пользования.
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їх даєшся певшй реченець, найменш 2 
тижні.

За випадку везвільпепня цих приміщень 
протягом зазначепого реченця, їх звільня
ється судовим порядком.

24. З приміщень спеціяльного житлового 
фонду, що їх замешкає будь-хто по скла
денні належного акту (арт. 23) без дозво
лу органу, що здає ці приміщення, висе
лення провадиться адміністративним по
рядком на підставі п. <м* арт. 1 постанови 
ВУЦВК і РНК УСРР з 31 серпня 1927 р. 
«Про адміністративне виселення громадян 
з житлових приміщень» в редакції поста
нови ВУЦВК’у і РНВ УСРР з 11 липня 
1928 р. «Про затвердження Устави про на
лежні державі будинки у містах і селищах 
міського типу та про порядок використову
вання житловпх приміщень у цих будин
ках» (36. Уз. УСРР 1928 р. Аз 18, арт. 
166).

25. Вилучати приміщення, що їх пе ви
користовується під житло можна лише за 
тих випадків, коли по треба капітально 
переустатковувати їх.

26. Приміщення, що падходять до спе
ціяльного житлового фонду, за випятком пе
редбачених в п. 1 арт. 16 Устави, вважа
ються в складі цього фонду лише доти, до
ки в них оселяться особи, що їм ці примі
щення надано встановленим на те поряд
ком.

Надалі ці приміщення можуть бути в 
складі фопду лише тоді, коли вопи відпо
відатимуть умовам, зазначеним у арт. 16 
Устави.
V. Утворення май вроаого житлового фонду.

27. Маневровий житловий фопд може 
складатися лише з будинків у цілому, а пе 
з окремих їх частин.

28. Маперовий житловий фопд внзпача- 
ється окремою постановою відповідної місь
кої або селищної ради. В цій постанові має 
бути точно зазначепо, які само будипки 
(вулиця, А'з) й з якого часу увіходять до 
маневрового фонду. Постанову цю оголошу
ється порядком, встановленим для оголо
шення обов'язкових постапов і, крім того, 
вивішується па вндпому місці в усіх бу
динках маневрового фопду.

29. На кожному будинку маневрового 
фонду обов’язково має бути бляшана та

то аа освобождение их даеггся определенный 
срок, но яе окшее 2^х інедадь.

случае пеоовобождоіяга этих помещений 
в течение указанного срока они освобожда
ются в судебном порадке.

24. Из оооющеш социального жилищно
го фонда, занятых после составления со
ответствующего акта (ст. 23) ко*-либо без 
разрешения органа, сдающего эти поме
щения, выселение производится в админи
стративном порядке на основании п. см» 
ст. -1 постановления ВУЦНК’а и СНК УССР 
от 31 августа 1927 г. «Об адашгстрагнв- 
ном выселении граждан из жилых помеще
ний» в редакции постановления ВУЦИК’а и 
СНК УССР от 11 июля 1928 г. «Об утверж
дении Положения о принадлежащих государ
ству домостроениях в городах и поселениях 
городского тина и о порядке использования 
жилых помощений *в этих домостроениях» 
.(36. Уз. УСРР 1928 г. & 18. ст. 166).

25. Производить нз’ятие помещений, НА 
использьгваемых под жилье, можно лишь 
в тех случаях, хоща не требуется капи
тального их 'переоборудования.

26. Помещения, поступающие в жилищ
ный фонд, за исключением предусмотри пых 
в п. 1 сг. 16 Положения, считаются в со
ставе последнего лишь до заігятия лицами, 
коим предоставляются эти помещения уста
новленным для этого порядком.

В дальнейшем эти помещения могут быть 
в составе фонда лишь в том случав, если 
они будут соответствовать условиям, указан
ным в ст. 16 Положения.
V. Создание маневренного жилищного фонда.

27. Маневр онпый жилищный фонд может 
составляться лишь из домов в целом, ло 
но из отдельных их частей.

28. Маневренный фонд определяется осо
бым постановлением соответствующего го
родского плтт поселкового совета. В этом 
постановлена должно быть определенно 
указано, какие нмевно дома (улица, Аз) ■ 
с какого времени входят в маневренный 
фощ. Постановление это объявляется поряд
ком, установлевным дія об'явлення обяза
тельных постановлений, и кроме того, вы
вешивается на видном месте во всех домах 
маневренного фонда.

29. Па каждом доме маневренного фонда 
обязательно должна быть жестяная таблич-
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бличка з зазначенням на ній, що будинок 
цей належить до маневрового фонду.
Уіііікоріетамия житлам* приміщень в будинках, 

належних держані.

ЗО. В договорах на здачу в пайом примі
щень мапеврового фонду, а так само в дого
ворах (якщо такі буде складено) на здачу 
інших прнміщспь у належних державі бу
динках, обов'язково передбачається:

1) реченець оайму пришіщень;
2) порядок і речепці попередження про 

відмову продовжити договір;
3) розмір комірного й плати за кому

нальні послуги й опалпво та порядок, яв 
зміпяти комірне й плату за комупальпі по
слуги та опалпво відповідно до встановле
них од відповідних органів змін загальних 
розмірів;

4) обов’язки наймача щодо належного 
утримання й користування наданими йому 
приміщеннями й місцями загального корн
ету вапна;

5) обов'язки наймача що до повернення 
втрат, які він заподіяв, користуючи з при
міщень;

0) обов'язок наймача звільнити примі
щення, як мипе реченець пайму;

7) обов'язки наймодавця що до належно
го утримання Іі обслуженпя зданих у пайом 
приміщень і місць загального користуван
ня;

8) наслідки зламаппя договору.
31. Право здавати приміщення в будин

ках мапеврового фонду робітникам і служ
бовцям па певний реченець стосується ли
ше тих випадків, коли ці приміщення на
дало після 4 серпня 1928 р.

32. Виділення певного відсотку примі: 
щопь для забезпечення постачання житлом 
старшипського складу РСЧА та *РСЧФ і 
робітників звязку провадиться лише за тих

випадків, коли про те б заявки з боку заін
тересованих'установ, організацій або осіб.

Розмір приміщень, що їх належить ви
ділити для зазначеного забезпечення, ви
значається в залежності від попиту на 
приміщення, як з боку старшинського 
складу РСЧА та РСЧФ, робітників звязку, 
як і інших робітників та службовців. При 
цьому за випадків, коли заявки РСЧА й

ка с обозначением на ней, То) дом этот 
принадлежит маневренному фовщ.
VI. Использование жипых помещений в ври- 

надяежащих государству дожах.

30. В договорах на сдачу в наем помеще
ний тневренного фонда, а также в догово
рах (если таковые будут заключены) на сда
чу прочих помещений р принадлежащих (Го
сударству домах, обязательно предусматри
вается:

1) срок найма помещений;
2) порядок и сроки предупреждения об 

огказо в продлении договора;
3) размер квартирной платы, платы за 

ююигунальныб услуги и отопление, а также 
порядок 'изменений квартирной платы л пла
ты за коммунальные услуги и отопление в 
зависимости от установленных соответству
ющими органами изменений общих разме
ров;

4) обязанности нанимателя в отношении 
соответствующего содержания и пользова
ния сданных ему помещений и мест общего 
пользования;

5) обязанности нанимателя в отношении 
возмещения причиненных при пользовании 
помещениям я убытков;

6) обязанности нанимателя освободить 
помещения по истечении срока найма;

7) обязанности наймодатели в отношении 
соответствующего содержания и обслужива
ния сданных в паем помещений и мест об
щего пользования;

8) последствия нарушения договора.
31. Право сдавать помещения в домах 

маневренного фонда рабочим и служащим на 
определенный срок относится лишь к слу
чаем сдачи этих помещений после 4-го ав
густа 1928 г.

32. (Выделение определенного процента 
помещений для обеспечения удовлетворения 
жильем командного состава РККА и РККФ 
и работников связи производится лишь в тех 
случаях, когда об этом есть заявки со 
стороны заинтересованных учреждений, ор
ганизаций или лиц.

Размер помещений, подлежащих выделе
нию для указанного обеспечения, определяет
ся в зависимости от требования на поме
щения, как со стороны командного состава 
РККА и РКііФ и работников связи, так й 
прочих рабочих и служащих. Ври этом 
в случаях, когда заявки РККА н РККФ
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РСЧФ ве перевищують 15% вільних примі
щень фонду, то їй заявки задовольняється 
повністю; якщо ж вони перевищують за
значений відсоток, то на задоволення цього 
складу відводиться найменш 15% вільних 
приміщень фонду.

33. На заселення виділепнх приміщень 
для старшинського складу РСЧА й РСЧФ 
та для робітників звішу надається повний 
реченець залежно від умов фактичної змоги 
цього заселення. Приміщення, що їх не 
буде заселено протягом цього речепця, мож
на надавати іншим категоріям претенден
тів.

34. Виділеппя повного відсотку примі
щень (арт. 32 цієї інструкції) провадиться 
так:

1) у зпов збудовапих будппках виділя
ється приміщення (по змозі окремі домобу
дівні) ® розмірі встановленого відсотку, що 
береться від тої кількостп житлових при
міщень, що збудова їх закінчується і їх 
можна заселити в дапому році, проте, най
пізніше 1 жовтня;

2) за тих випадків, коли інші, пе перед
бачені в попередньому пупкті приміщення 
вільпі в такій кількості, що з ипх можпа 
виділити встановлений відсоток (відносний 
до даної кількості! всіх приміщень) окре
мими кімнатами, по змозі цілими будинка
ми, то ці приміщення виділяється в розмірі 
встановленого відсотку, що береться від 
кількості! вільних иа даинй час примі
щень;

3) за інших випадків виділення здійсню
ється так: надавши в рахунок встановле
ного відсотку перші приміщення з тих, що 
надійшли до спеціяльного житлового фон
ду, відтак задовольняється інші категорії 
трудящих, що мають право на одержання 
приміщень із цього фонду, аж поки кіль
кість приміщень наданих цим категоріям 
трудящих разом з одержаними в рахунок 
відсотку, не досягне 100%, порівняно з 
кількістю цих приміщень. Наприклад, коли 
постановлено виділити 15% і в рахунок 
цього надано 150 кв. м. житлоплощі, то 
100% буде тоді, коли іпшим категоріям 
буде надано 850 кв. м. житлоплощі. Коли 
кількість наданих приміщень (і за виділен
ням, і іншим категоріям разом) досягне 
100%, то перші вільпі приміщення, що 
надійдуть до спеціяльного житлового фон-

не превышают 15% свободных поме
щений фонда, то эти заявки удовлетво
ряются полностью, если же они превыша
ют указанный процент, то для удовлетворе
ния этого состава отводится ее меньше 
15% свободных помещений фонда.

33. На заселение выделенных для коман
дного состава РККА и РККФ н работников 
связи помещений дается опроделенный срок 
в зависимости от условий фактической воз
можности этого заселения. Помещения, кои 
пе будут заседепы втечоние этого срока, мо
гут быть сданы прочим категориям претен
дентов.

34. Выделение определенного процента 
помещений (ст. 32 настоящей шотрукцет) 
производится ток:

1) во вновь построенных домостроениях 
выделяются помещения (по возможности 
отдельные домостроения) Ь размере установ- 
лсікюго процента, каковой берется от того 
количества жилых помещений, постройка ко
торых заканчивается и они могут быть зл- 
содеиы в данном году, воне позднее 1 ок
тября;

2) в тех од у чаях, когда прочие, «е преду
смотрели! ьго в предыдущем пупкто 'Помеще
ния, свободны в таком количество, что из 
пих можно выделить установленный про
цент (относительный к данному количеству 
всех помещений) отдельными комнатами, по 
возможности целыми домами, то эти поме
щения выделяются ® размере установленно
го лроцопта, взятого от количества свобод
ных на данное время помещений;

3) в остальных случаях вцдвлепнв осу
ществляется так: после предоставлении в 
счет уста нов л енного процента -первых поме
щений поступившими з специальный жк- 
лищ-пый фонд помещениями удовлетворяют
ся прочие категории трудящихся, имеющие 
право на (Получение помещений из этого 
фонда, до тех псц>, пока количество предо
ставленных этим категориям-, трудящихся 
помещений вместо с полученными в счет 
выделенного процента, не достигнет 100% 
применительно к количеству этих помеще
ний. Например, если постановлено выде
лить 15% ив счет этого предоставлено 
150 кв. м. жилплощади, то 100% будет тог
да, коща прочим (категориям будет дано 
850 яв. м. жилплощади. Если количество 
предоставленных помещений (как путем вы
деления, так и прочим категориям вместе)
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ду, надаються в рахунок встановленого ви
ділення.

35. Приміщення, що надійшли до спеці
яльного житлового фонду, як такі, що їх 
не використовувано під житло (арт. 23 цієї 
інструкції), можна надавати незалежно 
від того, вільні вони на день надання, чи 
ні; всі споро в цій справі розв'язується су
довим порядком.

36. Виселення із зазначених у попе
редньому арт. приміщень осіб, що їх само
вільно захопили (арт. 23 цієї інструкції), 
провадиться за заявами відповідних орга
нів місцевого (комунального) господар
ства.

37. Передбачені в арт. 21 Устави норми 
заселення застосовуються при наданні 
вільних приміщень в тому розумінні, що 
иожпа надавати вільні приміщення в роз
мірі, що по перевищує ці норми.

38. Встановлюючи облік та розподіл при
міщень, треба забезпечили поліпшення жит
лових умов трудящих не тільки наданням 
Тм приміщень із феодів, а йобжпюючп при
пущення фонду -на приміщення, що ними ко
ристуються трудящі, з метою .раціональні
шого задоволення трудящих житлом відпо
відно до їх потреб (збільшення житлової 
площі для осіб з більшою родиною, набли
ження до служби або роботи тощо —арт. 47 
цієї інструкції).

39. За спливои іречопця договорів, за
значених у арт. 23 Устави, приміщення, що 
були в користуванні за цпм договором у 
наймачів, за розсудом паймодавців (органів 
місцевого (комупального) господарства або 
підприємства), або здаються наймачам на 
новий реченець, або звільняються від них.

40. Осіб, що добровільно не звільпяють, 
зазначені в попереднім арт. приміщення, 
повинно виселяти судовим -порядком з тим, 
що за цих випадків, у згоді з арґ. 23 Ус
тави, арт. 156 Цивільного Кодексу УСРР 
не застосовується.

VII. Висеаениа осіб нетрудових категорій.

41. За осіб нетрудових категорій, що їх 
має па увазі Устава, слід уважати всіх 
осіб, що живуть з нетрудових прибутків 
і що а них комірне береться за арт. 10

достигнет 100%, то первые свободные по
мещения, поступившие в специальный Жи
лищный фонд, предоставляются в счет уста
новленного выделения.

35. Помещения, сданные в специальный 
жилищный фопд, как неиспользованные под 
жилье (ст. 23 этой инструкции), (можно пре
доставлять независимо от того, свободны 
они в день адачм, или нет; все споры во 
этому вопросу разрешаются в с щоб ном по
рядке.

36. Выселение из указанных в предыцу. 
щей ст. помещений лиц, самоуправно их 
захвативших (ст. 23 этой инструкции), 
производится по заявлениям соответствую- 
ода органоз местного (кода уши того) хо
зяйства.

37. 'Предусмотренные в ст. 21 Положения 
нормы заселения, переменяются лишь при 
сдаче свободных помещений в там смысле, 
что можно сдавать свободные номещения в 
размере, но превышающем эти нормы.

38. Устанавливая умет и распределение 
помещений, необходимо обеспечить улучше
ние жилищных условий трудящихся но толь
ко путем предоставления им помещений из 
фондов, по и обменивая помещения фонда 
на помещения, которыми пользуются трудя
щиеся, с целью рационального удовлетворе
ния трудящихся жильем соответственно их 
(нуждаемости ('увеличение тхй площади 
ОЛЯ лиц с большей семьей, приближение а 
службе или (работе и т. п.—ст. ^47 этой 
инструкции).

39. По истечении сроков договоров, ука
занных в ст. 23 Положения, помещения, 
бывшие в пользовании но этим договорам у 
нанимателей, по усмотрению наймодателей 
(органов местного (коммунального) хозяй
ства или предприятий) сдаются нанимате
лям ога новый срок или освобождаются от 
последних.

40. Лица, добровольно по освободившие 
указанных в предыдущей ст. помеоцепий, 
подложат выселению в судебном порядке, 
при чем в этих случаях, согласно ст. 23 По
ложения, ст. 156 Граждане. Кодекса УССР 
не применяется.

VII. Выселение лиц иетрудоиых категорій.

41. Лицами нетрудовых категорий, кото 
рых имеет в виду Понижение, необходимо 
считать всех лиц, живущих на нетрудовые 
доходы, и с которых квартирная плата
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постанови ВУЦВК’у і РПК УСРР з 29 лю
того 1928 року «Про комірко (36. Уз. 
УСРР 1928 р. № 4, арт. 54).

42. Передбачені арт. 24 Устави особи пе- 
трудових категорій, що їх прибуток, опо
датковуваний прибутковим полатком, ие пе
ребільшує 3000 крб. ша рік, якщо вони 
займають житлову площу в належних дер
жаві будинках на підставі писаних речен- 
цевнх договорів, укладених ще перед видал
или посталговп ЦВК й РНК СРСР з 4 січня 
1928 року «Про житлову політику» (36. 
Зав. СРСР 1923 р. Л» 6, арт. 49), можуть 
використуватися житловою площею до ре
ченця скінчення чинности зазначених дого
ворів, після чого їх повинно виселити су
довим порядком.

Ті ж особи петрудовпх категорій, що їх 
прибуток, оподаткований прибутковим по
датком, перебільшує 3.000 крб. па рік, як
що вони займають житлову площу в зазна
чених будинках па підставі листовних ре- 
чепцевих договорів, також укладених пе
ред виданням зазначеної постанови з 4 січ
ня 1928 року, можуть користуватися жит
ловою площею лише до скінчепня реченця 
чиппосгн цих договорів, проте, в усякому 
разі—пайпізпіш 1 жовтня 1929 року, тоб
то договори, що в них передбачено роченець 
пізніший від 1 жовтня 1929 року, дійсні 
лише до 1 жовтпя 1929 р. Зазначених осіб 
виселяється судовим порядком.

Осіб нетрудових категорій, що живуть 
у зазначених будинках па підставі догово
рів без зазначення реченця чинности цих 
договорів, повнило виселяти, додержуючи 
порядку, встановленого арт. 155 Цивіль
ного Кодексу УСРР.

У в а г а .  Договори найму приміщень в 
належних державі будинках, укладені з 
особами нетрудових (категорій но виданні 
постапови ЦВК й РНК СРСР з 4 січня 
1928 р. «Ліро житлову подливу», не мо
жуть зважатися за підставу замешку
вання цими особами житлових примі
щень у згаданих будинках. За цих ви
падків осіб иетрудових категорій повин
но негайно виселяти, додержуючи поряд
ну, встановленого арт. 155 Цив. Кодек
су УСРР.
43. Належність до нетрудових категорій 

осіб, що їх повинно виселяти з паціоналізо-

взимаегея согласно ст. 10 (постановления 
ВДШКа и СНЕ УССР от 29 февраля 
1928 г. «0 пвартирной плато» (36. Уз. 
УСРР 1928 г. У2 4, ст. 54).

42. Предусмотренные ст. 24 Положення 
лица нетрудовых категорий, доход которых, 
облагаемый подоходным налогом, но превы
шает 3.000 рублей в год, занимающие 
жилую площадь в домах, принадлежащих 
государству на основании письменных сроч
ных договоров, заключенных еще до изда
ния 'Постановления ЦИК а и СНК СССР от 4 
января 1928 г. «О жилищной политике» 
(С. 3. СССР 1928 г. Л*2 6, ст. 49), могут 
пользоваться жилой площадью до окончания 
срока действия указанных договоров, после 
чего оіш полежат выселению в судебном 
пороке.

Те жо лица нетрудовых категорий, доход 
которых, облагаемый подоходным налогом, 
более чем 3.000 рублей в год, если она 
занимают жилую площадь в указанных до
мах. на основании письменных срочных до
говоров, гак жо заключенных до издания 
указанного постановления от 4 ливаря 
1928 г., могут пользоваться жилою пло
щадью лишь до окончания срока действия 
этих договоров, но, во всяком случае, не 
позднее 1 октября 1929 года, т. е. догово
ры, в которых предусмотрены сроки позд
нее 1 октября 1929 года, действительны 
только до 1-го октября 1929 года. Выселе
ние указанных лиц производится в судебном 
порядке.

Лица нетрудовых категорий, живущие в 
указанных домах на основании договоров без 
указания срока действия этих договоуюв, по
длежат выселению с соблюдением порядка, 
установленного в ст. 155 Граждан. Кодек
са УССР.

П р и м е ч а н и е .  Договоры найма по
мещений в принадлежащих государству 
домах с лицами нетрудовых категорий 
после издания постановления ЦИК’а ■ 
ШК СССР от 4 января 1928 г. «0 жи
лищной политике» но могут считаться ос
нованием для занятия последними жилых 
помещений в указанных домах. В этих, 
случаях лица нетрудовых категорий под
лежат немедленному выселению с соблю
дением порядка, установленного ст. 155- 
Гражд. Код. УССР.
43. Принадлежность к нетрудовым кате

гориям лиц, подлежащих выселению из па-

140



Арт. 19 № 6 Ст.

вали будинків, вютачасться Гх соціаль
ний етапом па момент звертання домоуп
равління до оуду з позовом про виселення 
цих оеіб.

Трудящі, що живуть разом з петрудя- 
цт, коли виселяється вегрудящих, :йе- 
рігають свою житлову площу за нормами, 
встановленими заковом.

VIII. Обмін житловими нрініщоїинмн.

44. Повідомлення про обмін ЖИТЛОВИМ! 
приміщеннями заінтересовані особи пода
ть до доіоуорави чи ороадарям писано або 
усно.

45. Про пезгоду домоуправи або орепдаря 
обміним приміщення заінтересованих осіб 
також повідомляється писано або усно.

46. Наймачі не можуть провадити обмін 
приміщень в разі домоуправа або орендар 
повідомить наймача в установлений рече- 
иедь про пезгоду на цей обмін, за винятком 
передбачених в арт. 25 Устави випадків, 
коли обміп можна робити незалежно від за-, 
значеної згоди.

47. Приміщеппями обмінюються без згоди 
домоуправління або орендаря в будинках 
належних державі також за таких випад
ків:

1) в разі обміну приміщень на приміщен
ня, що надаються з спеціяльного або ма- 
■еероеого фонду;

2) в рал обміну приміщеннями з членами 
жмтлобудівельннх кооперативів, що пере- 
власиюють свої паї;

3) в разі обміиу приміщень з особами, 
що набувають належні державі будинки, 
•гідно з увагою 3 до арт. 22 Цив. Код. 
УСРР.

IX. Омата армаїщеіь, аміаками яід канк#- 
аарІТ І для імамі опіратааиі ватраб еетер- 

гмеге Й мпрмаслового характеру.

48. За каяцехярсьні й іігаїі оперативні 
кггреби неторгового 8 пепромислового ха
рактеру торговельних й промислових уста
нов і організацій (синдикатів, трестів, під- 
пріємств, кооперативів, тощо) вважається 
виключно такі потреби, що походять з вм
инання функцій які самі з себе не є тор
говельні або проміслові функції. За такі 
■огреби треба вважати, наприклад, потребі,

цнотшжировааных йомав, определяется ех
социальным воло-кеїгией к їомеїггу обраще- 
пия домоуправления в суя с иском о высе
лении этих лиц.

Трудящиеся, живущие вместо с нетрудя- 
щимяся, при выселении последних сохраня
ют свою жилую площадь по нормам, установ
ленным законом.

V I I I .  Обмен жилыми помещениями.

44. Уведомления об обмене жпльгаи поме
щениями заинтересованные лица додают в 
домоуправление или арендаторам как в пись
менной, так и в устной форме.

45. О согласии домоуправления ил арен
датора па обмой помещениями заинтересо
ванные лица уведомляются также письмен
но или устно.

46. Наниматели ие цогут производить Се
мена помещениями в случае, коща домо
управление или арендатор уведомит нани
мателя в установленный срок о несогласии 
па этот обмен, за «гаатючешием предусмот
ренных в ст. 25 Положения случаев, когда 
обмен может лроиэводвться независимо от 
указан його согласия.

47. Обмен помещениями производится без 
согласия домоуправления или арендатора в 
домах, принадлежащих государству, также 
в таких случаях:

1) в случае обмена помещений па поме
щения, которые предоставляются из специ
ального или маневренного фонда;

2) в случае обмена помещениями с чле
нами жилищно-строительных кооперативов, 
передающих в собственность свои пан;

3) в случае обмена помощовнлми с лида
ми, приобретающими дома, принадлежа
щие государству, согласно примечанию 3 к 
ст. 22 1>. Код. УССР.

IX. Оиата віаіещеаий, ааватыж под канцелярии 
а для других •вератмвиых нужд неторговог» 

■ аепромышданного характера.

48. Канцелярскими и прутами оператив
ным* нрадами неторгового и непромышлен
ного характера торговых и промышленных 
убеждений и организаций (синдикатов, тре
стов, предприятий, кооперативов и т. п.) 
считаются исключительно такие нужды, ко
торые «шикают «из исякшенюя фушадв! я 
сами по себе не являются торговыми ш 
сроіьшиешшвш фушдяяот. Такими еужда-
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що походять з суто адміністративних і кон
трольних функцій.

Зважаючи на вищепаведене всі канцеля
рії і коптори, що йх апарат провадять ку
півлю або продаж товарів, сировини тощо, 
як порядком торгівлі, як і порядком обслу
говуваний виробництва, навіть коли-б са
мий товар або сировина в приміщення коп- 
тор та канцелярій і не надходили, віднести 
до неторговнх і непромислових не можна. 
Так само не можна вважати за петоргові 
і пспромисдові ті контори і канцелярії, що 
обслуговують виключно дане торговельне 
(крампиця, склей) або промислове (майстер
на, завод тощо) підприємство.

49. Приміщення, що їх частинно замеш
кало під канцелярії і для інших неторго
вельних «і попромислових потреб, а частинно 
для потреб торговельних або промислових, 
воли по ножна відокремити самостійних при
міщень для тих (і інших, оплачуються як тор
говельні або промислові приміщення.

50. Розмір оплати приміщень для кожної 
зазначеної у арт. 29 Устави категорії ко
ристувачів установлюють міські й селищні 
ради в межах лімітів, зазпачоних у тому 
самому арт., або окремо сын кожного будин
ку, або для окремих типових груп їх, зза- 
апгопш на вимоги уваги 1 до арт. 29 Ус
тави.

У в а г а .  Випяток, передбачений у п. 2 
арт. 29 Устави для приміщень, оплачу
ваних за тарифом 1*>ргово-га?омислот 
приміщень або за договором, має на ува- 
ві договори па ориміщеппя, що оплачу
ється як торговельно-промислові, але не 
ва тарифами, а за оплату, що її встзпов- 
лено з торгів, по згоді тощо.

51. Застосовуючи я. З арт. 29 Устави, 
пал ожить:

1) за іромаоські оргапізацгі вважати ли
ше ті організації, що мають єоціяльно-ко- 
рисну мсту, а пе релігійні організації, рин
кові коні тети тощо;

2) диференціювати рсоміри плати для пе
редбачених зазначеним пунктом організацій 
трй>а і залежпо від властивостей приміщень 
(місце розташування, вартість його, впо
рядкованість тощо) і залежно від категорії 
організацій, встановлюючи менші розміри

ми иеобщгтао считать, напр., нужды, воз- 
никающие исключи гел ьпо ж адишпїСтраунв-
ньгх и контрольных функций.

В виду вышеупомянутого псо канцелярии 
и конторы, аппарат которых занят покупкой 
или продажей товаров, сырья и т. л., как 
в порядке торговли, так и в порядке об
служивания производства, хотя самый товар 
или сырье в помещение контор* и канцелярий 
и пе поступают, отнести к неторговым и 
непромышленным нельзя. Нельзя также от
носить к неторговым и непромышленным те 
конторы и канцелярии, которые исключи
тельно обслуживают данное торговое (мага- 
вли, склад) или промышленное (мастер
ская, завод и т- л.) щмшрият

49. Помеацоппя, частично запятые под 
канцелярии и для других неторговых и не
промышленных нужд, а частично для нужд 
торговых или промышленных, когда невоз
можно отделить самостоятельного помеще
ния для тех и Других, оплачиваются как 
торговые или промышленные помещения.

50. Размер оплаты помещений для каж
дой из указавши в ст. 29 Положения ка
тегорий пользователей устанавливается го
родскими и поселковыми советами в преде
лах, указанных в той же статье лимитов, 
или отдельно для каждого дома, или идя 
отдельных типичных груші, с учетом тре
бования примечания 3 к ст. 29 Положе
ния.

П р и м е ч а н и е .  Предусмотренное в 
п. 2 ст. 29 Положения исключение для 
помещений, оплачиваемых но тарифу тор
гово-промышленных помещений или по 
ДОГОВОРУ, имеет 'В виду договоры на поме
щения, оплачиваемые как торгово-про
мышленные, но но по тарифам, а за пла
ту, установленную с торгов, по соглаше
нию и т. л.
51. При применении я. 3 ст. 29 Поло

жения надлежит:
1) общественными организациями счи

тать лшь те организации, которые нма,- 
ют социально-полезную цель, а не религиоз
ные организации, рыночные комитеты а 
т. л.;

2) дифереіщировать размеры платы для 
предусмотренных указанным пунктом орга
низаций, как в зависимости от особенно
стей помещений (место расположения, стои
мость его, благоустроенность и т. п.), так 
и в зависимости от категории организаций.
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(без відсотків ша капітал) для організацій, 
що лають благодійну або загально-держав
ну мету (Осоавіохема, Червоний Хрест, 
НОДР, Лікнеп тощо), і більші для громад
ських організацій, що мають за-мету інтере
си своїх членів або невнкх груп людоооти.

52. За ремонт, передбачений арт. ЗО 
Устави, треба вважати всякий ремонт, і по
точний та дрібний, і капітальний.

53. Під утриманням будинку своїм кош
том. що передбачено арг. ЗО Уставе, треба 
розуміти обов'язок провадити експлоатацій- 
яі видатки, передбачені част. 1 арт. 4 та 
арт. арт. 5, 6 і 7 Правил встановлення нор
мальних біеджетів в націопалшвашх до- 
моношостях з 15 серпня 1928 р.

54. Сучасна будівельна вартість для вн- 
зпачеппя амортизації і відсотків па капі
тал установлюється порядком, передбаче
ним в арт. 9 Правил, згаданих у поредущему 
артикулі.

55. Арт. 34 Устави поширюється лише 
яа ті приміщення, що їх замешкали уста
нови, підприємства й організації для потреб 
неторгового й пенромпслового характера й 
лише щодо оплати цих приміщень. Що ж до 
решти змін договорів і актів про надання 
зазпачеппх в Уставі будинків і приміщень, 
які виникли на підставі згаданої Устави 
(наприклад, адібрапя й оплата ра
ніш закріп ленях будинків і приміщень, що 
їх за Уставок» по можна закріпити), то та
кі зміни застосовуються з дня надання чин
ности Устави, тобто з дня, коли одержала
К даного міста або селища «Вісті 

ВК'у* з 4 серпня 1928 р., А'в 181.

56. Всі установи й організації, що на 
вамешкані ними приміщення не поширю
ються встановлені Уставою або іншими 
правилами норми оплати, оплачують ці при
міщення за згодою з наймодавцями.

В. ЗАХОДИ ДО ПРИКЛАДАННЯ УСТАВИ.

67. Органи місцевого (комунального) 
господарства негайно, яв одержать цю 
інструкцію, повинні розробити питання, 
проекти, заходи тощо, що походять з по
ставові від 11 липня 1928 р. про затверд-

усганйв.тивая меньшие (размеры (бео про
центов на капитал) для организаций, имею
щих благотворите.! ыгую или обще-государ
ственную цель (Оеоавнахнм, Красный Крест, 
Мопр, Ликбез и т. п.), и большие—для об
щественных организаций, имеющих целью 
интересы своих членов или определенных 
групи населения.

52- Ремонтом, предусмотренным ст. 30 
Положения, необходимо считать всякий ре
монт, как текущий и мелкий, так и ка
питальный.

53. Содержанием дома своими средствами, 
предусмотренным ст. 30 Положения, необ
ходимо считать обязанность производить 
эксплоатацпопные расходы, предусмотрен
ные -част. 1 ст. 4 н ст.ст. 5, 6 и 7 Ііра- 
вил установления нормальных бюджетов в 
паїцнонализиіроваїиньїх домовладениях от 15 
августа 1928 года.

54. Современная строительная стоимость 
для определения аимортпзации и (процентов 
па капитал -устанавливается в порядке, пре
дусмотренном ст. 9 упомянутых в предыду
щей ст. Правил.

55. Ст. 34 Положепия распространяется 
лишь па те помещения, которые заняты 
учреждениями, предприятиями и организа
циями для нужд неторгового и непромыш
ленного характера н лишь относительно 
оплаты этих помещений. В отношении ос
тальных изменений договоров и актов о сда
че указанных в Положении домов и поме
щений, возникающих на основании указан
ного Положения (например, отобрание и оп
лата ранее закрепленных домов и помеще
ний, которые но Положению не могут быть 
закреплены), то такие изменения применя
ются со дня вступления в силу Положепия, 
т. е. со дня пол учения в дан ном городе и ла 
поселке советом («Вістей ВУЦВК’у» от 4-го 
августа 1928 г., Л‘г 181.

56. Все учреждения и организации, «а 
занятие помещений которых распространя
ются установленные Положением пли дру
гими правилами нормы оплаты, оплачива
ют эти помещения по соглашению с наймо
дателями.

В. МЕРЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ.

57. Органы меоттнг) (коммунального) хо
зяйства немедленно по получении инструк
ции должны разработать вытекающие из яо- 
становлешня от 11 июля 1928 г. об утвер
ждении указанного положения из самого
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аеввя зазначеної Устави, з самої Устави 
та в цієї інструкції 1 додбати лро запро
вадження їх до життя.

58. Про остаточно вжиті й здійонені за
ході що до п-ривладаипя Устави в усіх мі
стах і селищах міського типу округові від
діли місцевого (комупальпого) господарства 
■отавні повідомити Нарком впусарав УСРР 
■айпізніщ 1 квітня 1929 року.

Харків, 10 січня 1929 р.
9а«т. Народнього Комісара

Внутрішніх Справ УСРР Слинько.
Заст. Народнього Комісара

Фінансів УСРР Арсон.

Додатки

Гр-................................................................

положения и из этой инструкции вопросы, 
проекты, мероприятия и т. я. и приваты 
меры к проведению таковых в жизнь.

58. О принятых и осуществленных окон
чательно мерах по применению Положения 
во всех городах и поселениях городского 
типа окружные отделы местного (коммуналь
ного -хозяйства должны уведомить Нарком- 
внудеа УССР по позднее 1-го апреля 
1929 года.
Харьков, 10 января 1929 г.

Зам. Народної» Комиссара 
Внутренних Дел УССР Слинько.

Зам. Народного Комиссара • }
Финансов УССР Арсон.

арт. 19.
Додаток 1-Й

.................................. ........................... 1)

П О В І С Т К А

....................... ...  . 2) повідомляє Вас, що колишній Ваш будинок, що є в м..................................................
.............................. 3) по...............................................................вул. під №...................... вкоситься до

списку належних держані будинків на підставі постанови ВУЦЬК'у Й РНК УСРР з 11 липня 
1928 р. .Устава про належні державі будинки у містах і селищах міського типу та про поря
док використування житлових приміщень у цих будинках* (36. Уз. УСЇР 1928 р. № 18, 
арт. 107).

Якщо Ви, на підставі чинного законодавства, вважаєте, шо зазначений будинок державі 
ие належить, то Ви можете заявити про це на протязі тижневого, з дня одержання цієї пові
стки, реченця до....................................................................................2) угрунтувавши це належними
документами.

П і д п и с .

. .. .......................................................... 4) 19. . . року повістку на ім'я гром..............................................

..........................................1) гро внесення колишнього його будинку в м.................... ..................... •

.................................................3) по . . . . ;.......................................................вул., під №........................
до списку будинків, належних державі, одержав 5).

П і д п и с  *  1

ЯК ЗАПОВНЮВАТИ ПУНКТИРИ:
1) Ім’я, по батькові, прізвище й адреса кол. домовласника. •
2) Назва відділу (відділку) місцевого (комунального) господарства.
3) Назва міста або селища.
4) Місяць і число.
5) Коли домовласника по адресі його колишнього будинку ке буде знайдено, то слово 

.одержав* викреслюється й замісиь Його газвачаєіься .домов;асннк в колиши» г му Його бу
динку не мешкає, а повістку вивішено на видному місці колишнього Його будинку". За цих 
випадків розписується відпевідальна за цей будинок особа (орендар, управитель тощо).
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Додаток 2-4
А К Т .

19 . . .  року........................................... ....  .  1) дня, и..................................................................... ’ . *)
Складено цього акта в тому, що на підставі. .......... ............................................................арт. «Устави про
належні державі будинки у містах і селищах міського типу та про порядок використовування
жилих приміщень у цих будинках* (36. Уз. УСРР 1928 р. № 18, арт. . 167) за........................................V .
..............................................................3) закріплено в постійну посілість й користування . . . . .
.............................................................. 4) з дільницею землі під ними загальною площею.......................... ....
............................. кв. метрів, що межує з вулицею (майданом) на протязі.......................................................

метрів, пра"оруч з земельною дільницею.......................................................................................................... 5)
на протязі.......................................метрів ліворуч—з земельною дільницею....................................................
.....................5) на протязі........................................ метрів і ззаду.з земельною дільницею..............................
.................... 5) на Протязі......................................метрів........................ 3) здійснює володіння і користу
вання зазначеною домопосілістю, додержуючи правил згаданої вище Устави та інструкції ̂ іро 
прикладення цієї устави арт............................................................... (а також виконуючи й додержуючи
иижчевикладеиого.................................................... б).

Зазначену в цьому акті домопосілість здано за окремим здавально-приймальним актом.
. П і д п и с и .

М .  П .  1

ЯК ЗАПОВНЮВАТИ ПУНКТИРИ:
1) Місяць і число.
2) Назва міста.
3) Назва установи, що за нею будинки закріплюється.
4) Перелічити будинки й зазначити, де саме вони є (місто, вулиця, № будинку).
б) Н и з а  постійного користувача даної земельної дільниці.
б) 3 » з к  ачити всі інші (не передбачені Уставою), права та обовчязки, встановлювані 

в Зв'язку з закріпленням домопосілости, зокрема, обов'язки по переведення ремонта (конкретно) 
про оплату (певні розміри, реченці і порядок) права й обов'язки щодо користування дільницею 
землі тощо.

У в а г а .  Всілякі розміри й суми зазначається в акті словами,а після цього—в дуж
ках цифрами. Назва установ і організацій, а рівно місяців визначається повністю.

Додаток 3 й.
К

2)

9)

19 .  .  .  року............................1) дня, м...................................................... 2) я......................
.....................  3) на підставі...........................................................4) в присутності...................
............................5) і понятих  ......................................... 6) (клав цього акта про те. що .
............................7) в будинку..........................................8) в м..........................................  . .

по.............................................. вул. буд. №...................... за ознаками ...... .................................
в житло, але використовується для.......................................................10).

П і д п и с

П О С Т А Н О В А
На підставі вищенаведеного я . . ...................................... 3) вавжаю зазначене вище при

міщення, що не використовується під житло, за житлове, а тому на підставі п. 3. арт. 16 Й 
арт. 20 .Устави про належні державі будинки у містах і селищах міського типу та про поря
док використування житлових приміщень у цих будинках (36. Уз. УСРР 1928 р. № 1* 
арт. 1 6 7 ) - п о с т а н о а и в :

•)..........................7) в будинку................................8) в м......................................................... 2)
по .  .................................. вул. буд. Л і . . . . .  . вважати з цього числа в складі спеціяльного
житлового фонду..............................................ради 11);
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б) запропонувати через оголошення цієї постанови користувачам зазначеного приміщення.
цоб вони звільнили це приміщення на протязі.......................................... 12) з дня оголошенні
їм цієї постанови;

в) попередити 5) про те, що згаданого приміщення не можна
надавати будь-кому без ордера. .......... ......................................... 13).

Цю постанову можна оскаржити до............................................................. 13) протягом 3-х днів
від дня її оголошення.

П і д п и с .  1

ЯК ЗАПОВНЮВАТИ ПУНКТИРИ:
1) Місяць і число. .
2) Назва міста.
3) Посада, прізвище, ім'я й по батькові урядовця, що складає акта. * 

с 4) Джументи. за якими урядоввець має прзво складати акти.
5) Представники домоуправи, або орендарі, прізвище, ім'я й по-батькові Тх, прізвище 

ім'я та по-бітькоьі користувачів.
6) Прізвище, ім'я та по батькові.
7) Яке саме приміщення.
8) Визначити чиє воно є.
9) Визначити ознаки, за якими воно вважається житловим (див. арт. 23 інстр.).

10) Для яких саме потреб воно зайняте підчас складання акту.
11) Якої сане міської, або селищної ради.
12) Реченець.
13) Назва установи.

ПОСТАНОВА
ГОЛОВНОГО КСЭЛЕРАТИВНОГО КОМіТЕТА 

ПРИ РНК УСРР.
20. Про розмір- відрахування до запасного 
капіталу промислових та споживчих коопе
ративних організацій від зиску цих органі
зацій за 1926-27 та 1927-28 операційні 

роки.
Головний Кооперативний Комітет при 

РНК УСРР п о с т а н о в и в :
Визиати, ацо промислові та споживчі ко

оперативні організації мають право відрахо
вувати по балансах за 1926-27 та 1927-28 
операційні роки до свого запасного капіта
лу 10% від зиску, навіть коли б в статутах 
згаданих кооперативних організацій було 
зазначено інший розмір цих відрахувань.

Харків, 1 лютого 1929 р.

Голова Головного Кооперативного 
Комітету при РНК УСРР Геттлер.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК" 7 березня 
1929 р., № 55.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВНОГО КООПЕРАТИВНОГО КОМИТЕТА 

ПРИ СНК УССР.
20. О размере отчислений в запасный капи
тал промысловых и потребительских коопе
ративных организаций от (рибыли этих ор
ганизаций за 1926-27 и 1927-28 операци

онные годы.

т Главный Кооперативный Комитет при СНК 
УССР п о с т а н о в и л :

Признать, что промысловые и потреби
тельские кооперативные организации нме- 
ють право отчислять по балансам за 1926-27 
и 1927-28 операционные годы в свой запас
ный капитал 10% от прибыли, хотя бы в 
уставах указанных кооперативных органи
заций был указан иной размер этих отчи
слений.
Харьков, 1 февраля 1929 г.

Председатель Главного Кооперативного 
Комитета при СНК УССР Геттлер.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК* 7 марта
1929 г., № 55.
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ОБІЖНИК НАРКОМВНУ СПРАВ УСРР.
21. Про виплату комірного служниками 

релігійних КуіЬТІВ.
1. В зв'язку з «паннам нової постанови 

ВУЦБК і Ш УСІ Р з 29 лютого 1928 р. 
«Про комірно (кватирозу шагу) і заходи 
до врегулювання користування житлом у 
містах і селищах міського типу* (36. Уз. 
УСРР 1928 р. Хя 4, арт. 54; втратили силу 
обіжники ЬЙВС Лі 357 з 22 серпня 1923 р. 
«О порядке исчисления квартирной платы за 
коммунальные услуги с лиц духовного зва
ния» ‘ (Бюлетень ШВС 1923 р. Л* 23) 
і Хг 168 з 24 жовтня 1924 р. «Об уплате 
служителями религиозных культов содоход- 
но-оои и уществол пого налога, квартирной 
платы и коммунальных услуг» (Бюлетень 
ЯКВС 1924 р. № 14).

2. Зважаючи на те, що за л. «г» арт. 21 
Конституції УСРР та л. 11 арт. 4 < Інструк
ції про вибори до рад» з 3 жовтня 1928 р. 
(36. Уз. УОРР 1928 р. Ла 27, арт. 238) 
служники всіх релігійних культів не кори
стуються виборчими правами, НКВС лояс- 
пюе, що в справі виплати комірпого служ
ників релігійних культів прирівнюється до 
кіб, що живуть з нетрудових прибутків.

Харків, 12 лютого 1929 р.
Заст. Паролевого Комісара

Внутрішніх Справ УСРР Слкнько.

ЦИРКУЛЯР НАРКОШНУДЕЛ УССР.
21. Об уплате квартирной платы служите- 

лжи религиозных культов.
1. Б связи с изданием нового постановле

ния ВУЦИК и СОК УССР от 29 февраля 
1928 г. «О квартирной плате н мерах к 
урегулированию пользования жилищами в 
городах и поселениях городского типа* 
(36. Уз. УСРР 1928 г., Ха 4, ст. 54) утра
тили силу циркуляры НКВД № 357 от 22 ав
густа 1923 г. «О порядке исчислении квар
тирной штаты за коммунальные услуги с лиц 
духогнкхгознания» '(Бюллетень НКВД 1923 г., 
Й 23) и Хя 168 от 24 октября 1924 г., 
«Об у плато служителями религиозных куль
тов подох од но-пои му щсствен ного налога, 
квартирной платы и коммунальных услуг» 
(Бюллетень НКВД 1924 г., № 14).

2. Принимая во 'внимание, что согласно 
п. «г* ст. 21 Конституции УССР и п.* 11 
ст. 4 «Инструкции о выборах в советы» от 
3 октября 1928 г. (36. Уз. УСРР 1928 г., 
Хг 27, ст. 238) служители всех религиозных 
культов не пользуются избиратели»ььми пра
вами, НКВД іраз'яспяет, что по вопросу об 
уплате ша,.т..|іноЙ платы служители ре
лигиозных культов приравниваются к лицам, 
живущим па нетрудовые доходы.
Харьков. 12 февраля 1929 г.

Зам. Народного Комиссара Внутренних 
Дол УССР Слинько.

ІНСТРУКЦІЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ СЕЛЯНСЬКОЇ ВЗА- 
ШОДОЛОШГИ ПРИ Н АРКО'ЛСОЦЗ АБ ЕЗІ 

УСРР.
22. Як прикладати постанову ВУЦВК і РНК 
УСРР «Про фонди допомоги матері-селякці 

підчас вагітности та пологів».
П і д с т а в а :  арт. 6 постанови ВУЦВК 

І РНК УСРР з 10 листопада 1928 року .Про 
фонди допомоги матері-селян'.і підчас вагіт
ности та пологів“. (36. Уз. УСРР 1928 р. 
№  М а р т .  267) погоджено з Напкомздорпля 
УСРР та організаційно-інструкторським від
ділом Секретаріату ВУЦВК.

І. Засади щодо організації фондів.
1. Спеціальні фонди допомоги матері-се- 

лятщі підчас вагітпости та «пологів утворю
ються при всіх селянських товариствах 
взжлкяономоги, що існують в селах, а та
кож в селищах міського типу, що на терито
рії її в вомольні громади.

ИНСТРУКЦИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИССИИ СЕЛЯНСКОЙ 
ВЗАиМъп штыЦИ лги НАРКОМСООБЕСЕ 

УССР.
22. Применение постановления ВУЦИК и 
СНК УССР «О фондах помощи матери-селян

ке при беременности и родах».
О с н о в а н и е :  ст. 6 постановлении В У Ц И К  

и С Н К  УСРР і-т 10 но <бря 1928 года .О фон
дах помоши матери селянке при беремен
ности и родах". (36. Уз УССР 19 8 г №30. 
ст. 267) согласовано с Наркомздравом УССР 
и организаіционно-инструкторским отделом 
Сек/, етарич та В У ЦИК.
I. Общие положения об организация фондов.

1. Специальные фонды помощи яатери- 
сеаячікс при бцремониости и «родах образу
ются при всех селянских обществах взаимо
помощи, существующих в с&лах, а также 
в посолепмлх городского типа, па терри
тории которых имеются земельные обще
ства.
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2. Дія утворення фондів допомоги матері- 
«епшіі підчас вагітності та пологів селян
ські товариства взаомодопомоги обов'язково 
вираховують до цих фондів кошти в розмірі, 
тцо Його встановлює Центральна Комісія 
Селянської Взаомодопомоги щт ПШЗ УОРР. 
Ці відрахувагам селянські товариства вза
ємодопомоги переводять з грошевих і нату
ральних фондів, з коштів від оксплоатації 
земельних дільниць та з іпшнх своїх дже
рел і надходжень, що по мають спеціяль
ного призначення.

3. Кооперативні та інші громадські орга
нізації роблять нарахування до фондів до
помоги матері-солянці доброхітним порядком 
ва розмірами, що їх встановлюють відпо
відні центральні органи цих організацій.

У в а г а .  Постанови земельних громад 
яро відрахування до фонду допомоги ма
тері-селянці й про розмір цих відраху
вань підлягають затвердженню сільських 
рад.
4. Центральні та місцеві доржавпі уста- 

вови переводять свої вЦрахуваппя або до
тації до фондів допомоги маторі-селяпці, як 
що це норедбачепо відповідними коштори
сами цих установ та в розмірах, що в них 
установлено.

5. До фондів допомоги маторі-содятщі за
лічуються також:

1) суми, одержувані від аоброхітних збо
рів на цю мету, що їх спеціяльно провадять 
селянські товариства взаємодопомоги після 
збору врожаю, підчас сільсько-господаїрських 
свят, відзначення міжпароднього дня жінки 
(8-го березня) тощо;

2) випадкові надходження від влаштова
них вистав, концертів, лотерей тощо;

3) бюджетові асигнування, іцо їх мають 
ради соціяльпої допомоги, що є при сіль
ських консультаціях чи акушерських пун
ктах на селі.

У в а г а .  Суми, що падходять до фонду 
допомоги матері-селянці Йорданом п. <3> 
цього артикула, проходять по окремому 
рахупку фонду допомоги і витрачаються 
лише на кормління породіллі й немовляті 
та па придбання для нього потрібних ре
чей.
6. Кошти, що їх відраховують до фонду 

допомоги маторі-сеїлянці вищезазначені цен
тральні установи й організації, явродасггь-

2. Для образования фондов помощи мвте- 
рі-свлянке при бортгеїшости и ,родах селян
ские общества взаимопомощи обязательно 
отчисляют в эти фонды средства в размере, 
устанавливаемом Центральной Комиссией 
Селянской Взаимопомощи при НДСО УССР. 
&ги отчислении селянские общества взаимо
помощи производят из денежных и иату- 
ральпых фондов, из средств от эксплоата- 
цин земельных участков п из иных своих 
источников и поступлений, не имеющих 
специального назначения.

3. Кооперативные и иные общественные 
организации производят отчисления в фон
ды помощи матори-еелянке в /доаразольлом 
порядке, в размерах, устанавливаемых со
ответствующими центральными органами 
этих организаций.

П р и м е ч а н и е .  Постановления зе
мельных обществ об огчнелоииях в фон
ды помощи матери-селянке и о размерах 
этих отчислений подлежат утверждеиию 
со сторопы сельских советов.
4. Центральные и местные государстэеи- 

пые учреждения производят свои отчисле
ния или дотации в фонды помощи маторн- 
соляпке в том случае, если это предусмо
трено соответствующими сметами эти уч
реждений и в размерах, установлениых в 
них.

5. В фонды помощи матерн-овіяіив зачи
сляются также:

1) суммы, получаемые от добровольных 
сборов на эту цель, которые специален 
проводят селянские общества взаимопомощи 
после сбора урожая, во время сел веко-хозяй
ственных празднеств, ознаменования меж
дународного дня женщины (8 марта) и т. а.;

2) случайные поступления от устраивае
мых спектаклей, концертов и т. п.;

3) бюджетные ассигнования, состоящие і 
ведении советов сошшьиой помощи ира 
сельских консультациях или акушерских 
пунктах иа селе.

П р и м е ч а н и е ,  Суммы, поступающие 
в фонды помощи матери-селянке в поряд
ке п. «3» настоящей статьи, проходят по 
отдельному счету фоіца помощи я расхо
дуются лишь иа кормление роженицы ш 
новорожденного, а также на приобре
тение для робоика необходимых вещей.
6. Средства, отчисляемые в фонды нк- 

■ощи матери-селянке вышеуказанным! цен
тральными учрезденнямж ■ организациями,
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ся Центрадьпій Комісії Селянської Взаемо- 
допомоги лрн ЕШ УСРР, шо розподіляй пі 
кошти поміж селшс матая товариствами 
тшемотопомоги черга овою президію за 
порозумінням з представниками зацікавле
них урядпицтв і організацій.

7. Кошти, то їх підпускають з цією ме
тою округові (й районові) установи й орга- 
нізапії. передасться окр комісіям селянської 
вдавмодсікибпі, а їв комісії розподіляють 
пі кошти поміж селянськими товариствами 
взаємодопомоги через свої президії, притя
гаючи представників заінтересованих уста
нов і організацій, як їло пі продетаголиш не 
ВХОДЯТЬ ПО СНЛЗ'ДУ президії окркомісії се- 
ляпської взаємодопомоги.

8. Натуральні надходження по фонду до
помоги матері-селштпі селянські товатністна 
взаємодопомого. в разі потреби, обмінюють 
в міспевих кооперативній органах (за по- 
глжеиням з ними )ла гропті або па речі, по
трібні для безпосередш.огс подаппя допомогп 
матері-селяпц».

II. Плрядок подання допомоги.

9. Фонди допомоги матопі-селяппі підчас 
вагітности та пологів витрачаються па по
дання допомоги .тише таким категоріям осіб:

1) наймичкам та жінкам паймптів, яшо 
їх но забезпечується порядком соці яльн ого 
страхування;

2) бітпячкач (члени КЇЇС і з неорганізо
ваної б‘тноти) г

3) селянкам з середняцьких шарів села, 
їло впали їв нужденність.

У в а г а  1. До категорії осіб, зазначе
них т п. 1 апг\ 9 цієї тпструщіа, вИ- 
посяться не тільки наймички та жтпкп 
паймитів, що живуть сятільпо з пими. а 
також і ті жінки паймптів. то живхть 
окремо. але перебувають на упримапи' 
наймитів.

У в а г а  2. Видаючи допомоги особам, 
зазначеним п. 2 цього артикула, пере
важним правом па допомогу користують
ся самотні матері-селяпкп біднячки.

10. Івпіам категоріям осіб, шо їх не за
значено в арт. 3-му постанови ВУЦВК і РНК 
УСРР з 10 лиспошоу 1928 ірову «Про фонди 
допомоги матері-селянці підчас вагітпостп 
та пологів> (36. Уз. УСРР 1928 року .Уз ЗО,

передаются Центральной Комиссии Селяп- 
ской Взаимопомощи при НКСО УССР, кето 
рая распределяет эти средства между селян 
сними обществами взаимопомощи через свой 
президиум по соглашению с представителя
ми заинтересованных учреждений и органи 
запий.

7. Средства, отпускаемые с этой целью
окружными (и районпыми) учреждениями и 
организациями, передаются окркочиссиям 
селянской взаимопомощи, которые распреде
ляют эти средства между селянскими обще
ствами взаимопомощи через свои Президиу
мы с привлечением представителей заппте- 
|>есоваопых учреждений и организаций, если 
эти представители ие входят в состав пре
зидиума ок'ркомпссня селянской вшмопо 
мощи. і І і

8. Натуральные поступления в фоты по
мощи матери-селянке селянские общества 
взаимопомощи, в случае пеобходимостп, об
менивают в местных кооперативных органах 
(по соглашению с ними) па деньги или на 
предметы, необходимые для непосредствен
ного оказания помощи матери-селянке.

9

II. Порядок оказания поиощк.

• 9. Фонды помощи матери-селяпке при бе
ременности и родах расходуются на оказа
ние помощи дпшь таким категориям лип:

1) батрачкам и жеиач батраков, если они 
пе обеспечиваются в порядке социального 
стахонания;

2) боднячкам (членам ШЇС и из неоргани
зованной . бедноты);

3) опэдптч в нужду селянкам из серед
няцких слоев села.

П р и м е ч а н и е  1. К категориям лип, 
указанных в п. 1 ст. 9 настоящей ин
струкции, относятся пе только батрачки 
и жепы батраков, проживающие с пос
ледними совместно, по также п те жены 
батраков, которыо живут отдельно, по 
находятся па пждивепип батраков.

П р и м е ч а н и е  2. Прп выдаче помо
щи лицам, укаэаажым в п. 2 пастоятцой 
статьи, лреимуществеппым правом па 
помощь пользуются одинокие матерп-се- 
лянки бедпячюи.
10. Иным категориям лиц, не указанным 

в ст. 3 постановлении ВУІЩК и СПК УССР 
дт 10 ноября 1928 года «О фондах помощи 
матеои-селянке при беременности и родах > 
(36. Уз. УСРР 1928 г., Уз 30, ст. 267) и
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арт. 267) та в пій інструкції, допомогу по
рядком цієї інструкції не припускаються.

11. Допомогу з фондів допомоги матері- 
селапці подасться:

1) ігри наросіжешві дитини—иа придбання 
еш неї іріжпих речей, з саме: сорочки, утери- 
нала, простира-іа тощо;

2) па годування немовляти та ота поліп
шення харчування матори-годувалвниці;

3) на переїзд до лікарні, або по лікаря, 
або по акушерку в звязку з пологами, а в 
окремих випадках—із лікарпі додому, в роз
мірі дійсної вартости погрібних па проїзд 
витрат;

4) на найом потрібної для господарства 
•робочої сплп для польових та городніх робіт, 
коли зазначені роботи припадають па остан
ні два місяці вагітпостп, на час пологів, або 
на перші дна міс яці після полаяв, а також 
па час хвороби, як наслідок пологів або 
аборту;

5) на часткову оплату хатньої робітниці 
на час пологів та протягом тижня після 
них

У в а г а  1. Впдп допомоги, що їх пе
редбачається п. п. 1 і 2 цього арти
кула, видають в залежності від коштів 
фонду матері-селянці і переважно нату
рою, ’ використовуючи за останнього ви
падку сільські кооперативи.

У в а г а  2. Види допомоги, то їх пе
редбачається п. п. 4 і 5 цього арти
кула, видаються лише як виняток, коли 
я сім’ї нема працездатного члепа.
12. Види допомоги, нерехчепі <в арг. 11 

цієї інструкції, подається в кожному окре
мому випадкові, (ВІДПОВІДНО до дійсних по
треб, без обов'язкової видачі всіх видів.

13. Крім витрат па види допомоги, що їх 
зазначено п арт. 11 цієї інструкції, видат- 
крання коштів з фонду допомоги матері- 
селянці припускається з дозволу окркомісії 
селянської взаємодопомоги, погодженого з 
ок'яяспектурою охорони здоров’я, також і на 
інаштувалїїя літніх охоронтов та акушер
ських пупктів.

14. Визначення права на одержання до
помоги з фонду допомоги матері-селянці за 
всіх випадків, передбачегагх цією інструкці
єю, провадять комісії, що їх спеціяльно для 
цього утворюється пря селянських това
риствах взаємодопомоги в складі вредсяш- 
пмійв ш одному: ®ц селянського товариства

ІбО

в настоящой инструкции, помощь в поряд
ке настоящей пнструкпии по допускается.

И. Помощь из фондов ломощя матери- 
селянке предоставляется:

1) яря рождении ребенка па приобрете
ние для пего разных вещей, а именно: ру
башки, одеяла, простыни л т. п.;

2) па кормлетгие грудного ребепка я на 
улучшение питания матери-кормилицы:

3) на проезд в лечебницу, за врачом или 
акушеркой, в связп с родами, а в отдель
ных случаях—из лечебницы домой, в разме
ре действительной стоимости пеобхохпмых 
па просод расходов;

4) на паем необходимой для хозяйства 
рабочей силы для долевых л огородных ра
бот, если указанные работы совпадают с 
последними двумя месяцами беремепяости, 
с временем родов или с первыми двумя ме
сяцами после родов, а также иа время бо
лезни в результате родов или аборта;

5) па частичную оплату домашней работ
ницы во время родов и в течение педели 
после них.

П р и м е ч а н и е  1. Виды помощи, 
установленные в п.п. 1 и 2 настоящей 
статьи, выдаются в зависимости от 
средств фоша помощи матери-соляике и 
преимущественно натурою, использывая 
в последнем случае сельские коопера
тивы.

П р и м е ч а н и е  2. Виды помощи, 
предусмотренные Л.П. 4 и 5 настоящей 
статьи, выдаются лишь как исключение, 
когда в семье вег трудоспособного члепа.
12. Виды помощи, перечисленные в ст.

11 настоящей инструкции, оказываются в 
каждом отдельном случае соответственно дей
ствительной потребности, без обязательной 
■выдачи всех видов.

13. Кроме расходов па впды помощи, ука
занные в ст. 11 ^стоящей инструкции, ра
сходование средств йз фонда помощи мате- 
рп-селяже допускается с разрешения окр- 
комнссни селянской взаимопомощи, согласо
ванного с окринсіюктурою здравоохранения, 
также и на устройство летних яслей и аку
шерских пункте®.

14. Определение права па получение по
мощи из фонда помощи матери-селанко во 
всех случаях, предусмотренных настоящей 
инструкцией, производится комиссиями, 
специально образованными для этого при се
лянских обществах взаимопомощи, б составе 
представителей ло одному: от селянского
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взаємодопомоги (голова комісій), комітета 
незаможних селян, від делегатських зборів 
жіпок-селянок, а де цих зборів оема—від за
гальних зборів жішж-селяпш, івід коопера
тивних і громадських організацій села з 
призначення цих організацій.

У в а г а .  Як що селянські товариства 
взаємодопомоги поширюють свою діяль
ність ва території дврх або більшої кіль
косте сел чн хуторів, то до окладу зазна
чених комісій вводиться на під-стазах, пе
редбачених цим артикулом, но одній пред
ставниці від жіпок-селянок кожного села 
чи хутора, за належністю.

15. Жінки-селянки, що за цією інструк
цією мають шраво па допомогу з фонду допо
моги матері-селянці підчас вагітності! та по
логів, звертаються до комітетів відповідних 
селянських тозариств взаємодопомоги усао 
або шляхом подачі листовної заяви.

В тих випадках, коли на селі існує медич
ний участок або акушерський пункт, особи, 
що звертаються до цих комітетів за допомо
гою, повинні додавати до своїх заяв довід
ки лікаря або акушорки про свою вагіт
ність або про стан шлю здоров'я, якацо 
вони звертаються за допомогою з приводу 
тих або інших хвороб, що безпосередньо 
зв’язані з вагітністю або пологами, чи з 
приводу годування немовляти.

16. Комітети селянських товариств вза
ємодопомоги, одержавши заяву про допомо
гу з фонду допомоги матері-селянці, в разі 
потреби, провадять обслід соціального, гос
подарського і родинного стану заявниці че
рез свого члена, або через жінок, що їх ви
ділено для роботи» комісії по визначенню 
орава я а одержання допомоги з фонду ма- 
тері-семігаі.

17. Заяво про допомогу підчас вагітностп 
та пологів вщееазпачені комісії повинні 
розглянути й вирішити не пізніш трьох- 
дешюго реченця від дня, «соли одержить за
яву комітет селянського товариства взаємо
допомоги.

У в а г а .  За невідкладних випадків 
допомогу підчас вагітностн та пологів по
дасться за особистимп розпорядженнями 
голови комісії по визначенню права на 
одержання допомоги з фонду матері-се-

№ 6

общества взаимопомощи (председатель ко
миссии), комитета -незаможных селян, от 
делегатских собраний женшии-селянок, а 
где последних нет,—от общих собрания 
жеищіш-селяшж, от кооперативных и обще
ственных организаций села по назначению 
этих последних.

П р и м е  ч а н  не. Если седанские об
щества взаимопомощи распространяют 
свою деятельность па территории двух 
или большего числа сел или хуторов, в 
состав указанных комиссий вводится на 
основаниях, предусмотренных настоящей 
статьей, до одной представ ителышце 
от женщин-селянок каждого села или ху
тора, по принадлежности.
16. Жешщшы-селшгки, которые имеют, 

согласно настоящей инструкции, право на 
помощь из <1кшда помощи матери-селянке 
ори беременности м родах, обращаются в 
комитеты соответствующих селянских об
ществ взаимопомощи устно или путем подачи 
иисьжїпіого заявления.

В тех случаях, когда на селе имеется 
медицинский участок или акушерский пункт, 
лица, обращающиеся к этим комитетам за 
помощью, должны прилагать к своим заяв
лениям справки врача -или акушерки о 
своей беременности или о состоянии своего 
здоровья, если оші обращаются за помощью 
по случаю тех дли иных болезней, непо
средственно связанных с беременностью или 
родами или ио случаю кормления грудного 
ребенка.

16. Комитеты селянских обществ взаимо
помощи, ао получении заявления о помощи 
из фонда помощи матери-селя ике, в случае 
необходимости, производят обследование со
циального, хозяйственного н семейного поло
жения заявительницы через своего члена 
нлп через женщин, выделенных дл'я работы 
в -комиссии до определению нрава на полу
чение помощи из фонда помощи матерн- 
сслянке.

17. Заявление о помощи при беременно
сти и родах вышеуказанные комиссии долж
ны рассмотреть н разрешить не позже трех- 
дневного срока со дня получения заявления 
комитетом .селянского общества взаимопо- 
шощп.

П р и м е ч а л а  е. В неотложных слу
чаях помощь по беременности н родах 
оказывается по личному распоряжению 
председателя комиссии по определению 
права на получение помощи из фонда по-

* I 1*1
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ланці, повідомивши про ц» веаймго ал
найближчому її засіданні.
18. Ухвали комісій по визначенню права 

на одержання допомоги з фонду допомоги 
матері-селжікн по заявах про видачу допо
моги порядком цієї інструкції записується в 
протоколах засідань цих комісій.

Всі постанови цих комісій набувають 
сили лише по тому, як затвердять їх прези
дії комітетів селянських товариств взаємо
допомоги.

19. Всім надходженням до спеціяльного 
фонду допомоги матері-селянці підчас ва- 
гітпооти та пологів і на витрато з цього 
фонду, комітети селянських товариств вза
ємодопомоги ведуть відокремлений від інших 
коштів селянських товариств взаємодопомо
ги облік та рахівництво.

20. Нагляд за роботою селянських това
риств взаємодопомоги в галузі допомоги ма- 
тері-селянці підчас вагітности й пологів 
здійснюють ревізійні комісії селяпських то
вариств взаємодопомоги, сільські і селищні 
ради та їхиі ревізійні комісії, райопові ви
конавчі комітети та округові комісії селян
ської взаємодопомоги иа підставі чиппих про 
них положень.

Харків, 22 лютого 1929 р.
Заст. Голови Центральної Комісії 

Селянської Взаємодопомоги при НКСЗ 
УСРР — Народній Комісар Соціального 
Забезпечення УСРР Покорний.

мощи матери-селяике і доведением ой 
етон до сведения Бшссяи на ближайшем 
ее заседании.
18. Постановления комиссии по опреде

лению права на получение помощи из фонда 
помощи матери-селянке со заявлениям о вы
даче помощи в доряаке, указанном в на
стоящей инструкции, записываются в про
токолах заседаний этих комиссий.

Все постановление этих комиссий всту
пают в силу лишь после утверждения их 
президиумами селянских обществ взаимопо
мощи.

19. Комитеты селянских обществ взаимо
помощи ведут (юособленный от других 
средств селяшжих обществ взаимопомощи 
учет и счетоводство всех поступлений в 
специальный фонд помощи матери-селянке 
при беременности н родах и расходов из 
этого фонда.

20. Надзор за работой селянских обществ 
взаимопомощи в области помощи иатсри- 
селялкс при беременности и родах осущест
вляется ревизионными комиссиями селян
ских обществ взаимопомощи, сальсшмн и 
поселковыми советами и их ревизионными 
комиссиями, районными исполнительными 
комитетами, окружными КОМИССИЯМИ СОЛЯН
СКОЙ взаимопомощи, иа основании действую
щих о ни положений.
Харьков, 32 февраля 1929 г.

Зам. Председателя Центральной 
Кшисслш Селянской Взаимопомощи 

при НШ) УССР—Народный Комиссар 
Социального Обеспечения УССР Икорный.

Поправка до 36. Уз. від. II за 1928 р.
Російський текст.
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ т а  РОЗПОРЯДЖЕНЬ

№ 7

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ
О Ф І Ц І Й Н Е  В И Д А Н Н Я

НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ 1029 Р
ВІДДІЛ ДРУГИЙ 15 ТРАВНЯ

ЗМІСТ

Постанови ВРНГ, Наркомфіну, Нар- 
комксту, Наркомсоцзабезу УСРР.

(16 лютого, 6-29 березня, 6-17 квітня 
1929 р)

23. Як прикладати постан'іу Української 
Економічної Наради з ІЗ грудня 1928 року 
„Про скупчення в Українськ. му Геодезич
ному Управлінні результатів геодезичних 
і картографічних робіт нате,иторіїУСРР“.

24. Про оплату за реєстрацію в місцевих ор
ганах промисловостн приватних будівель
них контор по збудуванню в ликихжитло- 
»их будинків, а також приватних промис
лових підприємств для виробництва буді
вельних мат-'ріялів.

25. Про зміну та доповнення постанови НКЮ 
та НКФ УСРР „Такса й правила оплати 
нотаріяльних чинностей і технічноГ роботи".

26. Як прикладати постанову. ВУЦВК і РНК 
УСРР „Про забезпечення оиб, що мають 
особливі заслуги перед Республікою-.

27. Про скасування пестанови й пояснень НКЮ 
щодо авторського гонорару за виконання 
релігійних музичних і юкальних творів.

28- Про безплатну передачу сільсько-госпо
дарським коле тивам сільсько-'осподар- 
ського реманенту із складу державного 
майна, що його сільбанки передали сіль
сько-господарським колективам на схов, 
або продали на виплат.

29. Як відділи місцевого (комунал» ного)госпо
дарства повинні реєструвати домоволодіння 
що належат*, д-ужинам працюючих та. 
їхнім дітям на праві співвласности, а так 
само окремі домоволодіння, що утворилися 
о наслідок поділу спільного домоволодіння 
між власниками його.

СОДЕРЖАНИЕ

Постановления ВСНХ, Наркомфина, 
Яарксшюста, Наркомеообеса УССР.

(16 февраля, 6-29 марта, 6-17 апреля 
1929 г.)

23. Применение постановления Украинского 
Экономического Совещания от 13 декабря 
1928 года „О сосредоточении в Украин
ском Геодезическом Управлении результа
тов геодезических и картографических 
работ на территории УССР".

24. О сборе за регистрацию в местных органах 
промышленности частных строительных 
контор по сооружению крупных жилых то
мов, а также частных промышленных пред
приятий по производству строительных ма
териалов.

25. Об изменении и дополнении постановления 
НКЮ и НКФ УССР „Такса и правила • пла
ты нотариальных действий и технической 
работы*.

26. Применение постановления ВУЦИК и СНК 
УССР „Об обеспечении лиц, имеющих осо
бые заслуги перед Республикой*.

27. Об отмене постановления и раз'яснений 
НКЮ относительно авторского гонорара за 
исполнение религиозных музыкальных и 
вокальных произведений.

28. О бесплатной передаче сельско - хозяй- 
с венным коллективам сельско-хозяйствен 
ного инвентаря из состава государствен
ного имущ ства, переданного сельбанками 
сельско-хозяйст енным коллективам на хра
нение, или проданного в рассрочку.

29. О порядке регистрации отделами местного 
(коммунального) хоз і ства домовладений, 
принадлежащих супругам трудыцихо. них 
детям как общая с обстйЯВбСТр’Т^угк». 
отдельных домовладений,,
в результате раз***»? общеЛцомЪ&двдокИя 
между его собственниками.- . • • .■ Г,.
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30. Я* залічувати членів колегії оборонців, що 
гх з наказу НКЮ УСРР переведено з од
ної колегії до іншої.

31. Перелік постанов НКЮ УСРР, що втратили
• чинність в зв'язку з затвердженням Мит-

ничого Кодексу СРСР.
32. Про права шкіл, дитячих будинків та ін

ших культурно-освітніх установ Народньо
го Комісаріяту Шляхів СРСР і його міс
цевих органі < на закріплення за ними 
державних будинків та на відвод земельних 
дільниць на їхні потреби.

33. Про прийняття нотконторами цінностей 
(грошей та цінних паперів), що їх вноситься 
до депозитів.

30. О порядке зачисления членов коллегии за
щитников, переведенных пр распоряжению 
НКЮ УССР из од ой кот летим в другую.

31. Перечень постановлений НКЮ УССР, утра
тивших силу в саязн с утверждением Та
моженного Кодекса СССР.

32. О правах школ, детских домов и других 
культурно-просветительных учреждений 
Народного Коми.сариата Путей Сообщения 
СССР и его местных органов на укреп
ление за ними государственных домостро
ений и на отвод земельных участков для 
их потребностей.

33. О принятии нотконторами ценностей (де
нег и ценных бумаг), вносимых в депозиты.

ІНСТРУКЦІЯ ВРНГ УСРР. ИНСТРУКЦИЯ ВСНХ УССР.

23. Як прикладати постанову Української 
Економічної Наради з 13 грудня 1928 року 
«Про скупчення в Українському Геодезично
му Управлінні результатів геодезтних і кар

тографічних робіт на території УСРР».

Підстава: арт. 4 наведеної постанови 
(прот. УЕН Л& 51). Погоджено з Держ- 

планом УСРР.
1. На Українське Геодезичне Управління 

(УГУ) зазначеною вгорі постановою Укра
їнської Економічної 'Наради з 13 грудня 
1928 рову покладено збирати, вивчати й 
систематизувати матеріяли усіх видів топо- 
графо^гоодозн'шнх .рооїт, яв уже переведе
них, як і тих, що їх треба переводити в 
майбутньому, а так само використовувати 
результати урядницьких геодезичних робіт 
для державної картографи. УГУ абнрас за
значені матеріялн порядком нижче наведе
них артикулів.

2. УГУ безпосереднім я зносинами зо всіма 
урадництвзмн (окрім військових) та з ецпо- 
відаими ©круговими виконавчими комітета
ми, виявляє установи й організації, що про
вадять і мають провадити топофафяні та 
геодеончщ роботи.

3. Зазначені в арт. 2 установи й організа
ції давніші т жадання УГУ надсилати йому 
вільга примірники нарт, каталогів, новії з 
планів, то-шо, що їх і вони переховують у се
бе, подавати йому вичерпні восмості по всіх 
геодезичних роботах, що вже переведені 
або що проводиться зараз, про геодезичні 
матеріяли, що’ е в їхньому розпорядженні,

23. Применение постановления Украинско
го Экономического Совещания от 13 декаб
ря 1928 года «О сосредоточении в Украин
ском Геодезическом Управлении результатов 
геодезических и картографических работ на 

территории УССР».
Основание: ст. 4 указанного поста
новления (прот. УЭС М 51). Согла

совано с Госпланом УССР.
1. На Украинское Геодезическое Управ

ление ( У Г У )  вышеуказанным постановле
нием Украинского Экономического Совеща
ния от 13 декабря 1928 года возложено со
бирание, изучение и систематизация мате
риалов всякого вида топографо-геодезиче
ских работ, как уже произведенных, так и 
тех, что будут произведены, а также исполь
зование результатов ведомственных геоде
зических работ для государственной карто
графии. Собирание указанпых материалов 
і ГУ производит в порядке, установленном в 
нижеследующих статьях.

2. УГУ путем непосредственных сношений 
со всеми ведомствами (кроме военного) и со
ответствующими окружными исполнитель
ными комитетами выясняет учреждения и 
предприятия, которые производят и бу
дут производить топографические и геодези
ческие работы.

3. Указанные в ст. 2 учреждения и орга
низации обязаны по требованию УГУ посы
лать ему лишние экземпляры карт, катало
гов, копий с планов и т. п., каковые со
храняются у них, давать ему исчерпываю
щие сведения о всех геодезических работах, 
как уже произведенных, так и производя
щихся, о геодезических материалах, имею-
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а так само повідомляти про результати 
обробітку ними цих матеріядів.

4. Вивчивши зібрані відомості і встано
вивши дряцатвість тих чи інших матеріжгів 
Ш картографічної роботи, УГУ, згідно з 
арт. 2 зазначеної вгорі постанови УВН з 
13 грудня 1928 рову, вимагає собі в сфн- 
гшалі або в копії ті матеріали, що їх слід 
використати для картографії.

Реченець і порядок надіслання оригіна
лів (або копій) матеріалів та час, на про
тязі якого їх можна залишати в УГУ для 
використання, встановлюється попереднім 
.погодженням УГУ з відповідними урядпиц- 
твами.

Використавши оригінали матеріалів, УГУ 
повинне повернути їх повністю в зумовле
ний реченець тим установам або організа
ціям, від яких їх одержано на тимчасове 
користування.

5. Коли буде погреба детальніше вивчи
ти та оцінити геодезичні матеріали в місцях 
їх схову, УГУ івідряджуе своїх співробітни
ків для розгляду та вивчення цих матеріа
лів на місцях; при цьому, за цих випадків 
установи та організації сприяють відряд
женим особам виконувати покладені на них 
доручення.

6. Матеріали, що їх переховується в та- 
шшкх виділах архівосховищ Центрального 
Архівного Управління та інших установ, 
вивчається, а так само надсилається їх до 
УГУ й -видається на ці матери яли довідки, 
на підставі чинних розпоряджень та ін
струкцій про таємність матеріалів.

7. Коли УГУ потрібуватимо матеріали 
після п’ятирічного реченця їх схованим в 
архівній частині установи або організації, 
то УГУ повинно укласти в цій справі відпо- 
підту угоду з органами Центрального Архів
ного Управління.

8. Корпстаючи з матеріялів, одержуваних 
.ви різних установ й організацій, УГУ зо
бов’язане переховувати їх у цілості й у 
всякому разі но розшивати окремих справ 
та відшкодовувати попсовані або загублені 
документи.

У в а г а .  УГУ має право копіювати
надіслані матеріали, проте, способами, що

не шкодять оригінальним документам,

щихся в их распоряжении, а также сооб
щать о результатах обработки ими этих
материалов.

4. После изучения собраеаых сведений и 
установления пригодности тех или иных 
материалов для картографической работы, 
УГУ, согласно ст. 2 вышеуказанного поста
новления УЭС от 13 декабря 1928 г., тре
бует в оригинале или в копии те материа
лы, какие следует использовать для карто
графии. '

Срок и порядок направления оригиналов 
<или копий) материалов и время, в течение 
коего эти материалы могут оставаться в 
УГУ для использования, устанавливается 
предварительным соглашением последнего с 
соответствующими ведомствами.

После использования оригиналов матери
алов УГУ обязано вернуть их полностью в 
установленный срок тем учреждениям или 
организациям, от конх таковые получены во 
вренеппое пользование.

5. В случае необходимости более деталь
ного изучения и оценки геодезических ма
териалов в местах их хранения, УГУ коман
дирует своих сотрудников для рассмотрения 
и изучения этих материалов на местах, при 
чем в этих случаях учреждения и органи
зации содействуют командированным лицам 
в выполнении возложенных па них пору
чений.

'6. Изучение материалов, сохраняющихся 
в секретных отделах архивов Центрального 
Архивного Управления п других учреждений, 
а также посылка их УГУ и выдача по этим 
материалам справок производится на осно
вании действующих распоряжений п инст
рукций о секретности материалов.

7. В случае потребности УГУ в материа
лах после пятилетнего храпения их в архив
ной части учрежде/шя или организация, 
УНУ обязано по этому поводу заклкяиггь 
соответствующий договор с органами Цен
трального Архивного Управления.

8. Пользуясь материалами, полученными 
от разных учреждений и организаций, УГУ 
обязано сохранять их в целости и во вен
ком случае не расшивать отдельных дел 
и возмещать за испорченные или утерян
ные документы.

П р и м е ч а н и е .  УГУ имеет право
снимать копии присланных материалов,-

однако способами, которые не портят ори-

Ми
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тобто: або фотомеханічно, або сыадаяв»
копій па прозорому перкалі.
9. За ©впаовів потреби для робіт УГУ си

стематично та постійно концентрувати ар
хівний матеріал, УГУ зобов'язане укласти 
спеціальну угоду з Центральним Архівним 
Управлінням.
Харків. 16 лютого 1929 р.

Заот. Голови Вищої Ради Народнього 
Господарства У СВР Свистун.

гинальных документов, а имеппо: или 
фотомеханически или составлением копий 
на прозрачном перкале.
9. В случае необходимости для УГУ в 

систематической и постоянной концентра
ции архивного материала, УГУ обязано за
ключить специальный договор с Централь
ным Архивным Управленим.
Харьков, 16 февраля 1929 г.

Зам. Председателя Высшего Совета 
Народного Хозяйства УССР Свистум.

ПОСТАНОВА
ВРНГ ТА НАРКОМАНУ УСРР.

24. Про оплату за реєстрацію в місцевих 
органах гфомисловости приватних будівель 
них контор по збудуванню великих житло
вих будинків, а також приватних промисло
вих підприємств для виробництва будівель

них матеріалів.
Вища Рада Народнього Господарства і На

родній Комісаріят Фінансів УОРР п о с т а 
в о к  л и :

1. Власники приватннх будівельних кон
тор по збудуванню великих житлових бу- 
д пеків, а -шож приватних підприємств для 
виробництва будівельних матеріалів, що їх 
волги, та підставі арт. о постанови РНК 

ОРОР з 17 квітня 192В р. «Про заходи за
охочення будівництва осель коштом приват
ного капіталу» <36. Зак. СРСР 1928 р. 
№ 26, арт. 231), повинні зареєструвати в 
округовнх відділах місцевої игромисловостн 
(місцевого господарства) ® порадкові ін
струкції ВРНГ ОРСР, НКТ СРОР та НКФ 
СРОР, що її запроваджено наказом ВРНГ 
УСРР з 21 грудня 1928 р., сплачують опла- 

, ту ® такому розмірі:
1) За первісну реєстрацію будівельних

контор по збудуванню великих будинків, а 
також підприємств цензової промисловосте 
(з кількістю робітників понад І6 при меха
нічному двигуні або понад ЗО без механіч
ного двигуна)............................... 35 карб.;

2) за первісну реєстрацію підприємств 
нижчецеазової промисловосте ... 15 карб.;

3) за кожну зміну або доповнення відо
мостей, занесених при первісній реєстра
ції .................................................5 карб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВСНХ И НАРКОИФИНА УССР.

24. О сборе за регистрацию в местных ор
ганах промышленности частных строитель
ных контор по сооружению крупных жилых 
домов, а также частных промышленных 
предприятий по производству строительных 

материалов.
Высший Совет Народного Хозяйства и 

Народный Комиссариат Финансов УССР 
по с т а н о в и л и :

1. Собственники частных строительных 
контор по сооружению крупных жилых до
мов, а также частных предприятий по про
изводству строительных материалов, обя
занные на основании ст. 5 постановления 
СНК СССР от 17 апреля 1928 года «О мерах 
поощрения строительства ж идти за счет 
частного капитала» (С. 3. СССР 1928 г. 
Л* 26, ст. 231), зарегистрировать их в ок
ружных отделах местной промышленности 
(местного хозяйства) в порядке инструкции 
ВСНХ СССР, НКТ СССР и НКФ СССР, прове
денной приказом ВСНХ УССР от 21 декабря 
1928 года, оплачивают сбор в следующем 
размере:

1) За первичную регистрацию строитель
ных контор по сооружению крупных жилых 
домов, а также предприятий цензовой про
мышленности (с числом рабочих свыше 16 
при механическом двигателе или свыше 30 
без механического двигателя). . 35 руб.;

2) за первичную регистрацию предприя
тий нижецензовой промышленности 15 руб.;

3) за каждое изменение или дополнение
сведений, занесенных при первичной реги
страции ......................................... 5 руб.
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2. Оплату за реєстре®» посвпсл де 
уставов Держаного Баеву з татя ж> 
органу, що веде реєстрацію, одночасно з по
дачею агаві про реестре®» «гтаит про 
шип оплат*.

3. Б разі идея зареєструвати повтору 
або оцоркяаство, ввомеа спета ае ввер
тається.

4. Сум оплат* враховується на пру
тов держаної «арбнягі за оргіутгомм 
■ошоржом Впщся Реал Народнього Госоо- 
Мрстеа УСРР.
Харкіа, с березні 1020 р.

Годом Ницої Раці Яародеьоію
Господарства УСРР Сушиш.

Загг Норащыаю Кате
Ф*ивс* УСИ» Арсен.

Оголюємо • .Вістах ВУЦВК" 23 березня
іо» р., Н 6Т.

2. Сбор за регистра дню вносится в уч
реждения Государственного Банка с подане! 
в регистрирующий орган квитанции об оп
лате сбора одновременно с подачей заявле
ния о регистрации.

3. В случав отказа в регистрации конто
ры ш лреднряятая, внесенный Ыюр в» 
возвращается.

4. Сунны сбора зачисляются в приход 
государственной казны по приходной смете 
Высшего Совета Народного Хозяйства 
УССР.

Харьков. 6 марта 1920 г.

Председатель Высшего Совета 
Народного Хозяйства УССР Сухомлин.

Зам. Народного Комиссара
Финансов УССР Арсен.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК“ 23 марта 
1929 г, № 67.

ПОСТАНОВА
ІІАМОМЮСЇУ В НДРЮИИНУ УСРР.

Нл зміну й доповнення своєї постанови з 
ЗО жеятм 192Е р. «Такта і правіла оплат*

1 робот*»
<Э5. Уи. УСРР. 1928 р. вц. Н. Ж 24.

Ег НІ) Народні Комісаріат Юетицп і 
РОДші Кошсаріат Фіажв УСРР ооста- 

«пммі »рйп • 8ИЗВГИВЙ поставові такі 
■***■ та додатка:

1. Артикул 18 воділт П «Такси і ора- 
мл «лати вотармимп чинностей і твх- 
вшої роботі* ухвал®* а такій родаиШ:

1и*Т 1 ВлЧ‘,̂ '“0, Гст»") бертсл 
і Аргиул ЭД «иш і-і«5шга.

3._Агтл М апілу В >шпт, в т»|

^Й^А^імул 7 воділт Ш тхаалити д

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРИОМОСТА И НДММФИНА УССР.

26. Об тмин..... и дополнении постановле
ния НКЮ и НКФ УССР «Такса и правила 
•платы нотариальных действий и техниче

ской работы».
Во изменение и дополнение своего поста

новления от 30 октября 1928 года «Такса и 
правила оплаты нотариальных действий н
технической работы» (36. Уз. УСРР 1928 г., 
отд. II, Ж 24 , ст. 141) Народный Комисса-
Йат Юстиции и Народный Комиссариат 

нангов УССР постановили внести в ука
занное постановление следующие изменения 
и дополнения:

1. Статью 18 раздела II «Таксы и правил 
оплаты нотариальных действий и техниче
ской работы» изложить в следующей ре
дакции:

«16. За удостоверение обстоятельств ж 
♦актов (п. 8 ст. I Нотариального Положе- 
иия) взимается 1 рубль».

2. Статью 22 райе» II—ответь.
3. Статью 24 раздела II изломить в сле

дую^! редакции:
«24. За выдачу свидетельства о праве на 

наследство взимается 5 рублей».
4. Статью 7 раздела ПІ изложить в сле

дующей редакции:

41к
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«7. 1) За прийняття до депоанту дія пе
реданая куди сіад об’єктів аобовявавь (гро
шей та ціннії паперів) береться:

а) еа суму до 3-х юрб. включно—жодамх 
оплат, юрін плати за пошто» еміраті, яе 
бореться і 6) ва суму ооеэд 3 ярб.—60 коп. 
і поштові витрати.

У в а г а  Окремої ловісткової оплаті, 
що й встаиовлево арт. 11 лоцілу II «Так- 
сі і правил оплати нотаріальних чияю- 
стей і технічної роботи» за надіслання 
повідомлень адресатам про внесення до 
депозиту цінностей, не береться.
2) за пересилку від нотаріальної конто

ри, за дорученням клієнтів, документів на 
певно визначені адреси береться 1 карбова
нець та поштові витрати*.

5. Артикул 12 поділу Ш ухвалити в та
кій редакції:

«12. За тих випадків, коле заходів до 
охорони відумерщанв вживає безпосередньо 
нотар або інший службовець нотконтори, 
оплату за опис майна, оцінку та передаяня 
його на схов береться за таксою, що із вста
новлено для судових виконавцю».

6. До поділу III додати артикул 13 такого 
вмісту:-

«13. Нотар може увільнити вц оплати 
техялноа робота документи, що и увіль
нено від оплати за нотаріальні чинності».

7. До арт. 1 поділу IV додати пункт 8 та
кого змісту:

«8. Всесоюша секція міжнародник ор
ганізації допомоги борцям революції «іМОДР 
СРСР», а також підприємства, що їх вона 
експлоатуе, не здаючи в оренду, за правочи- 
ен, засвічувати які нотаріальним порядком 
е обов’язково».

Харків, 9 березня 1929 р.

Народній Комісар Юстиції УСРР 
та Генеральний Прокурор

Республіки В. Пораймо.

Заст. Народнього Комісара
Фінансів УОРР Арсен.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК* 21 березня
1929 р.. № 65.

«7. 1) За принятие в депозит дія переда 
чі по принадлежности предметов обяза
тельств (девег и цепных бумаг) взимается

а) на сумму до 3-х рублей включитель
но — никаких сборов, кроме оплаты почто
вых расходов, не взимается и б) на сумму 
свыше 3 рублей — 50 коп. и почтовые рас
ходы.

П р и м е ч а н и е .  Особый повесточ- 
ный сбор, установленный ст. 11 разде
ла ГО «Таксы и правил оплаты нотари
альных действий и технической работы» 
за посылку уведомлений адресатам о вне
сении в депозит ценностей, ее взимается.
2) за пересылку нотариальною конторою, 

по поручению клиентов, документов по точ- 
цо указанным адресам: взимается 1 рубль и 
почтовые расходы».

5. Статью 12 раздела III изложить в сле
дующей редакции:

«12. В тех случаях, когда меры по охра
не имущества, оставшегося после умершего, 
принимаются непосредственно нотариусом 
или иным служащим иотконторы, сборы за 
опись имущества, оценку и передачу его па 
хранение взимаются со таксе, установлен
ной для судебных исполнителей».

6. Дополнить раздел III статьею 13 сле
дующего содержания:

«13. Нотариус может освободить от опла
ты технической работы документы, осво
божденные от сбора за нотариальные дей
ствия».

7. Дополнить статью 1 раздела IV пуев 
том 8 следующего содержания:

«8. Всесоюзная секция международной 
организации помощи борцам революции 
«МОПР СССР», а также предприятия, экс- 
плоатируемые ею без сдачи в аренду, по 
сделкам, удостоверение коих нотариальным 
порядком обязательно*.

Харьков, 9-марта 1929 г.

Народный Комиссар Юстиции УССР 
и Генеральный Прокурор

Республики В. Пораймо.
\

Зам. Народного Комиссара
Финансов УССР Арсон.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК“ 21 марта
1929 г.. № 65.
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ІНСТРУКЦІЯ НАРНОМСОЦЗАБЄЗУ УСРР.
26. Як прикладати постанову ВУЦВИ і 
РНК УСРР <сІ1рв забезпечення осіб, що ма
ють особливі заслуги перед Республікою».
Підстава: арт. 10 постанови ВУЦВК 
і РНК УСРР з 25 липня 1928 р. „Про 
забезпечення осіб, що мають особли
ві заслуги перед Республікою" {36. Уз. 
УСРР 1928 р., М 19, арт. 179), за 
порозумінням з Народнім Комісарія
том Фінансів УСРР і Народнім Комі

саріятом Праці УСРР.
І.

1. Особа, що має право иа забезпеченая 
ва торті згаданої постанови ВЩВК і 
РНК УСРР з 25 липня 1928 р., подає про 
то заяву: в районі {і на селі)—-«о райви
конкому, а в округовому місті—до округової 
інспектури соціального забезпечення, 8а міс
цем своєї домівки, додаючи такі документи:

1) довідку від належного органу, що 
стверджує особливі заслуги заявника перед 
Республікою (арт. 2 цієї інструкції);

*
2) довідку про вік заявника;
3) довідку від докоупраівлінвя, і ищи, 

місцевої ради, райвиконком^ або від івшого 
належного органу про прибутки заявника, 
а як-що заявник перебуває на службі — 
так само і довідку з місця служби заявника 
про щомісячний розмір його заробітку;

4) довідку від місцевого органу соцстраху 
про те, що заявник пенсії від соцстраху не 
одержує.

2. Документом, що встановлює приналеж
ність заявника до кола осіб, що мають право 
па забезпеченая порядком постанови ВУЦВК 
і РНК УОРР з 26 липня 1928 року, є:

1) для осіб, що мають нагороду за рево
люційні або трудові заслтги <п. 1 арт. 2 
постанови іВУЦВК і РНК 'УОРР з 25 шшя 
1928 р.}—постанова Орезвдї ЦВВ Союзу 
РСР або Президії ЦВК союзних республік 
про наааввя званая героя праці, ішла по
ставом президій виконавчих южітет® або 
міських рад про нагороду за революційні 
«або трупові заслуги;

2) дія осіб, що перед Жовтневого Рево
люцією брали активну участь у реводюцф-

ИНСТРУНЦИЯ НАРКОМСООБЕСА УССР.
26. Применение постановления ВУЦИК’а и 

СНК УССР «Об обеспечении лиц, имеющих 
особые заслуги перед Республикой».

Основание: ст. 10 постановления 
ВУЦИК'а и СНК УССР от 25 июля 
1928 г. яОб обеспечении лиц, имею
щих особые заслуги перед Республи
кой’' {36. Уз. УСРР 1928 г., М 19, 
ст. 179), по соглашению с Народным 
Комиссариатом Финансов УССР и На
родным Комиссариатом труда УССР.

I.
1. Лицо, имеющее право на обеспечепие 

на основании указаного постановления 
ВУЦИК’а и СНК УССР от 25 июля 1928 г., 
подает о том заявление: в районе (и на се
ле) — в райисполком,, а в окружном горо
де — в окружную инспектуру социального 
обеспечения, по месту своего жительства, 
с приложением следующих документов:

1) справки подлежащего органа, под
тверждающей особые заслуги заявителя пе
ред Республикою (ст. 2 настоящей инст
рукции);

2) справки о возрасте заявителя;
3) справки от домоуправления, милиции, 

местного совета, райисполкома или ииого 
подлежащего органа о доходах заявителя, а 
в случае, если заявитель находится на служ
бе, также и справки с места службы заяв* 
теля об ежемесячном размере его зара
ботка;

4) справки местного органа соцстраха о 
том, что заявитель пенсии от соцстраха не 
получает.

2. Документом, устанавливающим при
надлежность заявителя к кругу лиц, имею
щих право на обеспечение в порядке поста
новления ВУЦИК я СНК УССР от 25 июля 
1928 г., является:

1) для лиц, имеющих награду за рево
люционные илы трудовые заслуги (п. 1
ст. 2 постановления ВУЦИК'а и СНК УССР 
от 25 июля 1928 г.) — постановление Пре
зидиума ЦИК Союза ССР или Президиума 
ЦИК союзных республик о предоставлении 
звания героя труда, иные постановления 
президиумов исполнительных комитетов иди 
городских советов о награждении за рево
люционные или трудовые эаслуги;

2) для лиц, принимавших до Октябрьской 
Революции активвое участие в революцион

на



Арт. 26 ’ Ст. 26

ному русі (л. 2 арт. 2 постанови ВУЦВК і 
РИК УСРР з 25 лзгшш 1928 р.)—документа 

дореволюційного часу, що свідчать про це, 
або належна довідка від партійної організа
ції ВКП(б) чн ви Вітт Історії Партії 
Щ б);

3) для осіб, що підчас чужоземної інтер
венції іпровадилн підпільну активну рево
люційну роботу, а також для осіб, що брали 
активну участь у боротьбі з бандитизмом і 
контр-роволюціею {ял. З і 5 арт. 2 поста
нови ВУЦВК і РИК УСРР з 25 липня 1928
р.)—належна довідка від партійної органі
зації ВКІІ(б), від Відділу Історії Партії 
Кїї(б), (від місцевої ради чн виконкому, або 
наказ військової установи про активпу 
участь у боротьбі з бандитизмом і контрре
волюцією;

4) для осіб, що просять про забезпечення 
їх, як активних робітників харчових загонів 
і загонів Трудової Армії, організаторів й ке
рівників загонів Червоної Гвардії, а так само 
повстанських і партизанських червоних за
гонів (п. 4 арт. 2 постанови ВУЦВК і РИК 
УСРР з 25 .шшя 1928 р.)—довідка або іга- 
каз від належної харчової чн військової 
установи або від місцевого виконавчого ко
мітету про активну роботу зазначених осіб;

5) для осіб командного та рядового скла
ду Червоної Армії та Червоної Флоти, що 
мають особливі заслуги перед Республікою 
(п. 6 арт. 2 постанови ВУЦВК і РИК УСРР 
з 25 липня 1928 року)—довідка або наказ 
військової установи, що стверджують за
значені заслуги;

6) для осіб, що просять про забезпечення, 
як активні робітники радянських органів, 
громадських, професійних і кооперативних 
організацій, або як культурно-освітні діячі, 
що мають особливі заслуги перед Республі
кою (п. 7 арт. 2 постанови ВУЦВК і РІЖ 
УСРР з 25 липня 1928 .р.)—належна по
станова округових рад професійних спілок, 
округов их рад громадських організацій, ко
лишніх округових кооперативних комітетів, 
міських рад або виконавчих комітетів, що 
ваданачае активну робхгу зазначених осіб, 
або довідка від органів Наркозсосвіти про 
особливі заслуги перед Республікою діячів 
в галузі культурно-освітній.

ном движении (п. 2 ст. 2 постановления 
ВУЦИК’а н СНК УССР от 25 июля 1928 г.) 
—документы дореволюционного периода, 
свидетельствующие об этом, либо надлежа
щая справка партийной организации ВКИ(б) 
или Отдела Истории Партин КП(б);

3) для лиц, проводивших во время ино
странной интервенции подпольную актив
ную революционную работу, а также для 
лиц, принимавших актпвпое’ участие в борь
бе с бандитизмом и коптр-революциею (п.п. 
3 и 5 ст. 2 постановления ВУЦИК и СНК 
УССР от 25 июля 1928 г.) — надлежащая 
справка партийной организации ВКН(б), От
дела Истории Партии КП(б), местного сове
та ми исполкома, либо приказ военного уч
реждения об активном участии в борьбе с 
бандитизмом и контр-революциею;

4) для лиц, просящих об обеспечении их, 
как активных работников продовольствен
ных отрядов и отрядов Трудовой Армии, ор
ганизаторов и руководителей отрядов Крас
ной Гвардии, а также повстанческих и пар
тизанских красных отрядов (п. 4 ст. 2 по
становления ВУЦИК'а и СНК УССР от 
25 июля 1928 г.) — справка либо приказ 
подлежащего продовольственного или воен
ного учреждения, либо местного исполни
тельного комитета об активной работе ука- 
зашых лиц:

5) для лиц комавдоого и рядового соста
ва Красной Армии и Красного Флота, имею
щих особые заслуги перед Республикою 
(п. 6 ст. 2 постановления ВУЦИК'а и СНК 
УССР от 25 июля 1928 г.) — справка или 
приказ военного учреждения, подтвержда
ющие указанные заслуги;

6) для лиц, просящих об обеспечении их 
как активных работников советских орга
нов. общественных, профессиональных н 
кооперативных организаций, либо как куль
турно-просветительных деятелей, имеющих 
особые заслуги перед Республикою (п. 7 
ст. 2 постановления ВУЦИК и СНК УССР от 
25 июля 1928 г.) — надлежащее постанов
ление окружных советов профессиональных 
союзов, окружных советов общественных 
организаций, бывших окружных коопера
тивных комитетов, городских советов или 
исполнительных комитетов, отмечающее ак
тивную работу указанных лиц, либо справка 
органов Наркомпроса об особых заслугах 
перед Республикой деятелей в области куль
турно-просветительной.

№ 7

160



Арт. 26 № 7 Ст. 26

3. Члени роди осіб, зазначено в 
арт.арт. 1 та 2 постанови ВУЦВК і РІЇК 
УСРР з 25 лнппя 1928 року, якщо вони 
мають за арт. З тієї самої постанови право 
•на забевпечваня, до своєї заяви про призна
чення забезпечення додають такі документі:

1) свідоцтво від ЗАГС'у про смерть году
вальника або постанову нарсуду про безвіс
ність його, а також про те, що заявник с 
дійсно член родини померлого чи безвісного;

2) довідки, зазначені в п. л. 2, 3 і 4 
арт. 1 ціш інструкції, а також про те, що 
заявник дійсно перебував на утриманні по
мерлого чи безвісного;

3) довідку про особливі заслуги перед 
Республікою померлого чн безвісного году
вальника {арт. 2 цієї інструкції)—в тому 
разі, коли померлому чи безвісному годуваль
никові забезпеченая порядком постанови 
ВУЦВК і РНК УСРР з 25 липня 1928 р. ще 
не було призначено.

4. Прийом заяв про забезпечення в поряд
ку постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 25 лип
ня 1926 р., ірозглад її, ігровзаження обслі- 
ду майнового стану заявників та, за належ- 
пих випадків, медичного освіжування з ме
тою встановити ступінь їосиьої непраце- 
вдатноетн, а так само призначення забезпе
ченій й видача пенсії—переводяться па під
ставі загальних правил, що їх встаїйвлево 
постановою Наркомсоцзабеоу УСРР з 26 січ
ня 1926 р. ‘«Інструкція агро порядок призна
чення та надання соціяльного забезпечен
ая» (36. Уз. УСРР 1928 р., від. II, № 4, 
арт. 20), зі змінами, що їх передбачає ця 
інструкція та обіжник Наркомсоцзабезу 
УСРР Уї 21 з 4 березня 1929 р. «Про ска
сування пенсійної ку'місії та про утворення 
конфліетно-екопортшої комісії в спраш 
соціяльного забезпечення», з тим, що до роз
гляду окргатаїектурами соптялкного забвзпе- 
чепня та комісіями в справі встановлення 
права на соціальне забезпечення при рай
виконкомах справ про призначення забезпе
чення в поранку постанови ВУЦВК і РНК 
УСРР з 25 литая 1928 року, обов’язково 
яиклисасться представників оюругоаюто або

3. Члены семей лиц, указанных в ст. ст. 
1 и 2 постановления ВУЦИК’а и СНК УССР 
от 25 июля 1928 г., в случае, если они 
имеют, согласио ст. 3 того же постановле
ния, право на обеспечение, к заявлению 
своему о назначении обеспечения прилага
ют следующие документы:

1) свидетельство ЗАГС'а о смерти кор
мильца либо постановление нарсуда об его 
безвестном отсутствии, а также о том, что 
заявитель действительно является членом 
семьи умершего или безвестно отсутствую
щего;

2) справки, указанные в п.п. 2, 3 и 4 
ст. 1 настоящей инструкции, а также о том, 
что заявитель действительно состоял на иж
дивении умершего или безвестно отсутству
ющего;

3) справку об особых заслугах перед 
Республикою умершего или безвестно от
сутствующего кормильца (ст: 2 настоящей 
инструкции) — в том случае, если умерше
му или безвестно отсутствующему кормиль
цу обеспечение в порядке постановления 
ВУЩШ'а и СНК УССР от 25 июля 1928 г. 
еще не было назначено.

4. Прием заявлений об обеспечении в по
рядке постановления ВУЦПК и СІІК УССР 
от 25 июля 1928 г., рассмотрение их, прове
дение обследования имущественного поло
жения заявителей и, в подлежащих слу
чаях, медицииского освидетельствования 
последних в целях установления степени их 
нетрудоспособности, а также назначение 
обеснечения и выдача пенсии — произво
дятся на основании общих правил, установ
ленных постановленном Наркомсообеса УССР 
от 26 января 1928 г. «Инструкция о поряд
ке назначения и предоставления социально
го обеспечения» (36. Уз. УСРР 1928 г., 
отд. II, >2 4, ст. 20), с изменениями, преду
смотренными настоящей инструкцией и цир
куляром Наркомсообеса УССР Хг 21 от 
4 марта 1929 г. «Об упразднении пенсион
ной комиссии и об образовании конфликтпо- 
экспертпой комиссии по делам социального 
обеспечения», при чем к рассмотрению окр- 
инспектурами социального обеспечения и ко
миссиями по установлению права на со
циальное обеспечение при райисполкомах 
дел о назначении обеспечения в порядке по
становления ВУЦИК’а и СНК УССР от 
25 июля 1928 г. обязательно вызываются
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радонового гомвтету ИЩб)У, звіда слід, та
відповідного об’єднання професійних спілок.

5. Коли пенсіонери мають заробіток або 
прибуток, то адату їм пенсії ярншшяст&оя, 
кеш їхній заробіток або прибуток не мен
ший .від розміру призначеної їм пенсії. В 
іншому 'разі, виплачується різницю між на
лежною іїм пенсією та заробітком або при
бутком.

У в а г а .  За обліку майнового сталу 
пенсіонерів з числа осіб, що мають особ
ливі заслуги перед Республікою, заробі
ток членів їх родин не ураховується.

6. Пенсію, призначену на підставі поста
нови ВУЦВК і РНК УСРР з 25 липня 1928 р. 
виплачується в місці домівки пенсіонера з 
коштів місцевого бюджету з дня подачі за
яви зі всіма належними документами до леї, 
але т раніш як з 1 жовтня 1928 року.

У в а г а .  Коли одночасно з заявою 
не було подано всіх потрібних доку
ментів, то пенсію виплачується з дня, 
коли заявник подав до онріослвкгури со
ціального забезпечення або до 'райвикон
кому, куди слід, останнього потрібного 
документа.

7. Якщо пенсію призначається порядком 
постанови ВУЦВК і РІ1К УСРР з 25 лютня 
1928 року особі, що має право на забезпе
чення ла підставі правил соціялиюго стра
хування, то місцеві каси соціального стра
хування вносять до округових інспектур 
соціального забезпечення на оплату пенсії 
суму, відповідну розмірові страхового забез
печеная.

_8. Суми, зазначені в аірт. 7 цій інструк
ції, місцеві каси соціального страхування 
вносять кожні три місяці до місцевих орга
нів Наркомфіну УСРР, для видачі відповід
ній округовій інспектурі соціального забез
печення, на підставі щомісячній відомостей, 
що їх подають до страхкаси округові ін
спектури соціального забезпечення, про за
ліченій на пенсію в повадку постанови 
ВУЦВК і РИК УСРР з 26 яигіш 1928 року 
осіб, що мають право па забезпечення по
рядком соціального страхування.

9. Округові інспектури соціального за- 
бевіючеиия кожного півроку' маасилвють ао

представители окружного или районного ко
митета КП(б)У, по принадлежности, и соот
ветствующего обвинения профессиональ
ных союзов.

5. При наличии у пенсионеров заработка 
или дохода выдача им пенсии приостанавли
вается, если заработок или доход не менее 
размера назначенной пенсии. В ином слу
чае выплачивается разница между пола
гающейся нм пенснею и заработком или 
доходом. „

П р и м е ч а н и е .  Прн учете имуще
ственного положения пенсионеров из 
числа лиц, имеющих особые заслуга пе
ред Республикой, заработок членов их се
мей ве учитывается.
0. Выплата пенсии, назначенной па осно

вании постановления ВУЦИК и СНК УССР 
от 25 июля 1928 г., производится по месту 
жительства пенсионера из средств местного 
бюджета со дня подачи заявления со всеми 
надлежащими документами к нему, но не 
ранее как с 1 октября 1928 г.

П р и м е ч а н и е .  В случае, если одно
временно с заявлением не были представ
лены все необходимые документы, пен
сия выплачивается со дпя подачи заяви
телем в окрипспектуру социального обе
спечения или в райисполком, по принад
лежности, последнего необходимого доку
мента.
7. В случае назначения пенсии в поряд

ке постановления ВУЦИК и СНВ УССР от 
25 июля 1928 г. лицу, имеющему право на 
обеспечение на основании правил социаль
ного страхования, местные кассы социаль
ного страхования вносят в окружные ин
спектуры соцчального обеспечения на опла
ту пенсии сумму, соответствующую разме
ру страхового обеспечения.

8. Суммы, указанные в ст. 7 настоящей 
инструкции, местпые кассы социального 
страхования вносят каждые три месяца в 
местные органы Наркомфина УССР, для вы
дачи соответствующей окружной инспекту
ре социального обеспечения, на основании 
ежемесячных сведений, представляемых в 
страхкассу окружными инспектурами со
циального обеспечения, о зачислении на пен
сию в порядке постановления ВУЦИК и СНК 
УССР от 25 июля 1928 г. лиц, имеющих 
право па обеснечение в порядке социально
го страхования.

9. Окружные инспектуры социального 
обеспечения представляют каждые полгода
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£ілие»вої страхової касі вдоисеті про 
осіб, «о сйвпхуюгь вквсію за полегаю 
ЫШ і Ш УОРР з 25 ли 1928 реву 
і мають право на забезпечення порядком со- 
Ціаіьмго страхуваввя цю те, «п мають вс
ім шь заробіте або цшбуии <вр« оса- 
аї, що її толще орган соцзабезу), в як 
що такі е, то—про місячна# розмір цвх за
робітків або прмбутаів.

Увага. Члені президії 
мів, «о виконують обов'язки раїовояп 
іівсяеїторів соціяльного забезпечення, 
своечаеяо подають до овріаопевтурн оо- 
цмльаого забезпечення валета відомості 
про осіб, заліченні раДводжоао* на пен
сію па пілетаві постанови ВУЦВК і РНК 
УСРР з 26 люня 1928 р., для подаетя 
їх до місцевої страхкаси, за арг.зрт. 8 
і 9 цієї інструкції.

10. Особи, що їх забезпечується на під
ставі постанови ВУЦВК і РНК УОРР з 25 
липня 192* року, мають право, пероважно 
перед іншими особами, за винятком осіб, 
звільнених у запас, довготеошвоеу відпуст
ку або зовойг від служби в Робітниче-Сол яв- 
ській Червоній Армії. І нарівні 8 інваліда
ми громадянської війни, поступати на ро
боту до всіх установ і підприємств, в поряд
ку постанови ВУЦВК і РИК УОРР з 19 Серо
ва 1925 р. «Про пільги до прийняття іева- 
лідів громадянської війни на роботу в уста
нови та підприємства» (36. Уз. УСРР 1925 р. 
Я 64-65, арт. 365). а так само мають право 
па такі пільги й переваги, встаяовлеяі по
становою ВУЦВК і РНК УСРР з 18 лютого 
1926 року «Про пільга й переваги колишнім 
червоним партизанам і червовогеарщйадм. 
а так само військовим службовцям РСЧА й 
РСЧФ та їхнім родинам у зв'язку з десяти
річчям РСЧА» (36. Уз. УСРР 1928 р.. Я 4, 
арт. 47):

1) їх авйьшобться від оплати недоплат і 
пені і усіх «кцеш платім і оплат, що 
лічаться за вами ва 23 лютого 1928 росу;

2) бщнщии госпоіарстаа осіб, вабевовчу- 
ьаяіх парадом ооггаяом ВУЦВК і РЖ 
УОРР з 25 лгап 1928 року, мають ораво 
на беввлатне землевпорядження І и агри
культуру яооомогу (виш с&сіая. машин 
тощо) від радянських господарств УСРР, 
Ч* пр-аалжеияі <лга аїрикультурвого об- 
сдутортваняя ■явкеияшньої лодвості. в нер

в соответствующую страховую кассу сведе
ния о лицах, получающнт«пенсмо по поста
новлению ВУЦИК и СНВ УССР от 25 июля 
1928 г. и имеющих право на обеспечение 
в порядке социального страхования о том, 
имеются ли у пих какие-либо заработки нля 
доходы (кроме пенсии, выплачиваемой ор
ганом сообеса), а в случае, если таковые 
имеются, то о месячном размере этих зара
ботков или доходов.

П р и м е ч а н и е .  Члены президиума 
райисполкомов, выполняющие обязанно
сти районных инспекторов социального 
обеспечения, своевременно подают в окр- 
инспектуру социального обеспечения над
лежащие сведения о лицах, зачисленных 
райисполкомом на пенсию на основании 
постановления ВУЦИК и СНК УССР от 
25 июля 1928 г., дли ифеаотаменшг их в 
местную страхкассу, согласно ст. ст. 8 в 
9 вастоящей инструкции.
10. Лица, обеспечиваемые на основаним 

постановления ВУЦИК и СНК УССР от 
25 июля 1928 г., имеют право преимуще
ственного перед иными лицами, за исклю
чением лиц, уволенных в запас, долгосроч 
иый отпуск или совсем со службы в Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии, в наравне с 
инвалидами гражданской войны, поступле
ния на работу во все учреждения н пред
приятия в порядке постановления ВУЦИК и 
СНК УССР от 19 августа 1925 г. «О льго
тах по приему инвалидов гражданской вой
ны на работу в учреждения и предприятия» 
(С. У. УССР 1925 г., У2 64-65, ст. 365), а 
также имеют право па следующие льготы и 
преимущества, установленные постановле
нием ВУЦИК и СНК УССР от 18 февраля- 
1928 г. «О льготах и преимуществах быв
шим красным партизанам и красногвардей
цам, а также военнослужащим РККА и 
РККФ и их семьям в связи с десятилетнем 
РККА» (36. Уз. УСРР 1928 г.. У* 4, 
ст. 47):

1) освобождаются от уплаты недоимок я 
пеня по всем местным налогам н сборам, 
числящихся за ними на 23 февраля 1928 г.;:

2) бедняцкие хозяйства лиц, обеспечи
ваемых в порядке постановления ВУЦИК ■ 
СНК УССР от 25 мюля 1928 г., имеют пра
во на бесплатное землеустройство м ва 
агрикультурную помощь (отпуск семян, ма
шин и т. п.) от советских хозяйств УССР, 
при проведении и мм агрикультурного обслу
живания окружающего населения, в первую
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шу чергу, нарівні з особами, передбаченими
Й. 2 згаданої постанови ВЭДВК і РНК 

і*Р з 18 лютого 1928 року;

3) недолітніх членів родин осіб, забезпе
чуваних порядком постанови ВУЦВК і РИК 
УСРР з 25 липня 1928 рову, коли їх прий
мається до шгернатннх закладів соціального 
виховання, трудові й професійні школи та 
касові школи професійної освіти та щодо 
звільнення їх -від плати за навчання, дорв- 
нюеться до членів родин червоноармійпів.

11. Особи, що одержують пенсію перед
ком постанове 'ВУЦВК і РНК УОРР з 25 лип
ня 1928 р., якщо вони мають право також 
і на забезпечення на підставі правил про 
соціальне страхування, користуються пра
вом на одержання додаткових видів допомо
ги (на народження, на годування й на по
хорон) від страхових органів загальаим по
рядком, як всі застраховані.

П.
12. З виданням цієї інструкції округові 

інспектури соціального забезпечення та рай
виконкоми повинні припинити призначення 
місцевої збільшеної пенсії (увага 2 до 
арт. 13 постанови Наїркомсоцзабеву з 26 січ
ня 1928 р. (36. Уз. УОРР 1928 р., від. II, 
Хі 4, арт. 20), а надалі особам, що мають 
особливі заслуги перед Республікою, а за 
належних випадків—їхнім родинам, при- 
зівачати забезпечення в порядку постанови 
ВУІРС і РПК УОРР з 25 липня 1928 року.

13. Всі справи осіб, що їм до видання 
цієї інструкції була призначена місцева 
збільшена пенсія, слід негайно переглянути 
й тим із зазначених осіб, що підпадають під 
чинність постанови ВУЦВК і РИК УСРР з 
25 липня 1928 р. округові інспектури со
ціального забезпечення* та райвиконкоми, 
кому слід, латні призначити забезпечення 
«з підставі цієї постанови, а всіх інших 
осіб, що одержують місцеву збільшену пен
сію, з забезпечення зняти, або надати їм 
забезпечення па іншій підставі, якщо вони 
підпадають під чинність інших законів про 
соціальне забезпечення, наприклад: інвалід 
війни, що одержує місцеву збільшену пен
сію, якщо він не підпадав під чинність по
станови ВУЦВК і РНК УСРР з 25 липня 
1928 року, вгграчає ораво одержувати чісце-

очередь, наравпе с лицами, предусмотрен
ными ст. 2 упомянутого постановления 
ВУЦИК'а и СНК УССР от 13 февраля 
1928 г.;

3) песовершепполетние члены семей лиц, 
обеспечиваемых в порядке постановления 
ВУЦИК н СНК УССР от 25 июля 1928 г., 
при приеме нх в интернатные заведения со
циального воспитания, трудовые н профес
сиональные школы н массовые школы про
фессионального образования и в отношепии 
освобождения их от платы за учение при
равниваются к членам семей красноармей
цев.

11. Лица, получающие пенсию в порядке 
постановления ВУЦИК н СНК УССР от 
25 июля 1928 г., в случае, если они имеют 
право также п на обеспечение па основании 
правил о социальном страховании, пользу
ются правом па получение дополнительных 
видов пособия (на рождение, на кормление 
к на погребение) от страховых органов в 
общем порядке, как все застрахованные.

И.
12. С изданием настоящей иигтрукции 

окружные инспектуры социального обеспе
чения и райисполкомы должны прекратить 
назначение местной усиленпой пепели (при
мечание 2 к ст. 13 постановления Царком- 
сообеса от 26 япваря 1928 г. (36. Уз. УСРР 
1928 г., отд. П, № 4, ст. 20). и впредь ли
цам, имеющим особые заслуги перед Рес
публикой. а в подлежащих случаях — их 
семьям, назначать обеспечение в порядке 
постановления ВУЦИК и СНК УССР от 
25 июля 1928 г.

13. Все дела лиц, которым до издания 
настоящей инструкции была пазначена ме
стная усиленная пенсия, должны быть не
медленно пересмотрены и тем из указан
ных лиц, па которых расщюстраняется дей
ствие постановления ВУЦИК и СНК УССР 
от 25 июля 1928 г., окружные инспектуры 
социального обеспечения и райисполкомы, 
по принадлежности, должны назначить обе
спечение на основании этого постановления, 
а всех прочих лиц, получающих местную 
усиленную пенсию, с обеспечения снять, 
либо предоставить им обеспечение па дру
гом основании, в случае если на них распро
страняются иные законы о социальном обе
спечении, например: инвалнц войны, получа
ющий местную усиленную пенсию, в случае, 
если на него не распространяется действие
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ву збільшену пенсію й зберігає право па за
безпеченая, ак інвалід війни, поздай по
станови ВУЦВК з 13 вересня 1922 роют 
«Про соціальне забезпечення військових ін
валідів і родин військовослужбовців, у разі 
оперта останніх» (С. У. УСРР 1922 р., .У* 42, 
арт. 699).

У в а г а .  В разі подання до органів 
соціального забезпечення особами, що їх 
було знято з забезпечення за артику
лом 13 цієї інструкції, документів, що 
доводять їхнє право на забезпечення »в по
рядку постанови ВУЦВК і РЯК УСРР з 
25 липня 1928 року, пенсію виплачуєть
ся Її в моменту зняття їх з забезпечен
ня, проте, не більш як за 6 минулих мі
сяців.
Харків, 22 березня 1929 р.

Заст. Народнього Комісара Соціального 
Забезпечення УСРР Медвідь.

постановления ВУЦИК и СНК УССР от 
25 июля 1928 г., лишается права на полу
чение местной усиленной пенсии и сохра
няет право па обеспечение, как инвалид 
войны, в порядке постановления ВУЦИК от 
13 сентября 1922 г. «О социальном обеспе
чении военных инвалидов и семей военно
служащих, в случае смерти последних» 
(С. У. УССР 1922 г., .\*2 42, ст. 599).

П р и м е ч а н и е .  В случав представ
ления в органы социального обеспечения 
лицами, святыми с обеспечения согласно 
ст. 13 настоящей инструкции, докумен
тов, подтверждающих право их на обе
спечение в порядке постановления 
ВУЦІІК и СНК УССР от 25 июля 1928 г., 
пенсия выплачивается им с момента сня
тия их с обеспечения, но не более как за 
6 истекших месяцев.
Харьков, 22 марта 1929 г.

Зам. Народного Комиссара Социального 
Обеспечения УССР Медведь.

ПОСТАНОВИ НАРКОМЮСТУ УСРР.
27. Про скасування постанови й пояснень 
НКЮ щодо авторського гонорару за вико
нання релігійних музичних і вокальних тво

рів.
Підстава: п. „д" арт. 9 Положення 
про НКЮ (36. Уз. УСРР і924 р., 
№ 50, арт. 305) та постанова ВУЦВК 
і РНК УСРР з 6 лютого 1928 р. „ Про 
авторське правов („Вісті ВУЦВКи 

з 12 лютого 1929 р., <№ 47).
Народній Комісаріят Юстиції УСРР по 

Відділу Законодавчих Проектів та Кодифіка
ції Законів п о с т а н о в и в :

З дня оголошення вищезазначеної поста
нови ВУЦВК і РІЖ УСРР вважати за ска
совані: і

1) постанову НКЮ з И лютого 1927 р. 
«Про порядок виплати авторського гонорару 
за виконання музичних та вокальних творів 
в установах релігійного культу* (36. Уз. 
УСРР 1927 р., 'від. Ц, № 6,' арт’. 29);

2) пояснення КОДО п» Кодидділу з 
4 жовтня 1928 р., У* 24022 «У спрэи стя
гання авторського гонорару за виконання 
музичних і вокальних творів у молитовних

ПОСТАНОВЛЕНИЯ НАРКОМЮСТА УССР.
27. Об отмене постановления и раз’яснений 
НКЮ относительно авторского гонорара за 
исполнение религиозных музыкальных и во

кальных произведений.
Основание: п. ядт ст. 9 Положения 
о НКЮ (С. У. УССР 1924 г., М 50, 
ст. 305) и постановление ВУЦИК и 
СНК УССР от 6 февраля 1928 г. яОб 
авторском правеи (вВісті ВУЦВК 

от 12 февраля 1929 г., М 47).
Народный Комиссариат Юстиции УССР 

по Отделу Законодательных Предположений 
и Кодификации Законов п о с т а н о в и л :  

Со дня опубликования вышеупомянутого 
постановления ВУЦИК'а и СНК УССР счи
тать отмененными:

1) постановление НКЮ от 11 февраля 
1927 г. <0 порядке выплаты авторского 
гонорара за исполнение музыкальных и во
кальных произведений в учреждениях рели
гиозного культа» (36. Уз. УСРР 1927 г. 
ста. 11, Л'2 6, ст. 29);

2) разясненпе НКЮ по Кодотделу от 
4 октября 1928 г., Ув 24022 «По вопросу 
о взимапни авторского гонорара за испол
нение музыкальных и вокальных произве-
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буднвк&х менонітів» та всі інші пояснеем 
НКЮ у тали сане піравах.

Харків, 28 березня 1929 р.
Т. в. о. Народнього Комісара Юстиції 

УОРР та Генералшого Прокурора 
Республіки Мла»»**.

Заст. Зав. Віхолу Залояодаотнх 
Проектів та Кодифікації

Законів И. Торчинськкй.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК* 3 квітня
1929 р., № 76.

•

денні в молитвенных домах меввонятов» І 
все пные разягнения НКЮ по таким же 
вопросам.
Харьков, 28 марта 1929 г.

Вр. исп. об. Народного Комиссара 
Юстиции УОРР и Гепораллюго 

Прокурора Республики Михайлин.

За». Зав. Отделом Заяонодатвлытых 
Предположений и Кодификации

Законов М. Торчинсний.
Распубликовано в .Вістях ВУЦВК' 3 апреля

1929 г.. № 76.

28. Про безплатну передачу сільсько-госпо
дарським колективам сіл ьсько -господарсько
го реманенту із складу державного манна, 
що мого сільбаниіг передали сільсько- госпо
дарським колективам на схов, або продам 

на виплат.

За арт.арг. 1 і 3 постанови ВУЦВК і РИК 
УСРР від 23 листопада 1927 р. «Про пере
дачу сільсько-господарський колективам зе
мель, будівель і реманенту із складу держав
ного майна, а так само промислових та до
поміжних підприємств* (36. Уз. УСРР 
1927 р., & 66, арт. 244), сільсько-госпо
дарським колективам, разом з землею, про
мисловими тз допоміжними підприємствами, 
розташованими па їх території, треба було 
«передати безплатно всіляке державне майно, 
що воли одержали від державних оргадав па 
праві орендного або іншого договірного ко
ристування.

Як видно зі вступу -до -вищеналаїеної по
станови ВУЦВК і РНК від 23 листопада 
1927 р., згадані в ній заходи запроваджу
вано з метою сприяти розвиткові та амін- 
иегаю шкыш-госнодарсыш колективів.

Через те. зважаючи на цю основну мету 
постанови від 23 листопада 1927 р., було б 
Цілком непослідовно обмежувати її ташветь 
гльхи тим державним майном, що було ле- 
редаїво сільсько-господарським колективам 
ва засадах користування, тж савім вилу
чавші з-під її чинности державне майно, 
■ередаюве згаданим колективам ва інших
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28. О бесплатной передаче сельско-хозяйст
венным коллективам сельско-хозяйственно
го инвентаря из состава государственного 
имущества, переданного сельбанкамм сель
ско-хозяйственным коллективам на хране

ние, или проданного в рассрочку.

На основании ст. ст. 1 и 3 постановле
ния ВУЦИК и СНК УССР от 23 ноября 
1927 г. *«0 передаче сельско-хозяйствеваим 
коллективам земель, строений и инвентаря 
из состава государственных нмуществ. а 
равно промышленных и подсобных пред
приятий» <36, Уз. УОРР 1927 г. Уі 66, 
ст. 244), сельско-хозяйственным коллекти
вам, вместе с землею, промышленными и 
вспомогательными предприятиями, располо
женными па их территории, необходимо бы
ло передать бесплатно всевозможное госу
дарственное имущество, которое они полу
чили от государственных органов на пра
вах арендного или иного договорного пользо
вания.

Как видно из вводной части к вышеука
занному постановлению ВУЦИК и СНК от 
23 ноября 1927 г., указанные в нем меры 
проводились с целью содействия развтю 
и усилению сельско-хозяйственных коллек
тивов.

Поэтому, принимая во внимание эту ос
новную цель постановления от 23 ноября 
1927 г., было-бы совершенно непоследова
тельным ограничивать его действия только' 
госуюрстжмвым имуществом, переданным 
сельсм-хозяйственным коллективам на на
чалах пользования, тем самым вз'явшм из 
действия настоящего постановления госу-
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підставах, зокрема ла схов, або продаване 
її на вин».

Таке вилучена, цілком випадкове, поста
вало б ті сільсько-господарчі колевпгаа, що 
з тих чн інших причіп одержали від деркав- 
нах органів сільсько-господарчий реманент 
тощо на сх« або на виплат, у гірше стало- 
вшце, лорівааво з тими, що одержал зга
дане держмайно в користування.

Зважаючи на те, що де суперечило б меті 
згадало! постанови ВУЦВК і РДК УОРР від 
23 листопада 1927 р., Народній Комісаріят 
Юстиції, по Відділу Законодавчих Проектів 
та 'Кодифікації Зашив, постановив розяс- 
пити, що безплатно, порядком згаданої вго
рі постанови ВУЦВК і РІК УСРР від 23 ли
стопада 1927 р., слід передати сільсько-гос
подарським колективам і той сільсько-гос
подарський реманент, залічений до держ
фонду, що його сільбаикн передала згада
ним колективам на умовах схову або прода
жу на виплат.

Разом з тим НЕЮ пояснює, що внески 
плати за проданий па виплат реманент, що 
їх вже сплатили відповідні сільсько-госпо
дарські колективи, не повертається.

Харків. 29 березня 1929 р.

Заг.т. Народнього Комісара Юстиції 
УСРР та Генерального Лровурсюа 

Республіки Михаилин.
Заст. Завідателя Відділу Законодавчих 

Проектів та Кодифікації
Законів М. Торчинський. '

дарственное имущество, передаваемое ука
занным коллективам на иных основаниях, в 
частности на хранение, или продаваемое им 
в рассрочку.

Такое из'ятие, совершенно’случайное, по- 
ставило-б те сельско-хозяйственные коллек
тивы, которые по тем или другим причинам 
получили от гостдарствснных органов сель
ско-хозяйственный инвентарь и т. п.. либо 
на хранение, либо в рассрочку, в худшее по
ложение, по сравнению с получившими упо
мянутое госимущество в пользование.

Принимая во внимание, что это противо
речило бы цели вышеуказанного поста
новления ВУЦИК и СНК УССР от 23 
ноября 1927 г., Народный Комисса
риат Юстиции, по Отделу Законода
тельных Предположений и Кодификации За
конов, постановил раз'яснить, что на осно
вании вышеуказанного постановления 
ВУЦИК и СНК УССР от 23 ноября 1927 г. 
следует бесплатно передавать сельско-хо
зяйственным коллективам и тот сельско
хозяйственный инвентарь, зачисленный в 
гоофощ, который сельбанви передали ука
занным коллективам на условиях хранения 
или продажи в рассрочку.

Вместе с этим ПКІО раз’ясняет, что взно
сы платы за проданный в рассрочку пивеи- 
тарь, которые уже уплачены соответствую
щими сельско-хозяйственными коллектива
ми, возвращению пе подлежат. і
Харьков. 29 марта 1929 г.

Зам. Народного Комиссара Юстиции 
УССР и Генерального Прокурора

'Республики Михайлин.
Зам. Заведующего Отделом Законо

дательных Предположений и Кодифи
кации Законов М. Торчинсний.

29. Як відділи місцевого (комунального) гос
подарства повинні реєструвати домоволодін
ня, що належать деужинам працюючих та 
їхнім дітям на праві співвлааюстм, а тая 
само імремі домоволодіння, що утворилися 
в наслідок поділу спільного домоволодіння 

м'пк власникам його. . 1

1. Домоволодіння, зареєстровані в від
ділі місцевого (комунального) господарства, 
лк власність сотого з -дружен працюючих, 
мова перереєструвати стосовно до арг. 125

29. О порядке регистрации отделами мест
ного (коммунального) хозяйства домовладе
ний/ принарежащих супругам трудящихся 
и их детям как общая собственность, а 
также отдельных домовладений, образовав
шихся в результате раздела общего домо

владения между его собственниками.
1. Домовладения, зарегистрированные з 

отделе местного (коммунамного) хозяйства, 
как ообствеаиюсть одного ш супругов трудя
щихся, можно перерегистрировать прнм«яга-
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Кодексу Законів про родину, опіку, подруж
жя та акти громадянського стану:

1) як співвласвість обох дружиш, на за
яву обох дружин, або на заяву того дружи
ни, на якого домоволодіння було зареєстро
ване;

2) як опіввлаоність дружин о дітей, що 
залишилися після другого померлого дружи
ли, коли діти е спадкоємцями померлого 
дружини домовласника і цей дружина, за 
арт. 125 Кодексу заковів про родину, мав 
право па половину будинку, але будинок за 
життя його був зареєстрований лише на ім’я 
того з дружин, що пережив його і залишив
ся після смерти його з дітьми, народженими 
підчас подружжя.

2. Поділ в натурі між співвласниками од
ного домоволодіння, зареєстрованого у від
ділі місцевого (комунального) господарства, 
як їхню спільну власність, на два й більше 
окремих домоволодінь, не становить пере- 
власненпя будинку або частини його і тому 
відділ місцевого (комунального) господар
ства, як-що він вважає такий поділ за при
пустимий і доцільний з господарчого боку, 
може зробити його на заяву співвласників 
(подану в' листовній формі, з нотаріально 
засвідченими підписами їх) і записати окре
мі домоволодіння, що утворилися в наслідок 
поділу, до реєстру домоволодінь.

Укладати спеціяльного договора про поділ 
та нотаріально його засвідчувати не обов'яз
ково.
Харків. С квітня 1929 р.

Народній Комісар Юстиції УСРР 
та Генеральний Прокурор 
Республики В. Порайко.

Заст. Зав. Відділу Законодавчих 
Проектів та Кодифікації

Законів А. Вікторов.

тсльно к ст. 125 Кодекса Законов о семье, 
опеке, браке и об актаї гражданского со
стояния:

1) как общую собственность обоих супру
гов, по заявлению обоих супругов или по 
заявлению того супруга, на коего домовла
дение было зарегистрировало;

2) как общую собственность супругов и 
детей, оставшихся после другого умершего 
супруга, если дети являются наследниками 
умершего супруга домовладельца и этот су
пруг по ст. 125 Кодера Законов о семье, 
имел прано на половину' дома, но дом при 
жизни был зарегистрировал лишь на имя 
пережившего супруга, оставшегося после 
смерти его с детьми, рожденными во время 
брака.

2. Раздел в натуре между общими соб
ственниками одного домовладения, зареги
стрированного в отделе местного (комму
нального) хозяйства, как их общая соб
ственность, на два н более домовладения не 
представляет собою отчуждения строения 
иля части его, и поэтому отдел местного 
(коммунального) хозяйства, если он считает 
такой'раздел допустимым и целесообразным 
с хозяйственной стороны, может произвести 
таковой по заявлению, собственников (по
данному в письменной форме, с нотариаль
но засвидетельствованными подписями их) 
я внести отдельные домовладения, образо
вавшиеся в результате раздела, в реестр до
мовладений.

Заключенно специального договора о рае- 
деле и нотариальное удостоверение его по 
обязательно.
Харької, 6 а ще ля 1929 г.

Народный Комиссар Юстиции УССР 
и Генеральный Прокурор

Республики В. Пораймо.
Зам. Зав. Отделом Законодательных 

Предположений и Кодификации
Законов А. Викторов.

ЗО. Як залічувати членів колегії оборонців, 
що їх з наказу НКЮ УСРР переведено з од

ної колегії до іншої.

Щоб урегулювати питания про те, як 
членів колегії оборонців, що їх з наказу'

ЗО. О порядке зачисления членов коллегии 
защитников, переведенных по распоряже
нию НКЮ УССР из одной коллегии в дру

гую.
Для урегулирования вопроса о зачисле

нии в коллегию защитников членов колле-
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НКЮ переведено з одної колегії до іншої, 
залічувати до цієї ж коленії, Народній Комі
саріят Юстиції постановив пояснити:

1. Перевід тлена колегії оборонців до ін
шої колегії е акт адміністративного харак- 
теру, тцо його НКЮ вживає дотично даного 
члена колегії оборонців на підставі п. «б» 
арт. 4 Положення про ЕКЮ (36. Уз. УСРР 
1926 р., Хз 57, арт. 381), що уповноважує 
НКЮ регулювати розподіл членів колегії 
оборонив на території УСРР.

2. Перевід члена колегії оборонців до ін
шої колегії не можна вважати за новий 
дрилам переведеної особи до колегії оборон
ців тієї округи, до якої переведено.

3. Передбачене в арт. 129 Положен
ня про Судоустрій право президій овругових 
виконавчих комітетів та овругових судів за
являти відвод особам, залічуваним до колегії 
оборонців, не стосується до випадків перево
ду членів колегії оборонців з одної колегії 
до іншої. За таких випадків президія відпо
відної колегії оборонців повинна залічити до 
складу колегії особу, переведену на підставі 
налэипл постанови НКЮ, не ставляче пи
тання про залічення на обговоревня плену
му окрсуду або на затвердження президії 
аврвВДШМу.

Харків, 11 квітня 1929 р.

Народній Комісар Юстиції УСРР 
та Генеральний Прокурор 

Республіки В. Пораймо.

Заст. Зав. Відділу Законодавчих 
Проектів та Кодифікації 

Законів А. Вікторов.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК' Н квітня 
1929 р.. № 86.

гни защитников, переведенных по раежфя- 
жеиио Наркголоста из одной коллегии в 
другую, Народный Комиссариат Юстиция 
У СОР постановил полонить:

1. Перевод члена коллегии защитнике® 
из одной коллегии в другую является актом 
административного характера, применяемым 
НКЮ в отношении данного члена коллегии 
защитников па основании л. <б> ст. 4 По
ложения об НКЮ (36. Уз УСРР 1926 г. 
Хз 57, ст. 381), уполпомачпвающего НКЮ 
регулировать распределение членов коллегии 
защитников на территории У СОР.

2. Перевод члена коллегии защитников в 
другую коллегию не может рассматриваться, 
как новый прием переведенного лица в кол
легию защитников того округа, куда данное 
лицо переведено.

3. Предусмотренное ст. 129 Положення о 
Судоустройстве право президиумов окруж
ных исполнительных комитетов и окружных 
судов заявлять отвод лицам, зачисляемыми 
коллегию защитников, не касается случаев 
поренода члепов коллегии защитников да 
одной коллегии в другую. В таких случаях 
президиум соответствующей коллегии за
щитников должеп зачислить в состав кол
легии лицо, переведенное да основании над
лежащего постановления йКЮ, бее (пред
ставления вопроса о зачислении па обсу
ждение пленума окружного суда или на 
утверждение президиума окрисполкома.
Харьков. 11 апреля 1929 г.

Народный Комиссар Юстиции УССР и 
Генеральный Прокурор

Республики В. Пораймо.

Зам. Заведующего Отделом Законодатель
ных Предположений и Кодификации

Законов А. Викторов.
Распубликовано в „Вістях ВУЦВК- 14 г преля 

1929 г.. № 86.

31. Перелік постанов НКЮ УСРР, що втра
тили чинність в зв’язку з затвердженням 

Митничого Кодексу СРСР.
В зв’язку з постановою ЦВК й РНК СРСР 

о 28 листопада 1928 р. «Про затвеоджевня 
Митничого Кодексу ОРОР» (36. Зак. СРСР

31. Перечень постановлений НКЮ УССР, 
утративших силу в связи с утверждением 

Таможенного Кодекса СССР.
В связи с постановлением ДИК и (Ж 

СССР от 28 ноября 1928 т. «Об утвержде
нии Таможенного Кодекса СССР» (С. 3.

18?
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1929 р., Лг 1, арт. 1) Народній Комісаріят 
Юстиції УСРР постановив скасувати такі 
ової постанови:

1. Постанову ЕКЮ УСРР з 9 березня 
1927 р. «Про* набуття законної чинности 
постанов митних органів у оправах про иач- 
карство* (36. Уз. УСРР* 1927 р., від. Н, 
№ 10, арт. 53).

2. Постанову ПКЮ УСРР з 4 червня 
1927 р. «Про повторне пачкарство» (36. 
Уз. УСРР 1927 р., від. П, Уг 23, арт. 107).

СССР 1929 г. № 1, ст. 1) Народный Комис
сариат Юстиции УССР постановил отме
нить следующие свои постановления:

1. Постановление НКЮ УССР от 9 нарта 
1927 г. *0 вступлении в законную оыу по- 
сталовлений таможенных арішов по де- 
.там о контрабанде* (36. Уз. УСРР 1927 г., 
отд. II, Лз 10, ст. 53).

2. Постановление НКЮ УССР от 4 ипоня 
1927 г. <0 повторной контрабанде» (36. Уз. 
УСРР 1927 г., отд. И, У2 23, ст. 107).

Харків, 12 квітня 1929 р. Харьков, 12 апреля 1929 г.

Народній Комісар Юстиції УСРР та 
Генеральний Прокурор

Республіки В. Порайно.

Народный Комиссар Юстиции УССР я 
Генеральный Прокурор

Республики В. Пврайко.

Заст. Зав. Відділу Законодавчих 
Проектів та Кодифікації

Законів А. Вікторов.

Зам. Зав. Отделом Законодательных Пред
положений и Кодификации

Законов А. Викторов.

32. Про права шкіл, дитячих будинків та ін
ших культурно-освітніх установ Народнього 
Комісаріяту Шляхів СРСР і його місцевих 
органів на закріплення за ними державних 
будинків та на відвод земельних дільниць на 

їхні потреби.

Зважаючи на те, що за Положенням про 
організацію культурно-освітніх робіт на за- 
лізничому та водному транспорті, що скла
дено на підставі угоди між Народнім Комі
саріятом Шляхів СРОР з 18 лютого 1924 р. 
і Народнім Комісаріятом Освіти УСРР, за
твердженої від Ради Народніх Комісарів 
УСРР, культурпо-освітпі установи Народ
нього Комісаріяту Шляхів СРСР та Його 
місцевих органів щодо учбово-адміністра- 
тивпого, учбово-організаційного і методоло
гічного керівництва підурядні Народпьому 
Комісаріатові Освіти УСРР та Його органам 
(арт. арт. З і 4 зазначеного Положення і 
арт. 65 Код. Зак. про Народпю Освіту 
УСРР), Народвій Комісаріят Юстиції УСРР 
постановив роз’яснити: 1

1. Школи, дитячі будинки й інші культур- 
но-освітні установи Нарком шляхів СРСР та 
його місцевих органів мають усі.ирава на

32. 0 правах школ, детских домов и других 
иультурно-іфосветительньїх учреждений На
родного Комиссариата Путей Сообщения 
СССР и его местных органов на закрепле
ние за ними государственных домостроений 
и на отвод земельных участков для их по

требностей.
Принимая во внимание, что на основании 

Положеппя об организации культурно-про- 
овет'ительных работ на железнодорожном и 
водном транспорте, составленного на осно
вании соглашения между Народным Комис
сариатом Путей Сообщения С-ССР от 18 фев-
Ся 1924 г. и Народным Комиссариатом 

свещепия УССР, утвержденного Советом 
Народных Комиссаров УССР, культурно- 
просветительные учреждения Народпого Ко
миссариата Путей Сообщеиия ССОР н его 
местных органов относительно учебно-адми
нистративного, учебно-оргаиизациошюго и 
(методологического руководства подведом
ственны Народному Комиссариату Просве
щения УССР и его органам (сг. ст. 3 и 4 
указанного Положення и ст. 65 Код. Зак. о 
Парсоном Просвещении УСОР), Пародиый 
Комиссариат Юстиции УССР постановил 
раз’ясннть:

1. Школы, детские дома и прочие куль 
турно-просветительные учреждения Нарко
мата Путей Сообщения СОТ и его местных

170
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закріплення за ними державних будинків 
та на юдвод ?* неввлыних діїьаиць, перед
бачені дотично установ 'Народнього Коміса
ріяту Освіти Я його органів в арт.арг. 96, 
96, 97, 107—1 «16 Кодексу Законів про На- 
родню Освіту УСРР (36. Уз. УСРР — 
1922 р., Лі 49, арт. 729).

2. Відповідно до зазначеного в арт. 1, 
культурио-освітні установи Наркомшяхів 
СРСР та Вето місцевих органів мають право 
на закріпленая за нами, в межах їхньої 
фактичної потреби, на засадах постійного 
пепла твого користування, усіх державних 
будинків, шешканих під культурно-освітні 
установи залізничого та водного транспорту. 
На цих оазгах підставах культурно-освітні 
установи йарюяшіляхів СРСР та його місце
вих органів мають право на залишення в 
їхньому, необмеженому певним реченцем, 
веплатному користуванні земельних діль
ниць, що обслуговують ці установи, в ме
жах норм, встановлених Кодексом Законів 
про Иародню Освіту УСРР.

3. Будинки, що їх завріпіеяо за школа
ми, дитячими будинками І іншими культур- 
яо-оввітями установами -Народнього Комі
саріяту Шляхів та його місцевих органів і 
земельні дільниці, передані в користування 
цих установ за цією постановою, як тільки 
мине в вві потреба для здійснення культур
но-освітніх завдань, повергається <в розпоряд
ження відповідних державних органів УСРР.

4. Гроші, сплачені до видання цієї поста
нови за користування будинками і земель
ними дільницями для потреб культурно- 
освітніх установ НКШляхів СРСР і його міс
цевих органів, ве повертається.

Харків. 13 квітня 19» р.

Народній Комісар Юстиції УСРР та 
Генеральний Прокурор

Республіки В. Лорам».
Засг. Зав. іВщілу Законодавчій:

Проектів та Кодифікації
Законів А. Віктор».

органов имеют все права на закрепление за 
ними государственных домостроений а ш 
отвод им земельных участке*, предусаю*- 
роцные отшоемгелыю учреждений Народною 
'Комиссариата Просвещения н его органов в 
ст. ст. 95,96,97,107—115 Кодекса Законов 
о Народном Просвещении УССР (С. У. УССР 
1922 г. Л2 49, сг. 729).

2. Соответственно с указанным в от. 1 
культурно - просветительные учреждения 
Наркомпутей Сообщения СССР и его мест
ных органов имеют право на закрепление за 
ними, в пределах их фактической погреб- 
кости, ига началах постоянного бесплатного 
пользования, -всех государственных домо
строений, занятых культу^о-проовегитель- 
пыми учреждениями железнодорожного г 
•водного транспорта. Яа таких-же основа 
.паях «ультурно-цроаветительные учреекде 
ния Яаркамата Путей Сообщения СССР я ео 
местных органов имеют право ш оставле
ние в их, неограниченном определенным 
сроком, бесплатном пользовании земельным 
участков, обслуживающих зги учреждения, 
•в пределах норм, установленных Кодексом 
Законов о Народном Просвещении УССР.

3. Домостроения, закрепленные за шко
лами, детскими домами и другими культур- 
но-лроеввтнталшыю! учреждениями Народ
ного Комяссарпата Путей Сообщения и его 
местных органов и земельные участки, пе
реданные в пользование этих учреждений 
па основан ни этого постановления, по асино- 
(ванзгн в шх (надобности для осуществления 
культурно-просветительных задач, возвра
щаются в распоряжение соответствующих 
государственных органов УССР.

4. Деньги, уплаченные до издания этого 
постановления за пользование домосттрое- 
ішшга и земельными участками для надоб
ностей культурно-просветительных учре
ждений ЯШутей Сообщения СОТ и его ме
стных аргалов, не эоавращаются.
Харьков. 13 апреля 1929 г.

Народный Комиссар Юстиции УССР 
н Генеральный Прокурор

Республики В. Пораймо.
Зам. Заводывающего Отделом Законода

тельных Предположений и Кодификации 
Законов А. Викторов.



Арт. 33 № 7 Ст. 33

ПОСТАНОВА
НАРНОМЮСТУ ТА НАРКОМФІНУ УСРР.

33. Про прийняття иотконторам* цінностей 
(грошей та цінних паперів), що їх вносить

ся по депозитів.
Щоби спростити в інтересах людности 

операції з депозитами, Паркомюст і Парвом-
!ін УСРР на розвиток арт. 79 Нотаріальної 

стави постановили:
1. Беручи на увагу, що нотаріяльяі кон

тори е каси спеціальних збірників, покла
сти на них обов’язок приймати безпосеред
ньо від громадян цінності (гроші та цінні 
папери), що їх вноситься, відповідно до 
арг. 79 НотаршьеоІ Устави, до депозиту 
погарі я дим контори.

2. Всі депозитні суми переховується та 
здасться за правилами, що їх вицае НКФ 
УСРР стосовно до обіжника НКФ ОРОР з 
20 грудня 1923 р. «Новые правила о сро
ках сдачи и лимитах храпения сумм, собран
ных кассами» (Бюл. НКФ УСРР 34 (226).

Харків, 17 квітня 1929 р.

Народній Комісар Юстиції УСРР та 
Генеральний Прокурор

Республіки В. Порайко.

За Народнього Комісара
Фінансів УСРР Меламедовський.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК* 16 березня 
1929 р„ № 62

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИАРКОИЮСТА И НАРНОМФИНА УССР.

33. О принятии нотконтораии ценностей 
(денег и ценных бумаг), вносимых в депо

зиты.
С целью упрощения в интересах (населе

ния операций с депозитами, Наркомюсг ж 
Ларкомфнн УССР в развитие ст. 79 Нота
риального Положения постане® ил и:

1. Принимая во внимание, что нотариаль
ные конторы являются кассами специаль
ных сборщиков, возложить на иих обязан
ность принимать непосредственно от граж
дан ценности (деньги и цепные бумаги), 
моемые, согласно ст. 79 Нотариального 
Положения, в депозит нотариальной кон
торы.

2. Все депозитные суммы сохраняются и 
сдаются но правилам, изданным НКФ УССР 
применительно « циркуляру НКФ СССР от 
20 декабря 1928 г. «Йовые правила о сро
ках сдачи и лимитах хранения сумм, соб
ранных кассами» (Бюл. НКФ УССР У2 34 
(226).
Харьков, 17 апреля 1929 г.

Народный Комиссар Юстиции УССР 
и Генеральный Прокурор

Республики В. Лорайко.

За Народного Комиссара
Финансов УССР Меламедовсиий.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК* 16 марта
1929 г., № 62.

36. Зак. №
6*

Поправки до 36. Зак. від. II за 1929 рік 
Російський текст

Сторінка Рядок Надруковано Має бути
131 15 зг. . . бесхозяйственных . . . бесхозяйных . . . .
1 4 1 3  з н . . . функций и сами по 

себе..................................
. . . функций, которые 
сами по себе...................

143 11 зн. . . которых распростра
няются ............................

. . которых не распро
страняются ....................

— ■  ■  »  ■  -  •  ■  ■  ■  к  —  .  I  . —  ■ »  -  ■  ■  ■ »  . . ■ ■ ■ ■  —
Видання Народнього Комісаріяту Юстиції Издание Народного Комиссариата Юстиции

Умргояовліт № 243. Держтрест .Харполіграф*. Друга друк. ім. В. Блакитного. Зам. 4046-9000
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ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОБІТНИЧО - СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ
О Ф І Ц І Й Н Е  В И Д А Н Н Я

НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ
ВІДДІЛ ДРУГИЙ [ 4 ЧЕРВНЯ 1929 р.

ЗМІСТ

Постанови Головшляхупру, Нарком- 
юсту та Наркомвнусправ УСРР

{20—25 квітня, 11 травня 1929 р.)
34. Інструкція про трудовий шляховий від

буток.
35. Про зміну арт. 25 інструкцій „Про засто

сування амнестіі, що н оголошено до 
10-річчя Жовтневої революції".

30. Інструкція, як прикладати постанову 
ВУЦВК'у 1 РНК УСРР з 2 січня 1929 р. 
.Про надання РНК АМСРР І окрвиконко- 
мам права денаціоналізувати будинки, що 
залишати Гх у віданні органів місцевого 
(комунального) господарства є недоцільним, 
та про пільги особам, що купуватимуть 
будинки, які належало денаціоналізувати, 
але залишено в розпорядженні держави"

37. Перелік майнових предметів, що на них не 
можна звертати справляння сум, присуд
жених на відшкодування активних робіт
ників села від осіб, що на грунті клясо- 
■ої боротьби знищили їхнє майно підпа
лами.

СОДЕРЖАНИЕ

Постановления Главдорупра, Нар- 
комюста и Наркомвнудел УССР

(20—25 апреля, 11 мая 1929 г.)
34. Инструкция о трудовой дорожной повин

ности.
35. Об изменении ст. 25 инструкции .О при

менении амнистии, об'явленной к десятой 
годовщине Октябрьской революции".

36. Инструкция о применении постановления 
ВУЦИК'а и СНК УССР от 2 января 1929 г. 
,0 предоставлении Совнаркому АМССР 
и окрисполкомам права денационализиро
вать домостроения, оставление которых 
в ведении органов местного (коммуналь
ного) хозяйства является нецелесообраз
ным, и о льготах лицам, покупающим до
мостроения, подлежавшие денационализа
ции, но оставшиеся в распоряжении госу
дарства".

37. Перечень имущественных предметов, на 
которые не допускается производить обра
щение взыскания сумм, присужденных в 
возмещение активным работникам села 
с лиц, которые на почве классовой борьбы 
уничтожили их имущество посредством 
поджогов.

ПОСТАНОВА
ГОЛОВНОЇ УПРАВИ ШОСОВИХ І ГРУНТО
ВИХ ШЛЯХІВ ТА АВТОТРАНСПОРТУ ПРИ 

РНК УСРР
34. Н*тр*«іія цю труповий шляховий від

буток.
Підстава: п. ,вв орт. 6 Загального 

положення про народні комісаріяти 
УСРР (36. Уз. УСРР 1924 р., М 43,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ШОССЕЙНЫХ И 
ГРУНТОВЫХ ДОРОГ И АВТОТРАНСПОРТА 

ПРИ СНК УССР
34. Инструкция о трудовой дорожной повин

ное™.
Основание: п. ,ви ст, 6 Общего поло

жения о народных комиссариатах 
УССР (С. У. УССР 1924 г., № 43,
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ш. 273) та арт. 14 постанови 
(ВК та РНК УСРР від 27 лю

того 1929 р. тПро трудовий шляхо
вий відбуток“ {36. Зак. УСРР 1929р., 
№ 7, арт. 63). Погоджено з Нарком- 
фіном, Наркоману справ, НаркОмземом 

і Наркомпраці УСРР..
1. ЦШі АМСРР, округові, районов» вико

навчі комітети та сільські ради мають 
право щритягатн до обов'язкової трудової 
участи в роботах утриманая, ядаомеїш, 
поліпшення й прокладання нових округовнх 
шляхів другого розряду та відпоюдппх шля
хів в АЛЮРР, районових і сільських шля
хів, а так само—до збудування й ремонту 
споруд на зазначених шляхах працездатну 
сільську людність, що живе в сільських 
місцевостях, як її саму, як і з належною 
їй тягловою худобою та потрібними тран- 
спортовнмя засобами, реманентом іг знаряд- 
дями, як: вози, сани, коломашки, вдути, 
борони, сокири, пилив, .топати ТОЩО.

2. Притягати до трудового відбутку треба 
таїк само всі види шъсшьгсиэдарськи х 
колектив® (садьсыко-госисцарсна комуни, 
артілі, товариства тощо), приватні* проми
слові та інші підприємства, що користують
ся ВІДПОВІДНИМИ ШЛЯХІШТ.

ШЛЯХОВОЇ» 'ЩО)ТКуЗ- Від трудового
увільняється:

1) осіб, молодших від 18 .років,
2) чоловіків, віком понад 50 років,
3) жінок, віком понад 40 ромі*.
4) осіб, що черев хворобу або каліцтво 

тимчасово втратили працездатність,—до від
новлення працездатносте,

5) інваїядгв пратті та війни.
6) вагітних жінок—за вісім швигів 

перед пологами і породіль—протягом 8 тиж
нів після пологів, а так само жінок, що 
годують грудина,

7) жінок, що мають дітей до 8 рскіз, 
кати їх нікому доглядати,

8) жінок, що провадять госшодарювания
самостійно,

9) робітників 1 сіуи&иців, що пра
цюють у промисловості, а так само осіб, Ш> 
працюють у трудових колективах беоробіт- 
ннх,

10) лікарів, вчителів та агрономів,
11) робітників т сдуззбовців

ст. 273) и ст. 14 постановления
ВУЦИК'а и СНК УССР от 27 фев
раля 1929 г. * О трудовой дорожной 
повинности11 {36. Зак. УСРР 1929 г., 
'№ 7, ст. 63). Согласовано с Нарком- 
фином, Наркомвнудел, Наркомземом 

и Наркомтруда УССР.
1. ЦИК АМССР, окружные я районные 

исполнительные комитеты и сельсоветы име
ют право привлекать к обязательному тру
довому участию в работах по содержанию, 
обновлению, улучшению п прокладыванию 
новых окружных дорог второго разряда и 
соответствующих дорог в АМСОР,* районных 
и сельских дорог, а также по устройству 
я ремонту сооружений на указанных дор<н 
гах, работоспособное сельское население, 
проживающее в сельских местностях, как 
лично, так и с принадлежащим ему рабо
чим скотом и необходимыми траиспортны- 
ми средствами, инвентарем и оборудова
нием, как-то: возы, сани, коломашки, плу
ги, бороны, топоры, пилы, лопаты и проч.

2. Привлекать к трудовой повинности 
также надлежит и все виды сельско-хо
зяйственных коллективов (сельско-хозяй
ственные коммуны, артели, товарищества и 
т. п.), частные промышленные и другие 
предприятия, пользующиеся соответствую
щими дорогами.

3. От трудовой дорожной повинности осво
бождаются:

1) лица моложе 18 лет,
2) мужчины старше 50 лет,
3) женщины старше 40 лет,
4) лица, по баїевіїн либо увечью времен

но утратившие трудоспособность,—до вос
становления трудоспособности,

5) инвалиды труда и войны,
6) беременные женщины за 8 недель до 

родов и роженицы в течение 8 недель по
сле родов, а также женщины, кормящие 
цруцью,

7) Ж01ЩНПЫ, имеющие детей до 8 лет, 
если некому за ними присматривать,

8) женщины, ведущие самостоятельное 
хозяйство,

9) рабочие и служащие, работающие в 
промышленности, а также лица, работающие 
в трудовых коллективах безработных,

10) врачи, учителя и агрономы,
11) .рабочие и служащие железных до

рог- . . .  Л  '
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Щ сільських виконавців та октавних
•довів доирогітяк пожежам оргаиізащШ,

13) розселенців і переселенців—протягом 
одного року від часу оселення в новому 
місці,

14) иа категорії громадян та поодп- 
и:ож осіб—за постановами сільських рад, 
що їх даггвцдоші районові виконавчі комі
теті.

У в а г а  1. Викопуючи трудовий шля
ховій відбуток, жінки працюють на лег
ших роботах, наприклад, як погошциці 
тязтяюї худоби, на лтш. земляних 
роботах тощо-

У в а г а  2. Членів однієї родини, що 
їх треба притягати до трудової участи 
н роботах шляхового будівництва, не 
можна притягати до робота одночасно.

У в а г а  3. Коли до роботи притя
гнено колективну організацію в цілому, 
то вдруге притягати до трудового шля
хового відбутку кожного з и членів 
окремо не можна.
4. На шляхових роботах не можна вико

ристовувати:
1) тяглову худобу, молодшу від 3 років;
2) племінну худобу, зареєстровану в ор

ганах Народнього Компсаріягу Земельних 
«•прав УСВР, або в Народігьому Кдаісаріяті 
ііемельшгх Оправ АМОРР;

3) тяглову худобу з гострим захову
ванням, що шкодить викопувати відбутки, 
а так само тяглову яудобу, що її треба 
ізолювати чорез заразливість її хвороста— 
па пвесь час хворости;

4) тяглову худобу тих селищ, де встано
влено караптин, — на ввесь час карантину.

5. Тяглову худобу й транспортові засоби, 
що належать господарствам, у складі яких 
нема працездатних осіб, або їхніх господа
рів увільнено від трудового ®ідбут»у, ш- 
пштно використовувати переважно на лег
кій рзбогі і при тому таж, щоб титлову 
худобу й транспортові засоби брали з дому 
іттюго газу лайбіїьш т одну добу. За
таких випадків па суоровідців транспорту 
призначається родичів господарів, або осіб, 
пго їм самі господарі довіряють свою худо
бу й транспортові засоби.

6. Притягати людність до участи в робо
тах щитового будамгицпва особовою працею 
з тягговою худобою чи без неї дозволяється 
за таих умов:

її) сельские исполнители и активные
«шны добровольных пожарных организаций,

13) расселонцы и переселенцы—в точе
ние одного года со времени поселения в тю- 
вом месте,

14) прочие категории граэдан и отдель
ные лица—по постановлениям сельских со
ветов, утвержденным районными исполни
тельными комитетами.

П р и м е ч а н и е  1. При выполнении 
трудовой дорожной повинности женщины 
работают на менее тяжелых работах, на
пример: погошцицы рабочего скота, па 
легких земляных работах и нр.

( П р и м е ч а н и е  2. Члеиов . одной 
семьи, подлежащих привлечению в трудо
вому участию в работах по дорожному 
строительству, 'нельзя привлекать к рабо
те одновременно.

П р и м е ч а н и е  3. Если в работам 
привлечена коллективная организация в 
целом, то нельзя еще во второй раз при
влекать к трудовой дорожной повинности 
каждого ее члена в отдельности.
4. На дорожных работах нельзя исполь- 

зывать:
1) рабочий скот моложе 3-х лет;
2) илемеипой скот, зарегистрированный в 

органах Народного Комиссариата Земледелия 
УСОР или в Народном Комиссариате Земле
делия АМССР;

3) рабочий скот с острым заболеванием, 
•мешающим выполнению повинности, а так
же рабочий скот, требующий изолирования 
вследствие заразности его болезни,—на все 
время болезни;

4) рабочий скот тех поселений, где уста
новлен карантин,—на все время карантина.

5. Рабочий скот и трансаортные средства, 
принадлежащие хозяйствам, в составе ко
торых нет работоспособных лиц, или их 
хозяева освобождены от трудовой повшпно- 
сти, должны исполвзываться преимуще
ственно па легких работах и при том так, 
чтобы рабочий скот и транспортные срод
ства брались из дому каждый раз максимум 
па один сутки. В таких случаях проводни
ками транспорта назначаются родственники 
хозяев или лица, которым сами хозяева 
доверяют свой скот н траисиортные сред
ства.

6. Привлекать население к участию в ра
ботах по дорожному строительству личным 
трудом с рабочим скотом или без него разре
шается при следующих условиях:
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1) коли сільська людність не обмежена 
іюченцевнми сєзоновпіги роботами (сівба, 
жнива, тощо);

2) щоб «матеріяли до «місця роботи при- 
ставляии порядком трудового юдбуїиу яе 
далі, як на 25 клм.;

3) коли намічені планом заходи до по
ліпшення й «розвитку 'шляхів не можна 
здійснити за рахунок коштів, що є в розпо
рядженні місцевих рад і виконавчих комі
тетів.

7. Округові виконавчі комітети, райо
нові .виконавчі комітети, сільсхі ради та 
органи АМСРР, що відають шляховою спра
вою, новіші забезпечити шляхові роботи 
потрібним технічніше керівництвом, а так 
само матеріалами й грішми.

Технічне, матеріальне та організаційне 
підготовлений робіт провадиться за рахунок 
відповідних бюджетів та коштів, що надхо
дять в грошевій формі замісць особової 
трудової участи.

Фактично притягати людність до вико
панім робіт «можна лише тоді, коли відпо
відні органи технічно, «матеріально та орга
нізаційно до цих робіт підготовлені-

8. Згідно з вищезазначеними правилами 
робота місцевих органів в сараю переве
дення робіт порядком трудового відбутку 
полягає ось їв чому:

А. Сільради:

1) виявляють об’ектп робіт на майбут
ній операційний рік, визначають точно, на 
яких шляхах й де саме треба їх пикопати 
та розміри кожної з гагх зокрема (длвжпла 
містків, гребель, їх височина тощо);

2) виявляють всі засоби, що їх мають 
сільради для виконання цих .робіт, а саме:

а) кількість робітної сили, що її мож
на притягти за фахом (теслярі, бруківаяки, 
ковалі, чорнороби тощо);

б) кількість тяглової сили (возів—Сн
ігах та волових, тракторів, грузовиків то
що), що її можпа використати для робіт;

в) кількість потрібного для .робіт 'рема
ненту (плуга, борони, котки, лопати, тощо);

1) если сельское население не обременено 
срочными сезонными работами (посев, жатва 
и проч.);

2) чтобы «материалы к месту работы были 
доставляемы в порядке трудовой повинности 
на расстоянии не дальше, чем на 25 клм.;

3) если намеченные планом мероприятия 
по улучшению и развитию дорог нельзя вы
полнить за счет средств, имеющихся в рас
поряжении местных советов и исполнитель
ных комитетов.

7. Окружныо исполнительные комитеты, 
районные исполнительные комитеты, сель
советы и ораны АІГССР, ведающие дорожи им 
делом, должны обесиечить дорожные работы
необходимым техническим руководством, а 
также материалами и деньгами.

Техническая, материальная и организа
ционная подготовка работ производится за 
счет соответствующих бюджетов и средств, 
поступающих в денежной форме вместо лич
ного трудового участия.

Фактически привлекать население к вы
полнению работ можно только после того, 
когда соответствующие органы окопчат тех
ническую, материальную н организацион
ную подготовку к этим работам.

8. Согласно вышеуказанным правилам ра
бота местиьи органов по проведению работ 
в порядке трудовой повинности заключается 
з следующем:

А. Сельсоветы:

1) выявляют об'єкти работ на будущий 
операционный год, устанавливают точао, на 
каких дорогах и где именно необходимо их 
выполнить, а также размеры каждой из них 
в отдельности (длина мостов, плотин, их 
высота н проч.);

2) выявляют все средства, имеющиеся у 
сельсоветов для выполнения этих работ, 
а именно:

а) количество рабочей силы, каковая мо
жет быть привлечена по специальности 
(плотники, каменщики, кузнецы, чернорабо
чие и проч.);

б) количество гужевой силы (подвод— 
конных н воловьих, тракторов, грузовиков и 
проч.), которая может быть использована 
для .работ;

в) количество необходимого для работ ин
вентаря (плуги, бороны, катки, лодаггы и 
проч.); . .
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г) гількіоть матеріал®, що їх шита 
використати для робіт (лк, хворост, камінь, 
жорства, лісок, глина тощо), зазначаючи, де 
ці матеріали є, та умови, як їх використо
вувати;

д) приблизний розмір коштів, що їх пе
редбачається одержати від запни нату
рального відбутку на гроші;

3) згідно з обрахунком цих всіх засобів 
та неаакіадшгх потреб складають плян ро
біт, який докладно обговорюється на за
гальних зборах громадян, що мають виборчі 
права;

4) на кошти від заміни натурального 
відбутку на гроші та від самооподаткування 
наймають тих робітників, що їх но 'Виста
чає у сільраді для спеціальних шляхових 
робіт, як-от: теслярів, бруківпнків", кова
лів, грабарів тощо, а також придбають 
потрібні матеріали;

5) відповідно до цього виробничого 
плану складають календарний плян робіт, 
встановивши реченці виконання кожної 
роботи, з тим, що след використовувати 
робітну та тяглову силу у найзручніший 
час;

6) складаючи плана шляхових робіт, 
звоюються до райоиового техніка за по
радою про доцільність тієї чн гангої сло- 
р>їси (тішу) та про кількість потрібної ро
бітної сили та материю»;

7) передають шипи райвиконкому, а цей 
оброблює їх .належним тех пітним порядком, 
зсумовуе в районовану огаштабі та із своїм 
висновком подає на затвердження окрви- 
конкомові;

8) одержавши затвердженого нляна, 
розподіляють окремі його роботи між окре
мими селищами, хуторами, колективи ітт 
господарствами тощо, що входять до складу 
сільрад, і встановлюють остаточний кален
дарний плян постачання їх матеріялами і 
плян виконання робіт; У)

У) порозумівшнся з райгехніками, 
призначають шляхових груповодів для ор
ганізації та керування виконанням робіт 
з громами, що мають деяку технічну під
готовку або практичний досад в рсюот«гх, 
і за їх участю конкретно 'пророблюють по
рядок, як притягати людність до кожної 
окремої робот й визначають заздалегідь 
час рампи та персонально громадян, що 
іліьпг її виконати, для чото теж заздалс-

г) количество материалов, кои могут быть 
использованы для работ (лес, хворост; ка
мень, щебень, песок, глина и проч.), с ука
занном, гдо эти материалы находятся и усло
вия их использования;

д) приблизительный размер средств, пред
положенных к получению от замены нату
ральной повинности деньгами;

3) согласно подсчету всех этих средств 
и неотложных потребностей составляют 
план работ, каковой подробно обсуждается 
на общих собраниях граждан, имеющих 
избирательные права;

4) на средства от замены натуральной по
винности деньгами н от самообложения на
нимают недостающи сельсовету работников 
для «пениальных дорожных работ, как-то: 
плотников, каменщиков, кузнецов, землеко
пов и проч., а также приобретают необхо
димые материалы;

5) соответственно этому производственно
му плану составляют календарный план ра
бот с установлен нем сроков выполнения каж
дой работы, при чем следует нспользывать 
рабочую и гужевую силу в наиболее удобное 
время;

6) при составлении плана дорожных работ 
обращаются к районным техникам за советом 
о целесообразности того или иного сооруже
ния (типа) и о количестве необходимой ра
бочей силы и материалов;

7) представляют планы райисполкому, ко
торый разрабатывает их в надлежащем тех
ническом порядке, «водит в районном мас
штабе и со своим заключением подает на 
утверждение окрисполкома;

8) по получении утвержденного плана 
распределяют отдельные его работы между 
отдельными селениями, хуторами, коллек
тивными хозяйствами и проч., входящими в 
состав сельсоветов, а также устанавлива
ют окончательный календарный план снаб
жения их материалами и план выполнения 
работ;

9) но согласованию с райтехаикаш.т на
значают дорожных групповодов для органи
зации и руководства выполнения работ из 
числа граждан, имеющих некоторую техни
ческую подготовку либо практический опыт 
в работах, и при их участии конкретно про
рабатывают порядок привлечения населения 
к каждой отдельной работе, определяют за
благовременно срок работы и персонально 
граждан, которые должны выполнить эту ра-
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щь шшілгують списки громадян, визна
чаюче в цих списках, «а якій саме роботі 
на в які диі иусшгь працювати кожний 
громадяни;
• 10) одночасно для кожної робота визна
чають місце, де загогоаипішуть мате
ріали;

11) тільна по організації робітної сили, 
іирщбанв та підвозу потрібних матеріалів 
видають наряда па (виконання кожної ро
боти;

12) черев груповодів, па оідстаїві вста
новлених норм виробітку, розподіляють 
роботи між окремими громадянами, а ці 
ІЙЇІЛІЛГуїОТЬ, щоб кожний громадянин своє
часно та належно виконав свою норму, та 
ведуть по кожній роботі обрахунок витра
чене»'! робітної сили, матеріалів і коштів, 
що їх одержали вони від сільради;

13) плани робіт та звітність сільради 
складають за формами, що їх окремо видає 
Головдшхупр.

боту, для чего также заблаговременно вы
вешивают списки граждан с указанием в 
них, па какой именно работе н в какие днн 
должеи работать каждый гражданин;

10) одновременно для каждой работы 
определяют место, где будет производиться 
заготовка материалов;

И) только после организации рабочей си
лы, приобретения и подвозки необходимы* 
материалов выдают наряды на вышолшмше 
каждой работы;

12) через групповодов, па основании 
установленных норм выработки, распреде
ляют работы между отдельными гражданами, 
которые наблюдают за своевременным н над
лежащим выполненном каждым гражданином 
своей нормы, ведут по каждой работе под
счет израсходованной рабочей силы, мате
риалов в средств, полученных от сельсо
вета;

13) планы работ и отчетность составля
ются сельсоветами т формам, особо іоді- 
ваемым Глаздорупром.

Б. Ргйвнкоккоти: Б. Рамисполкояы:

1) вживають всіх заходів до своєчасного 
одержання від сільрад переліку і списку 
робіт та даних про способи виконання їх;

2) одержавши від сільрад шани робіт, 
райтехнікп, з участю уповноважених від 
сільрад, розглядають їх і всебічно виявля
ють їх доцільність та реальність, зважаючи 
на юсі місцеві обставшей;

3) згідно з роботами, що їх намічається 
за плинами сільрад, ага підставі норм, що 
їх вказали окршдяхвіддідн, виявляють 
потрібну 'Кількість робітної шли та мате
ріалів для всіх робіт кожної сільради і зсу- 
мовують їх для кожного району, розподі
ляючи робітну силу за фахом (теслярі, 
брукішикн, ковалі, грабарі тощо);

4) цей обрахунок порівнюють з давкип 
сільрад аіро й засоби дія виконання робіт 
(робітна сила, тягло, реманент, магеріялп. 
гроші) і коли виявиться, що ці засоби 
значно не відповідають шяной, то ямяни 
сільрад відповідно виправляють у бік їх 
збільшення чя скорочення;

б) в шянах шляхових робіт по сільра
дах у районовому маштабі завначають:

1) принимают все меры н своевременному 
получению от сельсоветов перечня и описка 
работ, а также и данных о способах их 
выполнения;

2) по иод учении от сельсоветов плана 
.работ, райтехники, с участием уполномо
ченных от сельсоветов, рассматривают их 
н всесторонне выявляют их целесообраз
ность н реальность, учитывая все местные 
условия;

3) согласно работам, намеченным по іма
мам сельсоветов, на основе норм, указанных 
окрдорощелами, выявляют необходимое ко
личество рабочей силы и материалов для 
всех работ по каждому сельсовету и делают 
их сводку для каждого района с распреде
лением рабочей силы по специальностям 
(плотники, кзмешцики, кузнецы, землеко
пы и ароч.);

4) этот подсчет орашшвают с данным 
сельсоветов о их средствах для выполнения 
работ (рабочая и гужевая сила, инвентарь, 
«атеркалы, деньги) я еош окажется, что 
зтп средства значительно не отвечают пла
ну, то планы сельсоветов соответственно 
выправляются в сторону их увеличения ли
бо уменьшения;

5) в планах дорожных работ по сельсове
там в районном масштабе указывают:
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а) шш шляхів, їх «атетоз*» та (місце 
кожної роботи;

б) короткий опис .роботи, вказуючи и 
основні розміри (яаврисязд, збудування 
дерев'яного містка ва ашях з одним помо
стом торсе р. Лону 4,5 мтр. завдовжки,
4,5 мир. завширшки між бильцями, 3 мтр. 
затеюпкн над дном рти та інших окремих 
споруд по пшках);

в) реченець заготівлі матерія ліїв та ви
конання кожної роботи;

г) кількість робітпої сили, що працю
ватиме за відбутком й найнятої за плату 
з копггів зажни трудового набутку па гро- 
іігі, самооподаткування, з радонового та 
округового бюджетів, визпачаючи її вар
тість;

д) кількість потрйнж матеріалів, розпо
діляючи їх на безплогш та на ті, що їх 
треба придбати за шагу (рай то окрбюд- 
жет, самооподаткування тощо), зокрема, 
вказують матеріали, піо їх треба загото
вити централізованим порадком через окр- 
внконкомн (залізо, цемент тощо);

е) до «.тяж® додають снащене пояснен
ня з поясненням економ іччго-госіюдарчої 
допільностп памлепнх робіт, віодювідности 
їх реальнім можливостям з боку кваліфіко
ваної робітпої сили, млтергжпів, реманенту, 
п вказівкою особливих умов їх виконання, 
роеміру технічної допомоги райвиконкомів 
роботам та чого вони вимагають від округи 
й інших істотних тгтиь щодо організації 
р<йт;

6) організуючи роботи за затвердженими 
від (Жрвиконкомїз ллянамн:

а) дбають, щоб кожна сільрада мала 
рисунки для виконання робіт (мости, опусти, 
іукбді тощо), (При чому рисунки типових 
споруд одержують від ок ріп лях відділів 
і провадять індивідуальне їх пристосування 
для кожної «фемої решта, а рисунки окре
мих оиашго робіт шсожують сяряшх від
дав;

б) остаточно й докладно виправляють 
кількість потрібної робітної сн.тп, тягла 
та агатеріялге по окремих роботах;

в) визначають остаточно з представни
кам* сільрад розпоцл робіт між сільрадами, 
час, та сп<адб заготівлі потрібних матері-

а) название дорог, нх разряды и место 
каждой работы;

б) краткое описание работы, с указания
ми основных размеров (например, устройств.) 
деревяпного моста па сваях с одним насти
лом через р. Ясную, длипою 4,5 мтр., ши
риной между перилами 4,5 мтр., вышиной 
над дпом реки 3 мтр. и проч. отдельные со
оружения на дорогах);

в) срок заготовки материалов и выполне
ния каждой работы;

г) количество рабочей силы, как той, ко
торая будет работать в порядке повинности, 
так п нанятой за плату из средств от за
мены трудовой повинности деньгами, само
обложения, районного к окружного бюджетов, 
с указанием ее стоимости;

д) количество необходимых материалов 
с распределением их на бесплатные и те, ко
торые должны быть (приобретены за плату 
(рай или окр. бюджет, самообложение н 
ироч.), в частпостн, указывают материалы, 
которые необходимо заготовить централизо
ванным порядком через окриснолкомы (же
лезо, цемент и ироч.);

е) к планам добавляют упрощенные пояс
нення о указанием хоївнйслтвешіо-жоновнче- 
ской целесообразности намоченных работ, 
соответствия их реальным возможностям со 
стороны квалифицированной рабочей силы, 
материалов, инвентаря, с указанием особых 
условий нх выполнения, (размера технической 
помощи райисполкомов работам, а также то
го, что они требуют от округа, н других 
существенных вопросов по организании 
работ;

6) при организации работ по утвержден
ным окрисполкомами планам:

а) заботятся о том, чтобы гсивдый сель
совет имел чертежи для выполнения работ 
(мосты, шлюзы, плотины и проч.), при чем 
чертежи типовых сооружений получают от 
окрдоротделов н производят индивидуальное 
применение их для каждой отдельной рабо
ты, а чертежи отдельных сложных работ 
выполняются окрдоротделажі;

б) окончательно п детально выправляют 
количество необходимой рабочей силы, тран
спорта и материалов по отдельным рабо
там;

в) производят окончательное с участием 
представителей сельсоветов распределение 
работ между сельсоветами, время и способы
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ялів і залежно від цього,—реченці вико
нання важливіших робіт;

г) наглядають за своєчасним постачап- 
пям робіт матеріалами, взагалі, й зокрема— 
для найважливіших робіт, за своєчасною та 
доцільною організацією робіт і призначен
ням груповодів, за правильним використан
ням сільрадами робітної сили, матеріалів і 
витрачанням коштів;

д) наглядають з технічного боку під час 
провадження робіт за правильним їх вико
нанням через районовпх техніків і шляхо
вих десятників, одвідують роботи у процесі 
виконання їх і провадять їх приймання, 
одночасно дбають, щоб мати змогу надісла
ти до сільрад технічного керівника на пер
шу їхню про це вимогу;

0) складають спрощений звіт по закінчен
ню робіт, 'Проробивши його за формою, за- 
отаченою в п- 13 арт. 8.

В. Окрвмконкоми:

1) до одержания пляпів робіт від райви
конкомів з'ясовують орієптовпо розмір гро
шевих та матеріальних засобів для виконан
ня ШЛЯХОВИХ робіт порядком трудового Від
бутку людпоеги, з розподілом їх на кошти з 
райоіювого й округового бюджетів, за раху
нок самообкладання, заміни трудового від
бутку грошима, за рахунок підприємства 
тошо;

2) намічають орієптовпо розподіл цпх 
коштів між окремими райопами, повідомля
ючи їх про це, для врахування при скла
данні ними плинів;

3) перевіряють та виправляють пляни, 
що їх надіслали райвиконкоми;

4) складають та затверджують остаточ
ний загальний пляп по шляхах всіх розря
дів;

5) докладно пророблюють плян забезпе
чення матеріалами виконання цього опера
тивного плану коштом округового й районо- 
вого бюджетів; пі матеріали треба загото
вити централізованим порядком;

6) вживають всіх заходів до найповнішо
го забезпечення робіт технічним паглядом та 
керівництвом, а саме:

заготовки необходимых материалов и в зави
симости от этого,—сроки вьшолнення осо
боважных работ;

г) наблюдают за своевременным снабже
нием работ материалами вообще, и в част
ности—-для наиболее важных работ, за свое
временной и целесообразной организацией 
работ и назначением групповодов, за пра
вильным использованием сельсоветами рабо
чей силы, материалов и за расходованием 
денежных средств;

Я) наблюдают с технической стороны во 
время проведения работ за правильным их 
выполнением через районных техников и до
рожных десятников, посещают работы в 
процессе их выполнения и производят их 
приемку и одновременно заботятся о том, 
чтобы иметь возможность послать в сельсо
веты технического руководителя по первому 
их ■об этом требованию;

в) составляют по окончании работ упро
щенный отчет, прорабатывая его до форме, 
укалашюй в п. 13 ст. 8.

В. Окрисполномы:

1) до получения планов работ от райиспол
комов выяспяют ориентировочный размер де
нежных п материальных средств для выпол
нения дорожных работ в порядке трудовой 
повинности населення, распределяя их на 
средства из районного п окружного бюдже
тов, за счет самообложения, замены трудо
вой повинности деньгами, за счет предприя
тий и т. д.;

2) намечают ориентировочно распределе
ние этих средств меаду отдельными района
ми, с извещении их оо этом для учета при 
составлении ими плана;

3) проверяют и выправляют планы, при
сланные райисполкомами;

4) составляют и утверждают окончатель
ный общий план по дорогам всех разрядов;

5) подробно прорабатывают план обеспе
чения материалами выполнение этого опера
тивного плана пз средств окружного и рай
онного бюджетов, каковые материалы необхо
димо заготовить в централизованном по
радив;

6) принимают все меры к наиболее пол
ному обеспечению работ техническим наблю
дением и -руководством, а именно:
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з) вироблюють типові рисунки споруд і 
профілів шляхів та надсилають їх райвн- 
копкомам для прикладання при роботах;

6) складають за встановленими засадами 
та досвідними даними норми денного виро
бітку для робітників і Дія худоби, для різ
них шляхових робіт по трудовому відбутку, 
визначаючи по кожній роботі кількість пот
рібної робітної сили, перевозових засобів і 
матеріалів (на 1 кубометр земляних робіт у 
ріжнпт грунтах, на 1 погонний метр ко
нання шляхових канав, па погонний метр 
збудування та ремонту містків, брукування 
шляхів тощо);

в) визначаючи норми виробітку для люд
ности, що не звикла до даної роботи, на
приклад, теслярів—при будуванні містків, 
для чорноробів—при земляних роботах тощо, 
норми виробітку за урочною уставом змон
тується до 0,6, тобто замість 6 робітників 
треба призначати 10;

г) складають специфікацію робітпої сиди 
та матеріалів на всі шляхові споруди най
уживанішого типу та па їхню одиницю ви
міру (на 1 погонний метр містків різних 
конструкцій, на 1 квадратний метр бруку 
тощо);

д) наглядають за утворенням у районах 
гошчпого нагляду за шляховим будівниц
твом, допомагають районам в цій справі, 
інструктують райопових техпіків й керують 
ними з технічного боку, що має особливе 
значіння, зважаючи па незабезпеченість 
раііопів техпічпими силами, і поскількп брак 
тохнічного керівництва може звести на пі
вень працю врликпх мас;

е) регулярно й пильно паглядають, через 
виїзд фахівців, за найважливішими роботами 
па районових і сільських шляхах та за всі
ма роботами по округових шляхах 2-го роз
ряду; .

7) звертають особливу увагу па своєчас
не забезпечеппя робіт кваліфікованого робіт
ною силою та матеріалами;

8) наглядають, щоб райони правильно ви
користовували па роботах по трудовому 
відбутку робітну силу, матеріали та кошти, 
а так само правильність та якість викона
них робіт і беруть участь в їх прийманні;

9) пророблюють і надсилають збірні звіт
ні дані в округовому маштабі до Голов- 
шляхупру.

а) вырабатывают типовые чертежи со- 
оружешгй п. профилей дорог й направляют 
их райисполкомам дл применения па рабо
тах;

б) составляют по установленному общему 
положению и опытным данным нормы днев
ной выработки для рабочих и для скота, для 
разных дорожных работ по трудовой повин
ности, с указанием но каждой работе коли
чества необходимой рабочей силы, перево
зочных средств и материалов (на 1 кубометр 
земляных работ па различных грунтах, да 1 
погонный метр копания дорожных канав, на 
один погонный метр постройки и ремонта мо
стов, мощения дорог и т: д.);

в) ттрп определении норм выработан для 
населения, непривыкшего к данной работе, 
папримср, плотников—при постройке мостов, 
чернорабочих—арп земля пых работах и проч., 
нормы выработки ло урочному положению 
уменьшаются до 0.6, т. е. вместо 6 работни
ков назначается 10;

г) составляют спецификацию рабочей си
лы и материалов па все дорожные соору
жения наиболее употребляемого типа и на 
их единицу измерения (на 1 погонный метр 
мостов разных конструкций, на 1 кв. метр 
мостовой п т. д.);

д) наблюдают за созданием в районах тех
нического наблюдения по дорожному строи
тельству, помогают районам в этом деле, 
инструктируют райтехпнков и руководят ими 
в техническом отношении, что имеет особое 
значение при необеспеченности районов 
техническими силами и поскольку отсутствие 
технического руководства может свести в 
нулю работу широких масс населения;

е) регулярно и внимательно наблюдают, 
путем выездов специалистов, за наиболее 
важными работами і|а районных н сельских 
дорогах, а также за» всеми работами на ок
ружных дорогах 2-Г0І разряда;

7) обращают особое внимание па своевре
менное обеспечение работ квалифицирован
ной рабочей силой и.материалами;

8) наблюдают за/ правильным использо
ванием районами работ но трудовой повин
ности, рабочей сил га, материалов и средств, 
за правильностью и качеством выполненных 
работ, а также принимают участие в их 
приемке;

9) прорабатывают и направляют сводные 
отчетные данные в окружном масштабе в 
Главдорупр.
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9. Кількість робітних днів, що їх витра
чає кожний з громадян, притягнених до тру
дового відбутку в шляховому будівництві, по 
повинна перебільшувати протягом року 
шістьох нормальних 8-мигодиннлх робітних 
днів, з тим, що повну кількість днів трудо
вого відбутку встановлюють райвиконкоми 
па підставі даних сільрад в неоднаковому 
розмірі для різних категорій людности (тор
говці й куркулі та пезаможпе селянство, 
середняки та біднота), проте з умовою, щоб 
ия кількість днів для кожної категорії не 
перевищувала б вищезазначених 0 день та 
щоб протягом встановлених днів громадяни, 
що їх притягнено до відбутку в шляховому 
будівництві, повністю виробили норми, заз
начені в літ. «б» п. 6 под. «В» арт. 8 цієї 
інструкції.

і 0. Райвиконкомам треба особливо уважно 
підходити до притягання до робіт незамож
ного селянства, що його цілком увільпю- 
сться від сільсько-господарського податку, й 
притягати окремі господарства цієї катего
рії до трудового відбутку на час найбільше 
па три дні.

11. Коли окремі особи протягом встанов
леного реченця не виконають покладеної па 
них норми виробітку з власної провини, але 
з вважливої причини, реченець виконання 
ними робіт переноситься, за вказівками
сільрад, па дальший час.

12. Коли окремі особи чи групи за нор
мального 8-мигодннного робітного дня пе
ревищать покладені па них норми виро
бітку ра-гінг в днів, що їх встановлено для 
виконання цих норм, при належній якості та 
технічній правильпості виконаппя робіт, то 
ним особам чи групам зараховується у від
буток повпий 6-тидепний реченець, що від
повідає обсягу цих робіт, тобто перевищеп- 
вя норм виробітку може у відповідей мірі 
фактично зменшити за окремих випадків 
С-тпденний відбуток.

13. Особам, що їх притягають до тру
дового відбутку в шляховому будівницт
ві, надасться право заміняти участь, як 
особову, так і я палежпою їм тягловою ху
добою на відповідні грошеві внески, що їх 
виплачується в реченці, встановлені для 
викопаппя шляхових робіт.

14. Грошеві суми, замість трудової уча
сти в роботах шляхового будівництва, стя
гається безспірно за постановою органів,

9. Количество рабочих дней, затрачивае
мых -каждым из граждан, привлеченных к 
трудовой повинности по дорожному строи
тельству, не должно превышать в течение 
одного года 6 нормальных 8^ютсовьд ра
бочих дней, аїри чем определенное количе
ство дней трудовой повинности устанавли
вается райисяюлкоошш па осново данных 
сельсоветов в неодинаковом (размере ддл раз
ных категорий населення (кулаки, торговцы, 
незаможное селянство, середняки и бедня
ки), но при условии, чтобы это количество 
дней для каждой категории не превышало 
вышоуказаппых б дней и чтобы в течение 
установленных дней граждане, привлечен
ные к повинности по дорожному строитель
ству, полностью выработали бы нормы, ука
занные в лит. <б> п. 6-го разд. В ст. 8'на
стоящей инструкции.

10. Райисполкомам надлежит с особым 
вниманием подходить к привлечению к рабо
там незаможного селянства, которое цели
ком освобождается от сельско-хозяйственно
го налога, и привлекать отдельные хозяй
ства этой категории к трудовой повинности 
на время не больше трех дней.

11. (В случае невыполнения отдельными 
лицами в течение установленного срока на
значенной для них нормы выработки по их 
вине, но до уважительной причине, срок 
выполнения ими работ переносится, но ука
заниям, сельсоветов, на дальнейшее время.

12. В случае, если отдельными лицами 
дли гоушаага, при нормальном 8-мтшсй- 
вом рабочем дне, будут превышены поло
женные им нормы выработки ранее 6 дней, 
установленных для их .выполнения, пои 
надлежащем качестве я технической правиль
ности выполнения работ, то этим ляпам 
или группам засчитывается в пошшность 
полный 6-гвдновный срок, отвечающий 
об'єму этих работ, т. е. превышение норм 
выработки может в соответствующей море 
фактически уменьшить в отдельных случаях 
6-тидневную пошпшооть.

13. Лицам, привлекаемым к трудовой по
винности в .дорожном строительстве, предо
ставляется право заменять участие как лич
ное, так и с принадлежащим им рабочим 
скотом, соответствующими денежными взно
сами, выплачиваемыми в сроки, установлен
ные для выполнения дорожных работ.

14. Денежные суммы, взамен трудового 
участия в работах по дорожному строитель
ству, взимаются в бесспорном порядке по но-
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що притягають людність до шляхового від
бутку.

15. Норми грошевої заміни визначають 
районові виконавчі комітети відповідно до 
чинних в даній місцевості цін на наймані 
робітні руки та тяглову худобу й їх за
тверджують Рада Народніх Комісарів АМСРР 
і округові виконавчі комітети, за належні
стю.

16. В разі невиплати в установлені речен
ці грошевих сум, належних замісць трудової 
участи в роботах шляхового будівництва, 
такі суми стягається безспірно за арт. арт. 
102—158 Адм. Код. УСРР.

17. За відмову поодиноких громадян в пер
ший раз від трудової участи в шляховому 
будівництві до них застосовується заходи 
адміністративного впливу за арг. 72 Адміні
стративного Кодексу УСРР.

18. За ухилення від трудової участи в 
шляховому будівництві, не зважаючи на 
вжиті заходи адміністративного впливу, до 
громадян застосовується заходи соціальної 
оборони за арт. 58 Кримінального Кодексу 
УСРР (36. Уз. УСРР 1928 р. А* 19, арт. 
175).

19. За притягання робітпої сили та ху
доби без попереднього утворення умов на
лежного виконання робіт щодо їх органі
зації, забезпечення технічним наглядом, 
матеріалами, реманентом тощо, а також за 
неправильне, несвоєчасне та нераціональне 
використання коштів та шляхового відбутку, 
як людности в цілому, тав і колективних 
пюпедарств. сільсько-господарських артілей, 
товариств, приватних, промислових та ін
ших підприємств, що фактично користу
ються шляхами, застосовується заходи со
ціальної оборони за арт. 99 Крим. Код. УСРР.

20. Суми, що надходять замісць трудової 
участи в роботах шляхового будівництва, 
зараховується до того шляхового фонду, що 
за рахунок Його провадиться роботу, і їх 
витрачають виключно па шляхове будівниц
тво під паглядом РНК АМСРР та окрвнкон- 
кемів, з тим. що в тих сільрадах, до заве
дено сільські бюджети, вони зара_ховуються 
до прибутків сільських рад, а де їх нема,— 
до райоиових бюджетів.

21. Суми, зазначені в арт. 20, витрача
ють за планом робіт на придбання иот-

№

становлению органов, привлекающих населе
ние к трудовой дорожной повинности.

15. Нормы денежной замены определяют
ся районными исполнительными комитетами, 
соответственно с существующими в данной 
местности ценами на наемные рабочие руки 
и рабочий скот, и утверждаются Советом 
Народных Комиссаров А.ЧССР, а также ок
ружными исполнительными комитетами, но 
принадлежности.

16. В случав неуплаты в установленные 
сроки допежных сумм, взамен трудового уча
стия в работах но дорожному строительству, 
таковые суммы взимаются в бесспорном по
рядке согласно правилам ст. ст. 102—'158 
Админ. 'Кед. УООР.

17. За отказ отдельных граждан в первый 
раз от трудового участия в дорожном строи
тельстве к шш применяются моры дап- 
ппегратпвпого воздействия но ст. 72 Адм. 
Кодекса У СОР.

18. За уклонение от трудового участия в 
"дорожном строительстве, "несмотря на при
нятые меры административного воздействия, 
к гражданам применяются меры социальной 
защиты по ст. 58 Уголовного Кодекса УССР 
(36. Уз. УСРР 1928 г., >2 19, ст. 175).

19. Привлечение рабочей силы и скота без 
предварительного создания условий надлежа
щего выполнения работ в отношении орга- 
зишцкп, обеспечения техническим шаблю - 
допнем, материалами, инвентарем ж нроч., 
а также неправильное, несвоевременное и 
нерациональное использование средств по 
дорожпой повинности, как населения в де
лом, та и коллективных хозяйств, сельско
хозяйственных артелей, товариществ, част
ных, промышленных и др. предириятігй, 
фактически пользующихся дорогами, влечет 
за собой применение мер социальной защиты 
по от. 99 Уголовного Кодекса УССР.

20. -Суммы, поступающие взамен трудового 
участия в работах но дорожному строитель
ству, зачисляются в тот дорожный фонд, 
за счет которого производится работа, в и 
расходуются исключительно на дорожное 
строительство под наблюдением СОК АМССР 
и окрисполкомов, при чем в тех сельсове
тах, гдо введены сельские бюджеты, эти 
суммы зачисляются в приход сельских сове
тов, а там, ще их нет,—в районные 
бюджеты.

21. Суммы, указанные Д ст. 20, .расхо
дуются по плану работ на приобретение ле
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р іон их матеріалів, на забезпечення робіт 
технічним наглядом та на тайми кваліфіко
ваної робітної сили.

22. Втрати, що сталися підчас виконання 
трудового шляхового відбутку від визднху 
або хворости тяглової худоби чи пошкод
ження мертвого реманенту, взятого на цю 
роботу, якщо воші сталися з вини робітни
ків чи господарів підвод та ремапепту, від
шкодовують безпосередньо ці робітники чи 
господарі, а коли ці втрати сталися па ро
ботах в наслідок недостатнього керівництва 
представників райвиконкомів чи сільрад, що 
наглядають за цими роботами, тх> ці втрати 
відшкодовують органи, що провадять робо
ти, власникам худоби чи ремапепту нату
рою або грішми за ринковою вартістю з 
коштів відповідного місцевого бюджету.

23. Спорп, що виникають в справі від
шкодування втрат, передбачених арт. 22 
цієї інструкції, розв'язує суд.

24. Реченці плннуванпя та організації 
робіт з трудового відбутку встановлюються 
такі:

1) сільради подають свої пляпн па нас
тупний рік до райвиконкомів найпізпіш 1-го 
жовтня поточного операційного року;

2) райвиконкоми надсилають пляпп д<) 
окрвикопкомів шійпізпіше 1 листопада по
точного календарного року;

3) окрвнконкоми у загальних рисах (щодо 
найголовніших робіт) складають пляпп до 1 
трудня поточного календарного року і не
гайно надсилають їх до відповідних райви
конкомів, а ці мусять терміново розпочати 
заготівлю та вивіз матеріалів санним шля
хом. У деталях остаточний проробіток пла
нів окрвикопкомп закінчують найпізніше 
1-го січня, а потім того їх окрвнконкоми 
надсилають до належних райвиконкомів та 
сільрад на виконання;

4) в остаточному вигляді, проробленому 
та зсумованому в округовому маштабі, вка
завши окремі категорії робіт, окрвпкопкомн 
надсилають оперативні програми цих робіт 
до Головшляхупру найпізпіш 1 лютого.

Харків, 20 квітня 1929 -р.

Начальник головної управи шосових 
і грунтових шляхів та автотранспорту при 

РНК УСРР 0. Лісовик.

обходимых материалов, на обеспечение ра
бот техническим надзором и ла паом квали
фицированной рабочей: силы.

22. Убытки, происшедшие во время вы
полнения трудовой дорожной повинности 
вследствие падежа или болезни рабочего ско
та или повреждения мертвого инвентаря, при
влеченного к этой работе, в случае, если 
произошли опп по вине рабочих или хозяев 
подвод и инвентаря, покрываются непосред
ственно ими, а в случае, если указанные 
убытки произошли на работах вследствие не
достаточного руководства со стороны пред
ставителей райисполкомов или сельсоветов, 
наблюдающих за этими работами, то эти 
убытки возмещаются органами, поизводя
щими работы, собственникам скота либо ин
вентаря натурой или же депьгамн по рыпоч- 
пой стоимости из средств соответствующего 
ме'тпого бюджета.

23. Споры, возникающие по делу возме
щения убытков, предусмотренных ст. 22 
настоящей инструкции, разрешаются судом.

24. С|юхп планирования п организации ра
бот по трудовой повинности устанавливают
ся следующие:

1) сельсоветы представляют своп планы 
на будущий год райисполкомам не позже 1-го 
октября текущего операционного года;

2) райисполкомы направляют планы окр- 
исполкомам не позже 1-го ноября текущего 
календарного года;

3) окрисполкомы в общих чертах (в отно
шении главнейших работ) составляют планы 
до 1-го декабря текущего календарного года 
и срочно направляют пх соответствующим 
райисполкомам, которые должпы срочно при
ступить к заготовке и вывозке материалов 
по сапной дороге. Окончательная дотальпал 
разработка планов окрнмюлкомами заканчи
вается не паже 1-го января, после чего опи 
папраилжепся окршюлкомами надлежащим 
райисполкомам п сел советам для пополнения;

4) в окончательно разработанном и све
денном в окружном масштабе виде, с указа
нием отдельных категорий работ, окряспод- 
комы направляют оперативную программу 
этих работ Главдоруару но позже 1-го 
февраля.
Харьков, 20 апреля 1929 р.

Начальник главпого управления 
шоссейных и грунтовых дооог п автотран

спорта при СНК УССР 0. Лісовик.
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ПОСТАНОВА НДРКОМЮСТУ УСРР
35. Про зміну арт. 25 інструкції «Про засто
сування амнестії, що її оголошено до деся

тиріччя Жовтневої Революції».
Народній Комісаріят Юстиції УСРР по

становив арт. 25 інструкції Наркомюсту 
УСРР з 14 листопада 1927 р. <Про засто
сування амнестії, що її оголошено до деся
тиріччя Жовтневої Революції» (36. Уз. УСРР 
Г.»27 р., від. її, № 42-43, арт. 190) ухва- 
•і'іти в такій редакції:

* хАрт. 25. Не вважати судимість: 1) тру
дити, що її засуджено вперше й що .від
були до 7 листопада 1927 р. основний захід 
соціальної оборони, або що к доречепцево 
звільнено, або засуджено до умовного засуд
ження, або до примусових робіт; 2) трудя
щих, що їх засуджено вперше за еоціяльно- 
ііебознечні вчинки, вчинені до видання акта 
еро амяестію, незалежно від часу ухвален
ня вирову, якщо їх засуджено до позбавлен
ня волі на речепець найбільше один рік, або 
засуджено умовно, або до примусових ро
біт».
Харків, 23 квітня 1929 р.

•їасг. Народ нього Комісара Юстиції УСРР 
та Генерального Прокурора

Республіки Михайлик.
Оголошено в .Вістях ВУЦВК" .10 травня

\ . 1029 р., № ПО.

ПОСТАНОВА НАРКОМВНУСПРАВ УСРР
36. Інструкція як прикладати постанову 
ВУЦВК’у І РНК УСРР з 2 січня 1929 р. 
«Про надання РНК АМСРР й окрвиконкомам 
права денаціоналізувати будинки, що зали
шати їх у віданні органів місцевого (кому
нального) господарства е недоцільним, та 
про пільги особам, що купуватимуть будин
ки, які належало денаціоналізувати, але 

залишено а розпорядженні держави».

Підстава: арт. 4 зазначеної поста
нови (36. Зак. УСРР 1929 р., М 4, 
арт. 26); погоджено з НИЮ УСРР. 1

1. За будинки, що їх належало денаціо
налізувати, вважаються всі ті будинки, які 
можна було денаціоналізувати на підставі 
«а тог* часу чинної постанови ВУЦВК’у і

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМЮСТА УССР
35. Об изменении ст. 25 инструкции «О при
менении амнистии, об'явленной и десятой

годовщине Октябрьской Революции».
Народный Комиссариат Юстиции УССР 

постановил ст. 25 инструкция Наркомюста 
УССР от 14 ноября 1927 г. <0 применении 
амнистии,Vоб’явленной к десятой годовщи
не Остябрыжой Революции» (36. Уз. УСРР 
1927 г., о А. И, 42-43, ст. 190) принять 
в такой редакции:

<Ог. 25. Яе считать судимость: 1) трудя- 
щих-ья, осужденных впервые и отбывши к 
7 ноября 1927 г. основную меру социаль
ной защиты, или досрочно освобожденных, 
или приговоренных к условному осужде
нию, или к принудительным работам;
2) грудящихся, осужденных впервые за со
циально-опасные действия, совершенные до 
издания акта об амнистия, независимо от 
времени приговора, если они были осуждены 
к лишению свободы на срок не более одного 
года, или осуждены условно, или в принуди
тельным работам».
Харьков, 23 апреля 1929 г.

Зам. Народного Комиссара Юстщщи УССР 
и Генерального ІІріжурора

Республики Михайлик.
Распубликовано в .Вістях ВУЦВК* 16 мая

1929 г., № 1:0.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМВНУДЕЛ УССР
36. Инструкция о применении постановле
ния ВУЦИК’а и Совнаркома УССР от 2 ян
варя 1929 г. «О предоставлении Совнаркому 
АМССР и окрисполкомам права денациона
лизировать домостроения, оставление кото
рых в ведении органов местного (комму
нального) хозяйства является нецелесооб
разным, и о льготах лицам, покупающим 
домостроения, подлежавшие денационализа
ции, но оставшиеся в распоряжении госу

дарства».
Основание: п. 4 указанного поста
новления (36. Зак. УСРР 1929 г., 
№ 4, ст. 26); согласовано с ННЮ УССР.

1. Домами, подлежавшими денационали
зации, считаются все те дома, которые 
можно было денационализировать на осно
вании в то время действующего постанов-
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РНК УСРР з 16 грудня 1925 р. «Про про- 
довження реченця і про підвищення норм 
оцінки для денаціоналізації будинків» (36. 
Уз. УСРР 1925 р. Уз 101, арт.' 554) і вида
них пізніш змін, додатків, інструкцій і по
яснень до неї.

2. Органи місцевого (комунального) гос
подарства повинні виявити всі ті будники, 
то їх можна було денаціоналізувати, але 
залишено в орудуванні держави, та подати 
про них відомості до відповідної міської або 
селищної ради, зазначивши при цьому, які 
саме з цих будинків і чому саме треба виз
нати за доцільне або за недоцільне залиши
ти в орудуванні держави.

3. Розвязуючи справу, чи доцільно зали
шати даний будинок в орудуванні держави, 
відповідні органи (відмісцкомгосии, міські й 
селищні ради та окрвикопкомп) керуються 
так сучасними обставинами, що характери
зують стан будинку, як і значінням його в 
найближчому майбутньому, зокрема, зважа
ють на паступні потреби забудови міста або 
селища, исрсплянуваппя їх тощо.

4. Недоцільність залишати будинок в 
Орудуванні держави можна визнати так на 
•підставі того, що він є й буде в найближчому 
часі втратпим, як і на підставі маломірної* - 
ти, зруйнованості!, незручності! експлоата- 
ції тощо.

5. Всі ті будинки, що їх відповідна рада 
визнає за недоцільне залишати в орудуванні 
держави, слід визначити на продаж поряд
ком, зазначеним в увазі 3 до арт. 22 Цивіль
ного Кодексу УСРР.

6. До денаціоналізації визначається ли
ше ті із зазначених в арт. 5 будинки, що їх 
ніхто не купить.

7. Як виняток з правил арт. арт. 5 і 6
цієї інструкції, можна не визначати на про
даж, а визпачати безпосередньо до денаціо
налізації лише ті будинки, що їх за наяв
ними відомостями треба передати за денаці
оналізацією трудящім- При цьому, коли по 
•визначенні будинків до денаціоналізації за 
цим артикулом виявиться, що їх слід повер
нути не гфудящим, а іншим особая, то ці 
будинки обов'язково визначається на продаж
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ления ІШШК’а п Совнаркома УССР от 16 
декабря 1926у года «О нро.шгпи срока п 
о повышении нормы оценки для денацио
нализации домостроений» (С. У. УССР 
1925 г. Л* 101, ст. 554), в изданных позже 
изменений, дополнений, инструкций И раз'- 
яснеиай к нему.

2. Органы местного (коммунального) хо
зяйства должны выявить все те дома, ко
торые можно было денаципализировать, но 
которые оставлены в распоряжении госу
дарства, и представить о них сведения со
ответствующему городскому пли поселко
вому совету, указавши при этом, какцо 
имеино из этих домов н почему надо приз
нать целесообразным или нецелесообразный 
оставить в распоряжении государства.

3. При разрешении вопроса о целесооб
разности оставления данного дома в распо
ряжении государства, соответствующие ор
ганы (огкомхозы, городские и поселковые 
советы, а также окрнсполкомы) руковод
ствуются как современными обстоятельства
ми, характеризующими положение дома, так 
и значением его в ближайшем будущем, в 
частности, учитывая будущие потребн<ч:та 
застройки города или поселка, переплани
ровку последних и т. п.

4.. Нецелесообразность оставления дома в
распоряжении государства может быть при
знана, как потому, что оя есть н будет в 
ближайшем времени убыточным, так н вви
ду маломерности, разрушенности, неуд-чь 
ства экенлоатацни к т. п-

5. Все те дома, которые соответствую
щий совет признает нецелесообразным ос
тавить в распоряжении государства, следу
ет назначиль к продаже в порцгке, указан
ном в примечании 3 ст. 22 Гралаанокого 
Кодекса УОТ.

6. К денационализации назначаются 
только те из указанных в ст. 5 дома, кото
рых никто не купит.

7. Как исключение из правил ст. ст. 5 и 
6 этой инструкции, могут не назначаться к 
продаже, а назначаться непосредственно к 
денационализации только те дома, которые 
но имеющимся сведениям подлежат переда
че ио денационализации трудящимся. При 
этом-, если после назначения домов к депа- 
цнонализацнп па основании настоящей ста
тьи окажется, что они подлежат возвраще
нию пе трудящимся, а другим лицам, то та-
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загальнім порядком, і їх можна денаціоналі
зувати лише тоді, коли їх ніхто но купить.

8. Продаж будинку вважається за не
можливий дише тоді, коли його ніхто не 
купить попри всі вжиті до здійснення цього 
продажу заходи, передбачені правилами про
дажу, і зокрема, п. п. 1, 2 та 3 арт. 11 цієї 
інструкції.

9. Порядок і реченці вияву, продажу та 
денаціоналізації будинків, що їх передбаче
но у вгорі зазначеної постанови ВУЦВК'у і 
РНК УСРР з 2 січня 1929 р., встановлюють 
округові виконавчі комітети на подання 
відповідних округовнх відділів місцевого 
(комунального) господарства. Разом з цим 
зазпачаеться, що денаціоналізувати той чп 
інший будинок є нраво окрвикопкому, але 
йи його обов’язок.

10. У справі встановлення порядку й ре
ченців денаціоналізації будинків на під
ставі вищезазначеної ностапови ВУЦВК'у і 
РНК УСРР з 2 січня 1929 р. округові вико
навчі комітети не обмежено правилами (по
становами, інструкціями, поясненнями тощо) 
діро передушу аеііацюналізаіщю (па підставі 
постанови ВУЦВК’у і РНК УСРР з 16 грудня 
1925 р.), проте, цих правил треба додер
жувати, розвязуючи питання про те, чи 
підлягав даний будинок денаціоналізації чи 
по нідлягав.

11. Встановлюючи порядок продажу та 
денаціоналізації будників, треба забезиечп- 
ти заінтересованих осіб достатнім реченцем 
па подати заяв про купівлю або денаціона
лізацію та широким оголошенням про те. 
Зокрема, щодо продажу будинків, треба до- 
держуватн таких правил:

1) про продаж будинків та про умови на
буття їх треба широко оповістити людність 
(в пресі, або вивішуванням окремих об’яв), 
з тим, що об’яви про це обов'язково вивішу
ється на видноті в доступних для широких 
кол людности приміщеннях органів місце
вого (ком у пального) господарства, міських і 
селищних рад, виконкомів, профспілок та па 
будинках, що їх визначепо на продаж; крім 
цього зазначені об’яви надсилається до 
фабрично-заводських комітетів підприємств 
із значною кількістю робітників — для спо
віщення їм;

2) оцінки будинків визначається за су
часною будівельною вартістю, зменшуючи

кие дома обязательно назначаются к прода
же общим порядком и денационализировать 
их можно только в случаях, если их никто 
не купит.

8. Продажа дома считается невозможной 
только тогда, когда его пиктб пе купит, не
смотря на принятие в отношении этой про
дажи всех мер, предусмотренных правилам* 
продажи, в частости, пунктами 1, 2 н 3 
статьи И* этой инструкции.

9. Порядок и сроки выявления, продажи 
п дспацпоиалнзацип домов, предусмотренных 
вышеуказанным постановлением ВУЦИК’ап 
Совнаркома УССР от 2 января 1929 г., ус
танавливается окрисіЕолкомаїпі по пред- 
ставлонии соответствующих окружных отде
лов местного (коммунального) хозяйства, с 
одновременным указанием, что денациона
лизация того или иного дома является пра
вом окрисполкома, но по обязанностью его.

10. В отношении установления порядка п 
сроков денационализации домов па основа- 
кии указанного постановления ВУЦИК’а н 
СНК УССР от 2 января 1929 г. опрпспол- 
комы по ограничены правилами (постанов
лениями, инструкциями, раз'ясвееиямп и 
т. п.) о прсжпсЙ денационализации (па ос
новании постановления ВУЦИК’а п СНК 
УССР от 16 декабря 1925 г.), однако, пра
вила этп соблюдаются при разрешении во
просов о том, подлежал данный док дена
ционализации или нет.

11. Устанавливая порядок продажи и це- 
вацнопалпзацин домов, следует обеспечить 
заинтересованных лиц достаточным сроком 
па нодачу заявлений о покупке или денаци
онализации и широким оповещением о том.

В частности, в отношении продажи домов 
необходимо соблюдать нижеследующее^

1) о продаже домов и условиях приобрел 
тения их следует широко об’явить населе
нию (в печати или путем вывешивания 
особых об’явлений), причем об’явлення об 
этом обязательно вывешиваются на видном 
место в доступных для широких кругов на
селения помещениях органов местного (ком
мунального) хозяйства, городских и сель- 
скнх советов, исполкомов, (профсоюзов н па 
домах, предназначенных к продаже. Країв то
го эти об’явлення посылаются фабрично-за
водским комитетам предприятий со значи
тельным количеством рабочих—-для оглаше- 
шешгя последним;

2) оценка домов устанавливается по сов^ 
ремепной строительной стоимости с уыень-
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її відповідно до зужиткованоств. Оцінку цю 
збільшується або зменшується залежно від 
цінносте будівель за їх призначенцям (жит
лові, торговельні тощо), від місця розташу
вання, розміру земельної діляпки, наивно
сти в садибі деревонасаджень тощо, та зва
живши на ринкові ціни; оцінки ці визнача
ють окремі комісії в складі • представників 
від органів місцевого (комунального) госпо
дарства, фінансових органів і органів робіт
ничо-селянської інспекції, а затверджують 
їх відповідні міські й селищні ради;

3) будинки, що їх оцінено в 1.000 карб, і 
вище, продається виключно з торгів; будин
ки з мепшою оцінкою можна продавати і 
пе з торгів; прото, колі на один з таких 
будинків надійдуть заяви від двох або біль
ше покупців, то даний будинок продається 
виключно з торгів;

4) продавати будинки без торгів, а також 
за першими торгами припускається за суму, 
пе нижчу від оцінки, встановленої відпо
відно до попереднього пункту;

5) будинки, що їх ніхто за зазначену 
ціну не купить, продається тільки з торгів, 
починаючи торги з будь-якої меншої ціни, 
або з цмш, що її будь-хто запропонує на 
торгах.

У в а г  а. Правила, як продавати бу
динки з торгів, видають округові вико
навчі комітети з тим, що до них обов'яз
ково включається правила, аналогічні 
тим, що викладені в арг. арт. 130 (без 
уваги), 131, 132 134—143 та 149'Адмі
ністративного Кодексу УСРР.

12. Порядок, як продавати та денаціона
лізувати будники, треба встановити такий, 
щоб осіб, які бажають одержати будники, 
яко мога менше обтяжувано виконанням 
будь-яких зайвих, ие грунтованих на зако
ні, формальностей та ввдатків.

13. 'Процес денаціоналізації повинний кін
чатися записом про перехід будинку за де-, 
націоналізацією в реєстрі, відповідно до ін
струкції НКВС і КНЮ УСРР з 5 квітня 
1928 р. «Про порядок реєстрації будівель тг 
права забудови відділами місцевого (кому
нального) господарства» (36. Уз. УСРР 
1928 р., Відд. П, М 6, арт. 35).

14. Заходи до прикладання постанови з 
2 січня 1929 р. треба провадити так, щоб 
забезпечити інтереси трудящих в одержані

шеипем соответственно изношенности. Оцеп- 
ка эта увеличивается или уменьшается в 
зависимости от ценности строений по ох 
назначению (жилищные, торговые и т. п.)у 
от места расположения, размера земельного 
участка, наличия в усадьбе древонасаждо/ 
ний, и с учетом рыночной цеиы; оценки 
эти устанавливаются особыми комиссиями 

в составе представителей от органов местно
го (коммунального) хозяйства, финансовых 
органов и органов рабсче-крестьявской ин
спекции, а утверждаются соответствующи
ми городскими и поселковыми советами;

3) продажа домов, оцененных в 1.000 
рублей и выше, производится исключитель
но с торгов; продажа домов с меньшей 
оценкой может производиться и не в поряд
ке торгов, но в случаях, когда на один из 
таких домов поступят заявления от 2-х или 
болое покупателей, то данный дом продается 
исключительно с торгоз;

4) продажа домов без торгов, а также с 
первых торгов допускается за сумму пе ни
же оценки, установленной соответственно 
предыдущему пункту;

5) дома, которые никто за указанную 
сумму пе покупает, продаются только с 
торгов, пачпиая с какой-либо меньшей цепы 
пли с цепы, предложенной кем-нибудь на 
торгах.

П р и м е ч а л и  е. Правила продажи 
домов, с торгов издаются окружными ис- 
полицтельпыми комитетами, причем в 
них обязательно включаются правила, 
аналогичные правилам, указанным в ст. 
сг. 130 (без примечания), 131, 132, 
134—143 и 149 Административного Ко
декса УССР.
12. Порядок продаже и денационализации 

домов необходимо устаповить такой, чтобы 
от лиц, желающих приобрести дома, как 
можно меньше требовалось исполнения вся
ких лишних, ие основанных иа законе, фор
мальностей и расходов.

13. Процесс денационализации должен 
оканчиваться записью о переходе дома по 
денационализации в реестре, согласно инст
рукции ПКВД и ПКІ0 УССР от 5 апреля 
1928 г. <0 порядке регистрации строений 
и права застройки отделами местного (ком
мунального) хозяйства» (36. Уз. УСРР 
1928 г., Огд. П, ,У2 С, ст. 35).

14. Меры по применению постановления 
от 2 января 1929 г. необходимо проводить 
так, чтобы обеспечить интересы трудящих-
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ними &а денаціоналізацією тих колишніх 
їхніх будинків, що призначені для пере
важного задоволення житлових потреб са
мих домоволодільшв (одно або двокватирні). 
До цих будинків треба встановити такі умо
ви продажу і денаціоналізації їх, то цілком 
забезпечували б інтереси їхніх фактичних 
володільців (або осіб, що мають господар
сько-трудовий звязок) од претендентів, що 
ґрунтують свої домагання на будь-яких су
то-формальних даних.

15. Щодо'одержання за купівлею або де
націоналізацією будинків, зазначених у пе
редутому артикулі, перевагу надається ли
ше тим особам, то належать до трудящих 
і судовно доведуть свій господарсько-тру
довий звязок з даним будинком. Господар
сько-трудовий звязок за цех випадків слід 
визнавати за згадаппми особами тільки то
ді, коли вопи протягом більш-менш довгого 
часу дійсно виявляли дбайливість до будин
ків та провадили значні добудови чи відбу
дови або капітальний ремонт їх, без чого 
цим будинкам загрожувала б руїна, та коли 
витрати па це значно перевищували ті ви
годи, що дані особи мали або могли мати з 
домоволодіння.

Визнати господарсько-трудовий зв’язок за 
орендарями Зазпачеппх вище будинків мож
на лише за випадків, коли вони перевели 
відбудову будинку або капітальний ремонт 
по як виконання умов договору, а понад ці 
умови.

16. Особи, що їм денаціоналізовано бу
динки, мають право одержати про це пос
відки. Посвідки ці видають органи місцевого 
(комунального) господарства після зазначе
ної в арт. 13 цієї інструкції реєстрації і за 
формою, додапою до цієї інструкції.

17. За момент переходу будинку за дена
ціоналізацією вважається час, коли особа, 
що їй денаціоналізовано будинок, розписа
лася про те, що вона одержала посвідку про 
денаціоналізацію буднпку( арт. 16 цієї ін
струкції), або впппс з реєстру, що в ньому 
записано про цю денаціоналізацію, згідно з 
арт. 13 цієї інструкції.

18. Зазначені в передутому артикулі 
посвідки й виписи, що їх вже видано заін
тересованим особам, е акти денаціоналізації, 
на підставі яких особи, що їм депаціоналі-

ся к получению ими но денационализация 
бывших их домов, предназначенных для 
преимущественного удовлетворения жилищ
ных нужд самих домовладельцев (одно или 
двухквартирные). В отношении этих домов 
нужно установить такие условия продажи и 
дснациопализации, которые вполне обеспе
чивали бы интересы их фактических вла
дельцев (пли лиц, имеющих хозяйствен по- 
трудовую связь) от претендентов, обосновы
вающих свои претензии на каких-либо 
чисто формальных данных.

15. В отношении приобретения по купле 
или депацпопалозацпи указанных в преды
дущей статье домов преимущество дается 
лишь тем лицам, которые припадлежаг к 
трудящимся и судом докажут свою хозяй
ственно-трудовую связь с данным домом. 
Хозяйствепно-трудовую связь в этих случа
ях необходимо признавать за упомянутыми 
лицами только тогда, когда они действи
тельно на протяжении более плн менее про
должительного периода времени проявляли 
заботливое отношение к домам и производи
ли значительные достройки, восстановлеипе 
или капитальный ремопт последних, без ко
торых указанным домам угрожало разруше
ние, п 'если расходы па это значительно 
превышали те доходы, которые данные ли
ца имели пли могли иметь от домовладения.

Признать хозяйственпо-трудовую связь 
за арендаторами указанных вышо домов 
можно лишь в случае, если они произвели 
восстановление, достройку или капитальный 
ремонт пе как выполнение условий догово
ра, а сверх этих условий.

16. Лица, коим денационализированы до
ма, имеют право на получение об этом 
удостоверения. Удостоверения эти выдают
ся органами местного (коммунального) хо
зяйства после указанной в ст. 13 этой ин
струкции регистрации и по форме, прило
женной к настоящей инструкции.

17. Моментом перехода дома по денацио
нализации считается время, когда лицо, 
коему денационализирован дом, расписалось 
о той, что оно получило удостоверение о де- 
пацпонализацин дома (ст. 16 этой инструк
ции) или выпись из реестра, в котором за
писало об этой денационализации, согласно 
ст. 13 этой инструкции.

18. Указанные в предыдущей ст. удосто
верения и выписи, уже выданные заинтере
сованным лицам, являются актами денацио
нализации, на основании которых лица, ко-
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им денационализированы дома, осуществля
ют все права собственности па указанные в 
этих актах строения. Акты эти могут быть 
аннулированы лишь в случае выявления в 
судебном порядке какого-либо преступления 
про денационализации данного дома, кото
рое1 было единственным основанием для де
национализации последнего.

19. Всякие жалобы по делам денациона
лизации и продажи домов на основании по
становления от 2 яиваря 1929 г. оконча
тельно разрешаются соответствующими ок
ружными исполнительными комитетами.

Харьков. 25 апреля 1920 г.

Зам. Народного Комиссара Впутрсппих 
Дел УССР Слинько.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК- 28 апреля
; 1920 г., № 98.

Додаток до арт. -І6.

П О С В І Д К А .

Дано цю посвідку громадянинові (прізвище, ім‘я та по-батькові)
-....-..................... ..................................в тім, що за постановою ВУЦВК'у
й РНК УСРР з 2 с і ч н я  1929 р. „Про надання РНК АМСРР І окрвиконкомам 
п р а в а  денаціоналізувати будинки, що залишати їх у віданні органів місце
вого (комунального) господарства є недоцільним, та про п і л ь г и  особам, що 
купуватимуть будинки, які належало денаціоналізувати, але залишено в 
розпорядженні держави** (36. Зак. УСРР 1929 р. № 4, арт. 26), йому пере
дано за денаціоналізацією у приватну власність б у д и н к и  у м .  ....... ..
----- -------- що містяться по........................... ........  .....................  вул. під №...................
на земельній ділянці в _______________ кв. метрів в межах: з вулиці (або майдану)
на протязі. ----------- ----  метрів; п р а в о р у ч — з  земельною ділянкою (зазначити
чиєю)--------- -- ----------------- на протязі-------------- --- метрів; л і в о р у ч —  з земельною
ділянкою—-------------- -------------- на протязі----------------- метрів і з заднього боку —
земельною ділянкою ..................................  на протязі ............  метрів і складаються
з (зазначити окремі будинки, що їх денаціоналізується)........................................................ зазна
ч е н у  вище земельну д і л я н к у  під денаціоналізованими гр...................................  
________ будинками тимчасово передано йому в користування, аж до

эовано будинки, здійснюють всі права власіге- 
гти на зазпачені в цих актах будівлі. Акти 
ці можна анулювати ївше тоді, коїв буде 
•доведено судовім порядком, що за данаціо- 
палзацгї даного будинку вчинено будьякнй 
злочин, який був за єдгау підставу д.тя де
націоналізації будинку.

19. Усякі скарги в справах денаціоналі
зації й продажу будинків на підставі поста
нови з 2 січпя 1929 р. остаточно розв'язу
ють відповідні округові виконавчі комітети.

Харків. 25 квітня 1112» р.

Заст. Народнього Комісара Внутрішніх 
Справ УСРР Слинько.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК' 28 квітня
1529 р.. № 98.
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закріплення земель за денаціоналізованими будинками в постійне кори
стування. *

Зазначеними вище будинками гр._________________  має повне право
розпоряджати включно до застави і псревласнення їх, додержуючи чинних 
законів. . . ,

Завідатель “5^-Місц. ком. госп. вилину
.......... . ..... ...... -... ........ ...... ........ Виконкому (підпис).

Секретар_^^1_ (підпис).

(Печатка)
1929 року....................................... місяця _ дня цього акта в реєстраційній

частині при.......................................................... відмісц (ком.) госпі зареєстровано
і занотовано в реєстрі під Л —.............................. -аркуш---------------- реєстр, ч...............
що й посвідчується.

$
(Печатка). * в ^

Завідатель реєстраційної частини (підпис)

19 р. місяця дня.

ПОСТАНОВА НАИОШЮСТУ УСРР
37. Пврвлж майнових предметів, що на них 
м менша шртатн справляння сум, присуд
жених на відшкодування активних робітни
ків сева від осіб, що на грунті плисової бо

ротьби знищили Тхне майно підпалам»!.

На цідстлві арт. 27 Г ЦПК УСРР (36. Зак. 
УСРР 1929 р. & 10, арт. 82}, Народній Ко
місаріят Юстиції УСРР по Відділу Законо
давчих Проектів і Кодифікації законів пос
танови:

Справляючи сумі, присуджені на від
шкодувати ІЖТІВНІХ робітників села від 
осіб, що на грунті класової боротьбі знм- 
ШіДи їхнє іаіпо пашами, не можна юер- 
таті справляння на ннжчепередіївнв іаіно 
дах осіб:

1) на одяг та взуття, потрібні для ніх 
самих і членів їхньої родині або їхніх ут- 
рміанців, а само: по одному предмету вер
хньої одежі і щщввяого воелльяого одягу, 
по парі чобіт 41 череві мав або валянків та 
по таті чи кашкетові і хустці або талі на 
кожну з переліченії тут осіб, з тим, що

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМЮСТА УССР
37. Перечень имущественных предметов, 
на которые не допускается производить об
ращение взыскания сумм, присужденных в 
возмещение активным работникам села с 
лиц, которые на почве классовой борьбы 
уничтожили их имущество посредством под

жогов.
На основании ст. 271* Гражд. Проц. Вод. 

УССР (36. Зак. УСРР 1929 г. Ж 10 ст. 
82), Народный Комиссариат Юстиции УССР 
по Отделу Законодательных Предположений 
я Кодификации законов постановил:

При взыскании сум, присужденных актив
ным работникам села с лиц, которые на . 
почве классовой борьбы уничтожили их иму
щество поджогами, не допускать обращены . 
взыскания на нижеперечисленное имущест
во указанных лиц:

1) на одежду м обувь, необходимые мм 
самим и членам их. семей или лицам, нахо
дящимся на жх иждивении, а именно: по од
ному предмету верхней одежды и ежеднев
ного носильного платья, по паре сапог мл 
ботинок либо валенок, а также по шанке 
или фуражке, платку или зпипей шали па
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влітку справляння можна звертати на пред
меті, уживай взимку, і навпаки;

2) на потрібну для всіх вищезазначених 
есіб білизну в кількості найбільше по дві 
зміни на кожну з них;

3) на ліжка, поеші (матрац, подушка) 
та ковдри, потрібні для дітей віком не віль
не 14 років та хворих членів родини зга
даних осіб, на кожного з них—во одному із 
наведених предметів;

4) на погрібні всім загаданим особам 
харчі—найбільш на один місяць та палива 
для опалу житла—найбільш па 2 місяці;

5) па потрібний їм посуд у кількості: 
один чайпик або чавун на окріп та одно 
відро на всю родину, а також но одній та- 
ріхьці, виделці, ножу, ложці, шклянці або 
чашці та мисці на кожного з членів родини.

*
Харків, 11 травня 1929 р.

Народній Комісар Юстиції УСРР та Гене
ральний Прокурор Республіки В. Порайко.

Заст- Завідателя Відділу Законодавчих 
Проектів і Кодифікації Законів

А. Вікторое.

каждое из вышеперечисленных лиц, с тем, 
что в летнее время допускается обращать, 
взыскание па предметы, употребляемые зи
мой, и наоборот;

2) на необходимое всем вышеуказанным
ЛИЦаМ белье В КОЛИЧеСТВе НО бОЛее, ЧЄМ ПО1

одной-две смены на каждого из них;
3) на кровати, постели (матрацы, 

подушки) и одеяла, необходимые для детей 
не старше 14 лет и больных членов семьи 
вышеуказанных лиц, на каждого из них— 
по одному из названных предметов;

4) на необходимые всем указанным лицам 
предметы продовольствия—не более, чемиа 
один месяц и топливо для отопления жили
ща—не более чем на 2 месяца;

5) на необходимую им посуду в количест
ве: один чайник или горшок для кипятка и 
оро ведро—на всю семью, а также по од
ной тарелке, вилке, ножу, ложке, стакану 
или чашке и миске на казцого из членов- 
семьи.

Харьков, 11 мая 1929 г.

Народный Комиссар Юстиции УССР и Ге
неральный Прокурор Республики В. Порайко..

Зам. Зав. Отдела Законодательных Пред
положений и Кодификации Законов

А. Викторов.

36. Закон.

Поправка до 36. Зак. УСРР від. II за 1929 р. 
Укр. текст

Сторінка Рядок Надруковано Мае бути
4 91 . 8 зн. 156 вкя. 154 вкл.

т
Рос. текст 

. 10 зн. 156 вкл. 154 вкл.

'

Видання Народнього Комісаріяту Юстиції Издание Народного Комиссариата Юстиции * і

Уирголоміт М 243. Держтрест .Харполіграф*. Друг* друк. ім. В. Блакитного. Зам. 4323-9000*
і
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ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОБІТНИЧО - СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ
V

О Ф І Ц І Й Н Е  В И Д А Н Н Я

НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ
ВІДДІЛ ДРУГИЙ І 14 Ч Е Р В Н Я 1929 р .

' ЗМІСТ
Постанови Секретаріату Всеукраїн
ського Центрального Виконавчого 
Комітету та Наркомвнусправ УСРР

(13—24 квітня 1929~р.)
38. Інструкція про роботу комісій"СІЛЬСЬКИХ

рад. 4
39. Про реченці* складання планів наявного 

розташування й проектів планування міст 
і селиш міського типу, не передбачені в 
арт. 1 постанови РНК УСРР з 14 червня
1У28 р. та людність яких перевищує 10.000 
ЖИТЦІВ.

СОДЕРЖАНИЕ
Постановления Секретариата Всеук- 
раинского Центрального Исполнитель
ного Комитета и Нарком вну дел У ССР.

(13—24 апреля 1929 г.)
38. Инструкция о работе комиссий сельских 

советов.
39. О сроках составления планов существу

ющего расположения и проектов планиров
ки городов и поселений городского типа, не 
предусмотренных в ст. 1 постановления 
СНК УССР от 14 июня 1928 г. и населе
ние каковых превышает 10.000 жителей.

ПОСТАНОВА
СЕКРЕТАРІЯТУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТ- 

РАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СЕКРЕТАРИАТА ВСЕУКРАИНСК0Г0 ЦЕНТ
РАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА.

38. Інструкція про роботу комісій сільських 
рад.

Видано на розвиток арт.арт. 47—52 
Положення про сільські ради, за
твердженого И Сесією Всеукраїнсько
го Центрального Виконавчого Комі
тету X скликання 12 жовтня 
1927 року (36. Уз. УСРР 1927 року, 
№ 47-48, арт. 212).

Р о з д і л  І.
Організація комісій сільських рад.

1. Комісії сільських рад утворюється для 
попереднього підробітку справ, що належать 
до відапия сільських рад, для обслідування 
окремих галузей сільської (роботи, для внко- 
«мнга окремих завдань так пленуму сільської 
ра ІИ, як і її президії, для притягнення чле
нів і кандидатів на членів сільської ради до

38. Инструкция о работе комиссий сельских 
советов.

Издана в развитие ст.ст. 47—52 
Положения о сельских советах, 
утвердженного II Сессией Всеукраин- 
ского Центрального Исполнительного 
Комитета X созыва 12 октября 
1927 года (36. Уз. УСРР 1927 года, 
№ 47- 48, ст. 212).

Г л а в а  I .
Организация комиссий сельских советов.

1. Комиссии сельских советов образуются 
для предварительной проработки вопросов, 
01ШОСЯЩНХСЯ к ведению сельских советов, 
для обследования отдельных отраслей сель
ской работы, для исполнения отдельных за
даний как пленума сельского совета, так н 
его президиума, для.щшвлеченин членов .!:.

N
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участи в практичній роботі ради та дія втя- 
гнеиня виборців у роботу сільської ради і в 
радянське будівництво взагалі.

2. Основні комісії, що їх треба утворити 
при сільських радах, є комісії, зазпачеаі в 
арг. 47 Положення про сільські ради, а в 
точу числі і комісії охорони праці.

У в а г а .  Комісії охорони праці утворю
ються при сільрадах, коли на їхній тери
торії працює це менш як 20 чол. наймитів, 
пастухів та сільсько-господарських робіт
ників.
По сільських радах, де наймитів, пасту
хів та сільсько-господарських робітників 
менш ж 20 чоловіка, обов’язки комісій 

охорони праці покладається на комісії в 
справах адміністративних, впорядкування 
і санітарії.
3. Крім основних, установлених у законі, 

комісій, сільські ради мають право, коли 
це викликається місцевими умовами або об
сягом роботи, чи коли членів і каяандатів 
на членів сільської ради є понад 50 осіб, ут
ворювати інші комісії, наприклад—поженил, 
лісові, ветеринарні, в справах побуту тощо.

4. Коли до складу сільської ради входить 
менше, як 20 осіб, то число основних комі
сій можна зменшувати до троьх. За цих ви
падків можна об'єднувати в одній комісії 
функції кількох комісій, при чому треба до
держувати такого порядку, щоб функції ко
місій у справах адміністративних, впоряд
кування і санітарних покладати па фінан
сово-господарську комісію, а функції комісії 
допомоги громадським організаціям — на 
культурно-освітню комісію.

Остаточне число комісій, що їх треба утво
рити при сільській раді, затверджує пленум 
сільської ради.

5. Кожний член і кандидат ла члена сіль
ської ради повинні бути за членів принаймні 
однієї комісії сільської ради й брати актив

ну участь у їхній роботі.

6. Число членів кожної комісії встановлює 
плепум сільської ради відповідно до загаль
ного числа членів а кандидатів на членів 
сільської ради та обсягу роботи тої чи ін
шої комісії.

М

кандидатов в члены сельского совета к уча
стю в практической работе совета и для 
вовлечения избирателей в работу сельского 
совета и в советское строительство вообще.

2. Основными комиссиями, подлежащими 
образованию при сельских советах, явля
ются комиссии, указанные в ст. 47 Поло
жения о сельских советах, а в том числе « 
комиссии охраны труда.

П р и м е ч а н и е .  Комиссии охраны 
труда образуются при сельских советах, 
когда на их территории работают не 
меньше 20 человек батраков, пастухов и 
оел ьско- хозяйственных рабочих.

В сельских советах, где батраков, па: 
стухов и сельско-хозяйственных рабочих 
менее 20 человек, обязанности комиссий 
охрапы труда возлагаются на комиссии 
по вопросам административным, благо
устройства и санитарным.
3. Кроме основных, установленных в за

коне комиссий, сельские советы имеют 
право, когда это вызывается местными усло
виями либо об’ємом работы, или когда ко
личество членов и кандидатов в члены 
сельского совета превышает 50 человек, 
образовать иные комиссии, налр.—пожар
ные, лесные, ветеринарные, по «вопросам 
быта и т. я.

4. Когда в состав сельского совета вхо
дит мепсе 20 человек, то число основных 
комиссий может быть уменьшено до трех. 
В этих случаях допускается об’единеоие в 
одной комиссии функций нескольких комис
сий* причем необходимо придерживаться та
кого порядка, чтобы функции комиссий по 
вопросам административным, благоустрой
ства и санитарным возлагались на финан
сово-хозяйственную комиссию, а функции 
комиссии содействия общественным органи
зациям—на культурно - просветительную 
комиссию.

Окончательное число комиссий, подлежа
щих образованию при сельском совете, ут* 
верждается пленумом сельского совета.

5. Каждый член и кандидат в члены сель
ского совета обязаны состоять членами по 
крайней мере одной комиссии сельского со
вета и принимать активное участие в их 
работе.

6. Число членов каждой комиссии уста
навливается пленумом сельского совета в 
соответствии с общим числом членов и кан
дидатов в члены сельского совета н об’ємом 
работы той или иной комиссия.
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7. Кожний член і кандидат на члена сіль
ської ради протягом призначеного на де ра
дою часу подає сільській раді заяву про те, 
в якій комісії він бажає працювати.

8. З закінченням часу, встановленого на 
подачу зазначених в арт. 7 цієї інструкції за
яв, сільська рада затверджує остаточний 
склад комісії з тим, що, зважаючи на ба
жання кожного члена -Й кандидатів на чле
нів сільської ради, перерозподілює членів 
«а комісії відповідно до норм, заведених 
нею і завдань, покладеній на комка!.

9. Члени комісій мають право з дозволу 
сільської ради або її президії переходити з 
одпіеї комісії до другої.

10. У складі комісії не може бутп менше 
як 5 осіб. Коли треба притягти до участи в 
роботі комісії активного чи того, що має спе
ціяльно знання, виборця та й кати недостат
ній є склад комісії, сільська рада вводить по* 
ігохісії з правом ухвального голосу виборців, 
що не є член» й раїцидати на членів сільсь
кої ради.

11. До участи в роботі комісії з правом 
дорадчого голосу треба притягти:

1) члеиів Ленінської Комуністичної Спілки 
Молоді Україпи;

2) члепів комітетів незаможник селян;
3) членів професійних організацій, найми

тів і наймичок;
4) членів фабрично-заводських і місцевих 

комітетів, якщо ці останні є на території се
ла;

5) членів сільських товариств взаем одо но
ги;

6) жінок-делегагок;
7) демобілізованих чорвоноармійців;
8) робітників кооперативних і інших гро

мадських організацій;
9) лікарів, агрономів, ветеринарних ліка

рів, інших фахівців і культурних робітників 
Щ СМІ.

У в а г а  1. До участи в роботі комігі.І 
5 оправах адмініст|«агивних, впорядкуван
ня і санітарії обов’язково треба притягти 
сільських виконавців.

У в а г а  2. До участи в роботі комісій 
охорони праці обов'язково притягається з 

дорадчим голосом: членів ЛІВОМУ, членів

7. Каждый из членов н капдидатов 8 
члены селеного совета в назначенный для 
итого советом срок делает сельскому совету 
заявление о том, в какой нз комиссий он 
желает работать.

8. По окончании срока, установленного 
для подачи указанных в ст. 7 этой инструк
ции заявлений, сельский совет утверждает 
окончательный состав комиссии, причем, 
учитывая желание каждого из членов и 
капдидатов в члены сельского совета, про
изводит перераспределение членов по комис
сиям в соответствии с нормами, нм уста
новленными, и заданиями, какие возлага
ются на комиссии.

9. Члены комиссий имеют право с разре
шения сельского совета или его президиу
ма переходить из одной комиссии в другую.

10. Состав комиссии пе может быть ме
нее 5 человек. В случае необходимости при
влечения к участию в работе комиссии ак
тивного либо обладающего специальными 
знаниями избирателя, а равно при недо
статочности состава комиссии сельский со
нет вводит в комиссию с правом решающего 
голоса избирателей, не состоящих членами 
п кандидатами в члены сельского совета.

11. К участию в работе комиссий с пра
вом совещательного голоса привлекаются:

1) члепы Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи Украины;

2) члепы комитетов незаможных селян;
3) члены профессиональных организа

ций, батраки и батрачки;
4) члепы фабрично-заводских и местных 

комитетов, если последние существуют па 
территории села;

5) члены сельских товариществ взаимо
помощи;

6) жешцнпы-дслегаткн;
7) демобилизованные красноармейцы;
8) работники кооперативных и других 

общественных организаций;
9) врачи, агрономы, ветеринарные врачи, 

иные специалисты и культурные работники 
на селе.

П р и м е ч а н и е  1. К участию в рабо
те комиссий по вопросам административ
ным, благоустройства и санитарным обя
зательно .привлекаются сельские испол
нители.

П р и м е ч а н и е  2. К участию в рабо
те комиссий охраны труда обязательно 
привлекаются с совещательным голосом:

Ш
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ВВС і найтгаів, «наймичок та пастухів і
сільсько-господарських робітаикге, що «но
є члени комісії, а також лікарів.

12. Крім зазначених в арт. 11 цієї інст
рукції виборців до участи в роботі 'комісій з 
правом дорадчого голосу слід притягати й 
поодиноких громадам села, що мають вибор
чі права.

13. На засіданнях комісій беруть участь із 
правом дорадчого голосу і члени сільських 
ревізійних комісій.

14. Члени районових і округовнх виконав
чих комітетів, а також члени ВУЦВК і ЦІЛІ 
СОТ, якщо вопи не в члени комісій сільсь
ких рад, беруть участь на заседаниях комі
сій з правом дорадчого голосу.

15. Член комісії повинен:
1) бути на всіх засіданнях комісії, до 

с&ладу якої наложить, і брати активну участь 
у підробіткові належних до її відання 
справ;

2) брати участь в обслідах, виконуваних 
з доручення сільської рада або її президії, а 
в окремих випадках—голови сільської ра
ди; -

3) виконувати доручення, що поклала на 
нього комісія і доповідати комісії про вико
нання їх.

16. За невідвідування поодинокими члена-* 
ми комісії засідань комісії або невиконання 
ними доручень її без уважливих на до при
чин, сільська рада має право притягати їх 
до дисциплінарної відоовцальности. Таким 
членам комісії, за постановою сільської 
ради, па подання комісії або її голови, мож
на висловити догану, онавістагани иро це на 
загальних зборах виборців або в стінній 
газеті.

17. Комісія може порушити пород сільсь
кою радою справу про відкликання з її скла
ду непрацездатних членів комісії. *

18. Ьідкликаеня члена комісії із складу ці
єї останньої вирішує пленум сільської ради. 
Пленум сільської ради одночасно може пору
шити перед виборцями, додержуючи заведе
ного порядку (увага до арт. 6 Положення 
про сільські рада), справу про відкликання 
цього члена комісії і в складу сільської .ра

зи.
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члены ЛКСМУ, члены КИС и батраки, 
батрачки, пастухи и сельско-хозяйствен
ные рабочие, не состоящие членами ко
миссии, а также врачи.
12. Кроме указанных в ст. 11 настоя

щей инструкции избирателей к участию в 
работе комиссий с правом совещательного 
голоса привлекаются и отдельные іраждаио 
села, пользующиеся избирательными пра
вами.

13. В заседаниях комиссий принимают 
участие с правом совещательного голоса 
также члены сельских ревизионных ком пе
сий.

14. Члены райоппых я окружных нсДол- 
ннтельпых комитетов, а также члепы 
ВУЦПК'а и ЦИК СССР, если опи не явля
ются членами комиссий сельских советов, 
принимают участие в заседаниях комиссий 
о нравом совещательного голоса.

15. Член комиссия обязан:
1) присутствовать на всех заседаниях 

•комиссии, члепом которой состоит, н при
нимать активное участие в проработке под
лежащих со ведению вопросов;

2) участвовать в обследованиях, капле 
производятся по поручениям сельского сове
та либо его президиума, а в отдельных слу
чаях—председателя сельского совета;

3) выполнять возложенные на него ко
миссией поручения и докладывать об их 
выполнении.

16. За пепосещепие отдельными чдепамн 
комиссии заседаний комиссии либо невы
полнение ими поручений ее, без уважитель
ных па это причин, сельский совет имеет 
право привлекать их к дисциплинарной от
ветственности. Таким членам комиссии, по 
постановлению сельского совета, на основа
нии представления комиссии либо ее пред
седателя, может быть выиссен выговор с 
об’явлсписм об этом на общих собраниях 
избирателей либо в стенной газете.

17. Комиссия может возбудить перед сель
ским советом вопрос об отозвании из се сос
тава неработоспособных членов комиссии.

18. Отозвание члена комиссии из состава 
последней разрешается пленумом сельского 
совета. Плепум сельского совета одновре- 
лошпо с этим может возбудить перед даби- 
рателями, с соблюдением установленного по
рядка (примечание к ст. 6 Положена о 
сельских советах), вопрос об отозвании это
го члена комиссии я из состава сельского 
совета.
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19. Члени комісій сиьсьхвх рад, а також 
голові й овфетарі комісій, шанують свої 
обов'язки в комісії безплатно. %

20. Голову і секретаря комісії треба оби
рати з и складу на першому організаційному 

васідалві комісії, що його скликає голова 
сільської ради або його заступник.

У в а г а .  На голову комісії охорони
праці обирається із складу комісії члена

сільської ради—наймита, пастуїа або сіль
сько-господарського робітника.

21. Голів комісій сільських рад валежять 
затверджувати постановами пленумів сіль
ських рад.

22. На голову і секретаря комісій сільських 
рад покладається:

1) готувати справи, що їх має розглядати 
комісія;

2) складати порядок денний засіданням ко
місій;

3) облічувати членів комісій і їхню явку 
ва засідання;

4) секретареві комісії—вести иротоколп
засідань комісії.

23. Комісії сільських рад с-ого технічно
го апарату не мають, а за аготрібштх випад
ків користають з апарату сільських рад.

Р о з д і л  П.
Поряд» діяльносте комісій сільських рад і 

їхні взаоаит з сільськими радами.

24. Комісії сільських рад працюють за без
посереднім проводом сільської рани, її ярези- 
пії і голови за планом, складеним на основі 
загального плину роботи сільської ради й за
тверджуваним цією радою.

25. На комісії сільської ради покладаєть
ся:

1) наперед розглядати, з доручення сільсь
кої ради, її президії або іхиови, а також і з 
власної «піціятпви, справи й заходи, що під
лягають віданню сільської ради, лі лреавдп, 
і давати па впх свої конкретні мрапозвції;

2) розробляти заходи до втягноння вибор
ців у роботу комісій сільських рад;

19. Члены комиссий сельских советов, а 
также председатели и секретари комиссий, 
выполняют свои- обязанности по комиссии
бесплатно.

20. Председатель и секретарь комиссии 
избираются из ое состава на первом орга
низационном заседании комиссии, созывае
мом председателем сельского совета ибо 
его заместителем.

П р и м е ч а н и е .  Председателем комис
сии охраны труда избирается из состава 
комиссии член сельского совета—батрак, 
пастух либо сельско-хозяйственный ра
бочий.
21. Председатели комиссий сельских со

ветов утверждаются постановлениями пле
нумов сельских советов.

'22. На председателя и секретаря комис
сий сельских советов возлагается:

1) подготовка вопросов, подлежащих рас
смотрению компсспй;

2) составление повестки дня заседапнй 
комиссий;

3) ведение учета членов комиссий и явки 
пх на заседания;

4) на секретаря компсни — ведение про
токолов заседаний комиссии.

23. Комиссии сольскнх совотоп своего 
тохппческого аппарата по имеют, а в необ
ходимых случаях пользуются аппаратом 
сельских советов.

Г л а в а  II.
Порядок деятельности комиссий сельских 
советов и их взаимоотношения с сельскими 

советами.
24. Комиссии сельских советов работают 

под непосредственным руководством сель
ского совета, его президиума п председате
ля по плапу, составленному на основе об
щего плана работы сельского совета и ут
вержденному послодпим.

25. На комиссии сельского совета возла
гается:

1) предварптелыюс рассмотрение, по 
поручению сельского совета, ого президиу
ма либо председатели, а также и по соб
ственной инициативе, вопросов и меропри
ятий, подлежащих ведению сельского со
вета, его президиума, и представление по 
ппм своих конкретных предложений;

2) разработка мероприятий по вовлече
нию избирателей в работу комиссий вель
ских советов;
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3) покладати на членів копкії окремі за
вдання і прикріпляти поодиноких членів ко

місії до установ, підприємств і організацій, 
що є па території сільської ради.

36. Комісії сільських рад скликає на засі
дання голова 'комісії, оповіщаючи про це в 
приміщенні сільської ради, через сільських 
виконавців та іншим способом, як заведено 
скликати зас&аппя сільської ради в даній 
місцевості.

27. Засідання комісій сільських рад відбу
ваються прилюдно і їх треба скликати що
найменше двічч па місяць. йадвщарний плин
засідань комісій треба оповіщати до загаль
ного відома.

38. Засідання комісій треба скликати: в 
селах, де є сільські ради,,у всіх інших за
люднених пунктах даної сільської ради, на 
підприємствах, радгоспах, колгоспах і різних 
установах, що е на території сільської ради. 
Порядок завдань комісії треба передбачити 
«лляні роботи:комісій.

39. На заедании комісій сільських ірад, ко
ли вопн обговорюють справи, зв’язані з ді
яльністю установ, що є. на селі, треба обов'
язково запрошувати від них представників.

30. Обмірковуючи на будьякій комісії сіль
ської ради справи, що в тій або іншій мірі 
стосується до компетенції другої комісії, на 
засідання обов'яково запрошується представ
ників останньої комісії або влаштовується 
спільне засідання відповідних заінтересова
них комісій лід головуванням голови сіль
ської ради або йото заступника.

31. йа всіх засіданнях комісій Обов'язково 
треба «ести протояшя, куди й вносити всі 
постанови комісій.

32. 'Усе діловодство комісій, а також про
токоли засідань треба зберігати у справах 
сільської ради.

33. 'Комісії сільських рад повинні робити 
звітні доповіді про свою^ роботу на засідан
нях сільської ради або м президії найменше 
один раз па три місяці.

34. ;В разі комісії сільських (рад, їхпі го
лови І (ПООДИНОКІ члени комісій викриють 
незаконні або недоцільні чинності й накази 
урядових осіб, бюрократизм, тяганину тощо, 
вони вдаються до сільської ради, а вона вжи-

3) возложение на членов комиссии от
дельных задапий и прикрепление отдель
ных членов комиссии к существующим на 
территории сельского совета учреждениям, 
предприятиям и организациям.

26. Комиссии сельских советов созыва
ются па заседали я председателем комиссии 
путем об'явлення об этом в помещении 
сельского совета, через сельских исполни
телей и иным путем, какой принят для со
зыва заседаний сельского совета в лаягной 
местности.

27. Заседания комиссий сельских советов 
проводятся открыто и созываются нс менее 
2 раз в месяц. Календарный план заседа
ний комиссий об’являєте я для всеобщего 
сведения.

28. Заседания комиссий созываются: в 
селах, гдо находятся сельские советы, во 
всех других населенных пунктах данпого 
сельского совета, на предприятиях, п совхо
зах, колхозах и разных уч|юждешмх, распо
ложенных на территории сельского совета. 
Порядок проведения заседаний комиссий дол
жен быть 'подуемогрей платом работы ко- 
•миесгсй.

29. На заседания комиссий сельских *ч>- 
ветов при обсуждении ими вопрооев, связан
ных с деятельностью существующих в селе 
учреждений, обязательно приглашаются 
представители последних.

30. (При обсуждения їв какой-либо комис
сии сельского совета вопросов, в той или 
иной мерс относящихся к компетенции 
другой комиссии, на заседание обязательно 
приглашаются представители последней ли
бо устраивается совместное заседание соот
ветствующих заинтересованных комиссий 
под председательством председателя сель
ского совета либо его заместителя.

31. На всех заседаниях комиссий обяза
тельно «ведутся протоколы, « которые за
носятся все постановления комиссий.

32. Все делопроизводство комиссий, в 
том числе и протоколы заседаний, хранятся 
в делах сельского совета.

33. Комиссии сельских советов обязапы 
делать отчетные доклады о своей работе па 
заседаниях сельского совета или его прези
диума пе менее одного раза в 3 месяца.

34. Комиссии сельских советов, их пред
седатели и отдельные члены КОМИССИЙ, в 
случае обнаружения ими незаконных либо 
нецелесообразных действий н распоряже
ний должностных лиц, бюрократизма, воло-
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вас заходів, щоб позбутися цих хно. Безпо
середньо втручатися до наказів урядових
осіб і в оперативну діяльність установ, під
приємств, оргавізацій та урядових осіб, не
підлеглих сільській раді, комісії сільських 
рад, їхні голови й окремі члени но -мають 
права.

35. Заходи й пропозиції, що їх розробила 
комісія, запроваджується в життя тільки то
ді, як їх затвердип» сільська рада або її пре- 
звдія.

36. (Районний виконавчий комітет, його 
ниділи й пішектори, ЗДІЙСНЮЮТЬ СВОЄ ке
рівництво роботою комісій через сільські 
ради і їхні президії.

киты и т. я., обращаются в сельский совет, 
который принимает меры к устрапепию 
этих недочетов. Непосредственное же вме
шательство в распоряжения должностных 
лиц и в оперативную деятельность учреж
дений, предприятий, организаций и дола;- 
ноегных лиц, не подчиненных сельскому 
совету, со стороны комиссий сельских со
ветов, их председателей и отдельных членов 
не допускается.

35. Мероприятия и предложения, разра
ботанные комиссией, проводятся в жизнь 
лишь после утверждения их сельским сове
том либо его президиумом.

36. Районный исполнительный комитет, 
его отделения и инспекторы, осуществляют 
руководство работой комиссий через СЄЛЬ- 

СБНЄі советы и их президиумы.

Р о з д і л  III.
Про роботу членів комісій, прикріплених до 

установ, підприємств і організацій.

37. Прикріплені до установ, підприємств 
і організацій члени комісій сільських ‘рад ке
руються в своїй •роботі вказівками сільської 
ради і відповідних комісій, а також планом 
сільської |ЙДИ й плином тих установ, підпри
ємств і організацій, що до них їх прикріп
лено. *

38. Прикріплені члени комісій:
1) відвідують установи, підприємства й 

організації, що до іюк їх прикріплено, знай- 
имлятьсн з їхньою структурою, П.ТЯПОМ їх 
рс/кггн о з тнім, ж; воші працюють;

2) подають до відома комісій про виявле
на дефют в роботі установ, підприємств і 
організацій, що до них їх прикріплено; -

3) наглядають за тим, щоб установи, під
приємства і організації запроваджували в 
життя постанови Й накази сільської ради, 
дотичні діяльносте цих установ і організа
цій;

4) роблять сшівдшовіді до доповідей адмі
ністрації установ, підприємств і організацій 
на засіданнях комісій сільських рад або на 
пленумах чи президіях сільських рад;

5) регулярно складають звіт про свою ро
боту комісії.

Г л а в а  III.
О работе членов комиссий, прикрепленных к 

учреждениям, предприятиям и организа
циям.

37. (Прикрепленные к учреждениям, пред
приятиям и организациям члены комиссий 
сельских советов руководствуются в своей 
работе указаниями сельского совета и соот
ветствующих комиссий, а также планом 
сельского совета и планом тех учреждений, 
предприятий и организаций, к каким они 
прикреплены.

38. Прикрепленные члены комиссий:
1) посещают учреждения, предприятия и 

организации, к которым оті прикреплены, 
знакомятся с их структурой и планом рабо
ты н с тем, как они (работают;

2) доводят до сведеиня комиссий о выяв
ленных дефектах в работе учреждений, 
предприятий н организаций, к которым они 
прикреплены;

Зї наблюдают за проведением в жизнь 
учреждениями, предприятиями и организа
циями постановлений и распоряжений сель
ского совета, относящихся к деятельности 
этих учреждений и организаций;

4) делают содоклады к докладам админи
страции учреждений, предприятий и органи
заций па заседаниях комиссий сельских со
ветов, либо на пленумах или президиумах 
сельских советов;

5) регулярно отчитываются в своей ра
боте перед комиссией.
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Р о з д і л :  IV.
Зв’язок з виборцями.

39. Комісії сільських рад держать зв’язок 
з виборцями:

1) інформуючи про роботу комісій на за
гальних зборах виборців за плавом сільради;

2) втягуючи і широкі маси і поодиноких 
виборців-активістів до роботи комісій;

3) ставлячи справи на загальних зборах 
виборців з відома сільської ради або и пре
зидії;

4) влаштовуючи засідання в залюднених
пунктах (арт. 28 цієї інструкції).

Р о з д і л  V.
Про роботу окремих комісій сільських рад. 

А .  Комісії в справах фінансово-господарських.

40. На фінансово-господарські комісії, коли 
вони розроблюють справи про фінансово- 
бюджетову й господарську діяльність сільсь
ких рад, покладається:

1) брати участь у складанні сільських бюд
жетів або прибутково-видаткових кошторисів 
і виявляти прибуткові джерела;

2) попередньо розглядати проекти кошто
рисів лікарень, шкіл, лікарських пунктів, 
сельбудів, хат-чнталень, дитячих будинків, 
курсів і .інших культурно-оовітігіх установ, 
аґрсшушггів, електричних станцій й інших 
установ та підприємств, що є на території 
сільської ради і утримуються на сільські 
бюджети або прибутково-видаткові кошто
риси, а також подавати свої висновки на ці 
кошториси;

3) розробляти й подавати сільській раді 
проекти про використання коштів, зібраних 
самооподаткуванням;

4) виявляти і складати списки осіб, уста
нов, підприємств і організацій, що їх слід 
оподатковувати за будівлі, за транспортові 
засоби й іншими місцевими податками та 
оплатами;

5) брати участь в облікові громадян, що 
не мають права бути за сільських виконав
ців;

Г л а в а  IV.
Связь с избирателями.

39. Комиссии сельских советов поддер
живают связь с избирателями путем:

1) информации о работе комиссий на об
щих собраниях избирателей по плану сель
совета;

2) втягивания широких масс н отдельных 
избирателей - актшшетов в работу комис
сий;

3) постановки вопросов на общих собра
ниях избирателей с ведома сельского совота 
или его президиума;

4) устройства заседаний в населенных 
пунктах (ст. 28 этой инструкций).

Г л а в а V.
О работе отдельных комиссий сельских со

ветов.
А. Комиссии по вопросам финансово-хозяй

ственным.

40. Па комиссии по вопросам финансово- 
хозяйственным при разработке ими вопро
сов, относящихся к финансово-бюджетной н 
хозяйственной деятельности сельских сове
тов, возлагается:

1) участие в составления сельских бюд
жетов либо приходо-расходных смет л в 
выявлении доходных источников;

2) предварительное рассмотрение проек
тов смет лечебниц, школ, лечебных пунк
тов, сельбудов, хат-читален, детских до
мов, курсов и иных культурно-просвети
тельных учреждений, агропунктов, электри
ческих станций и прочих учреждений и 
предприятий, расположенных па террито
рии сельского совета в содержащихся на 
сельском бюджете либо на приходо-расход
ных сметах, и представление своих заклю
чений по этим сметам;

3) разработка и представление сельско
му совету проектов использования средств, 
собранных путем самообложения;

4) выявление и составление списка лия. 
учреждений, предприятий и организаций, 
подлежащих обложению налогом со строе
ний, налогом с транспортных средств и дру
гими местными налогами и сборами;

5) участие в учете граждан, не имеющях 
права быть сельскими исполнителями;
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6) брати участь у складанні стлів гро- 
ігадян, що їх слід оподатковувати прибутко
вий та іншими державними податками;

7) брати участь у проведенні едияого с.-г. 
податку:

а) складаючи списки й картки на платив 
податку й виявляючи осіб, що ухиляють
ся від сплати пфатку та затаюють об'єкти 
оподаткування;

б) подаючи допомогу сільській раці збира
ти податок;

їв) падаючи на затвердження сільській 
раді проект розподілу пільг між платіямн 
единого с.-г. податку;

8) складати й подавати па затвердження 
сільській раді проект розподілу пільг з дер
жавного окладного страхування;

9) знайомити людність па загальних збо
рах виборців з обов'язковими постановами 
про всі види страхування;

10) вислухувати па своїх засіданнях до
повіді страхових агептів;

11) брати участь у збиранні страхових 
внесків, в облікові майна, належного до 
страхування, в установленні причин пожежі, 
в цілувальних і переділу вальних роботах;

12) розробляти й подавати свої висновки 
про здачу в оренду майна і івдлрнсмств, що 
ними відає сільська рада;

13) подавати сільській раді'свої міркуван
ня і пропозиції до кошторисів земельних гро
мад і наглядати з доручення сільської ради 
або її президії, як використовують земельні 
громади свої кошти, не вгручаючися, пцоте, 
в їхню оперативну діяльність;

14) брати участь в «розповсюдженні дер
жавних позик.

Б. Комісії в справах земельних.

41. На кожей в справах земельних, коли 
вони розробляють справи про діяльність сіль
ських рад в царині сільського господарства, 
покладається: •

1) розробляти й запроваджувати в жпггя 
заходи до піднесення врожайності!;

2) знайомити соляи, що користають із зе
мель сільсько-господарського призначення, 
8 оостсшвамн і цеігпральині, і місцевих ор-

6) участие в составлении списков граж- 
дап, подлежащих.обложению подоходным и 
иными государственными налогами;

7) участие в проведении единого сель
хозналога путем:

а) составления списков и карточек на 
плательщиков налога и выявлепия лиц, ук
лоняющихся от внесения налога и допуска
ющих утайку об’ектов обложения;

б) оказапия помощи сельскому совету по 
сбору налога;

в) представления па утверждение вель
ского совета проекта распределения льгот 
между плательщиками единого сельхозна
лога;

8) составление и представление на ут
верждение сельского совета проекта распре
деления льгот по государственному оклад- 
пому страхованию;

9) ознакомление населення на общих 
собраниях избирателей с- обязательными 
постановлениями по всем видам страхова
ния;

10) заслушапис на своих заседаппях 
докладов страховых агептов;

11) участие в сборе страховых взносов, 
в учете' имущества, подлежащего страхова
нию, в устаповлепшт причин пожаров, в 
оцепочпых и переоцепочных работах:

12) разработка и представление своих 
заключепий по вопросам о сдаче в арепдт 
имущества я предприятий, находящихся п 
распоряжении сельского совета;

13) представление сельскому совету сво
их соображений и предложений по сметам 
зомельпых обществ и надзор, по поручению 
сельского совета или его президиума, за 
использованием земельными обществами 
своих средств, без вмешательства в их опе
ративную деятельность;

14) участие в расщюстрапепни государ
ственных займов.

Б. Комиссии по вопросам земельный.

41. На земсльпые комиссии при разра
ботке ими вопросов, относящихся к деятель
ности сельских советов в области сельского 
хозяйства, возлагается:

1) разработка и проведение в жизнь ие-. 
роирпнтий к повышению урожайности;

2) ознакомление селян, пользующихся 
землями сельско-хозяйственного назначе
ния, с пбетановленнпмн центральных и
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нів влади щодо мінімальних агрокультурних
тог;

3)  стежити за виконанням мінімальних 
аґрикультурнях вимог установами, організа
ціями і окремими селянськими господарства
ми. що € на території сільрад;

4) виділяти із свого складу аґроуповноза- 
жених сільських рад і подавати ці кандида
тури па затвердження пленумів сільських 
рад, керувати діяльністю зазначених аґро- 
унювноважсішх, а також наглядати за діяль
ністю аґроуповповажепих земельних гро
мад;

5) брати участь в організації виробничих 
парад і в проробленні тих питань, що стосу
ються до компетенції визначених парад, та 
стежити за переведенням в життя постанов 
нарад, затверджених установленим поряд
ком;

6) допомагати розвиткові колективізації 
на селі, беручи участь в організації найпро
стіших колективних форм водява господар
ства і втягаючи широкі бідняцько-середняць
кі маси в колективні форми водіння господар
ства;

7) встановлювати зв'язок з радгоспами й 
колгоспами та допомагати індивідуальним 
бідпяпько-середняцьким трудовим господар
ствам використовувати досвід радгоспів і 
колгоспів, щоб підпестн врожайність у своїх 
господарствах:

8) вживати заходів до широкої контракта
ції па селі й допомагати відповідним органі
заціям здійснювати нагляд за виконанням до
говорів контрактації;

9) подавати сільській раді допомогу здій
снювати нагляд над діяльністю земельних 
громад, а саме: нагладити, щоб безземельних 
в малоземелыгнх громадян наділювано зем
лею, якщо у віданні земельних громад к 
вільна земля, щоб наділені землі використо
вувано за їхнім призначенням, щоб здавано 
в оренду землю заведеним у законі поряд
ком тощо;

10) стежити за тим, ацоб не припускалось 
в ирямвй або окритій формі ояамання за
кону щодо націоналізації землц а саме, ку
півлі-продаж у землі, іакладу її, дарування, 
самовільного протизаконного обміну землею 
тодщо; в разі виявлення таких зламать—до
водити про це до відому сільської ради для

мвгтяьи органов власти о минимальных 
агрикультурных требованиях;

3) наблюдение за выполисиисм мини
мальных агрикультурных требований учре
ждениями, организациями и отдельными 
селянскими ХОЗЯЙСЛШ1И, расположенными 
на территории сельсовета;

4) выделение из своего состава агроупол
номочен; іьіх сельских советов и представло- 
ние этих кандидатур па утверждение пле
нумов сельских советов, руководство дея
тельностью указанных агроуполномочепиых, 
а также надзор за деятельностью агроупол- 
номочепных земельных обществ;

5) участие в организации производствен
ных совещаний и в разработке вопросов, 
относящихся к ведению указанных совеща
ний, н маблюдоігие оа •провсаошкш и иаглпь 
постановлений совещаний, утперждепных 
устаповлопным порядком;

6) содействие развитию коллективизации 
на селе как путем участии в органнзаціп 
наиболее простых коллективных форм веде
ния хозяйства, так и путем втягивания ши
роких бедиданиродншщнх 'мисс «з колле, 
тнвпые формы ведении хозяйства;

7) установление связи с совхозами и 
колхозами и содействие индивидуальным 
бодшщко-середницким трудовым хозяйствам 
в использовании опыта совхозов и колхоз.ш 
но поднятию урожайности в своих хозяй
ствах;

8) припятие мер по расширению контрак
тации па селе и содействие соответствую
щим организациям в осуществлении надзо
ра за исполнением договоров но контракта
ции;

9) оказание сельскому совету помощи в 
осуществлении надзора за деятельностью 
земельных обществ, а именно: паблюдение 
за тем, чтобы безземельные и малоземель
ные граждапе были падслоны землею, если 
в распоряжении земельных обществ есть 
свободные земли, чтобы наделенные ЗСГЛВ 
использыпались в соответствии с их назна
чением, чтобы сдача земли в аренду произ
водилась установленным в законе поряд
ком и т. п.;

10) наблюдение за тем, чтобы не допус
кались пи в примой, 'НИ ■ в скрытой формо 
нарушения закона о национализации земли, 
а именно: купля-продажа земли, заклад ее, 
дарение, самовольный противозаконный об
мен землею и т. п.; в случае обнаружения 
таких нарушепиВ—доведение об этом до
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притягнення винних в таких праволомствах 
до ііригіиаіміої івідшітдоос'пг;

11) зоргапізовувати екскурсії иа зразкові 
лани, досвідні станції й до інших сільсько
господарських установ та підприємств, що є 
на території сільської .ради чи сусідньої сіль
ської ради, з метою (шайомлсшаїтн громадян 
села, щоб вони 'використовували .в своїх гос
подарствах найліпші способи господарюван
ня;

12) розробляти й подавати на розгляд сіль
ській рад проекти про влаштування прокат
них, припускних, ветеринарних і інших пун
ктів та ремонтних майстерень; визначати міс
ця, де саме можна ці пункти й майстерні 
влаштовувати, та 'утворювати найсприятли
віші уаювинн для бідняцько-середняцьких 
верств людности, щоб користатися з цих 
пуивтів;

13) розробляти захода до належного вико
ристання сільсько-господарських машин;

14) складати списки господарств (дво
рів), що їм призначається безповоротну до
помогу па землевпорядження з фонду земле
впорядження бідняцьких і малоспроможннх 
середняцьких господарств і подавати ці спис
ки на затвердження сільській раді;

15) цодаватн сільській, раді свої пропози
ції і» проекти земловгюряджошгя й на е«ар- 
га, заяви й заперечення, що їх но полагод
жено підчас поданії и проекту;

16) подавати нільській ра;ді проекти про 
цінування будівель і господарських поліп
шень у разі вилучення землі на державні й 
громадські потреби;

17) робити, з доручення президії сільської 
ради або голови сільської ради, попередній 
обслід спірних земельних справ, -що їх має 
розв'язати сільська рада, а також складати 
яроіятн постанов сільської ради в вдих спра
вах і подавати їх на затвердження сільській 
раді;

18) складати й подавати на затверджен
ня президії сільської раїи списки госпо
дарств, що їм дозволяється випас- худоби;

19) наглядати, щоб належно використо
вувати лей на території сільської ірааи і, їв 
разі зламано заведені на це правила, нові-

сведепия сельского совета для привлечения 
впповных в таких правонарушениях к уго
ловной ответственности;

11) организация екскурсий па образцо
вые поля, опытные станции и в иные сель
ско-хозяйственные учреждения и предприя
тия, существующие па территории сельско
го совета либо соседних сельских советов, с 
целью ознакомления граждан села и ис
пользования ими в своих хозяйствах иа- 
нлучвшх способов ведения хозяйства;

12) разработка п представление на рас
смотрение сельского совета проектов орга
низации прокатных, случных, ветеринар
ных и др. пунктов и ремонтных мастерских; 
установление места, где именно такие пунк
ты и мастерские могут быть расположены, 
а равно создание наиболее благоприятных 
условий пользования ими для бедняцко- 
середняцких слоев населения;

13) разработка мероприятий о надлежа
щем использовании сельско-хозяйственных 
машин;

14) составление списков хозяйств (дво
ров), коим предназначается безвозвратная 
ссуда на землеустройство из фопда земле
устройства бедняцких и маломощных серед
няцких хознйсти и представление этих спис
ков на утверждение сельского совета;

15) представление сельскому совету сво
их предложений но проектам землеустрой
ства и по жалобам, заявлениям и возраже
ниям, какие не были устранены во время 
представления ■проекта;

16) представление сельскому совету про
ектов об оценке строспий и хозяйственных 
улучшений в случае нз'ятия земель па госу
дарственные и общественные надобности;

17) производство, по пору чел ию прези
диума сельского совета либо председателя 
сельского совета, предварительиого обсле
дования спорных земельных вопросов, под
лежащих разрешению сельского совета, а 
также составление проектов постановлений 
сельского совета по этим делам н представ
ление их на угверждецие сельского совета:

18) составление и представление на ут
верждение президиума -сельского совета спи
сков хозяйств, которым разрешается выдай 
скота;

19) наблюдение за надлежащим исполь
зованном находящихся на территории сель
ского совета лесов, и в случав нарушении
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доплати сільську раду лро ці зламаная й по
давати пропозиції, Щоб її позбутися;

20) попередньо розробляти справи про пе
рем ш у господарів двору за дільчими актами 
й за злиттям трудових рільницьких госпо
дарств;

21) розробляти заходи до забезпечення 
людности ветеринарною допомогою;

22) допомагати сільській раді здійснювати 
пагляд за підприємствами, що є у віданні 
селянських товариств взаємодопомога, та пе
реводити реєстрацію статутів зазначених то
вариств; І

23) допомагати сільській раді здійснювати 
пагляд за тим, щоб людність виконувала 
обов’язкові постанови про запобіжні заходи й 
боротьбу з епізоотіями;

24) наглядати за виконанням заведених 
правил будівництва;

25) збираги матеріяли й складати за ними 
подвірні списки;

26) виявляти й порушувати перед сільсь
кою радою справи про відібрання землі тру
дового користування й садиб, коли з них не
законно корнстають;

27) розробляти нляни і вживати заходів 
до аґропропаганди серед людности;

28) розробляти заходи до боротьби з шкід
никами.

В. Комісії в оправах адміністративних, впоряд
кування і санітарних.

42. Па комісії в справах адміністративних, 
впорядкування й санітарних, коли вони роз
робляють справи діяльїюсти сільської ради в 
зазначених галузях, покладається:

1) розробляти проекти обов’язкових поста
нов в справах сільського життя і подавати їх 
на обговорення сільських рад;

2) розробляти й подавати на затверджен
ня сільських рад заходи до здійснення обо
в'язкових постанов окружних і районних ви
конавчих комітетів;

3) розробляти заходи до притягнення люд
ности до трудової участи в місцевому шля
ховому будівиицтві, встановлювати реченці

установленных на это правил, доведение до 
сведения сельского совета о такнх наруше
ниях и представление предложений об их 
устранении;

20) предварительная разработка вопросов 
по делам о перемене домохозяев двора по 
актам раздела и слияния трудовых земле
дельческих хозяйств;

21) разработка мероприятий по обеспече
нию населения ветерннарпою помощью;

22) содействие сельскому совету в осу
ществлении надзора за предприятиями, на
ходящимися в ведении селянских товари
ществ взаимопомощи, и в производстве ре
гистрации уставов указанных товари
ществ;

23) оказание помощи сельскому совету в 
осуществлении падзора за исполнением на 
сслепнем обязательных постановлений о 
мерах предупреждения и борьбы о эпизоо
тиями;

24) наблюдение за нсполиепием установ
ленных иравил строительства;

25) собирание материалов и составлеш.ч> 
по ним подворных списков;

26) выявление и возбуждение перед 
сельским советом вопросов об отобрании 
земель трудового пользования и усадеб в 
случае их незаконного использования;

27) разработка планов п проведение ме
роприятий но агропропаганде сродн насе
ления:

28) разработка мероприятий по борьбе с 
вредителями.

В. Комиссии по вопросам административным, 
благоустройства и санитарным.

42. Па комиссии по вопросам администра
тивным, благоустройства и санитарным при 
разработке ими вопросов, относящихся к 
деятельности сельского совета в указанных 
отраслях, возлагается:

1) разработка проектов обязательных по
становлений по вопросам сельской жизпи и 
представление их на обсуждение сельсин*
советов;

2) разработка и представление па ут
верждение ссльскпх советов мероприятий к# 
осуществлению обязательных постановле
ний окружных и районных исполнительных 
комитетов;

3) разработка мероприятий по привлече
нию паселопия к трудовому участию в мост- 
пом дорожном строительстве, по установле-
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виконаная робіт, розподіляти роботи на Ді
лянки й здійснювати нагляд за цими {Кво
та™; . -4) брати участь у складанні списків осго, 
що їх слід притягти до:

а) боротьби із стихійним лихом, б) трудо
вого відбутку, в) тяглового відбутку тощо;

5) розробляти й подавати на затверджен
ня сільській раді проекти потрібних заходів 
до охорони громадського ладу і спокою на се
лі, до боротьби проти самогоноваріння, ху
ліганства, підпалу, конокрадства й ското
крадства;

6) складати й подавати на затвердження 
сільській раді списки сільвиконавців;

7) виявляти осіб, що «ксплоатують бід
няцьку людність і подавати відомості про 
них сільській раді, щ<*> ужити ВІДПОВІДНИХ! 
заходів;

8) наглядати за виконанням пільг, встано
влених дли червопоармійівв і їхніх родин;

9) допомагати сільській 'раді поборювати 
спекуляцію; •'

10) розробляти справу про порядок, як 
організувати ла селі примусові роботи і ви
яснити омогу використовувати працю осіб, 
що відбувають примусові роботи, на ремонт 
шляхів, мостів, на впорядкування вулиць 
то-що;

11) скликати громадян, що підлягають 
призову ва військову службу, і відшукувати 
прнміщоипя па розкватируваппя допризив- 
ників і військових частий та установ, пщ 
проходять;

12 наглядати за станом шляхів, мостів, 
переправ, громадських буднпків, шкіл, сельбу- 
дів, хат-читалень та інших споруд, розроб
ляти пропозиції й кошториси на їхпій ремонт 
та охорону й аодавати їх сільській раді;

13) робити, з доручення сільських рад або
їх президій періодичні обслідн домів щодо 
стану й доржацгая .в них в порядку лочей, 
димоходів тощо;

14) (розробляти заходи до організації по
жежних дружпн і розвитку вогнетривалого 
будівництва та інші проти пожеж пі заходи;

15) розробляти заходе, щоб чнеїо держалн 
дворі, садиби, майдани, вулиці, школі, лі

нню сроков проведения работ, распределе
нию работ по участкам и осуществление 
надзора за этими работами;

4) участие в составлении списков лвц, 
подлежащих привлечению:

а) в борьбе со стихийными бедствиями,
б) к трудовой повинности, в) гужевой по
винности и проч.;

5) разработка и представление на утвер
ждение сельских советов проектов необхо
димых мероприятий по охране обществен
ного порядка и спокойствия на селе, по 
борьбе с самогоноварением, хулиганством, 
поджогами, конокрадством и скотокрад
ством;

6) составление и представление па ут- 
ве{жіенне сельского совета списков сольис- 
полплтелей;

7) выявлепие лпц, эксплоатирующпх 
бедняцкие круги населения п представле
ние сведений о них в сельский совет для 
принятия соответствующих мер;

8) наблюдение за выполнением льгот, 
установленных для красноармейцев и их се
мейств;

9) помощь сельском советам в борьбе со 
спекуляцией;

10) разработка вопроса о порядке орга
низации на селе принудительных работ п 
выяснение возможности использования тру
да отбывающих принудительные работы 
лиц при ремонте дорог, мостов, благоуст
ройстве улиц и т. п.;

11) созыв граждан, подлежащих призы
ву на военную службу н приискание поме
щений для расквартирования допризывни
ков и проходящих воинских частей н уч
реждений:

12) наблюдение за состоянием дорог, мо
стов. переправ, общественных зданий, 
школ, сельбудов. хат-читален п иных со
оружений, разработка предложений н смет 
па их ремонт и охрану и представление их 
в сельский совет;

13) производство, по поручению сельских 
советов либо их президиумов, периодических 
обследований домов в отпошошш состояния 
и содержания в порядке печей, дымоходов 
н т..п.;

14) разработка мероприятий по органи
зации пожарных дружин и развитию огне
стойкого строительства и иных противопо
жарных мероприятий;

15) разработка мероприятий по содержа
нию в чистоте дворов, усадеб, площадей,
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карні й інші установи, а також місця громад
ського користування (хате-читальні, сельбу- 
ди, кооперативи, лазні тощо), колодязі, річки, 
ставки тшцо;

16) утворювати в сельбудах і хатах-чи- 
талышх санітарні гуртки та курси й вести 
широку санітарну пропаганду серед людно
сти;

17) наглядати, щоб кооперативні органі- 
-.цщії додержували правил ік]ю торгівлю;

18) обслідувати, з доручення сільської 
ради, або її президії, чп голови сільської ра
ди, майно, що його слід передати на кори
стування релігійним громадам;

•
19) виконувати всі покладені на комісії 

охорони прані обов'язки в тому разі, коли за 
законом при сільських радах не утворюється 
окремих комісій охорони праці.

Г. Комісії в справах культурно-освітніх і охо
рони материнства та дитинств*.

43. На комісії в справах культурно-освіт
ніх і охорони материнства та дитинства, коли 
вони розробляють справи діяльности сіль
ської ради в зазначених галузях, поклада
ється:

1) провадити догляд за станом і роботою 
«аултуїшо-освгаих та медично-санітаряих 
установ місцевого значіння, що є на тереііі 
сільської (ради, та сприяти їх іроботі;

2) розробляти й подавати сільським (радам 
проекти до організації «нових шкільних ком
плектів, дитячих садків, літніх дитячих май
данчиків, шкіл ліквідації неїшсьмеиности, се
лянських будників, хат-чнталвнь, бібліотек, 
театрів, кіна й радіо-установок, лікарень, 
амбулаторій і інших (культурно-освітніх та 
медично-санітарних установ та заходів на 
селі;

3) облічувати й складати списки на дітей, 
що їх, за віком, слід обов'язково приділяти 
в школв, й доглядати, щоб діти ходили до 
школи вселюдного павчання, вживаючи від- 
яонідшгх заходи* проти зламникрв цього;

4) вживати заходів ДО забезпечення бід
няцьких дітей, що ходять ДО ШКОЛИ Й Жйвугь 
далеко від школи, гучргожнтлим, «взуттям і 
одягом;

улиц, школ, больниц и иных учреждений, а 
также мест общественного пользования 
(хат-читален, сельбудов, кооперативов, 
бань н т. х) ,  колодцев, речек, прудов и
г. н.;

16) устройство в сельбудах и хатах-дн- 
тальпях санитарных кружков и курсов п 
проведение широкой санитарной пропаганды 
среди населении;

17) надзор за соблюдением кооперативны
ми организациями правил о торговле;

18) производство, по поручению сельско
го совета, либо его президиума, либо пред
седателя сельского совета, обследования 
имущества, подлежащего передачо в поль
зование религиозным -обществам;

19) исполнение всех возложенных т ко
миссия охраны труда обязанностей в том 
случае, если по закону при сельских сове
тах не образуется отдельных комиссий по 
охрапе труда.

Г. Комиссии по «опросам культурно-просвети
тельным и охраны материнства ■ детства.

43. На комиссии по вопросам культурно- 
просветительным и охраны материнства 
и детства при разработке имя вопросов, 
касающихся деятельности сельских советов 
в 'указанных областях, возлагается:

1) наблюдение за состоянием и работой 
культурно-просветительных н медико-сани
тарных учреждений местного значения, на
ходящихся па территории сельских советов, 
и содействие их работе;

2) разработка и представление сельским 
советам проектов организации новых школь
ных комплектов, детских садов, летних дет
ских площадок, школ ликвидации негра
мотности, селянских будыиков, хат-чнталвн, 
библиотек, театров, кино и радио-установок, 
лечебниц, амбулаторий и иных культурно- 
просветительных и медкко-санитариых уч
реждений и мероприятий на селе;

3) учет п составление списков детей, под
лежащих по своему возрасту обязательному 
определению в школы, н надзор за посеще
нием детыми школ 'Всеобщего обучения с 
атрии яти ем соответствующих мер в отноше
нии нарушителей;

4) принятие мер но обеспечению посеща
ющих школы и проживающих в отдаления 
от школ детей бедняков общежитиями, обу
вью в ореждою;
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5) брати участь через прикріплених чле
нів поліси на засіданнях рад культурно-ос
вітніх установ (шш, ссльбудів, хат-чшга- 
лепь) на селі;

6) облічувати неписьменну дорослу люд
ність і подавати ці відомості до шкіл ліквіда
ції неписьменносте та доглядати, щоб вчас
но відвідували школи, зокрема, переводити, 
а доручення сільских .рад, реєстрацію непись
менних осіб, що зобов’язані за відповідними 
обов'язковими постановами округових вико
навчих комітетів ліквідувати свою непись
менність в обов'язковому порядкові та в ра
зі ухилення від реєстрації або від відвіду
вання шкіл неписьменносте чи поодиноко- 
гдошвого навчання—оживати заходів про 
притягнення таких осіб до (відповідальносте;

7) допомагати представникам районових 
комісій боротися проти недолітніх право- 
ломців, безпритульних і бездоглядних дітей, 
облічувати цих дітей і досліджувати умовн
ий їхнього життя;

8) досліджувати і з власної шщіятиви. і з 
доручепня сільських рад та їх президій, умо
вили життя недолітків, що с па трудовому 
•вихованні у селян, а також опікуваних і уси
новлених Дітей;

9) брати участь в організації дитячих охо
ронців на селі, підшукуючи дія них примі
щення й устаткування і добираючи дітей для 
них тощо;

10) брати участь у заснуванні фонду до
помоги матері-сслянці та стежити за пра
вильним його використанням;

11) розробляти заходи до боротьби з під- 
польнимн абортами і зпахарством;

1‘2) брати участь в організації та пере
веденні громадських кампаній (туберкульоз
ний триденник, кампанія про доми .для не
мовлят, кампанія побудування колодязів, 
лазень тощо);

13) виконувати, з доручення сільських 
рад або їх президій щорічні, перед початком 
бюджетового року і в інші реченці, широкі 
обсліди родиішо-майвовог» стану пенсіонерів, 
що живуть у сільській місцевості й пода
вати сільським радам свої висновки про це 
для повідомлювання раПопового виконавчого

5) участие, путем прикрепления членов 
комиссии, в заседаниях советов фьтурно-» 
просветительных учреждений (школ, селян
ских будьшков, хат-чпталоп) села;

6) учет неграмотного взрослого населе
ния я  представление этих сведений в шко
лы ликвидации пеграмотпости н надзор за 
своевременным посещением школ, в част
ности, производство, по поручению сель-? 
ских советов, регистрации неграмотных, ко
торые на основании соответствующих' обя
зательных постановлений окружных испол
нительных комитетов, обязаны ликвидиро
вать свою неграмотность в обязательной 
порядке, и в случае уклонения от регистра
ции либо от посещения школ неграмотности 
либо индивидуально-группового обучения— 
принятие мер ДЛЯ привлечения таких лиц 
к ответственности;

7) помощь представителям районных ко
миссий в дело борьбы с несовершеннолетни
ми правонарушителями, беспризорными и на
ходящимися без присмотра детьми, учет 
таких детей и обследовапис условий их 
жизни;

8) обследование, как ло собственной ини
циативе, так и но поручению сельских со
ветов и их президиумов, условий жизни не
совершеннолетних детей, находящихся на 
трудовом воспитании у селян, а Также по
допечных и усыновленных детей;

9) участие в организации детских яслей 
на селе путем подыскания для них помеще
ний и оборудования, путем отбора для них 
детей и т. п.;

10) участке <в организация фонцз помо
щи матери-селянке и наблюдение за пра
вильным его использованием;

11) разработка мероприятий по борьбо с 
подпольными абортами и знахарством;

12) участив в организации и проведении 
общественных кампаний (туберкулезный 
трехдневннк, ясельная кампания, устройства 
колодцев, бань и т. п.);

13) производство, по поручению сельских 
советов либо их президиумов ежегодных, пе
ред началом бюджетного года и в иные сро
ки, шарових обследоваадй еомейдо-имуще
стве итого положения живущих в сельськой 
местности пенсионеров и представление 
сельским советам своих заключений по это-
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■омітету про зміни, що сталися в родшгао-
іаіновоиу стані цих ленсюверю;

14) розробляти заходи:
а) до полізшюшря стану інвалідів війни, 

$один загнвулих військових урядовців і ро
див червоноармійців, що живуть в сільських 
місцевостях, а також осіб похилого віку з 
малоспроможиих верств села, {а саме: за
ведення для них пільгового землекорисгу- 
ваввя, давав вя їм сільсько-господзрських 
кредитів, організація праці інвалідів села 
тощо);

б) до ймегаишня пуждеипости серед сіль
ської людности, зокрема, до організації до
помоги сільській людності, що потерпіла від ' 
стихійних і соціяльипх злигоднів, подаючи 
свої пропозиції в усіх цих справах ла за
твердження сільській раді;

15) обслцувати, з дорученій сільських 
рад, осіб і майно, що над ними треба на
становити опіку і аіклувательсгво; внявля- 
ти таких осіб і майно, висувати з власної 
ініціятиви кандидатів на опікунів і піклу- 
вателів, контролювати їх діяльність, пере
віряти звіти тощо, подавати сільським ра
дам свої висновки й пропозиції в цих спра
вах разом з актами обслідів.

Д. Комісії в справах допомоги громадськім 
орг«аіааційМ.

44. На комісії в справах допомоги гро
мадським організаціям покладається:

1) наперед знайомитися з діяльпістю гро
мадських організацій, що є на селі, обслі
дуючи ці оргашізації та беручи участь в 
засіданнях цих організацій;

2) вислухувати ва своїх засіданнях пля- 
пи, звіти й окремі доповіді про роботу гро
мадських організацій на селі, робити на них 
свої зауваження і додавати їх сільським 
радам;

3) організовувати доповіді представників 
громадських оргашзащй, щоб ознайомити 
ліодпість з завданнями й вагою окремих ор
ганізацій ва селі та їхньою діяльністю;

4) допомагати втягнешпо бідняцько-серед
няцьких мас села, а шадто жінок в гро
мадські організації;

■у поводу для осведомления районного тк- 
КШППелыюго комитета о переменах, лажне 
произошли в семейпо-имущественном поло
жений этих пенсионеров;

14) разработка -мероприятий: •
а) по улучшению положения инвалидов 

войны, семей погибших военнослужащих 
и семой красноармейцев, проживающих в сель 
скнх местностях, а также лиц преклонного 
возраста из малоимущих слоев села (а имен
но: установление для них льготных условий 
землепользования, предоставление им сель
ско-хозяйственных кредитов, оргзаизапна 
труда инвалидов села и т. п.);

б) по уменьшению нуждаемости среди 
сельского населения, в частности, хК> орга
низации помощи сельскому населенню, по
страдавшему от стихийных и социальных 
бедствий, с представлением своих предло
жений по всем этим вопросам на утвержде
ние сельских советов;

16) обследование, по поручению сель
ских советов, лиц и имуществ, лад кото
рыми должна быть установлена опека и попе
чительство, выявление таких лиц и иму
ществ, выдвижение по собственной ини
циативе кандидатов в опекуны и попечите
ли, контроль за деятельностью опекунов и 
попечителей, проверка их отчетов и т. п. и 
представление сельскому совету своих за
ключений и предложений по этим делам 
одновременно с актами обследований,

Я Комиссии по иопросаи содействии обще- 
стиенным организациям.

44. На комиссии по вопросам содействия 
общественным организациям возлагается:

1) предварительное ознакомление с дея
тельностью существующих на селе обще
ственных организаций, как путем обследо
вания этих организаций, так и путем уча
стия в заседаниях этих организаций;

2) заслушание на своих заседаниях пла
нов, огчегоз и отдельных докладов о работе 
общественных организаций села, дача по 
ним своих замечаний и представление их в 
сельские советы;

3) организация докладов представителей 
общественных организаций с целью ознаком
ления населения с задачами и значением от
дельных организаций на селе, а также с 
бх деятельностью;

4) содействие по вовлечению бедкяцпо
середи я цк в х масс села и особенно жешциа 
в общественные организации;
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5) допомагати розвиткові всіх форм ко- 
тфт, а надто сітш-госшареш>ї ко
операції (молочарських товариств, птахів
ницьких товариств тощо) і розробляти за
ходи до максимального кооперування бй- 
няцько-середняцької людности села;

6) подавати допомогу громадським органі
зація, холи вони провадять різні кампанії 
тощо.

Ь) содействие развитию всех в адов ко
операции н особенно ШЬШ-ЇОЗЯЙСТШШОЙ 
кооперации (молочных товариществ, птице
водства и т. д.) и разработка мероприятий 
по максимальному кооперированию бедняцко- 
серадняцкого населения села;

6) оказание помощи общественным орга
низациям при проведении ими различных 
кампаний и т. д.

Е. Комісії в справах охорони праці.

45. ЇГа комісії в справах охорони праці 
покладається:

1) перевести, з доручення сільської ради 
або її президії, облік селянських господарств 
куркульсько-промислового типу, що на них 
поширюється правила Кодексу Законів про 
Працю.

У в а г а .  Беручи па облік ті селян
ські господарства промислового тину, що 
на них поширюється Кодекс Законів про 
Працю, а також куркульські господарства, 
що пцпадають пгд чинність постанови 
ЦВК і РПК СРСР з 20 лютого 1929 року 
«Про порядок прикладання Кодексу Законів 
про Працю в куркульських господарствах* 
(&>. Зак. СРСР 1929 р. № 14, арт. 117)ко- 
місн в справах охорони праці повинні ко
дуватися постановою РІШ УСРР з 19 чер
епа 1928 р. «Про селянські господарства, 
що вживають найману працю, на які ши
рити правила Кодексу Законів про Пра
цю УОРР* (36. Уз. УСРР 1928 р., Ж 15, 
арт. 138);

2) систематично стежите, щоб наймачі 
виконували повністю Кодекс Законів про Прз- 
ию в господарствах промислового типу;

3) систематично наглядати, щоб наймачі 
виконували тимчасові правила та закон про 
пастухів, хатніх робітниць та учнів у куста
рів, а також, щоб наймачі додержували 
складених з наймитами договорів;

4) допомагати сільським радам в нагладі, 
щоб наймачі в господарствах* куркульсько- 
промислового типу додерж7вали закона про 
іюов'язкове соціальне страхування наймитів, 
пастухів, с.-г. робітників та сприяти прове
денню соціального страхування в господар
ствах в допоміжною найманою працею;

Е. Комиссии по вопросам охраны труда.

45.На комиссии по вопросам охраны тру
да возлагается:

1) производство, но поручению сельских 
советов или их президиумов, учета селянских 
хозяйств кулацко-промышленного типа, ла 
которые распространяется действие правил 
Кодекса Законов о Труде.

Л р и м е ч а н п е. При производстве 
учета селянских хозяйств промышленно
го типа, на которые распространяется 
действие Кодекса Законов о Труда, а так
же кулацких хозяйств, на которые распро
страняется действие постановления ЦИК 
и ШК ССОР от 20 февраля 1929 г. «О 
•порядке применения Кодекса Законов о 
Труде в кулацких хозяйствах» (С. 3. 
СССР 1929 г. Ж 14, ст. 117), комиссии 
охраны труда обязаны руководствоваться 
постановленном (Ж УССР от 19 июня 
1928 г. «О селянских хозяйствах, при
меняющих наемный груд, на которые рас
пространяются правила Кодекса Законов о 
Труда УССР» (36. Уз. УССР 1928 г., 
Ж 15, ст.. 138);
2) систематическое наблюдение за том, 

чтобы наниматели полностью выполняли Ко
декс Законов о Труде в хозяйствах промыш
ленного типа;

3) систематический надзор за тем, чтобы 
наниматели выполняли временные правила и 
закон о пастухах, домашних работницах и 
учениках у кустарей, а также за тем, что
бы наниматели выполняли заключенные с 
батраками договоры;

4) помощь сельским совотам в проведении 
надзора за выполнением нанимателями в 
хозяйствах кулацко-промышленного ти па 
закона об обязательном социальном страхова
нии батраков, пастухов, с.-х. рабочих н со
действие по проведению социального страхо
вания в хозяйствах с подсобным наомным 
трудом;
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5) наглядати, щоб наймачі виконували 
вимоги інспектури охорони праці;

6) сприяти спілці Робітзсмлісу в її ро
боті щодо захисту праці наймитів, пасту
хів, с.-г. робітників, ув'язуючи тіляп робо
ти комісії з роботою сільробіткоху;

7) сприяти роботі єднальних комісій щодо 
розв'язання трудових конфліктів;

8) вивчати та популяризувати трудове 
законодавство на загальних зборах виборців, 
зомгромад, в седьбудах, хатах-читадьшіх, 
червоних кутках та ііші. через організацію 
доповідей, бесід тощо.

46. Здійсиюючи систематичний нагляд за 
виконаннях наймачами в господарствах кур
ії ульсысого типу законодавства про працю, 
комісії охоропи праці повинні керуватися по
становою іЦВК і РЙК ОРСР з ‘20 лютого 
1929 року «іИро порядок застосування Ко
декса Законів про Працю в куркульських 
господарствах» (36. Зак. СРСР 1929 р. 
36 14, арт. 117) і стежити:

1) за тим, щоб у відповідних випадках 
укладали з наймитами (наймичками) дого
вори;

2) за виконанням наймачами встановле
них норм робітного часу;

3) за наданням щотижневих днів відпо
чинку, окремих днів відпочинку та днів ре
волюційних свят;

4) за додержанням та наданням норм та
рифної відпустки;

5) за видачею встановлених норм споц- 
одягу;

6) за станом житлових умов;
7) за якістю харчування;
8) за тим, щоб не припускати праці ма

лолітків до 14 років та за тим, щоб не 
припускати виконання підлітками та вагіт
ними жінками важких робіт;

9) за звільненням від робіт жінок підчас 
тлгітности та пологів (чотири тижні до й 
чотири тижні після пологів).

47. Коли переводять зазначені в п.п. 2,
4 ті 6 арт. 45 цієї інструкції роботи, 
комісії охороіги праці повинні складати в
3-х примірниках акт, в якому детально за
значати еторушвішя наймачем трудового за
конодавства, колективного чи трудового до
говору.

Акти, складені на того чи іншого найма
ча, розглядається та засіданнях комісії, де

5) надзор за выполнением нанимателями 
требоваїгий инспектуры охраны труда;

6) содействие союзу Работземлеса в его 
работе по защите труда батраков, пастухов,
с.-х. рабочих, увязывая план работы комис
сии с работою сельрабочкома;

7) содействие работо примирительных ко
миссий по рассмотрению трудовых конфлик
тов;

8) изучение и популяризация трудового 
законодательства на общих собраниях изби
рателей, земельных обществ, в сельбудах, 
хатах-читальнях, красных уголках и т. п., 
путем организации докладов, бесед и т. п.

46. Лрн осуществлении систематического
надзора за выполнением наннматслямн в хо
зяйствах кулацкого типа законодательства о 
труде, комиссии охраны труда обязаны ру
ководствоваться постановлением ЦЙК и ОНК 
СССР от 20 февраля Ш9 г. <0 лоряще 
применения кодекса Законов о Труде в ку
лацких хозяйствах» (С. 3. СШР 1929 г. 
X* 14, ст. 117) и следить:

1) за тем, чтобы в соответствующих 
случаях были заключены с батраками 
(батрачками) договоры;

2) за выполнением нанимателями установ
ленных норм рабочего времени;

3) за предоставлением еженедельных дней 
отдыха, особых дней отдыха и дней револю
ционных щшдлнков;

4) за соблюденном и предоставлением 
норн тарифных отпусков;

5) за віодачою установленных норм спец
одежды?

6) за состоянием жилищных условий;
7) за качеством питания;
8) за тем, чтобы не допускался труд ма

лолетних до 14 лет и за тем, чтобы не 
допускалось выполнение подростками и бере
менными женщинами тяжелых работ;

9) за освобождением от работ работниц 
во время беременности и родов (4 недели до 
и 4 педели после родов).

47. Яри ироводении указанных в п.п. 2, 
4 и 5 ст. 4о этой инструкции работ, комис
сии охраны труда обязаны составлять акт 
в 3-х экземплярах, в котором должно быть 
детально указано нарушение нанимателем 
трудового законодательства, коллективного 
либо трудового договора.

Составленные на того или иного нани
мателя акты рассматриваются на заседаниях 
комиссий, где устанавливается степень
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визначається ступінь праволомства, що його 
припустив наймач.

Пропозиції за актом (запнсаяі в протоко
лі), що ухвалила комісія, та самого акта но- 
гайно передається до сільських рад і як вони 
затвердять їх, комісії надсилають: один 
зкриміраик акту—наймачеві для виконання, 
•одна—до інспектури праці до відому й для 
притягйеягая, в належних вкладках, до від- 
пов'цальїюстя, а один залишають у своїх 
справах для контролю.

48. Порядок роботи секцій ТСІ, заснову
ваних на підставі окремої устави у воликах 
селах, установлюється в «гремій інструк
ції.
Харків, 13 квітня 1929 р.

Секретар Ікс українського Центрального 
Виконавчого Комітету М. Василенко.

ПОСТАНОВА НАРКОМВНУСПРАВ УСРР.
39. Про реченці складання плянів наявного 
розташування і проектів ллянування міст і 
селищ міського типу, не передбачені в арт. 1 
постанови РНК УССР з 14 червня 1928 р. та 
людність яних перевищує 10.000 житців.

Підстава-, постанова РНК УСРР 
з 14 червня 1928р. „Про реченці скла
дання й затвердження плянів наяв
ного розташування й проектів пля- 

, нування міст і селищ міського типу, 
додержуючи порядку, зазначеного в 
постанові РНК УСРР з 23 лютого 
1928 р. „Про надання чинности Ста
тутові Цивільного Будівництва" (36. 
Уз. УСРР 1928 р. № 2, арт. 19) та 
доручення Раднаркому УСРР з 11 квіт
ня 1929 р.

Народній Комісаріят 'Внутрішніх Оправ 
УСРР постановив:

1. Встановити, що лляни наявного розта
шування і проекти планування нижченаве- 
дсних міст та селищ міського типу повин
ні складати органи місцевого (комунально
го) господарства і подавати на затверджен
ня протягам таких реченців: 1

1) шянв наявного розташування в мі
стах і селищах міського типу: Краматорсь
кому, Гршгшй, Дебалвдові, Кам'янському, 
Алчевському, Кадієвці, Червоному Лроміпі, 
Петрівці, Чнстяківському, Буденівському, 
ІЦоглівському—иайтзніш 1-се січня 1931

і**!;

правонарушения, допущенного нанимате
лем.

Предложения по акту (записанные в про
токол), принятые комиссией, и самый акт 
немедленно передаются в сельские советы и 
по утверждении ими, комиссии отсылают: 
один экземпляр акта—паппмателю для испол
нения, один—в инспектуру труда для сведе
ния и привлечения, в соответствующих слу
чаях, к ответственности и одип оставляют 
в своих делах для контроля.

48. Порядок работы секций РКИ, учреж
даемых да основании осдаого положения в 
больших селах, устанавливается особой ин
струкцией.
Харьков, 13 апреля 1929 г.

Секретарь Всеукраинского Центральвого 
Исполнительного Комитета М. Василенко,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМВНУДЕЛ УССР.
39. О сроках составления планов суще
ствующего расположения и проектов пла
нировки городов и поселений городского ти
па, не предусмотренных в ст. 1 постановле
ния СНК УССР от 14 июня 1928 г. и насе
ление каковых превышает 10.000 жителей.

Основание: постановление СНК 
УССР от 14 июня 1928 г. „О сроках 
составления и утверждения планов 
существующего расположения и про
ектов планировки городов и поселений, 
городского типа", с соблюдением по
рядка, указанного в постановлении 
СНК УССР от 23 февраля 1928 г. 
„О введении в действие Устава Граж- 
данского Строительства“ (36. Уз. 
УСРР 1928 г. ЛЬ 2, ст. 19) и поруче
ния Совнаркома УССР от 11 апреля 
1929 г.

Народный Комиссариат Внутренних 
Дел УСОР постановил:

1. Установить, что планы существующего 
расположения и проекты планировки ниже
приведенных городов и поселений городского 
типа должны составлять органы местного 
(коммунального) хозяйства и представлять 
на утверждение на протяжении таких сро
ков:

1) планы существующего расположения 
в городах и поселениях городского типа: 
Краматорской, Гришино, Дебальцево, Ка
менском, Алчовске, Кадиовке, Красном Луче, 
Петровке, Чистяковке, Будеповке, Щеглов- 
ске—не позже 1-го января 1931 гада;
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2) проекти планування в тих самих мі
стах і <‘е.івдах—ігайшіпш 1 січня 1932 р.

3) плянн наявного розташування в 'Мі

стах її селищах міського типу: Новомосков
ськом}-, Павлограді, Миргороді, Бердянську, 
Лебедині, Охтирці, Богодухова, Вовчій, Чу
гуєві, Л'Швій—майпізніїїі 1-го січня 1934 
рову;

4) лроєкт плялувапня у зазначених у п. З 
цього артикулу містах і селищах міського 
типу та в містах Огаробільському, Білій Цер
кві, Могільові-Подільському, Ізюмі, Куп'ян- 
чі, Кам'янці—таїішзніщ 1 січня 1935 р.;

6) пляїш наявного розташування в мі
стах і селищах міського типу: Тирасполі, 
Ананьїві, Бпрзулі, Фастові, Сквнрі, Таращі, 
Бету славі, Казитшіі, Лхйарі, Жмеринці, Хмі
льнику, Ланцях, Новгороді -Сіві]*я.к«ш\ Са- 
ікхшгшсові, Радомишлі, ІІоаяй Празі, Н.-Ук- 
ішіаці, Бобрннщ, Пороясоові, Василькові, 
Кролевці, Барзні, Олександрії, Никополі, 
Хоролі, Геніїчеську, В-Токмаці, Ічігі, Возне
сене ьку, Пирятнні, Меджибожі, Лохвиці, Га
дячі, Краси оград і, Кобеляках, Зіпькові, Біло
піллі, Гайсині, Бершаді, Мор ефі, Звенігогод- 
ці, Тальному, Золотоноші, Смілі, Шполі, Сга- 
іюкостянтиної. .... Іолоиному, Заславі, Славу
ті—найт&іііш ? го січня 1936 року;

6) проекти шянгуванпя у зазначених у 
и. 5 містах і селищах міського типу скла- 
* ги в реченці, що її встаношить відповідні
округові виконавчі комітети, але найпізніш 
1-го січня 1937 року.

2. На підставі постанови Української 
Економічної Наради з 3 січня 1929 р. всі мі
гші і селищні ради повинні внести до кош
торисів місцевого бюджету потрібні суми на 
забезпечення робіт щодо складання планів 
наявного розташування та проектів ліяву- 
вання міст стосовно до реченців, 'Встановле
них в арт. 1.

3. Усі округові виконавчі комітети пові
домлення про встановлені ними реченці для 
складання проектів планування міст а ое- 
■нац міського тяну оа л. 6 арт. 1 цієї поста
нови надсилають найпізніш 15 травня 1930 
рову до Народнього Комісаріяту Внутрішніх 
Оправ УСРР.
Харків, 24 квітня 1029 р.

Заст. Народнього Комісара Внутрішніх 
Справ УСРР Слинько.

2) проекти планировки в тех же городах 
и поселениях—не нозже 1-то января 1932 г;

3) плайи существующего расположения в 
городах и поселениях городского типа: Но
вомосковске, Павлограде, Миргороде, Бердян
ске, Лебедине, Ахтырке, Богодухове, Волчзп- 
ске, Чугуєве, Лозовой—пе позже 1-го янва
ря 1934 года;

4) проект планировки в указанных, в п. 3 
этой статьи городах и поселениях городского 
типа и в городах Старобельеке, Белой Церк
ви, Могнлев-Подольском, Изюме, Купяпске, 
Камеице—не позже 1-го января 1935 года;

5) планы существующего расположения в 
городах и поселениях городского типа: Тя-' 
располе, Ананьеве, Бирзуле, Фастове, Скви- 
ре, Тараще, Вотумам, Казатипе, Любаре, 
Жмеринке, Хмельнике, Лійцах, Новгород-Со- 
верске, Синельникове, Радомысде, Новой 
Праге, Ц.-Украшіке, Бобринцо, Переяславе. 
Василькове, Кролевце, Борзие, Александрин, 
Никополе, Хороле, Геїпіческе, Б. Токмакс, 
Ичне, Вознесенске, Ппрятинс, Меджибоже. 
Лох вице, Гадяче, Враснограде, Кобеляка х, 
Зинькове, Белополье, Гайсине, Бершаїс, 
Мерефе, Звевпггородке, Тальпом, Золотой» • 
ше, Смеле, Шполе, Огароконстаитаион", 
Полонном, Заславе, Славуто—пе позже 1-го 
япваря 1936 года;

6) проекты планировки в указанных з 
п. 5 городах и поселениях городского тина 
составить в сроки, устанавливаемые окруж
ными исполнительными комитетами, по не 
позже 1-го япваря 1937 года,

2. На основании постановления Украин
ского Економического Совещания от 3-ю 
января 1929 г. все городские я поселко
вые советы должны внести в сметы местно
го бюджета необходимые суммы для обеспе
чения работ по составлению планов сущест
вующего расположения и проектов плани
ровки городов применительно к установлен
ным в ст. 1 срокам.

3. Все окружные исполнительные коми
теты извещения об установленных ими сро
ках для составления проектов планировки
городов и поселений городского тала, соглас
но я. 6 ст. 1 этого постановления, направ
ляют пе позже 15 мая 1930 г. в Народный 
Комиссариат Внутренних Дел УССР.
Харьков, 24 апреля 1929 г.

Зам. Народного Комиссара Внутренних 
Дел УССР Слинько.

Видания Народнього Комісаріяту Юстиції Издание Народного Комиссариата Юстиции

Уирголовліт М 213. Держтрест „Харполіграф". Друга друкарня їм. В. Блакитного. Зам 44б9у9000
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Пролетарі всіх країв, еднайтесяі

ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОБІТНИЧО - СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ
' О Ф І Ц І Й Н Е  В И Д А Н Н Я

НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ
ВІДДІЛ ДРУГИЙ І 1 л и п н я 1929 р.

З М І С Т С ОД Е Р Ж АН ИЕ

Постанова Секретаріату Всеукраїн
ського Центрального Виконавчого Ко

мітету
(ІЗ квітня 1929 р)

40- Інструкція про порядок роботи секцій і депу
татских груп міських, селищних т а  міських 
районових рад робітничих, селянських і чер- 
воноармійських депутатів

Постанова Центральної Санітарно- 
Технічної Ради УСРР

Постановление Секретариата Всеук- 
раинского Центрального Исполнитель

ного Комитета
(13 апреля 1929 г.)

40. Инструкция о порядке работы секций и де
путатских групп городских,. *• целковых и 
городских районных советов чбочих, кре
стьянских и красноармейских'"депутатов.

Постановление Центрального Сани
тарно-Технического Совета УССР.

41. Санітарні норми пля садиб та будинків 
трудової школи з 7-мирічним курсом нав
чання.

42. Санітарні норми для садиб та будинків 
трудової школи 1-го кон ентру.

ПОСТАНОВА
СЕКРЕТАРІЯТУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕН
ТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ.

41. Санитарные нормы для усадеб и зданий 
трудовой школы с 7 милстним курсом обу
чения.

, 42: Санитарные нормы для усадеб и зданий 
трудовой школы 1-го концентра.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СЕКРЕТАРИАТА ВСЕУКРАИНСКОГО ЦЕНТ
РАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА.

40. Інструкція про порядок роботи секцій і 
депутатських груп міських, селищних та 
міських районових рад робітничих, селянсь

ких і червоноармійських депутатів.
Видано на удосконалення роботи сек

цій міських, селищних та міських рай
онових оад та на розвиток : розділу V 
Положення про міські ради, розділу V 
Положення про селищні ради з 12 
жовтня 1927 року (36. Уз. УСРР 
1927 р., № 49, арт. 213 і М 51-52, 
арт. 214), розділу V Устави про 
міські районові ради з 12 січня 1929 р. - 
(36. Зак. УСРР 1929 р. № 6. арт. 45) 
та постанови ВУЦВК і РНК УСРР 
з 11 липня 1928 року ,Про зміну

40. Инструкция о порядке работы секций и 
депутатских групп городских, поселковых и 
городских районных советов рабочих, кре
стьянских и красноармейских депутатов.

Издано с целью уточнения работы 
секций городских, поселковых и город
ских районных советов и в развитие: 
главы V Положения о городских со
ветах, главы V Положения о посел
ковых советах от 12 октября 1927 
года (С. У. УССР 1927 сг., №>49, ст. 
213 и '№ 51 -52, ст. 214), главы V По
ложения о городскихл&шшЦАЛ&яс-- 
тах от 12 января •«
1929 г. № 6, сшрЩ
«к* вуцик-а «гдон ійТйши Мі
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арт. З і уваги до нього, арт. арт. 7 
І 47 „Положення про міські ради ро
бітничих, селянських і червоноармій- 
ських депутатів* та про доповнення 
арт. 47 „ Положення про селищні ра
ди робітничих, селянських і червоно- 
армійських депутатів“ (36. Уз. УСРР 
1926 р. № 17, арт. 161).

РОЗДІЛ І.
Яи організувати секції міських, селищних та 

міських районових рад.
1. Секції міських селищних та міських 

районових рад утворюється, щоб втштп 
всіх членів і кандидатів міських, селищних 
та міських районових рад і широкі кола 
виборців до участи в загально-державному 
і місцевому управлінні та радянському бу
дівництві. Щоб здійснити це, секції вжи
вають широких організаційних заходів, 
щоб розвинути самодіяльність трудящих 
мас, ознайомити їх із завданнями, що 
стоять перед Радянською владою, і притяг
ти до колективного проробітку справ, які 
належать до компетенції міської, селищної 
або міської районової ради, а також про
вадять масову громадську контролю над 
діяльністю устапов, підприємств і органі
зацій, що є на території (міста або селища, 
та здійснюють масову громадську критику 
хиб у діяльності вищезазначених установ, 
ігідпрпбмотв і організацій.

2. При міських радах, а також при се
лищних радах фабрично-заводського і руд
ничного типу належить обов’язково утво
рювати такі головні секції:

а) комунального господарства;
б) фінансово-бюджетову;
и) народньої освіти;
г) охорони здоров’я;
д) торговельно-кооперативну;
е) робітничо-селянської інспекції.
3. При селищних радах не фабрично- 

заводського і рудничного типу належить 
обов’язково утворювати такі головні сек
ції:

а) комунального господарства;
ЬУ фінансово-бюджетову;
в) культурно-соціяльну;
г) робітничо-селявської інспекції.

июля 1926 года яОб изменении ст. • 
и примечания к ней, ст. ст. 7 и 4Ї&
„Положения о городских советах ра
бочих, крестьянских и красноармей
ских депутатов“ и о дополнении 
ст. 47 у,Положения о поселковых со
ветах рабочих, крестьянских и крас
ноармейских депутатов• (С. У. УССР 
1928 г. № 17, ст. 161).

ГЛАВА I.
Порядок организации секций городсиих. посел

ковых и городсиих районных советов.
1. Секции городских, поселковых и город

ских районных советов организуются в це
лях вовлечения всех членов 01 кавдщатов 
городских, поселковых н ічіродских район
ных советов и широких масс избирателей 
для участия в общегоеударстэеятом и мест
ном управлений и советском строительстве. 
Для осуществления указанных целой, секции 
применяют широкие организационные меро
приятия, чтобы развить самодеятельность 
трудящихся масс, ознакомить их с задача
ми, стоящими перед Советской властью, и 
привлечь к коллективной проработке вопро
сов, относящихся к компетенции городского, 
поселкового лли городского районного сове
та, а также осуществляют массовый обще
ственный контроль над деятельностью уч
реждений, предприятий зі организаций, рас
положенных па территории города шля по
селка, л проводят массовую общественную 
критику недостатков в деятельности выше
указанных учреждений, предприятий п орга
низаций.

2. При городских советах, а также при 
поселковых советах фабричпо-заводскссо и 
рудничного тша обязательно учреждаются 
следующие главные секции:

а) коммунального хозяйства;
б) финансово-бюджетная;
в) народного проовещенил;
г) охраны здоровья;
д) торгово-кооперативная: і
е) рабоче-крестьянской инспекции.
3. При поселковых советах не фабрично- 

заводского и рудшгчного типа обязательно 
учреждаются следующие главные секции:

а) коммунального хозяйства;
б) фвяансовобюджетпая;
в) культурно-социальная;
г) рабоче-крестьянской инспекции.
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У в а г а  1. Крім секцій, що їх зазна
чено в арт. арт. 2 і 3 цієї інструкції, 
при міських і селищних радах, що на 
їхній теріторії є земельні громади, утво
рюється також секції сільського госпо
дарства.

У в а г а  2. Секції робітничо-селянсь
кої інспекції при міських і селищних 
радах працюють па підставі спеціяльно! 
Устави з 23 січня 1929 р. (Зо. Зак.

* УСРР 1929 р. Лг 6, арт. 47).

4. При міській районовнх радах нале
жить обов’язково утворювати такі головні 
секції:

а) комунального господарства;'
б) фінансово-бюджетову;
в) культурео-соціяльпу.
5. Утворювати інші секції крім тих, що 

за чинним законодавством' обов’язкові, мож
на, за постановою пленуму відповідної ра
ди тільки за виняткових випадків, коли ро
боту в тій чн іншій галузі управління або 
господарства не можуть охопити секції, 
що е обов’язкові (наприклад, промислові 
секції по великих промислових центрах, 
портові—по великих портових містах та 
інші).

У в а г а .  При міських райопових ра
дах інші секції, крім тих. що їх зазначе
но в арт. 4 цієї інструкції, утворюється 
з затвердження президії міської ради.

(і. Організація секцій провадиться про
тягом двох тижнів після першого пленуму 
відповідної ради, за постановою пленуму 
міських, селищних та міських районовпх 
рад. Постановою Пленуму вп зламується 
число і щзву секцій. Розподіл членів місь
ких. селищних та міських райопових рад 
поміж секціями провадиться через добро
вільний запис порядком і в речеиець, уста* 
новлевий від президії міських, селищинх 
та міських райопових рад.

7. За скіичеппям реченця, встановленого ‘ 
па запне членів міських, селищних та місь
ких районовпх рад для роботи в секціях, 
уповноважені міських, седищшп та 'Місь
ких райопових рад, з доручення і на під
ставі ялину, затвердженого від президій від-

П р и м е ч а < н і и е  1. Кроме секций, 
указанных в ст. ст. 2 и 3 настоящей 
Инструкции, при городских и поселковых 
советах, на территории которых сущест
вуют земельные общества, учреждаются 
также секции сельского хозяйства.

( П р и м е ч а н и е  2. Секции рабоче- 
ікростьяноїМ инспекции при городских 
и поселковых советах (проводят работу на 
основании особого Положения от 23 ян
таря 1929 г. (С. У. У€СР 1929 г. .V* 6 
ст. 47).
4. При городских районных советах обя

зательно учреждаются следующие глав
ные секции: 1

а) коммунального хозяйства;
б) финансово-бюджетная;
<в) культурно-социальная.
о. Организация алых секций, за нсклю-- 

ченпем тех, которые являются сюязатель- 
ными по действующему законодательству, 
проводится па основании постановления 
пленума соответствующего совета только 
в исключительных случаях, когда работа в 
той или иной области управления или хо
зяйства пе может быть охвачена секциями, 
являющимися обязательными (например, 
промышленные секции в больших промыш
ленных центрах, портовые—в больших пор
товых городах п т. д.).

II р и м е ч а  н и е. При городских рай
онных советах организация других сек
ций, кроме указанных в ст. 4 настоящей 
инструкции, проводится с утверждения 
президиума городского совета.
С. Организация секций проводится в те

чение двух недель поело первого пленума 
соответствующего совета, на основании по
становления пленума городских, поселковых 
и городских районных советов. Носталовле- 
ниом пленума устанавливается число и наи
менование секций. Распределение членов 
городских, поселковых и городских район
ных советов между секциями проводится пу
тем добровольной записи (В порядке И (В срок, 
установленный президиумами городских, 
поселковых и городских районных советов.

7. По истечении срока, назначенного для 
записи членов городских, поселковых и го
родских районных советов для работы в 
секциях, уполномоченные городских, посел
ковых к городских районных советов по по
ручению я на основании плана, утвержден-
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повідних рад, скликають організаційні збо
ри відповідних секцій міських, селищних та 
міських райоиових рад.

8. На організаційних зборах секцій 
уповноважені міських, селищних та місь
ких райоиових рад ознайомлюють членів 
секцій з завданнями, покладеними на сек
ції, а також з правами й обов’язками чле
нів секпій. Потім обирають бюро секцій в 
складі, встановленому від президії міських, 
селищних та міських райоиових рад, але 
найбільш 5 осіб до кожного бюра.

9. У селищних радах, що складаються 
найбільш з 50 членів, бюра секцій не оби
рають, а функції їх виконують голови й 
секретарі секцій.

10. За постановою пленумів відповідних 
секцій, до складу секцій, крім членів (ради 
і кандидатів, вводиться в числі, що його 
визначає президія ради, з правом дорадчого 
голосу, делегатів фабрично-заводських і 
місцевих комітетів, делегатських зборів ро
бітниць, організацій молоді, а також пред
ставників Робітничо-Селянської Червоної 
Армії і Фльоти та інших організацій. На 
шдставі (постанови пленуму секції, зат
вердженої від президії відповідної ради, кож
ного виборця можна включити до складу 
секції з правом ухвального голосу на пра
вах члена секції.

11. Члени секцій міських, селищних та 
міських райоиових рад на засіданнях сек
цій, що до їхнього складу вони не входять, 
мають право дорадчого голосу, крім тих ви
падків, коли скликається об’єднані засідан
ня окремих секцій,—тоді члени цнх секцій 
па об’єднаних засіданнях мають право 
ухвального голосу.

12. По великих промислових містах
округових центрів голів иайважнішнх за 
місцевими умовами секцій ради, за поста
новою президії міських ірад, можна вводити 
до складу постійних робітників міської ра
ди з призначенням їм утримання за місь
ким бюджетом. ,

13. Секції свого технічного апарату не- 
мають і користуються з технічного апара-

ного президиумами соответствующих сове
тов, созывают организационные собрали и 
соответствующих секций, городских, посел
ковых в городских районных советов.

8. На организационных собраниях сек
ций уполномоченные городских, поселковых 
и городских районных советов ознакомляют 
членов секций с задачами, возложенными 
на секции, а также о 'правами и обязанно
стями членов секций. После чего произво
дятся выборы бюро секций в составе, уста
новленном президиумами городских, посел
ковых и городских районных советов, одна
ко, ио болео 5 человек їв каждое бюро.

9. П поселковых советах, состоящих .не 
более как из 50 членов, бюро секций не из
бирается. а их функции выполняют пред
седатели и секретари секций.

10. На основании постановления плену
мов соответствующих секций, в состав сек
ций, кроме членов совета и кандидатов, 
включаются в количестве, определяемом 
президиумом совета, с правом совещатель
ного голоса, делегаты фабрично-заводских и 
местных комитетов, делегатских собраний 
работниц, организаций молодежи, а также 
представители Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии и Флота и других организаций. 
На основами постановления пленума сек
ции, утвержденного президиумом соответ
ствующего совета, любого 'избирателя можно 
включить ® состав секции с правом (решаю
щего голоса па правах члена секции.

11. Члены секций, городских, поселко
вых л городских районных советов на засе
даниях секций, в состав которых они не 
входят, пользуются правом совещательного 
голоса, за исключением тех случаев, когда 
созываются об’однншные заседания отдель
ных секций,—тогда члены этих секций на 
соединенных заседаниях пользуются пра
вом решающего голоса.

12. В больших промышленных городах 
окружных центров председатели важнейших 
по ‘местным условиям секций совета, по по
становлению лрезвдпума городских советов, 
могут быть включены в состав постоянных 
работников городского совета с назначенном 
им содержания шз городского бюджета.

13. Секции своего технического аппарата 
не имеют, а пользуются техническим аппа-
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ту міських, селищних та міських районовнх
рад, чийого слід.

У в а г а .  В найважніших за місцеви
ми умовами секціях міських рад вели
ких промислових округовпх центрів, за 
постановою президії міських рад, можна 
заводити окремі штатні посадп секрета
рів секцій.

/
14. Члени секцій виконують свої обов’язки 

в секціях, обслідннх комісіях або, як прикріп- 
лопі—бесплатно. Коли виконання депутат- 
ських обов'язків збігається з робочим часом 
і члена секції відривають від роботи на 
підприємстві, установі або організації най
більш на один робочий день, то зазначений 
член секції одержує платню на підприєм
стві, в установі або організації, де він пра
цює, а якщо члена секції відривають від 
роботи на підприємстві, в установі або органі
зації більш, як на одип робочий день, то 
такий член секції одержує платню за цей 
час із коштів міської, селищної або міської 
райоооаої ради, чиїх слід. ч

15. Реорганізація, а саме—об'єднання 
або розформування секцій провадиться за 
постановою пленуму міських, селищних та 
міських районовпх рад. Члени тих секцій, 
що. їх за постаповою пленуму відповідної 
ради розформовується, входять з їх бажан
ня до складу інших секцій.

У в а г  а. Постанови пленуму міської 
районової радп про реорганізацію секцій 
затверджує президія міської ради.

РОЗДІЛ П.
Порядок роботи секцій міських і селищних 

рад.
А. Р о б о т а  п л е н у м у  с е к ц і й .
16. Секції міських і селищних рад пра

цюють за планом, що його складається від
повідно до загального пляну робота міських 
і селищних рад, наказу виборців, плинів 
відповідних' відділів, інспектур окру
гові!.! виконавчих комітетів або відділків та 
інспекторів районовнх виконавчих коміте
тів, матеріялів секцій та окремих препози
цій членів секцій; цього паяна затверджує 
пленум міських і селищних рад, кому слід.

іратом городских, поселковых и городских
районных советов, по принадлежности.

• П р и м е ч а н и е .  В важнейших по ме
стным условиям секциях городских сове
тов больших промышленных окружных 
центров, по постановлению президиума 
городских советов, могут быть установ
лены отдельные штатные должности 
секретарей секций.
14. Члены секций выполняют* свои обя

занности в секциях, обследовательских ко
миссиях и, как прикрепленные—бесплатно. 
В тех случаях, когда исполнение депутатских 
обязанностей совпадает с'рабочим временем и 
члена секции отрывают от работы на пред
приятии, учреждении или организации не 
более, как на одни рабочий день, то ука
занный член секции получает вознагражде
ние на предприятии, в учреждении пли орга
низации, где он работает, а если члена сек
ции отрывают от работы па предприятии, 
в учреждении или организации более, чем оа 
один рабочий день, то такой член секции 
получает вознаграждение за это время из 
средств городского, поселкового или город
ского ,районного совета, по принадлежности.

15. Реорганизация, а именно—об’единепие 
пли расформирование секции проводится по 
постановлению пленума городских, посел
ковых я городских районных советов, при 
чем члены секций, расформировываемых по 
постановлению пленума соответствующего 
совета, входят по их желанию в состав дру
гих секций.

П р и м е ч а н и е .  Постановления пле
нума городского районного совета о реор
ганизации секций подложат утверждению 
президиума городского совета.

ШВА П.
Порядок работы секций городских и поселковых 

соеетое.
А. Р а б о т а  п л е л  у м  а  с е к ц и й .
16. Сотацни городских и поселковых сове

та работают па основании плана, состав
ленного в соответствии с общим планом ра
бот городских и поселковых советов, наказа 
избирателей, планов соответствующих от
делов, шепектур окружных исполнительных 
комитетов плп отделений и инспекторов 
районных пополнительных комитетов, мате
риалов секций и отдельных предложений 
членов секций, я утверждаемого пленумом 
городских я поселковых советов, по пршнад- 
лвжаосля.
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17. Обсяг відання окремих секцій місь
ких і селищних рад, залежно від числа 
секцій та інших місцевих умов, визначає 
пленум відповідної ради стосовпо до ком
петенції міських і селищних рад.

18. Засідання пленуму секцій треба 
скликати найменні раз на два тижні, як 
правило, в неробочий час, і про час, місце 
та порядок донний засідань секцій—зазда
легідь повідомляти всіх членів секцій ого- 
лопгошіям в щросі, окремими повістками то
що. Скликати засідання секцій в робочий 
час можна тільки за виняткових -випадків.

19. Засідання пленуму секцій вважаєть
ся за відбулі, якщо па них є найменш поло
вина числа членів секції.

20. До відання пленуму секцій міських 
і селищних рад належить:

1) наперед знайомитися і розглядати 
плян роботи міських і селищних рад;

2) брати участь в розробіткові і по
передньому розгляді плянів міських кому
нальних відділів, відділів і інспектур окру- 
гових виконавчих комітетів, впдділків і 
інспекторів районовех виконавчих коміте
тів в частині про міську або селищну ро
боту та давати висновки яа них президії 
міської або селищної ради, кому слід;

3) наперед знайомитися і розглядати 
всі найважпіші справи, звіти і проекти, 
що їх подають на затвердження або роз
гляд президії і пленуму міських і селищ
них рад відповідні відділи і інспектури, 
відділки і іиспектори, а також інші уста
нови, тгдариемотва й організації або пода
вай з шціяшпя бюр та окремих членів 
секцій;

4) настаповлюватн членів секцій для
обслідів; ’ \

5) прикріпляти членів секцій до устапов, 
підприємств і організацій для постійного 
вивчання діяльностн цих організацій та ке
рувати роботою прикріплених;

6) організовувати масові і групові екс
курсії для ознайомлення з пам’ятками ста
ровини, революції, виробництва й мистец
тва;

17. Круг ведения отдельных секций 
родошк я поселковых советов, в зависимо
сти от числа секций и других местных ус
ловий. устанавливает пленум соответствую
щего совета в соответствии с компетен
цией городских и поселковых советов.

18. Заседания пленума секций созыва
ются не менее одного фаза в дво недели, как 
правило, в нерабочее время, при чем о вре
мени, месте л порядке дня заседаний сек
ций следует заблаговременно уведомлять 
всех членов секций путом об'явлення в прес
се. посылкой отдельных повесток ИТ. д. 
Созывать заседания секций в рабочее время 
можно только в исключительных (случаях.

19. Заседания пленума секций считают
ся состоявшимися при наличии не менее по
ловины числа членов секций.

20. К ведению пленума секций город
ских и поселковых советов относится:

1) предварительное ознакомление и рас
смотрение плана работы городских н посел
ковых советов; ,

2) участие в разработке к предваритель
ном рассмотрении Планов городских комму
нальных отделов, отделов и инспектур ок
ружных огсполиигбльпых комитетов, отде
лений и лиспектороз районных исполнитель
ных комитетов в части городской или посел
ковой работы и дача заключений по огам 
президиуму городского или поселкового сове
та, по принадлежности;

3) предварительное ознакомление л рас
смотрение всех важнейших вопросов, отче
тов я проектов, подаваемых иа утверждение 
или рассмотрение президиума и пленума го
родских и поселковых советов соответствую
щими отделами и инспектурами, отделения
ми и инспекторами, а также прочими учре
ждениями, предприятиями и организациями 
или по инициативе бюро л отдельных членов 
секций;

4) (назначение членов секций для. обсле
дований;

5) прикрепление членов секций к учре
ждениям, предприятиям и организациям для 
постоянного изучения деятельности послед
них я 'руководство работой прикрепленных;

6) организация массовых л групповых эк
скурсий для ознакомления с памятниками 
старины, революции, производства и искус
ства;
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?) виявляти найактивніших членів сек
цій і представників професійних і громад
ських організацій, що беруть участь у ро
боті секції, та висовувати їх на відповідаль
ну адміністративно-господарську роботу, 
наглядати та допомагати їхній роботі в 
установах і підприємствах;

8) порушувати справи перед президіями 
міських і селищних рад про здійснення за
ходів дисциплінарного впливу на членів 
секцій, що неакуратно відвідують засідан
ня секцій;

9) наперед роз/лядати і порушувати 
справи через президії міських і селищних 
рад перед зборами виборців про відкликан
ня депутатів—членів секцій за 'випадків, 
установлених у законі;

10) утворювати постійні комісії для ро
боти в окремих найважнішпх галузях упра- 
вліппя і господарства і тимчасові комісії 
для лроробітюу окремих ішггань;

11) затверджувати протоколи засідань 
бюр секцій.

У в а г а. У перебігові часу між засідан
нями пленумів секцій права, що їх пе
редбачено в п. н. 4, 5, 6 і 10 арт. 20, 
здійснюють бюра секцій.

21. Для керівництва роботою членів сек
цій. що їх прикріплено або висунуто на 
відповідальну роботу до установ, підпри
ємств і організацій, секції періодично скли
кають наради цих членів і вислухують 
звіти про їхню роботу в установах, під
приємствах і організаціях, до яких їх при
кріплено, або де вони обіймають відпо
відальні адміністративно-господарські по
езди.

22. Діяльність прикріплених членів сек
ції, коли треба, перевіряють на місці при
кріплення. з доручення секції, члени цієї 
секції.

23. Для керівництва роботою втягнених 
до участи в роботі секцій представників 
професійних організацій, делегатських збо
рів робітниць, Робітеичо-Селяпської Черво
ної Армії й Фльотп, організації молоді та 
інших громадських організацій, секції ви
слухують неріоднчпі звіти про їхню роботу 
безпосередньо иа секціях, комісіях, депу-

7) выявление активнейших членов сек
ций и представителей профессиональных и 
общественных организаций, .принимающих 
участие в работе секций, и выдвижение их 
на ответственную административно-хозяй
ственную работу, наблюдение н оказание по
мощи их работе в учреждениях и предприя
тиях ;

8) івозбужденио вопросов веред президиу
мами городских и поселковых советов о при
менении мер дисциплинарного воздействия 
в отношении членов секций, неаккуратно 
посещающих заседания секций;

9) предварительное рассмотіюшіе и воз
буждение вопросов через президиумы город
ских л поселковых советов пород собрания
ми 'избирателей об отзыве депутатов—чле
нов секций в случаях, установленных зако
ном;

10) образование постоянных 'Комиссий 
для работы в отдельных важнейших обла
стях управления и хозяйства и временных 
комиссий для проработки отдельных вопро
сов;

11) утверждение протоколов заседаний 
бю]н> секций. ,

П р и м е ч а н и е .  В промежутку вре
мени между заседаниями пленумов сек
ций права, предусмотренные в н. п. 4,
5, 6 и 10 ст. 20, осуществляют
бюро секций.
21. Для руководства работой членов сек

ций, прикрепленных или выдвинутых на от
ветственную работу' в учреждениях, пред
приятиях и орган изаагиях, секции периоди
чески созывают совещания этих членов и 
заслушивают отчеты об их работе в учреж
дениях, предприятиях и организациях, к 
которым они прикреплены, или где они за
нимают ответсгвешше административно - 
хозяйственные должности.

22. Деятельность прикрепленных членов 
секций, в случае необходимости, проверяют 
на месте прикрепления, по поручению сек
ции, члены последней.

23. Для руководства работой привлечен
ных к участию в работе секций представи
телей профессиональных организаций, деле
гатских собраний работниц, Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии л Флота, органи
заций • молодежи и прочих общественных, 
организаций, секции заслушивают периоди
ческие отчеты об их (непосредственной рабо-

С19



Арт. 4о № ю Ст. 40

датських групах та скликають паради для 
інструктування їх.

24. Для приймання заяв і ирохаиь від 
трудящих пайважніші за місцевими умова
ми секції по великих містах встановлюють 
чергування ч.іепів секцій в неробочий час 
в приміщенні секції.

25. Щоб ознайомити трудящих із робо
тою секцій, секції обирають із свого скла
ду поодиноких члепів-кореспопдснтів для 
висвітлення роботи секцій в стінних, місце
вих газетах та інших часописах.

26. Керівництво поточною щоденною ро
ботою секцій покладається на бюра секцій, 
обирані порядком, передбаченим в арт. 8 
цієї інструкції, а коли бюр нема,—на голів 
і секретарів секцій.

У в а г а .  До складу бюр тих секцій, 
що поділяються на комісії, обов’язково 
входять голови зазначених комісій.

Б. Р о б о т а  б ю р  с е к ц і й .
27. До відапня бюр секцій міських і се- 

лищних рад належить:
1) складати проекти пляпів робіт секцій 

і звіти про їхню (роботу і подавати їх на 
затвердження пленума секцій:

2) розробляти й иідготовлювати різні 
справи до розгляду па засіданнях секцій;

3) скликати пленарні засідання секцій 
та виконувати постанови пленуму секцій;

4) брати участь па засіданнях президії 
міських і селищпих рад;

5) брати участь на нарадах та окремих 
комісіях при відповідних відділах і інспек
турах округових виконавчих комітетів, 
міських комунальних відділах або при від
ділках та інспекторах ірайоноких (викшав- 
•чих комітетів через відрядження членів сек
цій на зазначені паради й комісії;'і

6) розглядати справи, що не потребують 
проробітку й затвердження пленуму секцій, 
які надходять від президії міських і селищ
них рад або виникають в роботі самих сек
цій;

7) розподіляти завдання поміж' членами 
секцій і стежити за їх виконанням;

те їв секциях, комиссиях, депутатских груп
пах п созывают дія их инздюиринипя 
совещания.

24. Для приема заявлений и прошений 
от трудящихся важшойшно по местным ус
ловиям секции в крупных городах устанав
ливают дежурства членов секций в нерабо
чее время в помещении секции.

25. Для ознакомления трудящихся с ра
ботой секций, последние избирают из своего 
состава отдельных членов - корреспонден
тов для освещения работы секций ® стен
ных, местных л прочих газетах.

26. Руководство текущей ежедневной ра
ботой секций возлагается па бюро секций, 
■нлащраомыв в порядке, предусмотренном в 
ст. в настоящей инструкции, а в случае от
сутствия бюро—на председателей и секре
тарей секций.

П р и м е ч а н и е .  В состав бюро тех
секций, какие делятся на комиссии, обя
зательно входят председатели указанных
комиссий.

Б. Р а б о т а  б ю р о  с е к ц и й .
27. К ведению бюро секций городских и 

поселковых советов относится:
1) составление проектов планов работы 

секций, отчетов об их работе и представле
ние их на утверждение пленума секций;

2) разработка и подготовка различных 
(вопросов к рассмотрению на заседаниях 
секций;

3) созыв пленарных заседаний секций и 
исполнение постановлений пленума сек
ций;

4) участив в заседаниях ігрезндігума го
родских л поселковых советов;

5) участие в совещаниях и отдельных 
комиссиях при соответствующих отделах я 
инспектурах окружных лшшцггольных ко
митетов, городских коммунальных отделах 
или три отделениях я инспекторах район
ных нсякшительпых комитетов через ко
мандирование членов секций па указанные 
совещания п комиссии;

6) рассмотрение вопросов, не требующих 
проработки и утверждения пленума секций, 
поступающих из президиума- городских и 
поселковых советов или возникающих в ра
боте самих секций;

7) распределение заданий между членами 
секций и наблюдение за сих исполнением;
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8) обдічуваті виконання робіт, доручених 
«иенам секцій і наглядати, як відвідують 
вони засідання секцій;

9) розглядати і в окремих випадках за
тверджувати постанови та пропозиції ко
місій, що їх утворили секції.

28. Бюра секцій провадять свою роботу 
відповідно до пляну робіт секцій і календа
ря засідань, що його затверджує секція.

29. Бюра секцій складають звіт про свою 
роботу пленумові відповідних секцій.

30. Бюра секцій треба скликати на за
сідання за калещаригам плинах найменш раз 
на тиждень.

31. Бюра секцій міських і селищних 
уед, де утворено депутатські груші, ® по
трібних випадках надсилають матеріали, 
справи та окремі заяви депутатським 
грузам іга обговорення або одержання погріб
ші х довідок.

32. В перебігові часу між засіданнями 
бюр секцій голови бюр мають право вжи
вати потрібних заходів у справах, що нале
жать до компетенції бюр секцій, повідомля
ючи про це бюрові на найближчому його за
сіданні.

33. В секціях селищних рад, де за арт. 
9 цієї інструкції бюр секцій не обираєть
ся, їхні функції, передбачені в арт. 27 цієї 
інструкції, виконують голови й секретарі 
секцій.

34. * На секретарів секцій міських і се- 
лищпнх рад покладається:

1) підготовляти матеріялн до засідань 
пленумів і бюр секцій;

2) вести протоколи засідань та брати на 
обліг» роботу пленумів і бюр секцій;

3) виконувати іншу технічну роботу 
секцій.

8) учет исполнения работ, порученных 
членами секций, и шблзднпе за посеще
нном ими заседаний секций;

9) рассмотрение а <в отдельных случаях 
утверждение постановлеігиїй и предложений 
комиссий, образованных секциями.

28. (Бюро секций проводят работу соглас
но плану работ секций и календаря заседа
ний, утверждаемого секцией.

29. Бюро секций отчитывается в своей 
работе перед пленумом соответствующих 
секций.

30. Бюро секций созываются па засе
дания согласно календарному плану не ме- 
<ноо одного раза в неделю.

31. Бюро секций городских и поселковых 
советов, ще организовали депутатские 
группы, в необходимых случаях направляют 
материалы, дела и отдельные заявления 

депутатским группам на обсуждение или 
для получения необходимых справок.

32. В промежутке времени между засе
даниями бюро секций председатели бюро 
имеют право 'Принимать необходимые меры 
по вопросам, относящимся к компетенции 
бюро секций, сообщая об этом бюро -на бли
жайшем заседании последнего.

33. В секциях поселковых советов, где 
согласно ст. 9 настоящей инструкции бюро 
секций не избираются, их функции, преду
смотренные в ст. 27 настоящей инструк
ции, выполняют председатели и секретари 
секций.

34-. Ла секретарей секций городских и по
селковых советов (возлагается:

1) подготовка материалов к заседаниям 
пленумов и бюро секций;

2) ведепие протоколов заседаний и учет 
работы пленумов и бюро секций:

3) исиолпенче прочей технической рабо
ты секций.

В. Р о б о т а  к о м і с і й .
35. Постійні комісії провадять роботу 

порядком, встановленим для секцій, па під
ставі планів, що їх затверджують відповід
ні секції, і періодично складають звіт їм 
про свою роботу.

36. Для керівництва й проведення що
денної роботи постійні комісії обирають 
голову та секретаря.

37. Розпуск постійних комісій прові- 
дитьгя за постановою президії міських і 
селищних рад.

В. Р а б о т а  к о м и с с и й .
35. Постоянные комиссии проводят рабо

ту їв порядке, установленном для секций, на 
основании планов, утверждаемых соответ
ствующими секциями, и периодически отчи
тываются перед ними о своей работе.

36. Для руководства я проведения ежед
невной работы постоянные комиссии изби
рают председателя и секретаря.

37. Роспуск постоянных (комиссий прово
дится по постановлению президиума город- 
С2ИЕХ я поселковых совет» ю.
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Г. П о р я д о к  п р о в а д ж е н н я  
о 6 с л і д і р.

38. Обсліди, як загальне правило, про
вадиться за планами, що їх складають від
повідні секції, погодивши з плином обслі- 
дів секцій ообітничо-селянської інспекції, 
а в округовпх центрах—також за планом 
обслідів округового відділу робітничо-селян
ської інспекції, і затверджують президії 
міських і селищних рад, кому слід.

39. Обсліди, іщо їх ию передбачено .в пля- 
пах відповідних секцій, провадиться за 
пропозиціями або дозволами президії місь
ких і селищних рад, кому слід.

40. Обсліди провадять комісії і групи. 
Комісії і групи для обсліду призначаються 
відповідними секціями або постійними ко
місіями.

41. До складу обслідних комісій і груп 
входять члеин депутатських груп, а також 
поодинокі члени міських і селищних рад, 
що працюють в обслідуваних установах, 
підприємствах і організаціях.

42. Керівництво роботою обслідних комі
сій і груп бюро секції покладає на одного 
з членів комісії або групи. Коли треба, ке
рівництво роботою обслідпої комісії або 
групп можпа покласти на члена бюра від
повідної секції.

43. Обслід треба виконувати за програ
мою, що ЇЇ затверджує пленум або бюро 
секції, протягом установленого від них 
часу, розподіляючи роботу поміж членами 
обслідпої комісії або групи відповідно до 
окремих галузей роботи обслідуваних уста
нов, підприємств і організацій.

44. Щоб ознайомити членів комісій або 
груп, що їх призначено для обсліду уста
нов, підприємств і організацій, з метою та 
завданням обсліду, а також головними мо
ментами роботи установ, підприємств і 
організацій, що їх треба обслідувати, керів
ники цих комісій або груп перед тим, як 
розпочати обслід, скллкають спеціальні на
ради членів комісії або групи для обгово
рення порядку обсліду та інших організа
ційних питань. На ці наради, крім членів

Г .  П о р я д о к  п р о в е д е н и я  
о б с .і е д о в ;і и и й.

38. Обследования по общему правилу 
проводятся согласно плаиам, составляемым 
соответствующими секциями п согласован
ным г планом обследований секций рабоче- 
креотьянекой инспекции, а в окружных 
центрах — также с планом обследований 
окружного отдела рабоче-крестьянской ин
спекции и утверждаемым президиумами 
горстях и поселковых советов, по принад
лежности.

39. Обследования, не предусмотренные 
иланами соответствующих секций, прово
дятся <на основании положений или разре
шений президиумов городских н потховых 
советов, но принадлежности.

40. Обследования проводится комиссия
ми и труппами. Комиссии и группы для об
следования назначаются соответствующи
ми секциями или постоянными комиссиями.

41. Б состав обследовательских' комис
сий и групп входят члены депутатских 
групп, а также отдельные члены городских 
я поселковых советов, работающие в обсле
дуемых учреждениях, предприятиях и орга
низациях.

42. Руководство работой обследователь
ских комиссий н груп бюро секций возлагает
на одного из членов комиссии нлп групы. 
И случае необходимости руководство работой 
обследовательской комиссии или группы мо
жет быть возложено на члена бюро соответ
ствующей секции.

43. Обследования проводятся согласно 
программе, утверждаемой пленумом или 
бюро секции в течение установленного ими 
срока, с распределением работы между чле
нами обследовательской компост или груп
пы в соответствии с отдельными областями 
работы обследуемых учреждений, предприя
тий и организаций.

44. Для ознакомления члеиов комиссий 
пли групп, назначенных для обследования 
учреждений, (предприятий и организаций, с 
целями и задачами обследования, а также 
главными моментами 'работы учреждений, 
предприятий л организаций, подлежащих 
обследованию, руководители этих комиссий 
или групп перед тем. как приступить к об
следованию, созывают специальные совеща
ния членов комиссий или групп для обсуж
дения порядка обследования я прочих орга-

222



Арт. 40 № 10 Ст. 40

обол ід них комісій або груп, коли: треба, за
прошують представників адміністрації, а 
також місцевих професійних і громадських 
організацій тих установ і підприємств, що 
їх треба обслідувати, давати довідки та 
пояснення про структуру й роботу цих 
установ і підприємств.

45. Обслідні комісії і групи, розпочи
наючи свою роботу, встановлюють зв’язок 
із місцевими професійними Оргаїшзаціями, 
організаціями молоді та іншими громадсь
кими організаціями обслідуваних підпри
ємств і установ, втягуючи представників 
зазначених організацій в активну роботу 
комісії або групи.

445. 'Члени оболтдяих комісій і груп бе
руть участь у виробничих парадах, засідан
нях економкомісії, загальних зборах робіт
ників і службовців, а також інших нара
дах, що їх скликають в установах, під
приємствах та організаціях підчас обсліду.

47. Члени обсліднпх комісій і груп ма
ють право знайомитися з усіма матеріа
лами і документами, що стосуються діяль
носте обслідуваних установ, підприємств і 
організацій, крім таємних відомостей, що 
їх можпа видавати для ознайомлення чле
нам обслідпої комісії або групи з дозволу 
президії міських і селищних рад або відпо
відних впщпх установ.

48. Підчас обсліду члени комісій або 
груп всі свої зауваження про роботу обслі
ду установ і підприємств передають на 
обговорення комісій або груп, що скли
кають, коли треба, наради в справі обслі- 
дів.

49. По закінченні обсліду скликається 
останнє засідання комісії або групи, де 
остаточно пророблюють висновки та прак
тичні пропозиції * комісії або групи про 
структуру й роботу обслідуваних установ, 
підприємств і організацій на підставі всіх 
зауважень членів комісії або групи підчас 
обсліду. У

У в а г а. Впявившн явно господарсь
ко-недоцільні і незаконні накази або 
зловживання адміністрації обслідуваних 
установ, підприємств або організацій, ке
рівники комісій або груп, що провадять

ішзационньїх вопросов. Ни эта совещания,
кроме членов обследовательски комиссий
п.га групп, в случае (необходимости, пригла
шаются представителю администрации, а 
такжо местных профессиональных и обще
ственных организаций, учреждений и пред
приятий, подлежащих обследованию, для 
дачи справок и об’яснешій о структуре и ра
боте этих учреждений и предприятий.

45. Обследовательские комиссии и труппы, 
приступая к работе, устанавливают связь с 
местными профессиональными организация
ми, оргашшщиями молодежи и прочими об
щественными организациями, обследуемых 
учреждений и предприятий, привлекая пред
ставителей указанных организаций к актігв- 
ной работе комиссий или групп.

46. Члены обследовательских комиссий 
и трупп принимают участие в производст
венных совещаниях, заседаниях ешномко- 
ІМИООИЙ, общих собраниях рабочих и служа
щих, а также прочих совещаниях, созывае
мых їв 'учреждениях, предприятиях л органи
зациях во время обследования.

47. Члены обследовательских комиссий 
я групп имеют право ознакамливаться со 
всеми материалами и (документами, относя
щимися к деятельности обследуемых учреж
дений, предприятий и организаций, кроме 
секретных сведений, каковые выдаются для 
ознакомлеігия членам ейк.тодовательской ко
миссии или группы с 'разрешения президиу
мов городских и поселковых советов вквд со
ответствующих высших учреждений.

48. Во время обследований члены комис
сий или групп все свои замечания о работе 
обследуемых учреждений и предприятий пе- 
іедают на обсуждение комиссий иди групи, 
каковые созывают по поводу обследовапия 
совещания по мере необходимости.

49. По окончании обследования созывает
ся последнее заседание комиссия или груп
пы, та котором окончательно прорабаты
ваются заключения и практические предло
жения комиссии или группы о структуре н 
работе обследуемых учреждений, предприя
тий и организаций та основании всех заме
чаний, сделанных членами комиссии или 
группы во время обследования.

II р и м е ч ал ие. В случае обнаруже
ния явно хоз яй отвен но- неї і ел есообразны х 
и незаконных распоряжений или злоупо
треблений администрации обследуемых 
уч|*еждепий, Проднрнятий или органи за-
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обслід цих установ, підприємств і орга
нізацій. негайно повідомляють про це 

бюрам секцій.

50. Результати1 обсладу треба обговорю
вати на загальних зборах колективів обслі
дуваних установ, чвдп^Ийіш® і організацій, 
використовуючи їхні зауваження та про
позиції підчас визначення конкретних захо
дів, щоб позбутися вшшеннх хно, а якщо 
неможна скликати загальні збори, то про 
висновки та практичні пропозиції комісій 
і груп треба повідомляти адміністрацію, 
професійні і громадські організації відпо
відних установ, підприємств і організацій, 
а потім матеріал обсліду передавати до бю- 
ра секції.

51. Підчас обсліду члени комісій або 
груп, що провадять обслід, пе мають права 
давати безпосередньо жодних вказівок або 
робити зауваження службовцям і робітни
кам обощуванш установ я підприємств.

52. Членам секцій або комісій, призна
ченим для обогду, відається відповідні 
мандати, що їх вони показують адміністра
ції підприємств, де провадять обслід.

У в а г а .  Обслідувати треба, по змозі, 
в неробочий час. Обслідувані установи, 
підприємства і організації вживають за
ходів до забезпечення обслідних комісій 
потрібними матеріяламн, довідками то
що.

Д. Р о б о т а  ч л е н і в  с е к ц і й ,  п р и 
к р і  п л е н и х  д о  у с т а н о в ,  п і д п р и 

є м с т в і  о р г а н і з а ц і й .
53. На членів секцій міських і селищ- 

них рад, що їх за постановою секцій або 
комісій прикріплено до тих чи інших уста
нов, підприємств або організацій, покла
дається постійно ознайомлюватися з робо
тою цих установ, підприємств і організа
цій. допомагати їхній роботі і виправляти 
всі виявлені в їхній роботі хиби, не втру
чаючись, проте, в оперативну роботу заз
начених установ, підприємств і організа
цій.

54. Члени секцій, прикріплені до уста
нов, підприємств і організацій, керуються

цній. руководители комиссий или групп, 
проводящих обйлецовзішн отих учрежде
ний, 'предприятий и организаций, немед
ленно уведомляют об этом бюро секций.
50. Результаты обследования обсуждают

ся та общих собраниях коллективов обсле
дуемых учреждений, (Предприятий и органи
заций, используя их замечания •» предложе
ния во время 'установления конкретных ме- 
іроігриятий для устранешш обнаруженных 
недостатков, а в случае невозможности: со
зыва общих собраний, о заключениях и пра
ктических предложениях комиссий и групп 
(необходимо ставить в известность админи
страцию, профессиональные и обществен
ные оргашзацкн соответствующих учре
ждений, предприятий и организаций, после 
чего материал обследования передается в 
бюро секции.

51. (Во время обследования члены комис
сий или групп, проводящих обследовалие> яе 
имеют права давать непосредственно ника
ких указаний и.іи делать замечания служа
щим и (рабочим обследуемых учреждений и 
предприятий.

52. Членам секций или комиссий, наона- 
чсоным для обследования, выдаются соответ
ствующие мандаты, тред являемы о ими ад
министрации обследуемых предприятий и 
учреждений.

П р и м е ч а я  не. Обследования произ
водятся, по возможности, в (нерабочее 
время, причем обследуемые учреждения, 
предприятия я организации принимают 
меры к обеонечешпо обследовательских 
комиссий (необходимыми материалами, 
справками я т. д.

•Д. ( Р а б о т а  ч л е н о в  с е к ц и й ,  п р и к 
р е п л е н н ы х  к  у ч р е ж д е н и я м ,  
п р е д п р и я т и я м  и  о р г а я я з а ц  и я м.

63. Ла членов секций городских и посел
ковых советов, прикрепленных ло постанов
лению секций или комиссий к том или иным 
учреждениям, предприятиям или организа
циям, -возлагается постоянное ознакомление 
с работой этих учреждении, предприятий и 
организаций, оказание помощи их работе и 
исправление всех замеченных ® их работе 
недостатков, ло вмешиваясь, однако, в опе- 
ратишгую деятельность указанных учрежде
ний, продприятій я организаций.

64. Члены секций, прикрепленные к уч
реждениях, предприятиям я организациям.
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в своїй роботі так плином робіт відповідної 
МВци, як г пилка ржг тих установ, під
приємств і організацій, що до них їх при- 
крйглеїво.

55. Про прикріплення членів секцій тре
ба повідомляти так адміністрацію, як і міс
цеві професійні й громадські організації 
тих установ, підприємств і організацій, що 
до них прикріплено членів секцій, для ого
лошення до загального відому робітппкам 
і службовцям.

56. Щоб (виконати «окладвві на них 
обов’язки, прикріплені члени секцій:

1) відвідують установи, підприємства й 
організації, що до них їх прикріплено, в 
реченець, визначений від бюра секції, до
держуючи правил внутрішнього розпорядку 
зазначених установ, підприємств і органі
зацій.

У в а г а .  Прикріплені члени секцій, ко
лі їм треба відвідати установи, підпри
ємства і організації в свій робочий або 
службовий час, роблять це з дозволу бю
ра сокцій;

2) ознайомлюються із структурою уота- 
*гов, підприємств і організацій, а також з 
їх ішнаии виробництва та роботи;

3) беруть участь у виробшгпвх т інших 
нарадах, а також на запальних оборах ро
бітників і службовців установ і підприємств, 
що до них їх пршіріїшїїо;

4) входять до складу комісій або груп, 
що провадять за постановою відповідлих 
секцій та комісій обслід даних установ і під
приємств;

5) приймають скарги від робітників і 
одуда ювців установ і іпадприємстгв і переда
ють їх, кому слід;

6) роз’ясняють і гшуляризують па за
гальних і делегатських зборах та червоних 
кутках і через стінні газети установ, лід- 
орнемега та організацій роботу міських і 
селищних рад і адаовідних секцій;

7) наглядають, щоб установи, підприєм
ства й організації заіфонаджувал® до жит
тя постанови і розпорядження міських і се
лищних рад, що стосуються цих уста®», 
одтрпижгге і організацій;

8) роблять опівдоповді іррн доповідях ад
міністрації утталов, підприємств іорганіза-

руководствуются в своей (работе- как пла
вом работ "соответствующей сещш, так и 
планом работ тех учреждений, предприятий 
и организаций, к которым они прикреплены.

55. О прикреплении членов секций сооб
щается как администрации, так и местным 
профессиональным л обществешп.^органи
зациям тех учреждений, предприятий и ор
ганизаций, к которым члены секций при
креплены, для об'явлення во всеобщее све
дение рабочим и служащим.

56. Для 'выполнения (возложенных па «них 
обязанностей, прикрепленные члены секций:

1) посещают учреждения, предприятии и 
организации, к которым они прикреплены, 
в срок, установленный бюро секции, придер- 
жпваясі правил внутреннего (распорядка 
указанных учреждений, предприятий и орга
низаций.

П р и м е ч а н и е .  Прикрепленные чле
ны секций, в случае 'необходимости посе
щения учреждения, предприятия я орга- 
пивашп* в свое рабочее или служебное 
время, делают это с разрешения бюро сек
ций;
2) гопака млива ютоя со структурой учреж

дений, іпредпрпятнй и оргапизаций, а также 
с их планами производства и работы;

3) принимают участие в производствен
ных я иных совещаниях, а также общих 
собраниях рабочих и служащих учреждений 
и предприятий, к которым они прикреплены;

4) входят в состав (Комиссий или групп, 
производящих, по постановлению соответ
ствующих секций или комиссий, обследо- 
ваппш данных учреждений и предприятий;

5) принимают жалобы от рабочих и слу
жащих учреждений и предприятий и пере
дают их по принадлежности;

6) раз'ясвяют и популяризируют та об
щих и делегатских собраниях, красных 
уголках н через стенные газеты учрежде
ний, предприятий и орда низаний работу го-- 
родских л поселковых советов и соответ
ствующих секций;

7) (наблюдают за проведением учрежде
ниями, предприятиями и организациями в 
жизнь постановлений и (распоряжений город
ских и поселковых советов, относящихся к
этим учреждениям, лредцрияпкям и органи
зациям;

8) делают содоклады при докладах адми
нистрации (учреждений, предприятий в ецма-
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Пій на загальних зборах ■робітників і олуж- 
бовпів, на засіданнях секцій і комісій, а та
кож—на засіданнях президії міських і се
лищних рад;

9) періодично складають звіт щро свою ро
боту пленумові та бюрові відгалйдтіх сек
цій.

57. В разі прикріплення до установ, тд- 
присмств і організацій групи членів секції, 
бюро секцій ласта поплює з-поміж ник керів- 
Н1РКЛ групи.

58. Члени прикріплених груп рсшоділя- 
ють поміж собою роботу відповідно до ок
ремих галузей роботи установ, підприємств і 
організацій і періодично збираються па за
сідання для обговорення проробленої ІНШІ 
роботи та накреслений плинів дальшої 
роботи.

59. Про всі виявлені хиби в роботі уста
нов і підприємств група доводить- до відому

.-адміністрації і місцевих професійних орга
нізацій і в разі, коли адміністрація відмов
ляється позбутися зазпачених хиб, то до
водить про це до відому бюра секції.

60. Всі спірні питання поміж членами 
групи про роботу установ, підприємств і ор
ганізацій треба передавати па розв’язання 
/норам відповідних секцій.

■У всьому іншому члени груп, прикрілле- 
яих до установ і підприємств, керуються 
правилами, встаповлешгми в арт. 56 цієї 
інструкції.

РОЗДІЛ III.
Порядок роботи секцій міських районоиих рад.

61. Секції міських районових рад пра
цюють па підставі правші, (встановлених роз
ділом другим цієї інструкції з тим, що об- 
сліди установ, підприємств і організацій, які 

‘ містяться на території міських районових 
рад, але но є у віданні їх, провадять секції 
■міських районових рай за иляном, що його 
погоджено з планом обслідів (ВІДПОВІДНИХ сек
цій міських рад і, но змозі, разом з ними.

62. Наколи треба обслідувати установи, 
підприємства й 0}тгаігізації, 'зазначені © арт. 
61, секції міських районових рад можуть 
провадити цей ООС.ТІД З ДОруЧИІІИ відіювір

низацпй іна общих собраниях рабочих н слу
жащих, .на заседаниях секций и комиссий, 
а также —ва заседаниях президиума город
ских и поселковых советов;

9) периодически отчитываются о своей 
работе перед пленумом л бюро соответст
вующих секций.

57. В случае прикрепления к учрежу 
киям, предприятиям и организацно группь: 
членов секций, бюро секции назначает из 
НИХ руководителя ГРУППЫ.

68. Члены прикрепленных групп рас пре - 
д ел я ют между собой работу в соответствий 
с отдельными отраслями работы учрежде
ний, предприятий н организаций л периоди
чески собираются на заседания для об:уж ■ 
делая проделанной ими работы и составле
ния планов для дальнейшей работы.

59. О всех замеченных недостатках в ра
боте учреждений и предприятий группа до
водит до сведения администрации и местных 
профессиональных организаций и в с.тучае 
отказа администрации устранить указанные 
недостатки, доводит об этом до сведения 
бюро секции.

60. Все спорные вопросы можду -членами 
группы о работе учреждений, предприятий 
і! органищий передаются ла разрешение 
бюро соответствующих секций.

Во всем остальном члены групп, прикреп
ленные к уч]>ежденим н предприятиям, ру
ководствуются правилами, установленными 
в ст. 56 настоящей тісірукцм.

ГЛАВА Ш. ,
Порядок роботы секций городских районных

советов.

61. Секции городских районных советов 
работают на основании правій, установлен
ных главой второй настоящей инструкции с 
тем, что обследования учреждений, пред
приятий и оргаишзаций, (расположенных на 
территории городских районных советов, но 
не (Находящихся !В их (ведении, производятся 
согласно плану, согласованному с планом об
следований соответствующих секций город
ских советов и. по возможности, совместно 
с лослодними.

62. В случае 'необходимости обследования 
учреждений, предприятий и организаций, 
указанных в ст. 61, эти обследования могут 
производиться секциями городских районпых
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іш секцій міських рад на (іщогаві розло-
ряджеия презд адсьш рада.

63. Коли сскіщ міських районов®; рад 
зробили сбслід разом з секціями міських рад 
або з їх доручення для обговорення матері
алів таких обслідів, з розпорядження прези
дії міської ради, можна скликати об'єдаані 
засід.ішгл пленумів або бюр відповідних сек
цій міських та міських районових рад.

*

'РОЗДІЛ IV.
Зв’язок секції і президіями гіських, селищних

та міськії рійоиовиі рад і поміж собою.
64. Секції «працюють год безпосереднім 

корівшпггвом президій міських, селищних та 
ккьик райанових рад.

65. Зв’юок секцій з президіями міських, 
селищних та міських районових рад здій- 
сі пості,он череп:

1) голів секцій та -юрто участь їх, а т^- 
кож члепів секцій, на засіданнях президії 
міських, селищних та міських районових
рад;

2) вислухування та засіданнях президій 
«іськіга, селищних та міських районових рад 
по доповідях корівників установ, .підприємств 
і організацій співдоповіді відповідних сек
цій, каїн секції ішюрод проробили ці допо
віді або обслідували роботу зазжігсених уста
нов. підприємств і організацій, а також 
отвоопоіидой ігрнкріплеігих члоїті секцій;

3) ветановлешст періодичної звітностн сек
цій перед президіями МІСЬКИХ, СЄ.ТЩЦІГИХ та 
місьгаи районов® рад про свою роботу-.

66. Зв’язок секцій поміж собою ЗДІЙСНЮ
ЄТЬСЯ через взаємне погодження виконання 
своїх плинів робіт, а також поточної роботи 
і спільного нрореюітку скрав, що стосують
ся компетенції різних секцій та через скли
кання за потрібних випадків об’єднаних на
рад секцій або їх бюр.

РОЗДІЛ V.
За’яївя секції міських, селищних те ніеькиї 
райвивімі ред І їхніх чяеків а виборцями.

67. Зв’язок секцій міських, селищних та 
міських райанових рад з виборцями здійсям- 
♦мься через:

советов также по поручению соответствую
щих секций городских советов, иа основа
нии распоряжения президиума городского 
совета.

63. Б случае проведения секциями город
ских районных советов обследований совме
стно с секциями городских советов или по 
поручению последних для обсуждения мате
риалов таких обследований, по распоряже- 
1МП0 президиума городского совета, могут 
быть созываемы об’едонеиные заседания пле
нумов или бюро соответствующих секций 
городок® и городских районных советов.

ГЛАВА IV. ’
Связь секций с президиу«ами горедскнх.поселко
вых-*! городских районных советов и междусобой

64. Секции работают под непосредствен
ным ірукоіюдством президиумов городских, 
поссшшьгх л городских районных советов.

65. Связь секций с президиумами город
ских, поселковых л городских районных со
ветов осуществляется чорез:

1) председателей секций и участие их, а 
также членов секций <на заседаниях прези
диумов городских, поселковых л городских 
районніых советов;.

2) заслушивание па заседаниях прези
диумов городских, поселковых и городских 
(►айошгых советов по докладам руководите
лей учреждав, лредпршггий и' оргашш- 
янй содокладов соответствующих секций в 
случае предварительной проработки послед
ними этих докладов или обследования рабо
ты указанных учреждений, предприятий и 
организаций, а также -содокладов прикреп
ленных членов секций;

3) установлений периодической отчетно
сти секций о своей іработо перед прези
диумами городских, поселковых и городских 
районных советов.

66. Связь секций между собой осущест
вляется через взаимное согласование своих 
планов работ, а также текущей работы и 
совместной проработки вопросов, относя
щихся к компетенции разных секций, и че
рез СОЗЫВ (В необходимых случаях об’единен
ных совещаний секций н.тн их бюро.

ГЛАВА V.
Связь секция городс ких, поселковых я го адских 
районных советов и их чяенов сиабир телями.

67. Связь секций городских, поселковых 
и городских районных советов с избирате
лями о/уществляется через:
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1) проведения оас-ідаїнь секцій і «емісій 
іівдчас ровгзду шйважіїїшнх дія трущих 
справ, по змозі, па підприємствах, у «любах 
професійних організацій, ® нрімшцошіі вій
ськових частин, садах, вчасно тгозідамляїрчи 
виборців про час та порядок засідань;

2) подання через президію рада основних 
питалгь і іюстанов секцій, що -мають най- 
важпішо значення для тр\дащкх, т попе
реднє обговорення зборам виборців по під
приємствах, установах а організаціях;

3) встановлення поквартальних, а в иай- 
важнішнх для трудящих справах,—позачер
гових звітів секцій перед виборцями про 
роботу секцій та виконання наказів ви
борців.

68. Для розвитку самодіяльності! та під
тримання зв’ївку з виборцями члени сек
цій омських, сслшцпих та місьнігх районо- 
вих рад:

1) періодично інформують виборців про 
свою щоденну (роботу в секціях і комісіях 
ради, а також про захода та постанови ради 
і секцій;

2) окладами* звіт адаймеїтге раз па 
три міісщі своїм виборцям па цехових, де
легатських і загальних зборах про вико
нану питані іробту на секціях, комісіях, гру
пах, а також в установах, підприємствах і 
організаціях, що до них вони -прикріплені;

3) беруть до уваги запити і пропозиції 
своїх івнборців і доводять про них до відома 
бюра секцій;

4) знайомлять виборців з чинним зако
нодавством і дають пояснення па запити, 
що вививають у виборців, звергаючись, ко
ли треба, до бюра секцій;

5) приймають заяви і скарги від робітни
ків і службовців установ і шдприєМотв, де 
вони працюють, і передають їх, кому слід.

РОЗДІЛ VI.
Про роботу депутатських груп та ав'ягок сек

цій з ниви.і
69. Депутатські групи утворюється за 

постановою президії івідповідної ради ка

1) устройство заседаний секций и комис
сий во время рассмотрения важнейших для 
трудящихся вснроооз, по возможности, па 
црвдпрня’шгх, в клубах профессиональных 
организаций, в номещошш воинских ча
стей, садах, своевременно извещая избира
телей о времени и порядке заседаний;

2) впосенио через. президиум совета ос
новных вогвроов и постановлений секций, 
имеющих найважнойшое значепие для тру
дящихся, -на предварительное обсуждение 
собраний избирателей па предприятиях в 
учреждениях и организациях;

3) установление поквартальных, а в наи- 
важнейших для трудящихся вопросах,— 
впеочередиых отчетов секций перед изби
рателями о работе секций и исполнении 
наказов избирателей.

68. Для развития самодеятельности и 
поддержания связи с избирателями члены 
секций городских, поселковых и городских 
районных советов:

1) периодически информируют избирате
лей о своей ежедневной работе в секциях 
и комиссиях совета, а также о мероприя
тиях и постановлениях совета и секший;

2) отчитываются не менее одного раза в 
три месяца перед своими избирателями па 
цаховых, делегатских и общих собраниях о 
проделанной ими работе .в секциях, койне-- 
елях, труппах, а также в учреждениях, 
предприятиях п организациях, к которым 
они прикреплены;

3) учитывают запросы я предложения 
своих избирателей и доводят о лих до све
дения бюро секций;

4) знакомят избирателей с действующим 
законодательством и дают об’ясношш «а за
просы, возникающие у избирателей, обра
щаясь в случае необходимости в бюро сек
ций;

5) цршшмают заявления и жалобы от 
рабочих н служащих учреждений п пред- 
гариятий, по месту своей работы, и тередасог 
их по припадлежностя.

ГЛАВА VI.
О работе депутатских групп и саван секций 

с ними.

69. Депутатские группы организуются по 
постановлению президиума еоответствую-
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промислових шдартозютвах, коли е на них 
тайшші 5 чкт годи, щоб дужче втягти 
робітничі маси до робота міських, селищних 
та міських районовнх рад і утворити най
більший зв’язок виборців із членами місь- 
ізих, селиіциих та міських районовкх рад.

70. До складу депутатських груп, крім 
членів і кандидатів ради, івзкдать також 
представники професійних і громадських 
організацій та Рсбітдаю-Седянської Чорво- 
аюї Армії й Фльоти, втягнені до роботи тих 
чи інших секцій ради.

71. Для керсвництва роботою депутат
ської груши на організаційному засіданні її 
обирають голову та секретаря групи.

72. До відаїшя депутатських груш нале
жить:

1) пояснювати та популяризувати па за
гально-заводських, цехових, делегатських 
зборах, черваїшх кутках та через стінні га
зети заходи і роботу комісій секцій, президії 
і пленуму ради;

2) допомагати' запроваджувати до житгт 
постанови 'ради, що стосуються даного під
приємства;

3) виявляти практичні пропозиції своїх 
виборців в справах, що стосуються компе
тенції рз-ди;

4) наглядати за 'Виконанням наказу в 
частині, що стосується даного підприємства;

щего совета в промышленных предприяткях 
при зшичии в них ото монее 5 членов сове
та дм более полного прнвлечеиля рабочих 
•масс к .работе городских, поселковых и го
родских районных советов и наибольшей 
связи избирателей с членами городских, по
селковых и городских районных совете®.

70. (В состав депутатских групп, кроме 
членов и кандидатов совета, шходят также 
представители протосковальных и общеег- 
вен'нмх организаций я 'Рабоче-Крвствиївской 
Красной Армии и Флота, привлеченные к 
работе тех или иных секций.

71. Для руководства работой депутатской 
пруты та организационном собрании пос
ледней избирается председатель п секре
тарь «группы.

72. К [веденню депутатских групп отно
сится:
' 1) разъяснение и популяризация па обще

заводских, цеховых делегатских собраниях, 
красных уголках и через стошгые газеты 
мероприятий и работы комиссий секций, 
президиума и пленума совета;

2) оказание помощи 'проведению в жизнь 
постановлений совета, относящихся к дан
ному .предприятию;

3) выявление практических предложений
своих избирателей по делам, относящимся к 
компетенции совета;

4) наблюдение за исполненном наказа, в 
части, относящейся к данному гаредприя-

б) брата участь в організації та дрове- 
Лчпн приймальних днів;

С) організовувати чергування членів ра
ди да підприємстві.

73. В своїй роботі депутатські групи 
зв'язуються з місцевими професійними тч 
грочапгшии організаціями підприємства, 
втягуючи широкі кола робітншав і робітниць 
даного підприємства в роботу відповідної 
ради.

74. Зв’язок секцій з дотутатюпти зру
шите ради здійснюється через:

1) обговорення па депутатських групах, 
з доручення секцій, в потрібних випадках 
<«ремих справ, магеріялів і заяв, що їх 
ярареблипть на секціях;
• 2) участь членів секцій в роботі депу

татських груш;
3) участь член» ради, що входять до 

•складу депутатських груп, в «кдіді даного

6) участие в организации и проведении 
приемных дней;

6) организация дежурства членов совета 
па предприятии.

73. Б сдаоей работе депутатские группы 
устанавливают связь с местными профессио
нальными и общественными организациями 
предприятия, вовлекал широкие яруги рабо
чих и .работниц данного предприятия ® рабо
ту соответствующего совета.

74. Связь секций с депутатскими груп
пами совета осуществляется черед:

1) обсуждение на депутатских группах 
по поручению секций в необходимых слу
чаях отдельных вопросов, материалов л ва- 
яаленкй, прорабатываемых в секциях;

2) участие членов секций «в работе депу
татских групп;

3) участив членов совета, входящих в 
состав депутатских гручпп, в обследовании
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підприємства, що його пролазять омвції че
рев обслідго ммвоії або групи.

Харків. 13 квітня 1929 р.

Секретар Всеунраїівс ілого Детального 
іВжонавчого Комітету М. Василенко.

данного предприятия. проводимого секциями 
через обслшвателлше ПНІЮбПЯ ялг груп
пы.

Харьков. И апреля 1929 г.

Секретарь Всеукцииюкого Централі ыюго 
Бсполпггагьяого Комитета М. Василенко.

. ПОСТАНОВИ 
ЦЕНТРАЛЬНО! САНІТАРНО-ТЕХНІЧНО! 

РАДИ УСРР.
41. Санітарні норми для садиб і будиннів тру
дової школи з 7-шрічним курсом навчання.

Підстава: п.п. „дш та яи“ арт. 9, 
арт. арт. 12 і 16 постанови Ради 
Народніх Комісарів УСРР з 27 сер
пня 1926 р. тПро санітарно-технічні 
ради• (36. Уз. УСРР 1926 р. М 53, 
арт. 352).

І. ,
Школа з 7-мирі тнім курсом латавші у 

виборові місця та плануванні окремих бу
динків і їх частин новин на задовольняти 
норми, що їх ївстаї/оиено для садиб і бу
динків трудової школи 1 концентру, за ви
нятком таких змін і доповнень;

1. Загальна площа землі під школу по
винна '.мати найменш 15.000 кв. метрів, з 
якої кількосте підводиться під сад та город 
6.500 кв. метрів.

У ваг а 1. іВ містах і селищах міського 
типу, за влаштуванням центральних 
шкільних городів і садів, площа землі під 
шкільну талибу повинна мати найменш 
11.000 кв. м., а на влаштування помеш
кань для шкільних робітників, поза ме
жами шкільної садиби,—найменш, 8.000 
кв. метрів.

У в а г а  2. Влаштовуючи поля філь
трації для відводу із шкільної садиби 
плинного бруду, кількість землі треба від
повідно збільшувати.

2. Будинок шкапі може бути двох повер
ховий і в ньому павшою бути:

а) 7 кімнат лід вляси, з яких 1 проекту
ється для 40 учнів і по 2 на 88, 36 та 35 
учнів;

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО САНИТАРНО-ТЕХНИ

ЧЕСКОГО СОВЕТА УССР.
41. Санитарные нормы для усадеб и здании 
трудовой школы с 7-милетним курсом обу

чения.
Основание', п.п. .дш и ти‘ ст. 9, 

ст. ст. 12 и 16 постановления Со
вета Народных Комиссаров УССР от 
27 августа 1926 г. .О санитарно-тех
нических советах- (36. Уз. УСРР 
1926 г. М 53. ст. 352).

I.
Школа с семилетним курсом обучепия при 

выборе места и планировании отдельных 
строений и их частей должна удовлетворять 
требованиям норм, установленных для 
усадьбы и зданий трудовой школы 1 кон
центра, за исключением таких изменений и 
дополнений:

1. Общая площадь земли под школу дол
жна быть не меньше 15.000 кв. метров, 
причем из этого количества отводятся под 
сад и огород 6.500 кв. метр.

П р и м е ч а н и е  1. В городах и посе
лениях городского типа, кроме устройства 
центральных школьных огородов и садов, 
площадь земли под школьную усадьбу 
должна быть не меньше 11.000 кв. метр., 
а для устройства помещений для шксш.- 
н ых работников, за границами школьной 
усадьбы.—не меньше 8.000 кв. метров.

П р и м с ч 'Я и и в 2. В. случае устрой
ства полей фильтрации для отвода из 
школаой усадьбы жіцких ивзчистот. пло
щадь последней должна быть соответ
ственно увеличена.
2-. Дом под школу может быть двухэтаж

ным и должен иметь: 
а.) 7 комнат под классы, из которых 1 

проектируется для 40 учащихся и по 2 па 
38, 36 и 35 учащихся;
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б) залі на 300 осіб (рекреаційне по
мешкання т загальних зборів, шкільних 
свет, фізкультури тощо) із рйорахунку 
найменш 0,8 «в. ». іва 1 особ)', за височини 
її найменш 5, 6—6 «ярів;

Увага. Двері з класів не повинні ви
ходити до залі.
в) фізичний кабінет з плицею найменш

68.0 кв. їм.;
г) лабораторія з площею найменш 68 кв. 

метрів;
д) майстерня з двох-трьох кі м нат за нор

мами НКЗІраці;
е) кнінчобірня-четаль'ия, вона ж комора 

дія науковою приладдя з площею найменш *
70.0 кв. м.;

ж) кабінет лікаря з площею найменш 
18 кв. м.;

з) кімната для вчителів з площею най
менш 36,0 кв. м.;

п) канцелярія, що повинна бути на 
першому іюворсі Кйлн і«оду, з площею най
менш 18.0 кв. метр.;

к) коридор, освітлюваний з одного боку, 
завширшки найменш 2,85 м. і найменш 

ч0і5 кв. м. на одного учня;
л) окрема шната для чищення взуття 

та одягу;
м) їдальня з розрахунку найменш 0,9 

кв. м. иа учня, влаштовуючи дві зміни сні
данку;

и) кухня досить ізольована від шкільних 
помешкань, з окремим службовим ходом че
рез сіни-иеродіїю і 7 площею найменш 30,0 
кв. М.;

б) зал на 300 человек (рекреационное по
мещение для общих собраний, школьных 
праздников, физических упражнений и т. п.)> 
из расчета не мевыпе 0,8 кв. м. на 1 чел., 
при «высоте его ие меньше 5.6—6 метр.;

П р и м е ч а н и е .  Двери из классов не
должны выходить в зал.;
в) физический кабинет с площадью пе 

меньше 68,0 кв. м.;
г) лабораторию с площадью пе меньше 

68 кв. м.;
д) мастерскую из двух-трех комнат по

кормам НКТ;
е) библиотеку-читальню, она же склад на

учных пособий с площадью ие меньше 70,0 
кв. м.;

ж) кабинет врача с площадью пе меиьше 
18 кв. м.;

з) комнату для преподавателей с площа
дью не меньше 36,0 кв. м.;

и) комнату для канцелярии, которая дол
жна быть расположена в первом этаже возле 
входа, с площадью не меньше 18,0 кв. м.;

к) коридор, который освещается с од
ной стороны, шириной не менее 2,85 м., но 
не меньше 0,5 кв. м. па одного ученика;

л) отдельную комнату для чистки платья 
и обуви;

М) столовую из расчета не меньше 0,9 
кв. м. на ученика при устройстве двух смей 
для завтрака;

н) кухню, достаточно изолированную от 
учебных помещений, с отдельным служеб
ным ходом через сени-переднюю с пло
щадью не меньше 30.0 кв. м.;

о) ииялыгн в площею найменш 10.0 кв. о) комнату для мытья посуды с площадью 
метр.; не меиьше 10,0 кв. м.;

п) комора;
р) льох для городяни;

У вага. Приміщення їдальні, кухні, 
ванільні й комори можуть міститись в 
цокольному поверсі за умовою додержу
вання арг. 210 «Ткмч,ковтгх будівель
них правил».

с) кімната для вартового технічного пер
соналу з олвдего наЛіснлп 10.0 кв. метр.;

п) склад;
р) погреб для овощей;

П р и м е ч а н и е .  Помещения столо
вой, кухни, комнаты для мойки посуды и 
склада могут помещаться в цокольном 
этаже с соблюдением условий, изложен
ных в ст. 210 «Временных строительных 
правил*.
с) комнат)- для дежурного технического 

персонала с площа^1^ле_лшьщ^1О,0 кв. 
метр.;
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т) господарча чімната з площею най
менш 9,00 кв.

у) умивальня з душами із ротрахушсу
1 крап яа 10 учнів і одип душ па 2о учнів.

У в а г а  1. Душова кімната може пес
титися оіфохо шід умивальні.

У в а г а  2. Бажано орлову кімнату 
розташувати близько залі для фізичної 
гри.

ф) ватер-клозети розраховано одно очко 
на 20 учнів, окремо для хлопчиків і окремо 
для дівчат із вдаштувадши шхуарів для
хлопців із розрахунку один на 25 учи., крій 
того, оо одному умивальнику в кожному 
відділку;

х) роздягальню з площею найменш 0,35 
кв. метрів на вчителів і учнів. Вхід в роз
дягальню повинен бути окремий.

Увага. Б сільських місцевостях і в 
селищах (Міського тилу можна атипову- 
вати здешевлені пгколи з 7-річним курсом 
навчання, де можна не робити:

а) лабораторії;
б) майстерня може складатись лише з

2 кімнат за нормами ИВПрадді;
в) як нема їдальні, частину коридору 

поблизу кутай треба робити ширшою;

3. Залежно від місцевих умов, припуска
ється влаштування помешкання для ночівлі 
учнів із розрахунку 5 кв. м. на олюго учня.

її.
З виданням цієї постанови касується по

станову Наркомздоров’я УСРР з 22 червня 
1926 р. «Сяігітарт норми ці я садиб й бу
динків трудової школи з 7-річним курсом 
навчавші» <36. Уз. УСРР 1926 р., від. II,
Хе 27. арт. 97).
Харьків. 18 квітня 1029 р.

Засг. Голови Центральної Санітарно- 
Технічної Ради—Заст. Народнього 
Комісара Охороно Здоров'я

УСРР Ніколаев.

т) хозяйственную комнату с площадью не 
меньше 9,00 кв.^метр.;

у) умывальную комнату с душами из рас
чета 1 кран на 10 учеников н один душ на 
26 учеников.

П р и м е ч а н и е  1. • Комната с душа
ми может быть расположена отдельно от 
умывальной.

П р и м е ч а н и е  2. Желательно ком- 
. нату с душами расположить г. непосред

ственной близости от зала для физиче
ских игр.
ф )ватер-клозеты строятся из расчета одно 

очко на 20 учащихся, отдельно для маль
чиков я отдельно для девочек с устрой
ством писсуаров для мальчиков из расче
та один на 25 чел., и, кроме того, по 1 
умывальнику в каждом отделении;

х) раздевальную с площадью из расчета 
не меньше 0,35 кв. метр, для преподавате
лей и учащихся. Вход в раздевальную дол
жен быть отдельным.

П р и м е ч а н и е .  В сельских местно
стях и поселках городского типа возмож
на постройка удешевленных школ с семи
летним курсом обучения, в которых может 
не быть:

а) лаборатории;
б) мастерская может составляться толь

ко из двух комнат по нормам НКТ;
в) в случае отсутствия столовой, часть 

коридора вблизи кухни должна быть рас
ширена.
3. В зависимости от местных условий до

пускается устройство помещения для ночле
га учеников из расчета 5 кв. м. на одного 
ученика.

II.
С изданием настоящего постановления от

меняется постановление Наркоиздрава УССР 
от 22 июня 1926 года «Саннтарные нормы 
для усадьбы и зданий трудовой школы с 7- 
мнлетним курсом обучения» (36. Уз. УССР 
1926 г., отд. П, Уз 27, ст. 97).

Харьков. 1 8  апреля 1929 г.

Зам. Председателя Центрального Санитарно- 
Технического Совета—Зам. Народного 

Комиссара Здравоохранения
УССР Николаев.
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42. Санітарні нфш для садиби та будинків 
трудової школи 1 концентру.

Підстава: п.п. „дг та тии арт. 9, 
арт. арт. 12 і 16 постанови Ради 
Народніх Комісарів УСРР з 27 серп
ня 1926 р. „Про санітарно-технічні 
Ради- {36. Уз. УСРР 1926 р. № 53, 
арт. 352).

І. В и б і р  м і с ц я  п і д  ш к о л у .
1. Земельна ділянка, що її відводиться дід 

школу, повніша своїм розташуванням, 
конфігурацією і розміром забезпечувати:

1) потрібні для правильною ходу праці у 
школі спокій, тишу й ізоляцію від всього, 
що може шкідливо впливати на здоров'я й 
фізичний етап учнів, а саме:

а) сусідство школи з фабриками, заво
дами та ремісничими закладами, кози їх ви
робництво провадиться з шумом або виді
ленням сажі, диму 8 пороху або-ж забруд
нює ґрунт, воду та повітря;

б) сусідство ярмаркових і базарних май
данів, заїзних дворів;

2) раціонально й зручне розташувати 
шкільних будівель, допомічиих будинків, 
житлових будівель для нгшышх робітників 
і господарчих будівліь за сталимп нормами 
і 'Можлияісгь поширити школу в майбут
ньому:

3) достатнє освітлення шшыппх і жит
лових будівель;

4) вільний прохід до них ловітря та мож
ливість провітрювати шкіллгс подвір’я;

5) майаанець для грашга й фізичних 
вправ і ділянка оід сад, город та для інших 
сільсьтре-пооподарчих потреб за встановле
ними кормами.

У в а г а .  По містах Та великих с ми
шах міського типу мазанці для грання 
8 фізичних вправ, а також сади, городи 
й ішло можуть бути спільними для м'ль- 
кох шкіл з умовою, щоб вони були не 
дужо далеко від школи (не далі сотого 
кілометра).

2. Земельна ділянка, що її виводиться 
під школу, повинна бути підвищеною, су
хою, *го змозі похиленою да південь, Грунт 
повинен бути міцним, чистим, проникливим 
для гкшгтря й водя, з досить низьким стоян-

42. Санитарные нормы для усадьбы и зданий 
трудовой школы I концентра.

Основание: пункти „д“ и „и* ст. 9, 
ст. ап. 12 и 16 постановления Со
вета Народных Комиссаров УССР от 
27 августа 1926 года „О санитарно
технических Советах“ {36. Уз. УСРР 
1926 г. Кя 53, ст. 352).

I. В ы б о р  м е с т а  п о д  ш к о л у
1. Участок земли, отводимый под школу, 

должен по своему расположению, конфигу
рации и размерам обеспечивать:

1) необходимые для правильного хода за
нятий в школе спокойствие и тишину и изо
ляцию от всего, ЧТО могло бы вредно влиять 
на здоровье н физическое состояние учащих
ся, как-то:

а) соседство школы с фабричными, завод
скими и ремесленными заведениями, в тех 
случаях, когда производство 'последних со
провождается шумом плп выделением копо
ти, дыма и пыли или же загрязняет почву, 
воду и воздух;

б) соседство ярмарок, базаров, постоялых 
дворов;

2) целесообразное и удобное расположе
ние школьных зданий, вспомогательных по
мещений, жилых зданпй для школьных ра
ботников п хозяйственных построек по уста
новленным нормам и возможность распгире- 
пия школы в будущем;

3) достаточпоо освещение школьных и 
жилых зданий;

4) свободный доступ к ним воздуха н воз
можность проветривайпя ваего школьного 
двора;

5) площадки для игр и физических упра
жнений и участки для сада и огорода и дру
гих ссльско-хозяйствеппых целей по уста
новленным нормам.

П р и м е ч а н и е .  В городах и в круп
ных поселеннях городского типа площад
ки для игр и физических упражнений, 
равно сады, огороды и проч. могут устраи
ваться общие для пескольких школ при 
условии, чтобы они не были удалены сли
тком от школы (не более одного кило
метра).
2. Участок земли, отводимый под школу, 

должен быть возвышенным, сухим, по воз
можности со склоном в южную сторону го
ризонта, обладать крепким, чистым, прони
цаемым для воздуха и воды груигом. с до-
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нам грунтової води (нижче підошви фунда
менту) або повинен бути надежно висуше
ний. не забрудненим шкотами органі танки 
речовинами.

3. Земельна ділянка по повніша затоп
люватися водою (річок і озер і атмосферни
ми опадами, для чого всю площу її слід пла
нувати з ухилом в бік найзручнішого спаду 
водв.

Поблизу ШКІЛЬНИХ 'ДІЛЯНОК не ПОВИННО 
бути багпшц.

4. Земельна ділянка повинна сполучатися 
з населеними місцевостямн зручними і без- 
їіервшмдшвш шляхами снолучегаїя і таким 
чином бути приступною для школярів, ЩО- 
відвідують школу. •

5. На ділянці повинно буги гарне водо
постачання і правильне викидання нечистот, 
відповідно до місцевих умов.

статочно низким состоянием грунтових вод 
(ниже подошвы фундамента), или должен 
быть соответствующим образом осушен, не 
быть загрязненным гппющихи оргапгачеші- 
мн веществами. .

3. Участок не должен подвергаться затоп
ленню как водами реки и озера, так н атмо
сферными осадками, для чего всю площадь 
его необходимо спланировать с уклоном в 
сторону наиболее удобного стока воды.

.Поблизости от школьного участка не дол
жно быть болот.

.4. Участок должен сообщаться с населен
ными местностями удобными и беспрепят
ственными путями сообщения и, таким обра
зом, достушш посещающим школу учащим
ся. .

5. На участке должно быть обеспечено хо
рошее водоснабжение и правильное удале 
рпе нечистот соответственно с местными УС 
ловлями.

И. Р о з т а ш у в а н н я  ш к і л ь н и х  б у -  
Л  і  в  е  л  ь  і  н о р м и  з е м е л ь  н  и х  д і л я 

н о к -
6. Розташування шкільних будівель щодо 

країн світу визначається потребою шикну
ти безпосереднього попадання до клясних 
кімнат підчас праці 'Прямих сотшіних про
мінів.

Проте, бажано -освітлення клясних кім
нат прямими соняшники промінний не в 
щщни (праці.

7. Шкільні будинки повинні (відступати 
від лінії вулиці найменш на 10,0 метрів.

8. Розташування будинків на земельній 
ділянці повинно бути таким, щоб віїстань 
між стінами будинків, що мають вікна, бу
ла не менше подвійної височини вищого 
будника і в усякому разі найменш 10 метрів.

9. Шкільна садиба иовинна мати:
1) два маіЦаїщі для грання та фізкуль

тури з розрахунку найменш 9—10 кв. -метр, 
на учня й при пігх два намети -для осівшої 
та весняної праці на повітрі, з розрахунку
1,5 кв. м. на учня.

2) Майданні для со.іярія — окремі для 
хлопців і дівчат, достатньо ізольовані, з 
розрахунку 3 кв. метри на школяра.

10. Під кватирі шкільних робітників, 
якщо вони містяться в будинках при НЦІО-

II. Р а с л о і д  о ж е н и  е . ш к о л ь н ы х  з д а 
н и й  и  н о р м ы  з е м е л ь н ы х  у ч а с т 

к о в .
6. Расположение здания школы относи

тельно стран света определяется необходи
мостью избежать непосредственного попада
ния в классные комнаты во время запятий 
прямых солнечных лучей.

В то же самое время желательно освеще
ние классных комнат прямыми солнечными 
лучами вне часов занятий.

7. Школьпос здание должно отступать от 
линии улицы не менее, чем па 10,0 метров.

8. Расположение зданий на участке земли 
должно быть Лаковым, чтобы расстояние 
между стенами зданий, имеющими окна, бы
ло не менее двойпоИ высоты более высокого 
здания, и во всяком случае не менее 10 
метров.

9. Школьная усадьба должна иметь:
1) Две площадки для игр и физкультуры, 

из расчета не «мелев 9-10 кв. метров на 
школьипка и при них два навеса для весен
них и осенних занятий на воздухе, из рас
чета 1,5 кв. метра на школьника.

2) Площадки для солярия (солнечные 
площадки) отдельно для мальчиков и дево
чек, достаточно изолированные, из расчета 
3 кв. метра на школьипка.

10. Под квартиры школьных работников, 
если опи помещаются в домах при школах
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лі, на 1-5 сімейств, пошито бути вцво- 
зсно наймеш 450 кв. метрів землі на 
'х’ю.

Якщо в будинках при школах (сімейних 
нвагирях) жспггься понад 5 «вийся»,— 
найменше 270 кв. метрів на кожну сім’ю. 
Коли влаштовується для шкільних 'робітни
ків будинок-комуна,—найменш 135 кв. мет
рів па кожного шкільного робітника.

11. Загальна площа землі під школу по
винна бути найменш 12.000 кв. метрів, з 
них 7.500 кв. м. під сад, і з цієї норми під 
учбовий город—найменш 1000 кв. метрів.

У в а г а 1. По великих містах, влашто
вуючи спільні городи та сади для кількох 

' шкіл, площу землі під шкільну садибу 
треба пускати найменш 6.500 кв. метрів. 
Без кватир для вчителів—наймепш 5000 
кв. метрів.

У в а г а  2. Влаштовуючи очисні спо
руди та поля фільтрації при шкільній са
дибі, потрібно додатково відводити землю 
на кожного учня найменш 10 кв. метр.

У в а г а  3. Відводячи землю під школу, 
потрібно передбачити можливість збіль
шити земельну ділянку в зв'язку з мож
ливою іреоргалгшцівю школя 1 ступеня в 
семирічку.
12. Будівля повинна бути така, щоб при 

забудуванні сусідньої ділянки, стіни, що 
мають вікна, були-б досить відсунуті від су
сідніх меж (див. арт. 3), щоб жодні штучні 
споруди і посадки не могли застувати до
ступ світа у шкільний будинок.

13. Клясні кімнати треба будувати вік
нами не в бік переважних вітрів.

Н. На шкільній ділянці містяться:
1) шкільний будинок;
2) площадка для фізкультури, грання уч

нів, солярій;
3) шкільний сад, город та учбовий город;

4) колодязь, якщо помає водогону;
5) господарче подвір’я з надвірними бу

дівлями;
6) будинки помешкань шкільних робітни

ків пря них:
аї господарчий двір з надвірними будів

лями;
б) сад і город.

в чисто 1-5 семей, должно быть отведано 
не менее 450 кв. метров земли на семью.

Если в домах при школах (в семейных 
квартирах помещается более 5 семей,—не 
менее 270 кв. метровла каждую семью. При 
устройстве для школьных работников дома- 
коммуны—не менее 135 кв. метров на каж
дого школьного работника.

11. Общая площадь земли под школу дол
жна быть но моноо 12.000 вв. метров, из 
конх под сад 7.500 кв. м., при чем под 
учебный огород—не менее 1.000 кв. метров.

П р и м е ч а н и е  1. В больших горо
дах при устройстве об'еднненных огородов 
п садов для нескольких школ, площадь 
земли под школьную усадьбу должна 
быть не менее 6,5 тысяч кв. метров. Без 
квартир для учительского персонала—не 
мепео 5.000 кв. метров.

П р и м е ч а н и е  2. Прн устройстве 
очистных сооружений п нолей фильтра
ции при школьной усадьбе необходим до
полнительный отвод земли на каждого 
учащегося не менее 10 кв. метров.

П р и м е ч а н и е  3. При отводе земли 
иод школу необходимо предусмотреть воз
можность расширения земельного участка, 
в связи с возможностью реорганизации 
нгкоЛы 1-й ступени в семилетку.
12. Здание должно быть расположено с 

таким расчетом, чтобы при застройке сосед
него участка стены, имеющие окна, были-бм 
достаточно удалены от соседпих границ (см. 
ст. 3), чтобы никакие искусственные соору
жения и насаждения ве могли заградить 
проникновение света в школьное здание.

13. Необходимо избегать обращения клас
сных комнат окнами в сторону господствую
щих ветров.

14. На школьном участке располагаются:
1) здание школы;
2) площадка для физических упражнений, 

игр учащихся и солярий;
3) школьный сад, огород и учебный ого- 

рад;
4) колодезь при отсутствии водопровода;
5) хозяйственный двор с надворными по

стройками;
6) здания квартир школьных работников, 

при епх:
а) хозяйственный двор с надворными по

стройками.
б) сад и отпои.
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III. Ш к і л ь н і  б у д и н к и .
15. Залежно від кількосте дітей шкільно

го віку заселеного пункту, шкільні будинки
4-хрічки будується: а) на 4 комплекти, 
б) па 3 комплекте, в) на 2 комплекти, г) на 
1 комплект.

У в а г а .  Плануючи будинок 3 і 4 ком
плектної 4-хрічки, слід його проектува
ти, зваживши на змогу розширити йога 
до 7-річки, а 1—2 комплектних 4- 
річок до 4-хкомплектної, а також на по
требу в подальшому розширювати буди
нок за рахунок улаштування майстерень, 
окремих помешкань для рисування, малю
вання, музею, лабораторії, їдальні, по
мешкання для фізкультури.

16. Будинок 4-хкомнлсктної 4-хрічкп по
винен складатися з:

1) 4-х класних кімнат, з яких 2 проекту
ється на 40 учнів, одну па .38 і одну па 
36 учнів;

2) рекреаційної—коридора за кількістю 
учнів;

' У в а г а .  Бажано мати окрему залю 
для рекреації й фізичних вправ.

.3) кімнати для вчителів, вона-ж бібліоте
ка й фізичний кабінет;

4) майстерні—найменш 60 кв. метр, за 
нормами НКІІраці;

5) роздягальні;
6) кухні;
7) комори;
8) умивальні з душами;
9) сіней або тамбура;
10) клозета, ватер-клозета або люфт-кло- 

збта (бажано теплі).
17. Будинок 3-хкомплектної 4-хрічки по

винен складатися з:
1) 3 кляснпх кімнат па 40, 38 та 36 уч

нів;
2) рекреаційної—коридора;
3) кімнати для вчителів, вона ж бібліоте

ка й фізичний кабінет; '
4) майстерні за нормами ІІКіТраці;
5) роздягальні;
6) кухні;
7) комори;
8) умивальні з душами;
9) сіней або тамбуру;
10) клозета, ватер-клозета або люфт-кло- 

зета (бажапо теплі).
18. Будинок двохкомплектної 4-хрічки по

винен складатися з:

III. Ш к о л ь н ы е  з д а й  и я.
15. В зависимости от числа детей школь

ного возраста населенного пункта, школь
ные здания 4-х.хежи устраиваются: а) на 
4 комплекта, б) па 3 комплекта, в) на 2 
комплекта, г) па 1 комплект.

П р и м е ч а я  и е. При планировке зда
ния 3 и 4 комплектной 4-летки необходи
мо его проектировать с учетом возможно
сти расширения до 7-летки, а 1-2 ком
плектных 4-леток—до 4 комплектной, а 
также необходимости в дальнейшем рас
ширения здания за счет устройства ма
стерских, отдельных помещений для чер
чения, рисования, музея н лаборатории, 
столовой, помещений для физических уп
ражнений. . ,
16. Здание 4-хкомплектной 4-летки дол

жно состоять из:
1) 4 классных комнат, из коих 2 проек

тируются на 40 лчешжов, одна—на 38 уч. 
п одна—ага 36 учеников;

2) рекреационной — коридора но числу 
учащихся.

П р и м е ч а н и е .  Желателен отдель
ный зал для рекреаций п физических уп
ражнений.
3) учительской комнаты, она же библио

тека и физический кабинет;
4) мастерской—не менее 60 кв. метр, по 

нормам ПКТруда;
5) раздевальной;
6) кухни; •
7) кладовой;
8) умывальной компаты с душами;
9) сеней или тамбура;
10) клозета, ватер-клозета или люфт-кло

зета (желательно теплые).
17. Здание 3-х комплектной 4-летки дол

жно состоять из:
1) 3 классных комнат на 40, 38 н 36 

учеников;
2) рекреапиопной—коридора;
3) учительской комнаты, она же и библио

тека и физический кабинет;
4) мастерской но нормам НКТ;
5) раздевальной;

8) умывальной комнаты с душами;
9) сеней или тамбура;
10) клозета, ватер-клозета или люфт-кло

зета (желательно теплые).
-.18. Здание 2-шшлектной 4-летки дол

жно состоять из:
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1) двох клясних кімнат, з яких одну про
ектується на 40 учнів, ДОі'-иа 38;

2) рекреаційної—коридора; 4
3) кімнати для вчителів, вона-ж бібліоте

ка і фізичний кабінет;
4) майстерні за нормами НКІІраці;
5) роздягальні;
6) кухні;
7) ' комори;
8) умивальні з душами:
У) сіней або тамбура;
10) клозета, ватер-клозета або люфт-кло- 

лета (бажано теплі).
19. Будинок однокомплектної 4-хрічки по

винен складатися з:
1) одної клясної кімнати на 40 учнів;
2) рекреаційігої — коридора;
3) кімнати длн вчителів, вона-ж бібліоте

ка й фізичний кабінет;
4) роздягальні;
5) кухні;
6) комори;
7) умивальної кімнати з душами;
8) сіней або тамбура;
9) клозета, ватер-клозета або люфт-кло- 

■зета (бажано теплі).
20. Господарчі надвірні будівлі шкільної 

■садиби повинні сладатися з:
Г) 'дровпнка з відділками для господар

чого садового і город ного реманенту;

2) льоху;
3) помийної ями;
4) скриньки на сзигггя;
5) відхідника на подвір’ї.

У в а г а .  Окремий погріб для піколп 
будується, якщо пема погребу при квати- 
рах шкільних робітників.

21. Шкільні будинки 1-го ступеня пошш- 
пі бути одноповерховими.

У в а г а .  По містах двоповерхові бу
динки допускається за виняткових випад
ків.
22. Дозволяється будувати цокольний по

верх за умовою класти підлогу на 0,5 мет
рів вище максимального рівня ґрунтової, 
води, додержуючи вимог чинного будівельно
го законодавства, а саме: 1

1) височина помешкання повинна бути 
найменш два метри сімдесят смт.. з тим, що 
підлога не повніша бути нижче рівня вулпч-

1) двух классных комнат, из которых од
на проектируется па 40 и вторая па 38 че
ловек;

2) рекреационной — коридора;
3) учительской комнаты, она же и биб

лиотека я физический кабинет;
4) мастерской но нормам НКТ;
5) раздевальной;
6) кухни;
7) кладовой;
8) умывальной комнаты с душами;
9) сеней или тамбура;
10) клозета, ватер-клозета пли люфт-кло

зета (желательно—теплые).
19. Здание однокомнлектной 4-летки дол

жно состоять из:
1) одной классвой комнаты па 40 учени

ков;
2) рекреационной — коридора;
3) учительской комнаты, она же ^биб

лиотека и физігчоокмй кабинет;
4) раздевальной;
5) кухни;
6) кладовой;
7) умывальной комнаты с душем;
8) сеней или тамбура;
9) клозета, ватер-клозета или люфт-кло

зета (желательно—теплые).
20. Хозяйственные надворные постройки 

школьной усадьбы должны состоять нз:
1) сарая для дров с отделениями для хра

нения хозяйственного, садового я огородного 
инвентаря;

2) погреба;
3) помойной ямы;
4) сорного ящика;
5) дворовой уборной.

П р и м е ч а н и е .  Отдельный погреб
для школы устраивается при отсутствии 
погреба при квартирах школьных работ
ников.
21. Здание школы 1-й ступени должно 

быть одпоэтажным.
П р и м е ч а н и е .  Двухэтажные здания 

допускаются в городах только в исключи
тельных случаях.
22. Допускается устройство цокольного 

этажа яри условии укладки но.тов ага 0,5 
метр, выше максимального стояния почвен
ных вод и с соблюдением требований дей
ствующего строительного законодательства, 
а именно:

1) высота помещения должна быть не 
менео двух метров семидесяти сантиметров, 
при чем иол не должен быть ниже уровня
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ного пішоходу, а в надвірних будівлях— 
нижче поверхні двору як на 70 сантиметрів 
(пересічно);

2) помешкання повинні добре провітрю
ватися та опалюватися, крім тих випадків, 
кони з характеру кориогуївашя- вимагаєть
ся низької температури;

3) світлова поверхня вікна повинна бути 
не менше 1/10 площі підлоги, з тим, що 
нижня частина вікна повинна підвищувати
ся над рівнем пішоходу або землі найменш 
на 18 сант.;

4) стіни й підлоги повинні бути непро
никливі для вогкостп, стіни можуть бути із 
штучного або природеього каменю, підлога 
не повинна лежати безпосередньо на землі й, 
крім того, треба вжити заходів до її ізоля
ції.

23* -В цокольному поверсі допускається 
лише влаштувати: ї) роздягальню, 2) уми
вальню з душами, 3) ватер-клозети, 4) кух
ню, 5) їдальню з умовою бсзумовпої сухо
сти всіх перелічених помешкань.

24. Зокола школа повинна бути проста. 
Надаючи будинкові естетичних форм, не 
можна шкодити гігієнічним нормам, як на
приклад: зменшувати світло при стилізації.

25. Матеріалом для будівлі школи 1 сту
пеня може бути:

1) на стіни:
а) цегла, камінь або саман;
б) дерево, обмазане глиною;
2) на покрівлю—залізо, черепиця, тера- 

фазерит та інші вошетрнвалі матеріали, а 
також глипо-солома.

У в а г а .  'Конструюючи й будуючи окре
мі частини будівлі, слід додержувати бу
дівельного законодавства. IV.

IV. Н о р м и  д л я  о к р о м п х  ч а с т и н  
ш к і л ь н и х  б у д и н к і в .

V
26. Окремі частини шкільного будинку 

повинні задовольняти таким мінімальним 
умовам:

1) височінь шкільних помешкань—най
менш 3,6 метрів;

2) довжина власних кімнат—найбільш 
10 метрів;

3) глибина клясних кімнат найбільш 6,3 
метрів і у всякому разі не більше подвійної

уличного трогуаїра, а в мад верных строе
ниях—ниже поверхности двора чем на 
семьдесят сантиметров в среднем;

•2) помещения должны хорошо проветри- 
ватіюя и отапливаться, кроме тех случаев, 
когда по свойству пользования требуется 
низкая температура;

3) световая поверхность окна должна 
быть не менее десятой площади пола, при
чем нижняя часть окна должна .возвышать
ся над уровнем тротуара или земли не ме
нее, чем на 18 сантиметров;

4) стены и пол должны быть непроницае
мы для сырости, почему стены должны быть 
из искусственного или природного камня, 
пол ше должен располагаться непосредствен
но на земле и кроме того должны быть при
няты меры по изоляции.

23. іВ цокольном этаже допускается .тишь 
устройство: 1) раздевальни, 2) ушвалыгой с 
душами, 3) ватер-клозетов, 4) кухни, 5) сто
ловой, при условии безусловной сухости всех 
перечисленных помещений.

24. -Внешний вид школ должен быть 
прост. При придании зданию эстетических 
форм, по должны страдать гигиенические 
нормы, как например: уменьшение света 
при стилизации.

25. Материалом для постройки школ пер
вой ступени может служить:

4 1) для стон:
а) кирпич, камень пли саман;
б) дерево, обмазанное глиной;
2) для крыш—железо, черепица, терра- 

фазорит и т. п. огнеупорный материал, а 
также глино-солома.

П р и м е ч а н и е .  При конструирова
нии и возведении отдельных частей здания 
необходимо руководствоваться строитель
ным законодательством.

IV. Н о р м ы  д л я  о т д е л ь н ы х  ч а с т е й  
ш к о л ы н ы х  з д  а  н и й .

26. Отдельные части школьного здания 
должны удовлетворять следующим мини
мальным условиям:

1) высота школьных помещений—не 
меньше 3,6 метров;

2) длина классных комнат — не свыше 
10 метров;

3) глубина класоных комнат—це свыше 
6,3 метров и во 'всяком случав не более
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височини верхнього краю вікон від 
підлоги;

4) площа підлоги на 1 учня—1,35 кв. 
метрів;

5) двері в середині шкільного будинку 
двостворчасті; відчиняються на двір, зав
ширшки мінімум 1,25 метри;

6) підлоги з дерева, що не скоро зношу
ється, без щілин, добре пофарбовані. Якщо 
не пофарбовані, то їх промаслюється варе
ною олією;

7) стіни повинні бути по змозі пе звуко- 
проводні. Припустима одна розсувна стіна, 
але не між двома класами; зсередини стіни 
повинні бути помазані вапном, можна фар
бувати їх на височині 1 Уг метрі! світлою 
олійною фарбою. Кути повпппі бути закруг
лені. На стелях не треба робити виступів, 
стелі повинні бути побілені;

8) підвіконвики повинні щільно приляга
ти, мати закруглені краї і‘ відстояти від під
логи на 0.8—-1,0 метр.;

9) широчінь рекреаційної - коридора — 
пайменш 3,5 метри при. площі його най
менш 0,65 кв. метри на учня; широчінь ко
ридору, що не використовується для рекре
ації, повинна мати найменш 2,5 метри і у 
всякому разі повинна відповідати всім вимо
гам будівельного законодавства;

10) площа підлоги в роздягальні—най- 
мепш 0,25 кв. метрів па учня;

11) кімпата для вчителів, вопа-ж бібліо
тека і фізичний кабінет—найменш 20,0 кв. 
метрів для 1, 2. З і 4-комплектної школи;

12) розміри шкільних майстерень встанов
люється залежно від роду праці та устат
кування й проектуються на підставі чинних 
нбрм Наркоми раці;

13) кухня для 1-2-хкомплектної школи— 
з розрахунку 0.4 кв. м. на кожного учня 
при 3-х змінах учнів, що снідають, але най
менш 15,0 кв. метрів з окремим виходом па 
двір та з сіньми;

Г4) комора—7 кв. метрів;
15) погріб спільний з погребом шкільних 

робітників з окремим погрібцем;
16) умивальня з душами з розрахунку 

1 кран па 10 учнів і 1 душ на 25 учпів;

17) теплий ватер-клозет або люфт-кдозет 
з розрахунку 1 очко на 20 учнів, окремо для

двойной івьісотьі от верхнего ярая окон от
пола;

4) площадь пола на одного учащегося— 
1,35 вв. метров;

о) двери внутри школьного здания двух
створчатые, открывающиеся наружу с ми
нимальной шириной 1,25 метр.;

6) полы,из дерева, хорошо сопротивляю
щегося шшаишвапию, без щелей, покрытые 
прочаюй окраской. При отсутствии окраски, 
пропитываются вареным мослом;

7) степы должны быть возможно более 
1Г03В укопроводимы. Допустима одна (разд
вижная степа, по отнюдь не между двумя 
ісласоньмн комнатами; внутри степы долж
ны быть выбелены известью, допустима ок
раска их да высоту 1У2 метра масляной 
краской светлых тонов. Углы должны быть 
закруглены, т потолках следует избегать 
выступов, потолки должны быть выбелены;

8) подоконники должны прилаживаться 
длотно с закруглсписм углов и должны от
стоять от пола от 0,8 до 1,0 метра;

9) ширина реирееивдкюй -коридора не 
менее 3,5 метр, при площади его из расче
та но менео 0,65 кв. метров ига учащегося. 
Ширина коридора, не служащего для ірек- 
реации, пе должна быть мепее 2,5 метр, и 
во всяком случаю должна отвечать всем тре
бованиям строительного законодательства;

10) площадь пола раздевальил—не менее 
0.25 ив. метров на учащегося;

И) учительская, она-жо н библиотека и 
физический кабинет—не менее 20,0 кв. 
метр, для 1, 2, 3 и 4-хкомнлсктной школы;

12) размеры школьных мастерских опре
деляются .в зависимости от .рода занятий и 
их обрудовадая и проектируются на основа
нии существующих норм ‘ЙГСТ;

13) Кухня для 1—2 комплектной школы' 
~~шв расчета 0,4 кв. метр, на каждого уче- 
шгка при 3-х сменах завтракающих, но не 
меньше 15,0 кв. метр, и с особым выходом 
наружу и с сешши;

14) кладовая—7 «в. метр.;
15) пог|>еб, общий с погребом для школь

ных работников, с особым отделением;
16) умывальная с душами из расчета 1 

кран на 10 учеников и 1 душ на 25 уча
щихся;

17) теплый ватер-клозет яли хофт-кло- 
зет из рассчета 1 очко на 20 учащихся,
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хлопців слід влаштувати песуари, з розра
хунку 1 пісуар па 25 учпів. Якщо неможна 
влаштувати в першу чергу в помешканні 
клозет, його будують у дворі, з розрахунку, 
що його зазначено в цьому п.

У в а г а .  При (проектуванні переліче
них в арт. арт. 11, 13-17 зюмешкапь 
слід мати па увазі і збільшення кількосте 
учнів в школі, і кількосте комплектів, 
особливо в 1, 2 і 3-хкомплектних шко
лах;
18) сіни завширшки найменш 2 метри: 

при кількості учнів більше 100—не менше
2.5 метри;

19) вхідні до шкільного будинку двбх- 
створчасті дворі повніші відчинятися над
вір, широчінь їх пе повинна бути менше
1.5 метри; ч

20) надвірний ґанок пе будувати, якщо 
ґапок конче потрібний, то його можна буду
вати з найменшим числом східців і з широ
ким помостом коло вхідних дверей;

21) підлога першого поверху повинна бу
ти принаймні па 60 сант. вище поверхні 
землі; щоб ґрунтова вогкість не проникала 
в стіни, слід улаштовувати ізолюючі шари; 
щоб одводитн дощову воду, навколо будинку
улаштовується скоси з ринвами. Будуючи 
підпілля, едід зрити верхній шар рослинної 
землі принаймні па 28 сант., залежно від 
товщі його; .

22) підпілля засипається жорствою або 
глиною, з тим, що горішню поверхню бе
тонують або утрамбовують глиною. На цьо
му шарі на цегляних підмурках кладеться 
підлогу. Підпільний простір обов’язково вен
тилюється: влітку скрізними відтулинами в 
цоколі, взмику—каналами, що з'єднані з 
приладами опалення і відтулинами з ґрата
ми за плинтусами для притягнення повітря 
з кімнати. У.

У. О с в і т л е н н я .
27. Коефіцієнт освітлення в клясних кім

натах, кімнаті для вчителів, рекреаційній- 
воридорі, роздягальні має бутп найменш

девочек, причем для мальчиков необходимо 
устроить писсуары с расчетом 1 писсуар 
на 25 человек; в случае невозможности 
устройства в первую очередь клозета в 
помещении, таковой устраивается во дво
ре, всходя из расчета, указанного в этом 
пхните.

И р п м е ч а н и е. При проектирова
нии перечисленных в ст. ст. II, 13—17 
помещений, необходимо учесть как уве
личение числа учеников в школе, так и 
числа комплектов, особенно в 1, 2 и 3-х- 
комплектпых школах;
18) сени шириной не менее 2-х метров, 

при числе учащихся более 100 человек— 
не менее 2,5 метров;

19) входные в школьное здание двух
створчатые двери должны открываться па- 
ружу, ширина их не должна быть мепее
1,5 метра;

20) устройство наружного крыльца неже
лательно. При крайней необходимости его 
допустимо устройство с возможно меігь- 
іпим числом ступеней п с широкой пло
щадкой у входной двери;

21) пол нервов этажа должен быть по 
крайней мере на 60 см. выше поверхности 
земли; для воспрепятствования проникнове
нию в стены грунтовой влаги, необходимо 
уетрлітагь пзо.шршщие слои; для отвода 
же дождевой воды вокруг здания устраива
ется откос со сточным желобом. При устрой
стве подполья должен быть снят слой верх- 
пей растительной земли по крайней мере 
на 28 сайт., в зависимости от толщины 
его;

22) подпольное пространство засыпается 
щебнем или глиной, причем верхняя повер
хность покрывается бетоном или утрамбо
вывается глиной. На этом слое на кирпич
ных подкладках укладываются половые ла
ги. Образовавшееся иодпольпое простран
ство обязательно яеітшруегся: лотом'че
рез сквозные отверстия в цоколе, зимой че
рез каналы, соединенные с отопительными 
приборами и через отверстия с решетками 
за плинтусами для притока воздуха из ком
наты.

V. О с в е щ е н и е .
27. Световой коэффициент в классных 

комнатах, учительской и рекреационной - 
коридоре, раздевальне должен быть пе ме-
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1 : 5, у кухпі, умивальній з душами та вбп- 
ральпі—паймепш 1 : 8 .

У в а г а  1. Допускається знижати кое
фіцієнт освітлення до 1:10 в цокольно
му поверсі для помешкань, перелічених у 
п. 2 арт. 6.

У в а г а  2. Тимчасово освітлювати 
шкільні будинки припускається за норма
ми РПО з 28 січня 1929 р., а саме: для 
клясів 1:6, для службових помешкань— 
1 :12.

28. Вікпа в клясшіх кімнатах влашто
вується з одного боку так, щоб до сидячих 
учпів світ падав з лівого боку.

Як виняток, допускається додаткове 
освітлення згори або ззаду, переважно в 
клясах для рисування й малювання, демон
страцій, майстерень.

29. Вікна повпппі бути підпяті по змозі 
до стелі. Відотань між тішшьп мас бути 
невелика, наскільки дозволяє міцність взя
тих па стіни матеріалів.

30. Перекладини вікон—но змозі рідкі, 
лутки—тонкі. Внутрішня доворхіш віконних 
лиш йде иавкосяк.

31. Покрівлі своїми завісами не повная і 
вати, світло до мших кімнат.
. Верхні частини вікон будують фра

мугами, що відчиняються у внутрішніх 
рам згори впиз і всередину, у надвірніх — 
знизу до гори і надвір.

33. Вжшгі рами повніші бути подвійні,
т. т. зимові і літні, створчасті й відчиня
тися всередину.

VI. О п а л  и во.

34. Система опалива повніша бути роз
рахована на підтримку рівномірної проти 
том праці температури.

У в а г а .  По дсеватж.ться (влаштову
вати утермарківських печей.
35. Печі треба шаштшуваггїї та розра

ховувати так, щоб за мілімальогої вадвір- 
4Н*>ї температури. відповідно кліматичімім 
укоїш місцевості!, температура окремих 
поогошкопь школи була:

1) в атасах 16° Ц.;
2) в рскреаційігах - коридорах, гіша- 

стичпих і майстернях—16° Ц.;
3) .у душевих—£2° Д.;
4і у всіх іяшгпк помешканнях—1§° Ц.

пее 1:5 і кухне и умывальной с душами 
л уборной—не менее 1: 8.

П р и м е ч а н и е  1. Допустимо сниже
ние светового коэффициента до 1:10 в 
цокольном этаже для помещений, пере
численных в п. 2 ст. 6.

П р и м е ч а н и е  2. Временно освеще
ние школьных зданий устанавливается 
согласно нормам СТО от 28 января 
1929 г., а именно: в классах 1:6, а в 
служебных помещениях 1:12.
28. Окна в классных комнатах распола

гайте с одной стороны с таким1 расчетом, 
чтобы по отношению к сидящим учащимся 
свет был с левой стороны.

Как исключение, допускается дополнитель
ное освещение сверху нли сзади, нренмуще- 
ственно в классах, предназначенных для 
черчения и рисования, демонстраций, ма
стерских.

29. Окна должпы быть приподняты по 
возможности блнжо к потолку. Расстояние 
между окнами—небольшое, насколько позво
ляет прочность взятых в складку стен ма
териалов.

30. Переплеты окон должны быть воз
можно редки н горбелы тонки. Внутренняя 
поверхность оконных ниш скошена.

31. Свесы крыш не должпы заграждать 
свет в классные комнаты.

32. Верхние части окон должны устраи
ваться в виде фрамуг, открывающихся у 
внутренних рам сверху вниз и внутрь, у 
наружных—снизу »вор« и к наружи.

33. Окопные рамы должны быть двойпые, 
т. е. зимние и летние, створчатые, открыва
ющиеся внутрь.

VI. О т о п л е н и е .
34. Система отопления должна быть расс

читана на поддержание равномерной в про
должение занятий температуры.

П р и м е ч а н и е .  Устройство утер- 
. марковских печей недопустимо.

35. Печи должпы быть устроепы и раечн- 
тапы таким образом, чтобы при инициаль
ной наружной температуре, соответственно 
климатическим условиям местности, темпе
ратура отдельных помещений школы была:

1) в классах—16° Ц.;
2) в рекреационных - коридорах, гимна

стических и мастерских—16° Ц ■
3) в душевых—22° Ц.;
4) во всех остальных помещениях—18° Ц.
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36. За пересічної знмотої температури, 
темпераггура поверхні сгрівалмй приладіз 
в помешканнях но повніша перебідьпгуватг 
60° Д., а за мпюгалыю!—80° Д.

37. Всі огрівальні припади зюшппіі бути 
з рівною поверхпею й приступні для огля
ду Й ОТОЩвННЯ.

38. Верхню частину печей треба дово
дити до стелі без будь-яких нависших кар
низів, іщоб усунути всяку можливість иа- 
кутгчеігая в верхній частиш печі порах у.

39. Не дозволяється аташтоіеукітн двер
цята біля печай в кляегагх кімнатах.

/
VII. В е пт и л я ці я-

40. Веіп плювати шкільні помешкавпя 
треба:

1) квартирками - фрамугами, що всере
дині відчиняються зіЧ/ри донизу, а надвір— 
з низу до горя;

2) подвійними шапааіамн, що їх улаш
товується коло стелі в надвірних стінах 
з умовою, щоб свіже повітря розходилося 
у приміщенні;

3) будуючи одночасно з гатавдськіші 
печами камери з подачею надвірного повіт
ря, але не з підпілля, а через відповідні ка
нали, що сполучаються 3 надвірним по
вітрям;

4) витягаючи повітря із шкільних ло- 
мешкаїнь спеціяльно влаштованими канала
ми, безпосередньо звязанимл з печами, з 
тим, що _вціу*липу треба ставити встароль 
печі, а "тднілля—'вентилювати окремими 
підпільними каналами, які повинні бути по
руч з димовими каналами.

41. У будинках з центральним «паливом 
всі помешкання повинні бути забезпечені 
приладами для штучного «жму повітря, 
що наїріїваеться до температури помеш
кання, і вогкістю до 50> повного наси
чення, з тим, що:

. 1) бодпосероднього припливу’ не улашто
вується в жх шмешкапнях, що е джо«*?а- 
<ми псування повітря, наприклад: в клозе
тах, умивальнях, кухнях, буфеті;

2) в клясад приплив повітря має перс- 
іважати над витяганням повітря, що додат
ково гаралггустьея збілілиешш* витягали» >г 
у сусідніх помешкань;

36. При средней зимней температуре.
температура поверхностей нагревательных 
приборов в помещениях не должна превы
шать 60° Ц., а при минимальной—80° Ц.

37. Все нагревательные приборы должны 
быть с гладкой поверхностью и легко до
ступны для осмотра их и чистки.

38. Верхняя часть печей должна быть 
доведена до потолка без всяких свешива
ющихся карнизов, дабы устранить всякую 
возможность скопления в верхпей части пе
чи пьш.

39. Устройство тинных дверок в клас
сных комнатах недопустимо.

VII. В е н т и л я ц и я .

40. Вептиляцня школьных помещений 
должна достигаться:

1) через форточкинр’\імуги внутренние 
открываемые сверху вига, и наружные— 
снизу вворх;

2) через двойиые клапаны, устраиваемые 
у потолка в наружных стенах, лрн условии 
раздробления поступающего воздуха;

3) путем одновременного с 'устройство* 
голландской печи устройства камер, с по
дачей наружного воздуха отнюдь не из под
полья, а через соответствующие капали, 
сообщающиеся с наружным воздухом;

4) вытяжка воздуха'из школьных поме* 
щеннй должна достигаться путем устрой
ства специальных каналов, непосредственно 
связанных с печными установками, причем 
отдушники ставятся в стороне от печи, а 
подполье должно вентилироваться особыми 
подпольными каналами, которые должны 
быть рядом с дымовыми каналами.

41. При центральном отоплении все поме
щения должны быть обеспечены приспособ
лениями для искусственного обмена возду
ха, подогреваемого до температуры поме
щения и увлажняемого до 50% полного на
сищений, причем:

1) пеіюсродетвеиного ірротока иіе утяги
вается в помещениях, являющихся источ
никами порчи воздуха, например, в клозе
тах, умывальных, кухнях, буфете;

2) в классах приток воздуха должен пре
обладать над вытяжкой, которая дополни
тельно гарантпруетея усиленной, вытяжкой 
из соседних помещений;
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3) витяжку «гожиа не улаштовувати в 
коридорах і всстнбнхш, клтп це заважав 
правильно витягати із сусідніх помешкань, 
не забезпечених припливом повітря.

42. У шкільних помешканнях треба 'вста
новити такі ніорми обміну повітря:

1) в кляспнх кімнатах не менше 2-х- 
кратнаго обсягу помешкання;

2) в рекреаційній — один обсяг; якщо 
ж в рекреаційній провадяться гімнастичні 
вправи й рухавки—до 2 обсягів;

3) в гімнастичних задах—2 обсяги;
4) в коридорах, що не е рекреаційними 

задов,—У» обсягу;
5) в кімнаті для вчителів, бібліотеці, фі

зичному кабінеті—1 обсяг;
6) в майстернях—2 обсяги;
7) в майстернях, що виділяють підчас, 

праці гази або порох, повинні бути окремі 
витяжні шафи й спеціяльні прилади для 
витягання повітря безпосередньо з місць 
його псування у відповідному обсязі за 
нормами НКПраці;

8) в умивальнях, душових, ванних—1У2 обсяги;
9) в кухнях—3 обсяги;
10) в бапільнях—1/2 обсяги;
11) в клозетах—3 обсяги, але найменш 

50 куб. метрів на очко при люфт-жлеюетах 
і ЗО куб. метрів при ватер-клозетах.

У в а г а .  Підсумовуючи затильний об
сяг притягальної й витягальної венти
ляції, слід брати на увагу, що люди бу
вають в помешканнях в різні часи.

Ш. К у х н я .
43. В помешканнях, де іфіють гарячі 

сніданки, слід будувати нлпту або плиту.і 
ніч для випікання хліба, якою цього вима
гають місцеві умови. Доступ до плити треба 
забезпечити прітаймві з '2 боків, височінь 
плити над тайгою но повнила перебіль
шувати 80 см.

44. Мінімальні розміри плити в школах 
з кількістю учнів до 100: широчінь—80 
гант.; довжина—145- сайт.; 2 канфоркп; 
понятійний прилад обсягом найменшо па 
З відра і духовка—відповідних 'розмірів.

3) вытяжка может не устраиваться в 
коридорах и вестибюлях, «ля это препят
ствует правильному действию вытяжек, из 
соседних помещений, не обеспеченных при
токами.

42. В школьных помещениях должны быть
установлены следующие нормы обмена воз
духа: ч

1) в классных комнатах не менее 2-х- 
кратного обома помещений;

2) в рекреационной — один об'єм; если 
же в рекреационной производятся гимна
стические занятия и подвижные игры, — 
до 2 об’емов;
, 3) в гимнастических залах — 2 об'ема;

4) в коридорах, не служащих рекреаци
онными залами, — /4 об ема;

5) в учительской, в библиотеке, в физи- 
чесном кабнпете — 1 об’єм;

6) в мастерских — 2 об’ема;
7) в мастерских с выделением при рабо

тах газов или пыли должны быть устроены 
особые вытяжные шкафы н специальные 
приспособления для извлечения воздуха 'не
посредственно из мест его порчи в соответ
ствующем об’єме но пормам НЕТ;

8) в умывальных, душевых, ванных — 
1У2 об'ема;

9) в кухнях — 3 об'ема;
ГО) п мойках посуды—1 Уг об’ема;
И) в клозетах — 3 об’ема, но не мепее 

50 куб. метров на очко црп люфт-клозетах 
и 30 куб. метров при ватер-клозетах.

П р и м е ч а н и е .  При суммировании 
общего об’ема приточной и вытяжной 
вентиляции следует принимать во внима
ние разновременность занятия помещений 
людьми.

VIII. К у х п я.
43. В помещениях для прилипли горячих 

завтраков для подогревания последних не
обходимо устраивать плиту или плиту и 
печь для выпекания хлеба, когда этого тре
буют местные условия, причем доступ к
плоте должен быть обеспечен по крайней 
мере с двух стороп, высота плиты над по
лом не должна превышать 80 см.

44. Минимальные размеры плиты в шко
лах с числом учащихся до 100: ширина — 
80 Сантиметров;, длина—145 сайт.; 2 кап- 
форки; водогрейный прибор емкостью не 
менее 3 ведер и духсхвая— соответствую
щих размеров.
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В школах з кількістю учнів від 100 до 
300: широчінь юти—1 м., докжиші— 
1.77 метр-, обсяг водогрійного приладу иаії- 
«п па 4 відра з приладом для вбиран
ия пари.

45. Лад ллитаош повніші бути за.тізпі 
ковпаки для витягування пари, нижні краї 
лішх мають виступати за край плити па 
25 см. В верхній частині ковпака повинна 
бути витяжка, направлена до каналу, зало- 
женого між димарями печі або плити, а як
що печі нема,—підоймою з димарем від 
плити, розміри каналу повніші відповідати
3-хкратпому обсягові повітря в помешкан
ні кухігі. Витягальний канал повинен ма
ти засувку для регулювання роботи витя
гальної сентилаади.

Височінь нижнього краю ковпака над 
плі тою не повніша перевищували 115 см.

ЇХ. К о л о д я з ь .
40. Якщо {іема на шкільній садибі во

догону, будується колодязь.
ііісце для колодязя треба вибирати да

лек,) від внгребнпх і помийних ям та ін
ших джерел, що забруднюють грунт- При 
найменш проникливому грунті відстань ви 
місць, що забрудюють грунт, до колодязя 
повніша бути найменш 20 метрів.

47. Кріплення для колодязя і застілку 
між кріпленням і грунтом слід робити так, 
щоб :ю колодязя не проходила грунтова во
да й взагалі вода з тих шарів, що лежать 
пад нижнім водоносним шаром, звідки ду
мають брати воду. Тому, як матеріал для 
будівлі шахта, бажано використати бето
нові кільця я як маторіял для засипки— 
тверді» утрамбовану жирну гляну (товща 
шару найменш Зо лм.). У верхній частиш 
колодязя шар землі глибиною найменш 2 
метри і завширшки найменш 0,7 метри на 
всі боки треба вибрати і замінити твердо 
ьтрамбовапою жирною глиною.

48. Поперечник кріплення для дерев'я
них колодязів припускається найменш, 1,4 
метри пересічно, діаметр бетонових кілець 
може бути менший, але найменше 1 метр.

49. Навколо колодязя поверхня має .бу
ти ігідпосена настілкою жирної глшпг 
стільки, щоб ухил був па всі боки від ко
лодязя. Навколо колодязя на цій відстані •

В школах с числом учащихся от 100 до
200: ширдо шиты—1 мэтр, дато—1,77
метра, емкость водогрейного прибора не ме
нее 4 ведер с приспособлением для погло
щения пара.

45. Над плитами должны быть устроены 
железные колпаки для вытяжки пара, при
чем нижние края колпака должны на 25 см. 
выступать за крал шиты. Из «верхней ча
ста колпака должпа быть устроена вытяж
ка, направленная в канал, заложенный меж
ду дымоходами от печи или от плиты, в 
случае отсутствия первой,—рычагом с ды
моходом второй, причем размеры канала 
должны соответствовать 3-х кратному об’є
му воздуха в помещении кухни. Вытяжной 
капал должен иметь задвижку для регули
рования действия вытяжной вентиляции.

Высота нижнего края колпака над пли
той не должна превышать 115 см.

IX. К о л о д е з ь .
46. При отсутствии водопровода в школь

ной усадьбе устраивается колодезь, причем 
место для устройства колодца должно выби
раться вдали от выгребных и помойных 
ям л других источников, загрязняющих поч
ву. При наименее проницаемой почве рас
стояние от мест, загрязняющих почву, до ко
лодца должно быть не менее 20 метров.

47. Крепления для колодца и засыпку 
между креплением и почвой необходимо де
лать так, чтобы в колодезь не проходила 
грунтовая вода н вообще вода тех слоев, 
которые лежат над нижним водоносным 
слоем, водой которого предположено поль
зоваться. Поэтому, как материал для уст
ройства шахты, желательно попользовать 
бетонные кольца, а как материал для засып-, 
ки — плотно утрамбованную жирную гли
ну (толщина слоя не мепее 35 см.). В вер
хней части колодца слой земли глубиной 
не менее 2 метров и шириной не менее 0,7 
метров во все сторонм должен быть удален 
и заменен жирной глиной с плотной утрам-' 
бовкой.

48. Поперечник крепления для деревян- 
пых колодцев допускается не менее 1,4 мет
ра в среднем, диаметр бетонных колец мо
жет быть меньшом, по не мепее 1 метра.

49. Иоверхнбсть земли вокруг колодца 
должпа быть поднята путем насыпки жир
ной глиной так. чтобы уклон был во все 
стороны от колодца.

Ст. 42
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повинна бути неглибока канавка з нахилом, 
що забезпотувзв-би спад атмосферної вода 
і соди, лцо розливається біля колодязя.

Вокруг колодца на этом расстоянии дол
жна быть устроепа неглубокая канавка с 
уклоном, обеспечивающим удаление атмо
сферной воды и воды, разливаемой у колод-

50- Глибина колодязя мае забезпечувати 
РОСТОФІПО кількість води з глибоких води 
косий нгарів. Щоб уникнути замулювання, 
рекомещустьоя 'ДНО колодязя обшити дош
ками або засипати камінням і чистим зеь- 
шопги током.

51. Подавати воду з колодязя рекоменду
ється смоком, лрн цілком закритому коло
дязі або обов’ язково постій ним колодязьшпі 
відром. Воли воду беруть відром, то кріп
лення повинно виходити над поверхнею аа- 

•сипу найменш на 0,9 метри. Кріпленим тр* 
ба робити з похилом до землі, нижче краю 
кріплення улаштовується поміст для відра.

52. Будуючи відкритого колодязя, треба 
прироблювати щільну ляду.

50. Глубина колодца должна обеспечи
вать получение достаточного количества во
ды из глубоколежащих водоносных слоев.- 
Во избежание заиливания, рекомендуется 
дно колодца выложить досками или засы
пать камнями и чистым круппым песком.

51. Подачу воды из колодца рекомендует
ся производить насосом при совершенно за
крытом колодце или обязательно постоян
ным пееннмаемым ведром. В последнем слу
чае крепление колодца должно быть выве
дено над поверхностью обсыпки пе менее 
чем на 0,9 метра; крепление должно быть 
скошено наружу. Ниже края крепления уст
раивается помост для припосимого ведра.

52. При устройстве открытого колодца, 
таковой должен иметь плотно закрываемую 
крьппку.

X. В і д х і д н и к и .
53. Будуючи відхідники поза шкільним 

будинком, можна їх з’єднати з будинком 
відкритою галереєю, або краще—наметом-

54. Відідники слід розташовувати так, 
щоб переважні; вітри не несли на шкільний 
будинок смороду від виділюваних газів. %

55. Розміри відхідників у дворі, коли 
в шкільному будинкові е ватер-клозет або 
люфт-клозет* для ШКОЛЯ О КІЛЬКІСТЮ учні!» 
до 100—два очка і песуар для хлопців і 
одно очко для дівчат; за -кількості учнів 
від 100 до 200—но 4 очка для хлопців і 
2 для дівчат з улаштуванням у відділку для 
хлопців пооуара.

56. Якщо нема клозетів в помешканні 
школи, дворові відхідники слід улаштову
вати з розрахунку одно очко й песуар на 
20 хлопців і одно очко на 15 дівчат. Для 
вчителів—одно очко в окремому примі
щенні.

57. Як при ватер-клозеті, так і про 
інших системах, якщо нема каналізації, 
слід улаштовувати непроникливі вигребні 
ями. їх едц рояля або з бетону, або з 
добре випаленої цегли, на жирному цемен
товому розчині, і зсередини обтинковані, 
або дерев’яні, рублені, обкладеш шаром

X. О т х о ж е е  м е с т о .
53. При устройстве отхожих мест вне 

школьного здания можно соединять их с 
последним открытой или лучше в виде на
веса галлереей.

54. Отхожее место необходимо распола
гать так, чтобы господствующие вегры 
пе несли па школьное здаппе зловонных вы
деляющихся газов.

55. Размеры отхожих мест во дворе при 
наличии в школьном здании ватер-клозета 
пли люфт-клозета для школы с числом уча
щихся до 100—два очка и писсуар для 
мальчиков и одпо очко для девочек; при чи
сле учащихся от 100 до 200—по 4 очка для 
мальчиков и 2 для девочек с устройством в 
отделении для мальчиков писсуара.

56. При отсутствии клозетов в помеще
нии школы, дворовые отхожие места необ
ходимо устраивать из расчета одпо очко и 
писсуар на 20 мальчиков и одно очко па 
15 девочек. Для учительского персонала—од
но очко в отдельном кабинете.

57. Как при ватер-клозете, так и при 
прочих системах необходимо устраивать прп 
отсутствии канализации непроницаемые вы
греба.

Выгреба следует делать пли из бетона, 
или из хорошего обожжеппого кирпича па 
жирном цементном растворе, с цементпой
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жирної глини завширшки 35 см. В тому 
і другому випадкові як під підлогою, так і 
з боків воггреб обкладається трамбованою 
жирною глиною шириною . шару найменшо
0.5 метри.

Стіни вигребу ні в якому разі не повинні 
бути всередині фундаменту будника, а також 
безпосередньо межувати з ним і повинні 
бути від нього на віддалі найменш на 
1 метр.

Отвори для очищення вигребів повніші 
щільно затинятися і бути так влаштовані, 
щоб через них легко можна було чисти
ти вигреб.

Розміри вигребу для шкіл до 100 Дітеп 
—4,5 кто. метріб і для шкіл від 100 до 
200 дітей—9,1 куб. метри, за глибини 
його 'найбільш 1,4 метри.

58. Вентиляція відхідників улаштовуєть
ся за допомогою витягальної труби, що 
починається в верхній частині вигребу іі 
кінчається над дахом будівлі. Для устано
влення тяги через пю трубу слід ярольотпі 
труби в вигребі улаштовувати нижче по
рівняно з яижпім вінцем віггягальної труби.

59. Крім вигребів і відхідників в гос
подарчому подвір’ї шкільної садиби слід 
мати помийну яму з іютгролжліш стінка, 
ми, як і у «требах. Глибина помийної 
ями—найбільш 2 метри з загальним Обоя- 
Г'М для 4-хкомплектної 4-хрічки—^най
більш 10 куб. метрів і відповідно менше 
—для шкіл з меншою кількістю комплек
та

У в а г а .  Помийну яму улаштовується 
одну для школи і номешкапь шкільних 
робітників, з тим, щоб обсяг її був най
більш 20 куб. метр.
60. Бажано улаштувати поля фільтрації, 

коли для того годящий грунт та коли ви
повідаю поширено земельну ділянку П'.ї 
шкільну садибу.

61. Смітник з добре збитими стінками й 
щільною лядою розміром 2 метри завдовж
ки. 1 метр завширшки і 1.10 заввишки ие- 
родиіюї сгінкп.

62. Шкільна ділянка огорожуєгьоя пар
каном з місцевих матеріалів, подвір'я сл.д 
відгородити від ігрищного майдані ця й сад- 
ку.

оштукатуркой внутри, или деревянные руб
ленные, обложенные слоем жирной глины 
шириною в 35 сантиметров. В том и другом 
случае, как под иолом, так н с боков выгреб 
обкладывается трамбованной жирной глиной 
шириной слоя не менее 0,5 метра.

Стены выгреба ни в коем случае не дол
жны находиться внутри фундамента здания, 
а также непосредственно примыкать я нему 
и должны отстоять от пего не менее как
на 1 метр.

Отверстия для о чистіш выгребов должны 
плотно прикрываться и быть так располо
женными, чтобы через них легко возможно 
быдо-бы вычищать выгреб.

Размеры выгреба для школы до 100 де
тей—4,5 куб. метра к для школ от 100 до 
200 детей—9,1 куб. метра, при глубине не 
солее 1,4 метра. ✓

58. Вентиляция отхожих мест достигает
ся путем устройства вытяжной трубы, на
чинающейся в верхней части выгреба и 
оканчивающейся над крышей здания. Д.тя 
установления тяги черго указанную тру 
необходимо пролетные трубы в вытри 
устраивать ниже по сравнению с нижним 
конном вытяжной трубы.

59. Кроме выгребов и отхожих мест в хо
зяйственном .шоре школьной усадьбы необ
ходимо иметь помойную яму с неирошщао- 
мыми стенками, подобно выгребной. Глубина 
помойной ямы—не бодео 2-х метров с об
поїм об'ємом хля 4-хксошоктной 4-хлет- 
ки—>не более 10 куб- метров и соответ
ственно меньше—для піка* с-меньшим ко
личеством комплектов.

' П р и м е ч а н и е .  Помойная яма устра
ивается общая с таковой для квартир 
школьных работников омкостыб не более 
20 куб. метров.
60. Желательно устройство полей фильт

рации при удовле гворлтел ьпом грунте и 
при расширении соответствующим образом 
участка земли поз школьную усадьбу.

61. Мусорный ящик с хорошо сколочен
ными стеикамл и плотно прикрывающейся 
крышкой размером 2 метра длины, 1 метр 
ширины и 1,10 высоты передней стенки.

62. Шкальный участок ограждается за
бором из материала -по местным условиям; 
служебный двор слсдует оградить забором 
от площадки їли игр и еда.
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XI. П о м е ш к а н н я  ш к і л ь н и х  р о б і т 
н и к і в .  . '

63- Ба садибі школи 1 концентру улаш
товується помешкаипя для шкільних робіт
ників. л'

64. ЕваАірі всех шильних. робітних, в 
новая» бути цілком ізольовані від шжіль- 
иих будинків і повинні бути розташовані 
в окремій частині шкільної садиби, відго- 
роженої вц шкільного подвір’я парканом.

05. Кватирі будується: одоу—на 5 осіб, 
дві—на 4, одну—на 3 особи і одну—для 
одинця і повинні бути проектовані за за
твердженою від УЕН уставою про оклад та 
розмір кватир в житлових будинках.

У в а г а .  В школах з меншою кількі
стю комплектів 'кількість кваТир відпо
відно зменшується і їх планують з таким 
розрахунком, щоб довести їх до 5-ти 
за розширення школи до ^нормальних 
розхірів.
66. У дворі влаштовується:
1) загальиу пральню на 2 кімнати, за

гальною площею иаймепш 22,75 кв. м., 
кімнату з душем—наймеш» 9 кв. м.;

2) сарай з вщідкам па число кватпр, 
з квадр. площею на 1 сім’ю найменш 7 кв. 
метр.;

3) погріб з погрібцями для кожної сім’ї, 
а також і для школи—з квадратною пло
щею на 1 сім'ю найменш 5 кв. метрів та 10 
кв. метр, для школи;

4) скриню для сміття того-ж розміру, 
що й для школи;

5) помийну яму—з розрахунку на кож- 
’ «ту кватирю 2,5 куб. метрів яри подовжній

глибині 2 метри; коли помийна яма є одна 
і для тикати і для кватир шильних ро
бітників. то її влаштовують на межі обох, 
подвірь і не ішвипиа перевищувати 20 куб. 
метрів.

У в а г а -  Якщо «ома на шкільній са
дибі кватир для шкільних робітників, до
пускається влаштовувати помешкання 
для сторожа під одною покрівлею із шко
лою і обов’язково з окремим ходом й пов- 
ПОЮ І30ДЯПІЄЮ від шкільних помешкань.

Арт. 42

XI. К в а р т и р ы  ш к о л ь н ы х  р а б о т 
а й  КО0'

63. На усадьбе школы 1 концентра 
устраиваются квартиры для школьных ра
ботников-

64. Квартиры веет школьных работников 
должны быть в полной жтро изолированы 
от школьных зданій и должны размещаться 
в особой части школьной усадьбы, отгоро- 
женпой от школьного двора забором.

65. Квартиры строятся: одна—на 5 че
ловек, две—на 4 человека, одна—на 3 чело
века и одна—для одинокого и датаны быть 
запроектированы согласно утвержденному 
УЭС’ом положению о составе и размере 
квартир в жп.шх домах.

‘ П р и м е ч а н и е .  В школах с меньшим 
числом комплектов число квартир соот
ветствен Ш.ПІ образом уменьшается и 
квартиры планируются с 'расчетом на до
ведение их до 5-ти при расширении шко
лы до нормальных размеров.
66. Во дворе устраиваются:
1) общая прачешная, состоящая пз явух 

комнат, общей площадью не менее 22,75 
кв. метр., комната с душем—но менее 9 кв. 
метров;

2) сарай с отделениями по тлу квар
тир, с квадратной площадью на одну семью 
не Невес 7 кв. метров;

3) погреб с отделениями для каждой се
мьи, а также и для школы—с квадратной 
площадью на одну семью пе менее 5 кв. 
метров и 10 кв. метров для школы;

4) мусорный ящик таких-же размеров, 
как я для школы;

5) помойная яма—из расчета па каждую 
квартиру 2,5 куб. метра при продольпой 
глубине 2 метра; при общей помойной яме, 
как для школы, так и для квартир школь
ных работников, таковая устраивается на 
границе того п другого двора; величина ее 
не должна превышать 20 куб. метров.

II рим еч ап п е. 'В случае отсутствия 
в школьной усадьбе квартир для школь
ных работников, допускается устройство 
помещения для сторожа под одной кры
шей со школой при непременном условия 
налпчпя отдельного хода п полной изо
ляции от школьных помещений.
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П.
З виданням цієї постанови каоуегьля по- 

станову Наркомздоров'я УСРР з 22 червня 
1926 року «Санітарці норми для садиб і бу
динків трудової школи І концентру» (36. Уз. 
УСРР 1926 р., від. П, .V? 27, арт. 98).

Харків. 18 квітня 1929 р 
Заст. Голови Центральної 
Санітарно-Технічної Ради УСРР—Заст. 
Народнього Комісара Охорони

Здоров'я УСРР Ніколаев.

II.
С изданном настоящего постановления 

отменяется постановлений Ларкомздрава 
УССР от 22 июня 1926" г. «Санитарные 
нормы для усадеб к здаїгий трудовой школы 
I концентра» (36. Уз. УСРР 1926 г., отд. II, 
№ 27, ст. 98).

Харьков. 18 апреля 1929 г. ч
Зам. Председателя Центрального 
Сипггарно-Технігческого Совета 
УССР—Зам. Народного Комиссара 
Здравоохранении УССР Николаев.

/ч«1
Укрголовліт № 243. Держтрест „Харполіграф*. Друга друк. ім. В. Блакитного. Зам. №4880- 9000



Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ
О Ф І Ц І Й Н Е  В И Д А Н Н Я

•IV® И НАР0ДНЬ0Г0 К0МІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ
ВІДДІЛ ДРУГИЙ 1 липня 1929 р

З М І С Т

Постанови УЕН
С ОД Е Р Ж АН ИЕ

Постановления- УЭС
(14 травня 1929 р.)

43. Про затвердження типового статуту місь
кого ломбарду.

44. Типовий статут...................................міського
ломбарду.

Постанови Наркомвнусправ, Нарком- 
«осту, Наркомздоров'я, Наркомторгу, 

'ВРНГ, Наркомпраці, Наркомфіну, Нар- 
комсоцзабезу УСРР

(6 квітня, 24 травня, 1 червня 1929 р.)

(14 мая 1929 г.)
43. Об утверждении типового устава город

ского ламбарда.
44. Типовой устав \ . городского

ломбарда.

Постановления Нарко.мвнудел, Нар- 
комюста, Наркомздрава, Наркомторга, 
ВСНХ, Наркомтруда, Наркомфина и 

Наркомсообеса УССР.
(6 апреля, 24 мая, 1 июня 1929 г.)

46. Про припинення окремої реєстрації будинків 
в містах І селищах міського типу, що в 
них переведено основну земельну реЄСТ: 
раиію.

46. Правила, як органи санітарного нагляду 
мають бракувати харчові продукти та 
напої. "

4;. Устава про норми плати за судово-медичну 
експертизу лікарям, що не є в штатах су
дово-медичної організації НКОЗ.

48. Інструкція. як прикладати постанову 
ВУЦВК-у й РНК УСРР з 10 жовтня 
1928 р. „Про завдання місцевих органів 
влади в царині державного страхування 
та про притягнення СІЛЬСЬКОЇ людности 
До участи в роботі органів державного 
страхування в сільських місцевостях".

49. Про забезпечення осіб, що втратили пра
цездатність у зв'язку з працею воєнізації 
людности, що псоводить спілка Ддоаві- 
яхем* Союзу РСР.

45. О прекращении особой регистрации домов 
в городах и поселениях городского типа, в 
которых проведена основная земельная ре
гистрация.

40. Правила о порядке бракования органами 
санитарного надзора пищевых продуктов и 
напитков.

17. Положение о нормах оплаты судебно ме
дицинской экспертизы врачей, не состоящих 
в штате в судебно-медицинской органи
зации НКЗ.

48. Инструкция по применению постановления 
■ ВУЦИК и СНК УССР от 10 октября 1928 г.

.О задачах местных органов власти в об
ласти государственного страхования и о
привлечении сельского населения к уча
стию в работе органов государственного 
страхования в сельских местностях".

49. Об обеспечении лиц, утративших трудо
способность в связи с занятиями по воени
зации населения, проводимыми союзом 
„Осоавиахим" Союза^Щіу----------------- “ .. .

Ч*. $ К N Б Е С
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ПОСТАНОВИ
УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАРАДИ.

43. Про затвердження типового статуту місь
кого ломбарду.

Українська Економічна Нарада п о с т а 
н о в и л а :

І.
1. Затвердити додаваний типовий статут 

міського ломбарду в повій редакції.
2. З наданням чинности типовому статуто

ві міського ломбарду в новій редакції, вва
жати за нечинні:

1) постанову УЕН з 29 травня 1923 р. 
«Нормальний Статут комунальних ломбар
дів» (36. Уз. УСРР 1923 р., відд. II, № 6-8, 
арт. 45);

2) постанову УЕН з 7 січня 1924 р. «Про 
доповнення Нормального Статуту комуналь
них ломбардів» (Зо. Уз. УСРР 1924 р., відд. 
II, Л» 3. арт. 6);

3) постанову УЕН з 24 квітня 1926 р. 
«Про зміну і доповнення Нормального Стату
ту комунальних ломбардів» (Зо. Уз. УСРР 
1926 р.. відд. II, Лг 15—16, арт. 50).

П.
Цю постанову видано на підставі арт. 2 

иостаиовн ЦУЦВК і РНК УСРР з 19 квітня 
1928 р. «Про порядок затвердження стату
тів та про нагляд за діяльністю кредитових 
установ» (36. Уз. УСРР 1928 р., У? 10, арт. 
910).
Харків. 14 травня 1020 р.

Заст. Голови Української
Економічної Наради Сербиченко.

Керівничнй Справ Української Еконо
мічної Наради Я. Касян.

44. Типовий статут........................міського
ломбарду.

І. Засади, статутовий капітал ломбарду. 1

1. Щоб надати біднішій міській людності 
змоги користати з доступного та дешевого

кредиту.................................... Міська Рада
закладає при............................... відділ ко-

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
УКРАИНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕ- 

ЩАНИР.
43. Об утверждении типового устава город

ского ломбарда.
Украинское Экономическое Совещание 

но с т а н о в и л  о:
I

1. Утвердить прилагаемый типовий ус
тав городского ломбарда в новой редакции.

2. С введением в действие типового ус
тава городского ломбарда в новой редакции 
считать утратившими силу:

1) постановление УЭС от 29 мая 1923 
г. «Нормальный Устав коммунальных лом
бардов» (С. У. УССР 1923 г., отд. П, У* 6-8, 
ст. 45);

2) постановление УЭС от 7 января 
1924 г. «О дополнении Нормального Устава 
коммунальных ломбардов» (С. У. УССР 
1924 г., отд. II, У« 3, ст. 6);

3) постановление УЭС от 24 апреля 
1926 г. «Об изменении и дополнении нор
мального Устава коммунальных ломбардов» 
(С, У. УООР 192С г., отд. И, Уг 15—16 
ст. - 50).

I I . '
Настояние постановление издано на ос

новании ст. 2 постановления ВУЦИК я СНК 
УООР от 19 апреля 1-928 г. «О порядке ут
верждения уставов и о надзоре за деятель
ностью кредитных учреждений» <С. У. УООР 
1928 г.. У* 10, ст. 910).
Харьков, 14 мая 1929 г. •

Зам. ‘Председателя Украинского Экономи
ческого Совещания Сербиченко.

Управляющий Делами Украинского Эко
номического Совещания Я. Касьян. „

44. Типовой устав................... городского
ломбарда.

I. Общие положения, уставный капитал 
ломбарда.

1. Для предоставления беднейшему урод
скому населению возможности пользоваться 
доступным и дешевых кредитом, . . . . 
Городской Совет учреждает при . . . . \
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•купального господарства (відділку місцевого 
господарства) міський ломбард під назвою 
*.......................міський ломбард».

2. Ломбард становить самостійну господар
ську одиницю і діє на засадах господарсько
го розрахунку. Від дня реєстрації ломбардові 
надасться всіх прав юридичної особи. Лом
бард має печатку із своєю назвою.

3. За всі свої зобов’язання ломбард від
повідає тільки тим належним йому майном, 
■що на нього, згідно з чинними законами, 
можна звертати стягання. Загальнодержав
на скарбниця, а так само міська рада своїми 
коштами за довга ломбарду не відповіда
ють, крім випадків, зазначених в арт.арт.
11, 35 і 39.

4. Статутовий капітал ломбарду визнача
ється в.......................... карбованців; цю су
му виділяє . . . -.................................. міська
#ада з коштів, що є в її розпорядженні.

Первісний розмір статутового капіталу 
ломбарду можна згодом збільшувати через 
відрахування до цього капіталу додаткових 
сум. Про ці відрахування повинно повідом
ляти Народній Комісаріят Фінансів УСРР. ІІ.

ІІ. Операції ломбарду.
5. Ломбардові надасться право провадити 

'такі операції:
а) видавати позики,
б) приймати майно на схов,
в) комісійний продаж майна.

А. В и д а ч а п о з и к .
6. Позики ломбард видає під різні ручні 

застави (за винятком відсоткових та цінних 
напорів), як-ось: під застави коштовних ме- ' 
талів і виробів з них, коштовного каміння, 
зодягу, взуття і інших речей хатнього 
вжитку.

7. Всіляке майно, запропоновано в заставу 
ломбардові, оцінює ломбард, порозумівшися з 
володільцями майна. Після оцінки ломбард 
робить докладний опис закладуваних речей, 
зазначаючи в ньому оцінку речей, місяць й 
день видачі позики, розмір її, реченець по
зики і належні за позику відсотки. Ониса 
цього видається заставникові, а копію зали
шається у справах ломбарду.

отделе коммунального хозяйства (огделееия 
местного хозяйства) городской ломбард под 
наименованием с...................................... го
родской ломбард».

2.. Ломбард образует самостоятельную хо
зяйственную единицу и действует па нача
лах хозяйственного расчета. Соущя реги
страции ломбарду присваиваются все нрава 
юридического лица. Ломбард имеет печать 
с изображением своего наименования.

3. По всем своим обязательствам ломбард 
огвочает лишь том принадлежащим ему иму
ществом, на которое, согласно действующим 
заковам, может быть обращено взыскание. 
Общегосударственная казна, а равно сред
ства городского совета за дол ги ломбарда не 
отвечают, за исключением случаев, указан
ных в ст. ст. 11, 3<5 н 39.

4. Уставный капитал ломбарда определя
ется в............................рублей; эта сумма
выделяется ... ....................... городским со
ветом из имеющихся в его распоряжении 
средств.

Первоначальный размер уставного капи
тала ломбарда может быть впоследствии 
увеличен путем отчисления в этот капитал 
дополнительных сумм. 05 этих отчислениях 
должен бьггь уведомлен Народный Комисса
риат Финансов УС-СР.

II. Операции ломбарда,
5. Ломбарду предоставляется право про

изводить следующие операции:
а) выдачу ссуд;
б) прием имущества на хранение.
в) комиссионную продажу имущества.

А. В ы д а ч а  с с у д .
6. Ссуды выдаются ломбардом под разные 

ручные залоги (за исключением проценти нх 
и ценных бумаг), как-то: под залог драго
ценных материалов и изделий из них, дра
гоценных камней, одежды, обуви п иных 
предметов домашнего обихода.

7. Всякое имущество, предлагаемое в за
лог ломбарду, оценивается последним по со
глашению с владельцами имущества. После 
оценки ломбард производит нодробпую опись 
закладываемых вещей с указанием в ней 
оценки вещей, месяца и дня выдачи ссуды, 
размеі*а ее. орока ссуды и причитающихся 
за ссуду пропептов. Опись эта выдается за
логодателю, а копия остает/я в делах лом
барда.
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На зворотній стороні опису повинніш бу
ти надрукований вмгие із статуту ломбарду 
про основні правила прийому та повернення 
прийнятих ломбардом застав. Описа мусить 
підписати завідатель ломбарду або уповнова
жена від нього на це особа і бухгальтер лом
барду; до опису прикладається печатку лом
барду.

8. Оплса можна видавати на ім’я певної 
особи або на пред’явника, залежно від ба
жаная позичальника.

Коли описа видано на пред'явника, то за 
володільця заставленого по ньому майна виз
нається кожного пред'явника опису. Описи 
па пред'явника передається з рук у руки без
всяких формальностей. Іменні описи можна 
передавати іншій особі тільки вчинивши пе
редавальний напис на самому описі, що свід
чить про перехід прав но опису до іншої осо
би; про таку передачу треба зазначати у 
справах ломбарду.

9. Ломбард приймає майно в заставу па ре
ченець пе більший як чотири місяці. По 
скінченні реченця застави, позичальникові 
дається двохтпжневий пільговий реченець, 
щоб викупити заставлену річ. Коли по скін
ченні пільгового реченця заставлену річ не 
буде викуплено, вона йде в продаж з' авкцій- 
пого торгу.

10. Заставлені речі можна протягом ре
ченця позики за додаткову плату показува
ти позичальникові для огляду. Розмір плати 
за цей огляд встановлює міська рада, що за
клала ломбард.

11. За цілість прийнятих у заставу речей * 
•ломбард відповідає всіма капіталами і май- 
ном, що є в його розпорядженні, а коли їх не 
вистачить, відповідальність несе . . .
. . . . міська рада. Перед поодиноки
ми заставниками відповідальність ломбарду 
обмежується сумою оцінки заставлених ре
чей. У разі часткового загину чи пошкоджен
ня заставленого майна, втрати покривається 
за взаємною згодою сторін; коли такої згоди 
пе буде досягнено, то володільцеві опису ви
дається суму оцінки, а майно переходить у 
власність ломбарду.

12. Розмір відсотків, шо їх Сере ломбард 
з позик, встановлює відповідна міська рада 
у межах, зазначених від Народнього Комі-

11а обо]ютпой стороне описи должна быть 
напечатана выписка т устава ломбарда, ка
сающаяся основных правил «приема и воз
врата принятых ломбардом залогов. Опись 
должна быть подписана заведующим ломбар- 
дом, либо уполномоченным им на то лицам 
и бухгалтером ломбарда; к описи приклады
вается печать ломбарда.

8. Опись может быть выпада на имя оп
ределенного лица либо па пред'явигсля, к 
зависимости от желания заемщика.

Если опись выдана на пред'явнтеля, то 
владельцем заложенного по пей имущества 
признается каждый преа'явитель описи. 
Описи на пред'явнтеля передаются из рук 
в руки без всяких формальностей. Пмепиые 
описи могут быть передаваемы другому ли
цу .тишь путем утонения передаточной над
писи зга самой описи, свидетельствующей о 
переходе прав по описи к другому лицу; о 
такой передаче должна быть сделана отмет
ка в делах ломбарда.

9. Ломбард принимает имущество в залог 
на срок ие свыше четырех месяцев. По исте
чении срока залога, заемщику даєш двух
недельный льготный срок для выкупа зало
женной ВОЩИ. Ес.ТИ ПО ПСТСЧОП07І льготного 
срока заложенная вещь не будет выкупле
на, она поступает в продажу г аукционного 
торга.

10. Заложенные вещи могут быть в тече
ние срока ссуды за дополнительную плату 
пред'явленім заемщику для осмотра. Размер 
платы за этот осмотр устанавливается го
родским советом, учредившим ломбард.

И. За целость принятых в залог вещей 
ломбард отвечает всеми капиталами и иму
ществом, находящимися в его распоряжении, 
а в случае недостатка средств, ответствен
ность песет................................. городской
совет. Перед отдельными залогодателями от
ветственность ломбарда ограничивается Сум
мой оценки заложенных вещей. В случае 
частичной гибели или повреждения заложен
ного имущества, убытки покрываются по 
взаимному соглашению сторон; если такое 
соглашение не будет достигнуто, то владель
цу описи выдается сумма оценки, а имуще
ство переходит в собственность ломбарда.

12. Размер процентов, взимаемых лом
бардом по ссудам, устанавливается соответ
ствующим городским советом в пределах.
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саріяту Фінансів УСРР. Жодних інших на
рахувань на позики робити ие можна.

13. Пшики видається під заставу коштов
них металів розміром не більшим від 80% 
їхньої вартости, за оцінкою на вагу; під ін
ші застави позики видасться # розміром не 
більшим, як НО Я»'оцінки.

14. Заставлені речі можна викупати і до 
скінчення реченця застави. В цьому разі роз
рахунок провадиться за кожні півмісяця, 
хоч би дореченцевий викуп відбувся і перед 
скінченням цього півмісяця.

15. Заставлені речі при викупі за іменни
ми описами видається володільцеві опису або 
його представникові з тим. що ломбард по
винний пересвідчитися в особовості одержу
вача. Особі, що володіє описом на пред’яв
ника, заставлене майно видасться без будь- 
яких додаткових формальностей. При викупі 
заставлених речей, ломбард відбирає описа 
У викупника.

II». Втративши іменний опис, заставник 
подає про це писану заяву, зазначивши за
ставлену річ і нумер втраченого опису. Крім 
того, особа, що втратила іменний опис, по
винна подати до ломбарду особову посвідку і 
квитанцію про оголошення в місцевому офі
ційному орган і Преси про втрату опису. Не 
раніш, як через два тижні від дня публікації, 
особі, що заявила про втрату іменного опи
су, видасться дублікат опису, або видається 
після викупу заставлену річ.

17. У разі втрати опису на пред'явника, 
той. що втратив, подає про це писану заяву 
до ломбарду, докладно зазначивши особливо
сті заставленої речі, час застави, розмір 
одержаної ПОЗИКИ і, но змозі, нумер оппсу.

Заявник повинний протягом двох тижнів 
від дня подачі заяви оголосити в місцевому 
офіційному органі преси про втрату опису. 
Одночасно таку об'яву вивішується па вид
ноті в ломбарді.

Коли протягом реченця, встановленого для 
оплати позики і викупу заставленої речі 
(арт. 9). будь-хто пред’явить опис, що про 
втрату Його заявлено, то заставлені речі 
після викупу видасться пред'явникові опису.

указанных Народным Комиссариатом Фи
нансов УССР. Никакие иные аачислеипт по 
ссудам пе могут производиться.

13. Ссуды выдаются под залог драгоцен
ных металлов в размере не свыше 80% 
их стоимости по оценке па вес; под иные 
залоги ссуды выдаются в размере не свыше 
60% оценки.

14. Заложенные вещи могут быть выкуп- 
лспы и до истечения срока залога. В этом 
случае расчет производится за каждые пол- 
меся-ца, хотя бы досрочный выкуп был про
изведен и ранее истечения этого полуме
сяца.

15. Заложенные вещи при выкупе по 
именным описям выдаются владельцу опи
си либо его представителю, причем лом
бард обязан удостовериться в личности по
лучателя. Лицу, владеющему описью на 
прод’яиителя, заложенное имущество вы
дается без каких-либо дополнительных фор
мальностей. При выкупе заложенных вещей 
ломбард отбирает у выкупающего опись.

16. В случае утраты именной описи, зало
годатель подает об этом в письменной фор
ме заявление с указанием заложенной вещи 
и номера утраченной описи. Сверх этого, 
лицо, утратившее именную опись, обязано 
представить ломбарду удостоверение лично
сти и квитанцию о публикации в местном 
официальном органе печати об утрате описи. 
Не ранее, чем через две недели со дня пуб
ликации, лицу, которое заявило об утрате 
именной описи, выдается дубликат описи ли
бо выдается после выкупа заложенная вещь.

17. В случае утраты описи па нред’л ви
те.: я утративший подает об этом в письмен
ной форме заявление в ломбард с подробным 
указанием особенностей заложенной вещи, 
времени залога, размера полученной ссуды и. 
по возможности, номера описи.

Заявитель обязан в течение двух недель 
со дня подачи заявления сделать в местном 
официальном органе печати об’явление об 
утрате описи. Одновременно такое объявле
ние яывешивается па видном месте в лом
барде.

Если в течение срока, установленной для 
оплаты ссуды п выкупа заложенной вещи 
(ст. 9), будет кем либо пред’явлена опись, 

об утрате которой заявлено, то заложенные 
,ьещи после выкупа выдаются пред’явите.!ю 

описи. Если в течение этого срока опись
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Коди протягом цього реченця опису пред’яв
лено не буде, повикуплене майно не призна
чається на продаж і особа, що заявила про 
втрату опису, має право протягом місяця з 
того дня, коли речі можна було б призначи
ти па продаж, але не раніш, як через місяць 
від дня уміщення в пресі оголошення про 
втрату опису, викупити заставлене майно.

Заявляючи про втрату опису, заявиш; по
винний внести відсоток з позики за місяць 
наперед.

18. Лекційний продаж заставлених ре
чей, де викушених в реченець, провадять в 
приміщенні ломбарду спеціальні авкніонісгн, 
в присутності представника міської ради. 
ІІро речі, призначені на продаж за простро
чення позик, вивішується об’яву в ломбарді, 
перелічивши заставлені речі й «умори за
ставлених описів. Продаж речей по простро
чених позиках відзначаєтеся в спеціальній 
шнуровій кинзі. Ломбард не відповідає перед 
заставником, каш з авкцгйного торгу буде 
сторговано «шовну, супроти! оцінки речі, 
суму. Перші торій починається з суми 
оцінки.

19. Коли перші торги на продаж застав
лених речей оте едбутупся, то не пізніш 
як через 'два тижні призначається другі 
торги. які починається з суми довгу лоаюар- 
дові. Коли на другої торгах заставлену річ 
не буде продамо в сулі довгу, то ломбард 
валишає її за собою, пршпшіиочи всі рсс- 
разупки з пазичальнпкш.

20. Особи, що купили на авкіроні речі, 
ношшгі внести ломбардові «сю суму повні* 
ото або завдаток в розмірі імймешн 20 від
сотків. 'Коли «протягом тнжіш покупець тге 
заплатить решти суми, йото позбавляється 
завдатку, який 'направляється па прибуток 
ломбарду, а заставлена річ знову надходить 
ва продаж.

21. Ь суми, вторгованої за продані речі, 
вивертається довг з заставника і ігаложні з 
довгу відсотки, а так само видатки ломбао- 
ду на иродагк заставлених речей; решту 
суми видається «ред’явншсові опису, коли 
сишса було видано на пред’явника, або во
лодільцеві іменного опису.

22. Гроші, що залишилися від продажу 
заставлених речей, апеля покриття позики 
і всіх видатків ломбарду, виплачується за
ставникові без нарахування відсотків про
тягом трьох років. Коли ці гроші протягом

пред'явлена не будет, не выкуилешюс нму- 
щаогво ве назначается продаже и лігцо, 
заявившее об утрате описи, имеет право в 
течонио месяца с того дня, когда вещи мог
ли бы быть назначены в продажу, но не ра
нее, чем через месяц со дня помещения в. 
печати об’явлення об утрате опіки, вику
пить заложенное имущество.

При заявлении об утрате описи, заяви
тель обязан внести проценты по ссуде за ме
сяц вперед.

18. Аукционная продажа заложенных ве
щей, не выкупленных в срок, производится 
в помещении ломбарда особыми аукциони
стами в присутствии представителя город
ского совета, 0 вещах, назначенных к про
даже за просрочку ссуд, вывешивается об’- 
явленне в ломбарде с перечислением зало
женных вещей и номеров залоговых описей. 
Продажа вещей по просроченным ссудам от
мечается в особой шнуровой книге. Ломбард 
не отвечает перед залогодателем за выручку 
при продаже с аукционного торта неполной, 
по сравнению с оценкой вещи, суммы. Пер
вые торги начинаются с суммы оценки.

19. Если первые торги іга продажу зало
женных вещей не состоятся, то не позднее 
дву* недель назначаются вторые торт, ко
торые иачшгаютоя с суммы долга ломбарду. 
Если со вторых торгов заложенная вещь 
не будет продана в сумме долга, то ломбард 
оставляет ее за собой, прекращая все счеты 
с заемщиком.

20. Лица, купившие па аукционе вещи, 
обязаны внести ломбарду всю сумму цолпо
лтью либо задаток в размере по менее 20 
процентов. Если в течение недели покупа
тель іне уплатит остальной суммы, он лиша
ется задатка, который обращается в доход 
ломбарда, а заложенная вещь вновь посту
пает в продажу.

21. Из суммы, вырученной за проданные 
вещи, удерживается долг с залогодателя* н 
причитающиеся по долгу проценты, а так
же расходы ломбарда по продаже зало* 
женных вещей; остальная сумма выдается 
пред’явителю описи, если опись была вда
на на пред’явите ля, либо владельцу именной 
описи.

22. Деньги, оставшиеся от продажи зало
женных вещей, за покрытием ссуды и всех 
издержек ломбарда, -выплачиваются залого-

, дагелю без начисления процентов в течение 
тре* лет. Если эти депъга не были в тече-
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трьох ровів «в буде зажадало від ломСаряу, 
то їх иаїїравлястгА'й на лртбрпв ломбарду.

Б. П,р*йох м а й н а  н а  с х о в .

23. Ломбард приймає ш схов всіляке 
майно, торій цінних шдорів та валюта.

24. ЗГайію, що його передасться в ломбард 
на схов, оцінює ломбард, порозумівшися з 
особою, що передає майно на схов. Після 
нього ломбард робить докладний опис майна, 
зазначивши в описові розмір оцінки. Ошгоа 
підписує особа, що передає майно на схов, 
та 'представник ломбарду і його видасться 
особі, що передає майно ш схов. Копію опи
су залишається в оправах ломбарду.

Опис прийнятого на схов майна видасться 
тільки іменний. Цього опноа можна переда
вати тільки тоді, коли ломбард переведе 
його на нову особу; при ньому новому воло
дільцеві видасться новий опис майна.

25. Ломбард приймає майпо на схов на 
реченець до шістьох мтсяців. Реченець цей 
вираховується повними місяцями і по закіп- • 
ченді первісно призначеного реченця його 
можпа продовжувати.

26. Розмір плати за схов встановлюй 
міська рада, що заклала ломбард.

Передаючи на схов невкладпеті речі або 
речі, що потребують спеціяльного догляду, 
плату за схов встановлюється за взаємною 
згодою ломбарду з особою, що передає 
майно на схов, крім випадків, коли місь
ка рада встановить спеціальну таксу за
стое такого майна.

27. Плату за схов береться наперед за 
вось -реченець, що ва нього майно здасться 
на схов. Коли мойво береться до скінчення 
реченая, то плату за схов вертається, проте, 
тільки за повні тагопісяці, що залишились 
до реченця. ,

25. ‘Майно, що його передається ш схов 
до ломбарду, можна пакувати в скрині, ва
лізи. пакети тощо. В такому разі ломбард 
відповідає тільки за цілість пакування.

29. На бажанім особи, що передає майно 
на схов, це зайво можна протягом реченця 
«схову показувати йому для огляду; за це

пне трех лет истребованы у ломбарда, то 
оин обращаются в доход ломбарда.

Б. П р и е м  и м у щ е с т в а  н а  х р а 
н е н и е .

23. Ломбард принимает на хранение вся
кое' имущество, за исключением цепных бу
маг я валюты.

24. Имущество, которое передается в 
ломбард па хранение, оценивается ломбар
дом по соглашению с .типом, передающим 
имущество па хранение. После этого лом
бард производит подробную опись имущества 
с указанием в описи размера оценки. Опись 
подписывается липом, передающим имуще
ство па храпение, н представителем ломбар
да п выдается лицу, передающему имуще
ство па хранение; копня описи оставляется 
в делах ломбарда.

Опись нрияятого на хранение имущества 
выдается только имевшая. Опись эта может 
быть передаваема лишь путем перевода се 
ломбардом па новое лицо; при этом новому 
владельцу выдается новая опись имущества.

25. Ломбард принимает имущество на 
хранение на срок до шести месяцев. Срок 
этот исчисляется полными месяцами я по 
окончании первоначально назначенного сро
ка может быть продлен.

26. Размер платы за хранение устанавли
вается городским советом, учредившим лом
бард.

При передаче на хранение громоздких ве
щей либо вещей, требующих специального 
надзора, плата за хранение устанавливается 
по взаимному соглашению ломбарда с лицом, 
передающим имущество па храпение, за 
исключением случаев, когда городским сове
том будет установлена специальная такса 
за хранение этого рода имущества.

27. Плата за хранение вг-мается вперед 
за весь срок, па который имущество сдается 
па хранение. В случае получения имущества 
ранее срока, плата за храпение возвра
щается, однако, лишь за полные полумеся
цы, оставшиеся до срока.

28. Имущество, передаваемое на хранение 
в ломбард, может быть запаковано в сунду
ки, чемоданы, пакеты и т. д. В этом случае 
ломбард отвечает только за целость упа
ковки.

29. По желанию лица, передающего иму
щество на хранение, это имущество может 
быть пред’явлено в течение срока хранения
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ломбард ‘боре спеціальну плату в розмірі, 
що її встановлює відповідна огісмса рада.

30. Майно, .прийняте на схов, ламбаїрд мо
же видати особі, що передала майно на 
ахов, або особі від неї на те уповноваженій, 
•при цьому ломбардові вертається одне при
нятого на схов майна.

•
31. Коли буде зроблено заяву яро втрату 

опису, 'прийнятого на схов «майна, ломбард 
видає замість :нього дублікат опису. Дублі
ката видається через два тнікді иісдя уїмі- 
щошія в місцевому офіційному органі преси 
•публікації про втрату опису, прийнятого па 
охов майна. Втрачений оішо чад цьоіо часу 
вважається за недійсний.

32. Коли майно, тгрийняте на схов, не 
буде зажадане в реченець, на який його від
дано, а реченець схову не буде подовжено, 
то майно направляється на продаж з авкці- 
ону по скінченні трьох місяців від дня умов
леного реченщя схову. Продаючи запаковане 
згайно, авкціоніст з участю трьох осіб, що 
присутні на авкціоні, складає акта з доклад- 
цнм переліком майна, призначеної» па про
даж.

33. Майно, ігризначене т продаж, можна 
знімати з торгів, каш перед початком тор
гів володілець опису заплатить ломбардові 
видатки за схов а видатки, сполучені з приз
наченням майна на продай;. Торги прова
диться порядком, встановленим в арт. арт. 
18—22 цього Статуту, з тим, що перші 
горім починається з суми оцінки, а колі: 
нории торга по відбудуться, то майно можна 
продати но ві-тьній ціні.

34. З уторгованих від продажу майна 
сум, лсімбаед вивертає належну йому плат/ 
за ото» і в платки т продаж в розмірі, 
встановленому від міської ради. Решту оттор
говано'/ суми записується па ірахуиок воло
дільця отшсу майна і и може віп вимагати 
протянем трьох років від дня скінчення ре
ченця схову, одначе, без нарахування від- 
сотвів.

35. Відповідальність за загай або пош
кодженій майна, ‘Прийнятого на схов, об
межується розміром оцінки, зазпачоної в 
ошгсові.

Коли майна ломбарду не досить для упла
ти відшкодування ватодільцям речей за за-

ему для осмотра: за это ломбард взыскивает 
специальную плату в размере, установлен
ном соответствующим городским советом.

30. Имущество, принятое еа'хранеппе. мо
жет быть выдано ломбардом лицу, передав
шему имущество на хранение, либо лицу, нм 
на то уполномоченному, нри этом ломбарду 
возвращается опись принятого на хранение 
имущества.

31. В случае, если будет сделано заявле
ние об утрате описи принято!» на хранение 
имущества, ломбард выдает вместо нее дуб
ликат описи. Дубликат выдается через две 
недели после номещепия в местном офи
циальном органе печати публикации об ут1 
рате описи принятого па храпение имуще
ства. Утраченная опись с этого времепи счи
тается недействительной.

32. Если имущество, прппятое на хране
ние, пе будет истребовало в срок, на кото
рый оно отдано, а срок хранения не будет 
продлен, то имущество направляется для 
продажи с аукциона по истечении трех меся
цев со дня обусловленного срока хранения. 
Прп продаже упакованного имущества аук
ционист при участии трех лиц, присут
ствующих на аукционе, составляет акт с 
подробным перечислением имущества, назна
ченного в продажу.

33. Имущество, назначенное в продажу, 
может быть снято с торгов, если до начала 
торгов владелец описи оплатит ломбарду 
расходы по хранению и расходы, связанные 
с назначением имущества к продаже. Торга 
производятся в порядке, устаноилрнном ст. 
ст. 18—22 настоящего устава, причем пер
вые торга начинаются с суммы оценки, а 
если первые торги не состоятся, то имуще
ство может быть продано по вольпой цене.

34. Из выручоииых от продажи имущества 
сумм, ломбард удерживает причитающуюся 
ему плату за хранение и расход по продаже 
в размере, установленном городским сове
том. Остаток вырученной суммы записы
вается на счет владельца описи имущества 
и может быть истребован им в течение трех 
лет со дня истечения срока хранения без на
числения, однако, процентов.

35. Ответственность за гибель либо повре
ждение имущества, принятого на хранение, 
ограничивается размером оценки, указанной 
в описи.

В случае недостаточности имущества лом
барда для уплаты возмещения владельцам
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гіш чи яошкоджешя їх, то відоовідає тоді 
вдооадва міська рада.

В разі часткового загину або пошкоджен
ня майна, втрати покривається розміре/, 
визначення взаємною згодою ніж володіль
цем опису і ломбардом; колі згоди не буде 
дооншчю. то во.нда.іьцеві опису ^вдасться 
суму оцінка, в майно переходить у власність 
ломбарду.

В. К о м і с і й н и й  п р о д а ж  я а й  н а .
36. Ломбард аїри ікає доручення: про про

даж заставленого в ломбард майна до на
стання реченця жюрятгя виданих дід заста
ну цього «айна лозик, лро продаж майна, 
прийнятого ломбардом на схов, а тая 
само—оцю продаж іншого майна. Доручення 
про продаж майна прийматься як для 
продажу з авкційкого торгу, як і д-тя про
дажу за вільну ціну.

37. Особа, що доручає лсоїбардові продати 
майно, повинна подати про це до ломбарду 
заяву. В заяві треба зазначігги ціну, що з 
неї належить пбчинати торг на доручене до 
продажу майно або мінімальну діну*, за яку 
річ можна продати, продаючи за вільну ціну.

38. Коли ломбардові дасться доручення 
продати майно, що в у цього да. схові або 
в заставі, то до заяви оро таке доручення 
належить додавати опис аро здачу майна 
на схов або про 'його заставу. Каш ошіса 
про заставу було видано ва пред'явника, то 
його переводиться на ім'я особи, що дао 
доручення продати майно.

Опис, додавапий до заяви про давня до
ручення на продаж, залишається у справах 
ломбарду, а заявникові видасться опеціяль- 
ну квитанцію про прийом доручення цро 
продаж.

39. із суми, вторгований від продажу 
майна, ломбард вивертає належну йому зл- 
довжошеть особи, що передала майно для 
продажу, в тому числі і належну ломбардові 
комісійну (винагороду за продаж майна.

Розмір «емісійної винагорода!, що її боро 
ломбард за продаж майна, встановлює місь
ка рада, що закляла ломбард.

Коли речі, прийняті т продаж, вапгпуть, 
то ярпсймдають «правила арт. арг. 11 і 35.

вещей за гибель либо повреждение послед
них, ответственность несет соответствующий 
городской совет.

В случае частичной гнбелп либо повре
ждения имущества, убытки, покрываются в 
размере, определенном взаимным соглаше
нием между владельцами описи и ломбардом; 
если соглашение не будет достигнуто, то 
владельцу описи выдается сумма оценки, а 
имущество переходит в собственность лом
барда.

В. К о м и с с и о н н а я  п р о д а ж а
н м у щ е с т в  а.

36. Ломбард принимает поручения: о про
даже заложенного в ломбард имущества до 
наступления срока покрытия выданных под 
залогіітого имущества ссуд, о продаже иму
щества, принятого ломбардом на храненне, 
а также—б продаже прочего имущества. 
Норучепия о продаже имущества прини
маются как для продажи с аукционного 
торга, так п для продажи по вольной цене.

37. Лицо, дающее ломбарду поручение о 
продаже имущества, должно подать об этом 
в ломбард заявление. В заявлении должна 
быть указана цена, с которой надлежит на
чать торг на порученное к продаже имуще
ство, либо минимальная цена, за которую 
вещь может быть продана при продаже по 
вольной цене.

38. Если ломбарду дается поручение о 
продаже имущества, находящегося у него 
на хранении или в залоге, то к заявлению о 
таком поручении должна быть приложена 
опись о сдаче имущества па хранение либо о 
его залоге. Если опись о залоге была выдапа 
на пред’явптеля, то таковая переводится на 
пня лица, дающего поручение о продаже 
имущества.

Опись, прилагаемая к заявлению о даче 
поручения на продажу, оставляется в долах 
ломбарда, а заявителю выдается специаль
ная квитанция о приеме поручения о про
даже.

39. Из суммы, вырученной от продажа 
имущества, ломбард удерживает причитаю
щуюся ему задолженность лица, передавшего
имущество для продажи, в том числе и сле
дуемое ломбарду комиссионное вознагражде
ние за продажу имущества.

Размер комиссионного вознаграждения, 
взимаемого ломбардом за продажу имуще
ства, устанавливается городским советом, 

днвшим ломбард.
случае гибели вещей, принятых для про

дажи, применяются, правила ст. ст. 11 и 35.

257



Арт. 44 Л* 11 Ст. 44

40. Каш заставлене майно або майно, 
вдане на схов, стосовно якою шсичальшік 
дав доручення яро -продаж, до окніешя ре
ченця повернення позики або до скінчення 
реченця схову залишиться неяроданим, і, 
разом з тій, не буде своєчасно оплачено 
одержану лід забезпечення застави позику, 
або реченець схову не буде продовжений, то 
управління ломбарду чинить з ним майном 
за правилами, еста ношенной* для продажу 
заставлених речей за простроченими пози
ками та речей, зданих на схов.

III. Управління ломбарду.
41. Органами управління ломбарду є:

а) відділ юомуиалыного господарства або 
ощілок '.місцевого господарства, що при 
ньому е ломбард;

б) керішгичий ломбарду.
42. До відання відділу комунального 

гоонгодаїрства (щхілву місцевого тонодац- 
ства) належить:

1) загально керувати діяльністю лом
барду;

2) ігастановлювати керівничого ломбар
ду та його заступника, подаючи ці паста- 
іювлйиіін на затвердження міської ради, а 
так само усувати їх з посади і тарюначатн 
їм .плату;

3) затверджувати мктрухцы ;ш ке,'чв- 
іпгчого ломбарду і травила иіо окремих опе
раціях ломбарду;

4) розробтяти і подавати на затверджен
ня міської рада питання яро розмір оплат 
і відселяв, що їх бере ломбард з позик і 
з інших операцій;

5) розглядати кошториси і плини ДІЯЛЬ
НОСТІ! ломбарду;

6) розглядати звіти таро діяльність лом
барду;

7) порушувати, за .належних випадків, 
питання таро зміну статутоосчо капиталу 
ломбарду' та оро закриття діяльности лом
барду.

43. Керівютчігй ломбард)’ відає всіма по- 
точшші опорсіціямн ломбарду, зокрема, до 
його відаяня ла-тежить:

1) приймати і звільняти службовців лом
барду;

й) організувати операції ломбарду, на
глядати за збереженням заставлених речей, 
оргаїгізувати діловодство, рахівництво і касу 
ломбарду; ’

40. .Если заложенное имущество или иму
щество, сданное на храненпе, относительно 
которого дано поручение заемщиком о про
даже, до срока возврата ссуды либо до срока 
хранения останется непроданным, и, вме
сте с тем, полученная под обеспечеппе за
лога ссуда не будет своевременно оплачепа 
либо срок хранения не продлен, то управле
ние ломбарда поступает с таким имуществом 
по правилам, установленный для продажи 
заложенпых вещей по просроченным ссудам 
и вещей, сданпых на хранеппе.

III. Управление ломбардом.
41. Оргапамп управлення ломбарда 

являются:
а) отдел коммунального хозяйства либо 

отделение местного хозяйства, при котором 
состоит ломбард;

б) управляющий ломбардом.
42. К ведению отдела коммунального хо

зяйства (отделения местного хозяйства) от
носится:

1) общее руководство деятельностью лом
барда;

2) назначение управляющего ломбардом и 
его заместителя, с представлением этих нал- 
ваченнй.на утверждение городского совета, 
а равно "устранение нх от датжеости и наз
начен пе им платы;

2) утверждение инструкции управляю
щему ломбардом и правил по отдельпым опе
рациям ломбарда;

4) разработка и представление па утвер
ждение городского совета вопросов о размере 
сборов и ттроптов, взимаемых ломбардом 
по ссудам и по нпым операциям;

5) рассмотрение сметы и плана деятельно
сти ломбарда;

6) рассмотрение отчетов о деятельности 
ломбарда;

7) возбуждение, в надлежащих случаях, 
вопросов об измепенин уставпого капитала 
ломбарда и о прекращении деятельности 
ломбарда.

43. Управляющий ломбардом ведает всеми 
текущими операциями ломбарда, в частности 
к его ведению относятся:

1) прием и увольнение служащих лом
барда;

2) организация операций ломбарда, наблю
дение за сохранностью заложенных вещей, 
организация делопроизводства, счетоводства* 
и кассы ломбарда;
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3) робити витрати, погрібні для діяльно
сті! ломбарду, відповідно до кошторису, що 
Лихі затвердив відділ комунального госпо
дарства (вдаюк .місцевого господарства);

4) виступати, без спеціяльно! на те до
віреності!, у оправах ломбард}' у різних уста
новах і організаціях та в судових'органах;

5) видавати довіреності;
6) вести всі операції ломбарду, укладати 

потрібні .дія -Ділітьнооги ломбарду лравочя- 
ии, в току «гаслі відкривати біаеучі рахунки 
у кредитових установах.

44. Оучпг, тцо належать ломбардові і пе 
потрібні йому для негайного витрачати, 
ломбард вносить на біжучяй рахунок у місь
кому банкові або у філії Державного Банку 
СРСР. Чеки аго біжучдх рахунках шднноуе 
керіввичяй ломбард}' або його заступник.

45. Для загального нагляду за діяльністю 
ломбарду утворюється контрольну раду лом
барду. Контрольна рада складається з пред
ставників міської (ради, «кругової ради 
професійних спілок і «кругового фінансового 
відділу (районового ф*«аасоеого відділку). 
Функції контрольної радів встановлюється 
постановою нідлозідіюї міської радо. Кон
троль рада ие втручаться в оперативну 
дмикяіоть ломбард}-.

46. Народній1 Комісаріят Фінансів УСІ’)’ 
має право як Оссшосередньо, яв і через свої 
місцеві органи догздате правильність 
чинностей ломбарду о додержання ломбардом 
правил статуту. Цей нагляд провадиться, 
зокрема, через ревізії діяльносте ломбарду. IV.

Арт. 44

IV. Звітність ломбарду.
47. Операційний рік ломбарду встанов

люється з 1 жовтня до ЗО вересня. Щоріч
но, пайпізніпі через 3 місяці ш закінченні 
операційного року, ломбард подає звіт про 
свої операції, баланс і рахунок зисків 
та втрат до відділу комунального господар
ства (відділкові місцевого господарства). 
Звіт, баланс і рахунок зисків та втрат 
складають, додержуючи правил про прилюд
ну звітність.

48. Після затвердження балансу, звіту і 
рахунку зисків та втрат від відділу кому
нального господарства (відділку місцевого 
господарства) ці матеріали надсилається до 
«кругового фінансового відділу і до Народ*

3) производство расходов, необходимых 
для деятельности ломбарда, в соответствии 
со сметою, утвержденной отделом коммуналь
ного хозяйства (отделением местного хозяй
ства); .
• 4) выступление, без особой на то доверен
ности, по делам ломбарда в разных учрежде
ниях и организациях и в судебных органах;
• 5) выдача доверенностей;/

’6) ведение всех операций .ломбарда, за
ключение необходимых для деятельности 
ломбарда сделок, в том числе открытие те
кущих счетов в кредитных учреждениях.

44. Суммы, принадлежащие ломбарду и 
пе нужные для немедленного расходования, 
вносятся ломбардом на текущий счет в го
родском банке, лпбо в отделение Государ
ственного Банка СССР. Чеки по теку
щим счетам подписываются заведывакщпм 
ломбардом пли его заместителем.

45. Для общего наблюдения за деятель
ностью ломбарда учреждается контрольный 
совет ломбарда. Контрольный совет состоят 
из представителей городского совета, окруж
ного совета профессиональных союзов п ок
ружного финансового отдела (районного фи
нансового отделения). Функции контрольного 
совета определяются постановлением со
ответствующего городского совета. Конт
рольный совет пе вмешивается в оператив
ную деятельность ломбарда.

46. Народный Комиссариат Финансов, 
УССР имеет право как непосредственно, так 
и через свои местные органы наблюдать за 
правильностью действий ломбарда и за соб
людением ломбардом правил устава. Наблю
дение это производится, в частности, путем 
ревизий деятельности ломбарда.

IV. Отчетность ломбарда.
47. Оперзцпоппый год ломбарда устанав

ливается с 1 октября но 30 сентября. Еже- 
годно пе поздпее трех месяцев после окопча- 
ппя операционного года, ломбард представ
ляет отчет о своих операциях, балапс и счет 
прибылей и убытков отделу коммунального 
хозяйства (отделению местного хозяйства). 
Отчет, балапс и счет прибылей н убытков 
составляется с соблюдением прави.Г о пуб
личной отчетности.

48. Но* утверждении баланса, отчета п 
счета прибылей п убытков отделом комму
нального хозяйства (отделением местного 
.хозяйства) материалы эти направляются в 
окружной финансовый отдел и в Народный
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йього Комісаріяту Фінансів, розглядається і 
оголошується відповідно до правил про при
людну звітність.

49. Увесь чистий зиск ломбарду, що Його 
виявлено за річним звітом після того, як 
будуть пророблені встановлені закопом від
рахування до 4онду поліпшення побуту ро
бітників і службовців, повертається до’ста-' 
тутового капіталу ломбарду.

V .  Ліквідація ломбарду.
50. Діяльність ломбарду мояуіа закрива

ти за постановою міської ради, що заклала 
ломбард, а так само за постановою Народ
нього Комісаріяту Фінансів УСРР.

51. Порядок ліквідації ломбарду визна
чається відповідно чинними правилами про 
порядок ліквідації державних трестів.

Харків, 14 травня 1929 р.

Заст. Голови Української
Економічної Наради Сербиченко.

Керівігпчнй Справ Української
Економічної Наради Я. Касян.

ПОСТАНОВА
НАРКОМВНУСПРАВ І НАРКОМЮСТУ УСРР.
45. Про припинення окремої реєстрації бу
динків у містах і селищах міського типу, що 
в них переведено основну земельну реєстра

цію.
Зважаючи па те, що основна і поточна зе

мельна реєстрація, проваджувана у містах і 
селищах міського типу УСРР на підставі мю- 
стапови ВУЦВК і РНК УСРР з 15 червня 
1927 р. «Правила про порядок реєстрації зе
мельних дільниць у межах смуги міст і се
лищ міського типу» (36. Уз. УСРР 1927 р. 
Хз 31, арт. 142), цілком обіймають все те, 
за для чого встановлено реєстрацію будинків 
па підставі інструкції Наркомвпуслрав і 
Наркомюсту УСРР з 5 квітня 1928 р. «Про 
порядок реєстрації будівель та права забу
дови відділами місцевого (комунального) гос
подарства» (36. Уз. УСРР 1928 р., відд. II, 
Л*2 6, арт. 35) та щоб усунути зайвий пара
лелізм у переведенні зазначених реєстрацій, 
коли осповпу реєстрацію вже здійснено, На
родній Комісаріят Внутрішніх Справ і Народ
ній Комісаріят Юстиції УСРР поста'по- 
в и л я:

Комиссариат Финансов, рассматриваются к 
публикуются в соответствии с правилами о 
публичной отчетности.

49. Вся чистая прибыль ломбарда, выяв
ленная по годовому отчету после производ
ства установленных законом отчислений в 
фонд улучшения быта рабочих п служащих, 
обращается в уставный капитал ломбарда.

V. Ликвидация ломбарда.
59. Действия ломбарда могут быть прекра

щены по постановлению городского совета, 
которым учрежден ломбард, а равнб пб по
становлению Народного Комиссариата Фи
нансов УССР.

51. Порядок ликвидации ломбарда опреде
ляется соответственно действующими пра
вилами о порядке ликвидации государствен
ных трестов.
Харьков, 14 мая 1929 г.

Зам. Председателя Украинского
Экономического Совещания Сербиченко.
Управляющий Делами Украинского
Экономического Совещания Я. Касьян.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРКОМВНУДЕЛ И НАРКОМЮСТА УССР.

45. О прекращении особой регистрации домов 
в городах и поселениях городского типа, в 
которых проведена основная земельная реги

страция.
Имея в виду, что основная и текущая зе

мельная регистрация, проводимая в городах 
п поселениях городского типа УССР на осно
вании постановления ВУЦНК и СНК УССР 
от 15 июня 1927 г. «Правила о порядке ре
гистрации земельпых участков в пределах 
городской черты и черты поселений город
ского типа» (36. Уз. УСРР 1927 г.*Х& 31, 
ст. 142), вполпе охватывает все то. для 
чего установлена регистрация домов на ос
новании инструкции Наркомвнудел и Нар
ком юста УССР от 5 апреля 1928 г. «0 по
рядке регистрации строений и права за
стройки отделами местного (коммунального) 
хозяйства» (36. У.з. УСРР 1928 г., отд. И, 
Ха 0, ~ст. 35) в целях устранения излиш
него параллелизма при проведении указан
ных регистраций, когда основная регистра
ция уже проведена, Народный Комиссариат 
Внутренних Дел и Народный Комиссариат 
Юстиции УССР н о.г т а и о в и л и:

ЛЯП
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1. У містах і селищах міського типу УСРР, 
що в ипх проведено основну реєстрацію зе
мель на підставі вищезазначених «Правіш, 
одночасно з відкриттям поточної реєстрації 
припиняється реєстрацію будинків на під
ставі Інструкції НКВС і НКЮ з 5 квітня 
1928 р.

2. В разі відкриття поточної реєстрації 
пе на всій території міста або селища, а ли
ше па частині такої, реєстрація, що її про
валіться на підставі згаданої інструкції, 
припиняється лише відносно будівель і пра
ва забудови, що є на даній частіші терито
рії.

3. З дня припинення реєстрації-, що н 
провадилося па підставі зазначеної інструк
ції, припиняють також і видавати будь-які 
документи, дотичні цієї реєстрації, за ви
нятком випадків, коли ці документ треба 
мати па вимогу органів влади.

Харків, б квітня 102!) р..

Заст. Народнього Комісара Внутрішніх 
Справ УСРР Слинько.

Заст Народнього Комісарі Юстиції УСРР 
та Генерального Прокурора

Республіки Михайлик.

ПОСТАНОВА
НАРКОМЗДОРОВ’Я, НАРКОМТОРГУ ТА 

ВРНГ УСРР.
45. Правила, як органи санітарного догляду 
мають бракувати харчові продукти та напої.

Видано на розвиток та на застосу
вання постанови Ради Народніх Ко
місарів УСРР з 12 лютого 1925 р. 
тПро санітарний догляд за вигото
вленням, сховом і продажем харчо
вих продуктів, смакових речовин і 
напоїв“ (36. Уз. УСРР 1925 р., № 8, 

арт. 61).
1. Харчові продукти й напої, що їх сані

тарний або інший лікар, який виконує функ
ції санітарного нагляду, визнав за недобро
якісні або фальсифіковані і яких не можна 
їсти, треба вилучати з обороту на харчовому 
ринкові і, в залежності від гатунку нродук- . 
ті» і ступня їх зіпсуття, їх віддається за 
Впорядженням органів санітарного нагля
ду: /

1. В городах н поселеннях городского типа 
УССР, в которых проведена основная реги
страция земель на основании вышеуказан
ных «Правил», одновременно с открытием 
текущей регистрации приостанавливается 
регистрация домов па основании Инструкции 
НКВД и НКЮ от 5 апреля 1928 г.

2. К случае открытия текущей регистра
ции не на всей территории города или посе
ления, а лишь на части таковой, регистра
ция, проводимая на основании упомянутой 
инструкции, приостанавливается лишь в от
ношении строений п права застройки, кото
рые находятся на данной части территории.

3. Со дня приостановления регистрации, 
которая проводилась па основании указан
ной инструкции, приостанавливается также 
и выдача каких бы то ни было документов, 
касающихся этой регистрации, за исключе
нием случаев, коща эти документы нужны 
по требованию органов власти.
Харьков. 6 апреля 1920 г.

Зам. Народного Комиссара '
Внутренних Дел УССР Слинько.

Зам. Народного Комиссара Юстиции УССР 
и Генерального Прокурора

Республики Михайлик.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРКОМЗДРАВА, НАРКОМТОРГА И ВСНХ 

УССР.
46. Правила о порядке бракования органами 
санитарного надзора пищевых продуктов и 

напитков.
Изданы в развитие и по применению 
постановления Совета Народных Ко
миссаров УССР от 12 февраля 1925 г. 
яО санитарном надзоре за изгото
влением, хранением и продажей пище
вых продуктов, вкусовых веществ и 
напиткови (С. Уз. УССР 1925 г., 

Л& 8, ст. 61). '
1. Ншцевые продукты н нашим, приз

нанные санитарным врачом или другим 
врачей, выполняющим функции санитарно
го надзора, недоброкачественными или 
фальсифицированными и непригодными к 
употреблению в пищу, подлежат из'ятпю из 
обращения на пищевом рынке и, в зависи
мости от1 роза продуктов и степени порчи, по 
распоряжению органов саянтарного надзо
ра, должпы быть подвергнуты:

2*1
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1) на (Переробіток .для технічних потреб;

2) на утилізацію для потреб сільського 
господарства на корм худобі або па угноєння
землі;

3) вивозиться на смітник або виливаєть
ся до каналізаційних прпйомпнків, поперед
ньо денатурувавши їх.

У в а г  а. Ті продукти, що їх, відповідно 
обробивши, можна їсти, треба конче под
дата цьому обробіткові.

2. Денатурувати продукти та напої, що 
підлягають знищенню, треба в присутності 
санітарного лікаря коштом власників про
дуктів або коштом осіб, що ними відають.

3. Непридатні у їжу продукти денатуру
ється в тих торговельних і промислових під
приємствах. де їх зберігало й виявлено. Пе
ревозити продукти та напої, що підлягають 
вилученню з обігу на харчовому ринкові до 
будь-яких центральних або інших склепів, 
можна лише з окремого в кожному окремому 
випадкові дозволу органів санітарного пагля- 
ДУ-

У в а г  а. Засоби денатурування є такі: 
а) фарбування в кольор, що не є власти
вий продуктові або напоєві; б) змішуван
ня з речовинами, запах яких унеможлив
лює вжиток продуктів і напоїв у їжу.

4. Продукти та напої, що їх призначено 
на переробіток для техпічних потреб, або па 
якусь утилізацію, треба віддавати у зазна
чений від органів санітарного нагляду рече
нець до відповідних технічних і промислових 
закладів, або передавати сільсько - госпо
дарським організаціям та сільським господа
рям, від яких власники продуктів і напоїв 
або особи, у віданні яких ці продукти і напої 
є, повинні одержати й подати органам сані
тарного нагляду квитанції (розписки) в тім, 
що продукти одержано, докладно зазначивши 
адресу тієї установи або організації, що 
ці продукта одержали, та ще зазначивши ва
гу, обсяг продуктів і напоїв або кількість 
тари, відповідно до кількості!, що її зазна
чили в акті органи санітарного нагляду.

5. Харчові продукти й напої, доброякіс
ність або нормальний склад яких є під сум
нівом або спричиняє суперечки, органи сані-

1) переработке для технических падоб* 
посгей;

2) утилизации для надобностей сельского 
хозяйства в качестве корма для скота или 
землеудобрительного материала;

3) вывозу на свалку или выливанию в 
приемники канализации, после предвари
тельного денатурирования их.

П р и м е ч а н и е .  Те продукты, кото
рые после соответствующей обработки 
могут быть допущены в пищу, должны 
быть подвергнуты этой обработке.
2. Денатурирование подлежащих уничто

жению продуктов и напитков производится, 
в присутствии санитарного врача, средства
ми .владельцев продуктов или лиц, в веде
нии которых они находятся.

3. Денатурирование негодных продуктов 
производится в тех торговых II промышлеп- 
пых заведениях, в которых они'хранились и 
были обнаружены. Перевозка подлежащих 
из'ятяю из обращения на рынке пищевых 
продуктов н напитков в какие-либо цент
ральные или другие склады допускается 
лишь с особого в каждом отдельном случае 
разрешения органов санитарного падзора.

П р и м е ч а н и е .  Способами денатури
рования могут быть: а) окраска в несвой- 
ствеппый продукту^ или напитку цвет, 
б) смешивание с веществами, запах ко
торых исключает возможность употреб
ления продуктов и напитков в пищу.
4. Предназначенные в переработку для 

технических надобностей или для какой-ли
бо иной утилизации продукты и напитки 
препровождаются в назначенный органами 
санитарного надзора срок в соответствен
ные технические промышленные заведения 
или передаются сельско-хозяйственным ор
ганизациям и сельским хозяевам, от кото
рых владельцами продуктов и напитков 
или лицами, в ведении которых они нахо
дятся, должны получаться и представлять
ся органам санитарного надзора квитанция 
(расписки) о приеме продуктов с точным 
обозначением адреса принявшего продукты 
учреждения или организации и с указанием 
веса, об'ема продуктов и напитков или чис
ла тары, соответственно количествам, обо
значенным в акте органов санитарпого над
зора.

5. Пищевые продукты и напитки, добро
качественность или нормальный состав ко
торых вызывает сомнение или разногласие,
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тарного нагляду надсилають, як проби, на 
дослід до санітарної бактеріологічної лабо
раторії здороввідділів. Дальший оборот на 
харчовому ринкові таких продуктів і напоїв 
з розпорядження органів санітарного нагля
ду треба припинити аж до одержання з ля- 
бораторії висновку нро якість цих продуктів 
і напоїв. Аналізувати продукти, що швидко 
псуються, треба негайно і найпізніше на
ступного дня по затриманні цих продук
тів.

У в а г а  1. Проби для апалізп беруть і 
пакують їх згідно з постановою НКВну- 
торгу та ВРНГ УСРР з 29 січня 1926 ро
ку «Інструкція про переведення виїмок 
матеріялів і продуктів для санітарної 
аналізи (36. Уз. УСРР 1926 р., відд. II, 
.Уз 1-2, арт. 3).

У в а г а  2. Проби харчових продуктів і 
напоїв, що їх взяли оргапп санітарного 
нагляду, надсилають в заиечатаннх їх
ньою печаткою тарі або в пакетах до са
нітарно-бактеріологічної лабораторії* над
силають їх або органи санітарного нагля
ду, або, за вказівкою їх, власники продук
тів і напоїв, або особи, у віданні яких ці 
продукти є, в реченець, прпзначепиії від 
органів санітарного нагляду!
6. Оглядаючи великі партії сумнівних про

дуктів і напоїв, що містяться в тарі (міш
ках, скриньках, бочках тощо), розкривається 
найменші 10% загальної кількості! тари з 
різних місць складеного товару даної партії; 
у разі очевидної недоброякісностп продуктів, 
пеирпдатпости їх у їжу висновок цей сто
сується всієї вартії.

У в а г.а. На вимогу власника продуктів 
і напоїв слід розкривати всю тару даної 
партії.

7. Якщо, розкривши тару, виявлять про
дукти й напої різної якості!, то органи сані
тарного нагляду пропонують власникам 
продуктів відсортувати ту частину продук
тів, що на думку оргапів сапітарпого нагля
ду є доброякісна: відсортовані продукти зно
ву піддають санітарному наглядові; недобро
якісну ж частину партії негайно вилучають 
з обігу па харчовому ринкові.

препровождаются органами сапитарпого над: 
:юра в виде проб для исследования в сани- 
тарно - бактериологическую лабораторию 
здравотдела, причем дальнейшее обраще
ние на пищевом рынке таких продуктов и 
напитков по распоряжению органов сани
тарного надзора должно быть приостановле
но до нолучепия из лаборатории заключения 

-об пх качестве. Анализы продуктов, кото
рые -подвержены скорой порче, должны быть 
произведены немедленно, пе позднее дня, 
'следующего за задержанием этих продук
тов.

П р и м е ч а н и е  1.'Выемка проб для 
анализов и упаковки их производится 
согласно постановлению Наркомвяггорга 
и БОЯХ УССР от 29 января 1926 Г. «Ин
струкция о производство выемок матери
алов и продуктов для санитарного ана
лиза* (36. Уз.'УСРР 1926 г. отд. И, .У» 1-2, 
ст. 3).

П р и м е ч а н и е  2. Взятые органами 
сапитарпого надзора пробы пищевых 
продуктов и напитков, в опечатанных 
их печатью таре или пакетах, доставля
ются в санитарно-бактернол огическую 
лабораторию органами санитарного надзо
ра или по указанию их владельцами про
дуктов и напитков, и лицами,* в ведении 
коих они находятся, в срок, назначенный 
органами санитарного надзора;
6: При осмотре больших партий сомни

тельных продуктов и напитков, находящих
ся в таре (мешках, ящиках, бочках п пр.), 
вскрывается не менее 10% общего коли
чества тары из разных мест сложенного то
вара данной партии; в случае явной недо
брокачественности продуктов а непригодно
сти их в пищу заключение это относится ко 
всей партии.

II р и м е ч а и п е. По заявлеппю вла
дельца продуктов п напитков, должно 
быть вскрыто для осмотра все количест
во тары данной партии.
7. Если при вскрытии тары обнаружива

ются продукты н ыапитки различного ка
чества, то органами санитарного надзора 
предлагается владельцам продуктов отсор
тировать ту часы, продуктов, которая, по 
пх мнению, является доброкачественной; 
отсортированные продукты вновь подверга
ются санитарному осмотру, а недоброкачес
твенная часть партпи немедленно изыма
ется из обращения на пищевом рынке.

/
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. 8. Якщо оглядані продукти й напої є під 
сумнівом і якість їх по можна встановити 
органолептичним дослідом, то береться про
би для аналізу паймешп з 10% загальної 
кількості! тари; проби слід брати на різнії! 
глибині тари й з різних шарів, щоб скласти 
пересічну пробу.

9. Якщо лабораторія визнає, що всі проби 
с недоброякісні й непридатні у їжу, то вис
новок цей повинен стосуватися всієї партії, 
з якої взято проби.

10. Якщо взяті для аналізи проби продук
тів за висновком лабораторії будуть пізпої 
якости, то оргапи санітарного нагляду про
понують власникам продуктів і напоїв або 
особам, у віданні яких вони є, підсортувати 
з партії ту частину продуктів і напоїв, яка 
на їх думку є доброякісна; з цієї частини бе
реться проби вдруге паймешп 10% тари 
для перевірного досліду в тій самій лябора- 
торії. Останню ж частину відсортованих не
доброякісних продуктів і напоїв треба негай
но вилучити з обороту па харчовому ринко
ві, додержуючи артикулів 1. 2, 3 та 4 цих 
правил.

11. Якщо з проб, що їх взято для аналі
зи вдруге, частина продуктів за висновком 
лабораторії буде доброякісна, то оргапп са
нітарного нагляду вдруге пропонують відсор
тувати продукти, і коли й за цього випадку, 
хоча б частина продуктів за апалізи виявить
ся недоброякісною й непридатною у їжу, то 
органи санітарного нагляду бракують всю 
партію, додержуючи артикулів 1, 2, 3 й 4 
цих правил.

12. Якщо власники продуктів, що їх при
значено до вилучення з обороту на харчово
му ринкові, або особи, у віданні яких воші 
к, заперечуватимуть правильність висновку 
лабораторії, то проби продуктів можна наді
слати коштом власників за згодою органів 
санітарного нагляду на дослід до санітарно- 
бактеріологічного інституту, що має сапітар- 
по-гігієнічнпй відділ, або до округової сані
тарно-бактеріологічної лабораторії; виїмку 
проб для повторної експертизи робить сапі- 
тарнпй лікар з тим, що дублікати таких проб

8. Если осматриваемые продукты и на
питки вызывают сомнадие и качество их пе 
может быть определено органолектическпмп 
исследованиями, то берутся пробы для ана
лизов не менее чем из 10% общего количе
ства тары; пробы следует брать на различ
ной глубине тары и из различных слоев для 
составления средпей пробы.

9. В случае признания лабораторией всех 
проб недоброкачественными и непригодными 
к употреблению в иящу, заключение это 
должно быть отнесено ко всей партии, из 
которой были взяты пробы. •

10. Если взятые для анализа пробы про
дуктов окажутся по заключению лаборато
рии различного качества, то органами сани
тарного надзора предлагается владельцам 
продуктов и напитков или лицам, в ведении 
коих они находятся, отсортировать из пар
тии ту часть продуктов и напитков, которая 
по их млепию доброкачественна; из этой 
части вторично берутс я пробы пе менее как 
из 10% числа тары для проверочного ис
следования в той же лаборатории. Осталь
ная же часть отсортированных недоброка
чественных продуктов н напитков немедлен
но изымается из обращения па пищевом 
рыпко с соблюдением ст ст. 1, 2, 3 и 4 на
стоящих прайил.

11. Если из вторично взятых для анали
за проб часть продуктов окажется, но за
ключению лаборатории, доброкачественной, 
то органами санитарного надзора предлага
ется вторичная отсортировка продуктов, и 
если в этом послед нем случае хотя бы часть 
проб окажется по анализу недоброкачествен
ной и непригодной в пищу, то органы сани
тарного надзора по анализу бракуют всю 
партию с соблюдением ст. ст. 1, 2, 3 я 4 
настоящих правил.

*
12. Если владельцами подлежащих нз’я- 

тию из обращения па пищевом рынке про
дуктов и напитков, или лицами, в ведепии 
коих онп находятся, заключение лаборато
рии будет оспариваться в отношении пра
вильности его, пробы продуктов или напит
ков могут быть препровождены за счет 
владельцев для исследования, по соглашению 
с органами санитарного надзора, в сани
тарно-бактериологический институт, имею
щий санитарно-гигиеническое отделение, или 
в окружную санитарно-бактериологическую
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треба одночасно надіслати до тієї лаборато
рії, що давала перший висновок.

13. Про вилучення з обороту па харчовому 
ринкові непридатних у їжу продуктів й на
поїв, а так само про виїмку проб для аналі
зи та про припинення обороту продуктів на 
харчовому ринкові, аж до одержання виснов
ку з лабораторії, органи санітарного нагля
ду, одночасно із записом у санітарному 
зшиткові підприємства, складають акта, за
значаючи.в ньому кількість продуктів за ва
гою, обсягом або тарою. Акта підписують та
кож і власники або відповідальні представ

ники торговельних або промислових підпри
ємств.

У в а г а .  Власникам і особам, у віданні 
яких є продукти й напої, шо їх слід вилу
чити з обороту або припинити їхній обо
рот на ринкові, можна видавати, па їх 
заяви, копії з цих актів.

14. Харчові продукти й напої, продаж і 
оборот яких на харчовому ринку припинено, 
запечатується печаткою органу санітарного 
нагляду Й залишається (під відповідальні
стю власників продуктів або осіб, що ними 
відають) па зберігання в тих торговельних 
або промислових підприємствах, де їх вияв
лено.

15. Видатки, зв’язані з вилученням з обо
роту на харчовому ринкові продуктів і напо
їв, визнаних за недоброякісні і непридатні у 
їжу, оплачують безпосередньо власники про
дуктів або особп, що цими продуктами віда
ють.

16. Нагляд за виконанням зазначених пра
вил покладається на санітарнГоргани охоро
ни здоров'я.

17. За невиконання зазначених правил 
до переступців застосовують заходів адміні
стративного впливу за Адміністративним 
Кодексом УСРР.
Харків. 22 травня 1929 р.

Заст. Народнього Комісара Охорони 
Здоров'я УСРР Николая.

Заст. Народнього Комісара
Торгівлі УСРР Попов.

За Голову Вищої Ради Народнього
Господарства УСРР Яковлев.

/
лабораторию; выемка проб для вторичной 
экспертизы производится санитарным вра* 
чем, у причем дубликаты таких проб должны 
быть одновременно посланы в лабораторию, 
дававшую первоначальное заключение.

13. Об ия’ятид из обращения на пищевом 
рынке негодных к употреблению в пищу 
продуктов н напитков, а равно о выемке 
проб для анализов л о приостановке обра
щения продуктов на пищевом рынке впредь 
до получения заключения лаборатории ор
ганами санитарного иадзора, одновременно 
с записью в санитарной тетради предприя
тия. составляется акт с указанием коли
чества продуктов по весу, об'єму и.ти таре. 
Акт подписывается также владельцем или 
ответственным представителем торгового 
или промышленного предприятия.

П р и м е р а  н н е. Владельцам и лицам, 
в ведении коих находятся подлежащие 
из'ятию или приостановке в обращении 
на рынке продукты и напитки» могут 
быть выдаваемы по их заявлению копии 
этих актов.
14. Ннгцевые продукты и напитки, про

дажа и обращение которых на пищевом 
рынке приостановлены, опечатываются пе
чатью органа санитарного надзора п оста
вляются под ответственностью владельцев 
пли лиц, в ведении коих они. находятся, на 
хранение в тех торговых и промышленных
заведениях, в коих они были обнаружены.

15. Расходы, связанные с из’ятием из 
обращения на пищевом рынке признанных 
недоброкачественными и негодными к упот
реблению в пищу продуктов л напитков, оп
лачиваются непосредственно владельцами 
или лицами, в ведении коих такие продукты 
и напитки находятся.

16. Наблюдение за выполнением означен
ны* правил возлагается на санитарные ор
ганы здравоохранения.

17. Виновные в неисполнении означенных 
правил привлекаются к ответственности, 
согласно Административному Кодексу УССР.-

Харьков. 22 мая 1929 г.

Зам. Народного Комиссара
Зравоохранепня УССР Николаев.

Зам. Народного Комиссара
Торговли УССР Попов.

За Председателя Высшего Совета
Народного Хозяйства УССР Яковлев. -
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ПОСТАНОВА
НАРКОМПРАЦІ, НАРКОМЗДОРОВ’Я, НАР- 

КОМВНУСЛРАВ і НАРКОМЮСТУ УСРР.
47. Устава про норм плати за судово-ме

дичну експертизу лікарям, що не е в штатах 
судово-медичної організації НКОЗ.

Видано на розвиток арт. 20 поста
нови ВУИВК'у • та РНК УСРР від 
17 квітня 1924 р. . Про правила, що 
регулюють професійну роботу мед
персоналу" (36. Уз. УСРР 1924 р., 
М 10, арт. 94) та за арт. 120 КПК.

1. Освідування. особи, щоб установити 
пошкодження на тілі або згвалтування і щоб 
визначити стан здоров'я, працездатність, ва
гітність, післяпологовий стан, вік. психічний 
стан тощо:*

1) просте освідування . . . крб. 1.
2) складне освідування, що ви

магає спеціяльного або інструмен
тального досліду, або особливої 
методи (аотропологічн. або інш.), 
або докладно обгрунтованого вис
новку, або вивчення складних ма-
теріялів дізнання або слідства . . > 3.

2. Зовнішній огляд трупа:
1) зовнішній огляд........................ » 3.
2) зовнішній огляд, що вимагає 

вивчення широкого матеріалу діз- 
панпя або слідства, або докладно 
обгрунтованого висновку . . . » 5.

3) переогляд трупа з присут
ністю лікаря при викопуванні 
з землі.............................. .... » 6.

3. Розтин трупа:
1) розтин труну або його частин. » 7.
2) розтин трупу, що вимагає 

вивчення широкого матеріалу діз
нання або слідства або докладно 
обгрунтованого висновку . . . . *  1 0 .

3) перерозгия труну з присут
ністю лікаря при викопуванні з 
землі .............................................. > 10.

4) нерерозтип трупа, що вима
гає вивчення широкого матеріалу 
дізнання або слідства, або доклад
но обгрунтованого висновку . . > 15.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРКОМТРУДА, НАРКОМЗДРАВА, НАРКОМ- 

ВНУДЕЛ И НАРКОМЮСТА УССР.
47. Положение о нормах оплаты судебно-ме
дицинской экспертизы врачей, не состоящих 
в штате судебно-медицинской организации 

НКЗ.
Издано в развитие ст. 20 постано
вления ВУЦИК'а и СНК УССР от 
17апреля 1924 года .0 правилах регу
лирующих профессиональную работу 
медперсонала" (С. у. У ССР 1924 г., 
Лг9 10, ст. 94). и согласно ст. 190 КПК.

1. Освидетельствование лица на предмет 
определения телесного повреждения или из
насилования и на предмет определения со
стояния здоров’я, трудоспосоопостп; беремеп- 
постп, послеродового состояния, возраста, 
психического состояния п ироч.:

1) простое освидетельствование, руп. і
2) сложное освидетельствование,

требующее специального или ин
струментального исследования пли 
особого метода (аптропо.югич. или 
друг.), либо подробно обоснован
ного заключения, либо изучения 
сложных материалов дознания или 
следствия ....................................... » 3

2. Наружный осмотр трупа:
1) наружный осмотр . . . .  » 3
2) наружный осмотр, требую

щий изучения обширного мате
риала дознания или следствия, или 
подробпо обоснованного заключе
ния .............................  ... >5

3) псреосмотр трупа с присут
ствием врача при вырытип из
земли............................................. » 6

3. Вскрытие трупа:
1) вскрытие трупа или его

частей .............................  . . . . » ? '
2) вскрытие трупа, требующее

изучения обширного материала 
дознания или следствия либо под
робпо обоснованного заключения . >10

3) перевскрытие трупа с при
сутствием врача при вырытип из
земли............................................. >10

4) перевскрытие трупа, требую
щее изучения обширного мате
риала дознания или следствия, 
либо подробно обоснованного за
ключения ....................................... >15
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4. Огляд (без мікроскопу) пі
дозрілих плям, знарядь, одягу', 
решток отрути, слідів, органів та 
інш. речових доказів, залежно від 
складности досліду, затраченого 
часу або обсягу матеріалу, що його
слід вивчити.................... від 1 до 3 крб.

5. Складання висновку (переек- 
спертпза) за документами, актами, 
протоколами, тощо, залежно від 
обсягу матеріалів та потреби до
кладного освітлення та обгрунту
вання даного випадку . . від 2 до 7 крб.

0. Участь в експертизі за другого лікаря 
(як консультанта) за освідуваиия,- огляду 
або розтин—норми зазначено в п. п. 1—5.

7. Облік та контролю вищезазначених ви
конаних судово-медичних експертиз перево
дять округові судово-медичні інспектури, які 
на підставі поданих до них копій актів судо- 
но-модичпих експертиз щомісяця складають 
відповідні вймогопі відомості на оплату зроб
лених експертиз та надсилають ці відомості 
до НКОЗ для асигнування потрібних коштів.

У в а г а .  Щодо плати лікарям, притягу
ваним за експертів па судові засідання, то 
їх ^овиппі оплачувати судові органи за 
нормами, що їх 'встановлено спеціяльною 
інструкцією ЕКЮ.

8. Коли експертизу зв’язано з впїздом, то 
лікарям-експертам або дають перовозочпі за
соби натурою, або виплачують вартість про
їзду дешевшим способом сполучення (за по
дорож гужовим способом виплачують фак
тично витрачені суми) ті органи, що вима
гають експертизи.

Харків. 24 травня 1920 р. '
Заст. Народнього Комісара

Праці УСРР Піскарем.
Заст. Народнього Комісара Охорони 

Здоров’я УСРР Ніколасв.
За Народнього Комісара Внутрішніх 

Справ УСРР Якимович.
Народній Комісар Юстиції УСРР 

та Генеральний Прокурор
Республіка В. Пораймо.

4. Осмотр (без микроскопа) по
дозрительных пятен, орудий, 
платьев, остатков ядов, следов, 
органов и др. вещественных до
казательств в зависимости от 
сложности исследования, потрачен
ного времени или об’ема, подлежа
щего изучению материала от 1 до 3 р.

5. Составление заключения (пе- 
реэкспертпза) по документам (ак
там, протоколам и пр.) в зависи
мости от об’ема материала и необ
ходимости подробного освещения н 
обоснования данного случая от 2 до 7 р.

6. Участие в экспертизе в качестве второ
го врача (в качестве консультанта) при 
освидетельствовании, осмотре пли вскры
тии—нормы указаны в п. п. 1—5.

7. Учет и контроль вышеуказанных су
дебно-медицинских экспертиз производится 
окружными судебно-медицинскими инспекту
рами, каковые на основании представленных 
нм копий актов судебно-медицинских экс
пертиз ежемесячно составляют соответ
ствующие требовательные ведомости па оп
лату произведенных экспертиз н посылают 
эти ведомости в НКЗ для ассигнования необ
ходимых средств.

П р и м е ч а н и е .  Что касается оплаты 
врачей, привлекаемых в качестве экспер
тов на заседания суда, то таковых должпю 
оплачивать судебные оргапы по нормам, 
установленным специальной инструк
цией НЕЮ.
8. Если экспертиза связана с выездом, то 

врачам-экспертам пли предоставляются пе
ревозочные средства натурой, пли оплачива
ется стоимость проезда по более дешевому 
способу сообщения (при поездках гужевым 
способом оплачивается фактически израсхо
дованная сумма) органами, требующими экс
пертизу.
Харьков. 24 мая 1929 г.

Зам. Народного Комиссара
Труда УССР Пискарев.

Зам. Народного Комиссара
Здравоохранения УССР Николаев.

За Народного Комиссара
Внутренних Дел УССР Якимович.

Народный Комиссар Юстиции УССР 
и Генеральный Прокурор

Республики В. Порайко.
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ПОСТАНОВА НАРКОМФІНУ УСРР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМФИНА УССР.
48. Інструкція, як прикладати постанову 
ВУЦВН і РНК УСРР з 10 жовтня 1928 р. 
«Про завдання місцевих органів влади в ца
рині державного страхування та про притя
гнення сільської 'людности до участи в 
роботі органів державного страхування в 

сільських місцевостях».

48. Инструкция по применению постановле
ния ВУЦИК и СНК УССР от 10 октября 
1928 г. «О задачах местных органов власти 
в области государственного страхования и о 
привлечении сельского населения к участию 
в работе органов государственного страхова

ния в сельских местностях».
Підстава: арт. З зазначеної поста

нови (36. Уз. УСРР, 1928 р., № 27, 
арт. 242); погоджено з Наркомвну- 

справ УСРР.

Основание: ст. 3 указанного поста
новления (36. Уз. УССР 1928 г., № 27, 
ст., 242); согласовано с Наркомвну- 

дел УССР.
КЙОІМ1. Місцева органи влади та 

страхування здійснюють у своїй роботі щодо 
державного страхування па с©.ті завданім, 
визначені в постанові РНК СРОР з 11 листо
пада 1924 р. «Про державне страхування 
по сільських місцевостях» і(3б. Зак. СРСР 
1924 р., .\*2 26, арт. 225) та вищезазначе
ною постановою ВУІШК і РНК УСРР з 10 
жовтня 1928 року, а саме:

1) максимально враховують місцеві особ
ливості щодо поширення страхування на ті 
чи інші види майна, розміру страхових сум 
(окладних норм), страхових платежів, спо
собів, як їх брати, тощо:

2) наближають місцеві (радянські органі- 
заісї до справи державного страхування;

3) найповніше втягають сільську люд
ність та її представників на селі до Участи 
в роботі органів державного страхування в 
сільських місцевостях.

2. Щоб здійснити ці завдання місцеві орга
ни влади (огсрвиконшми, райвиконкоми, се
лищні та сільські ради, ревізійні комісії 
тощо):

1) виконують всі обов'язки в оправі дер
жавного страхування, покладені/ на тих чин
ними про них "уставами, окремими загальято- 
союзншш та реягуйтікаяськівзга законодавчи
ми актами і правилами страхування, затвер
дженими від ЙКФ СРОР;

2) вивчають стан справи державного стра
хування і витання, зв’язанії із страхуванням, 
та виявляють лніціятпву щодо поширення 
участи органів влади та сільської людности 
в ній галузі роботи, а так само люснлнхють 
контролю та усувають хибіц

1. Местные органы власти и государст
венного страхования осуществляют в сво-' 
ей работе в области государственного стра
хования па селе задания, установленные 
постановлением СИК СССР от И ноября 
1924 г. «О государственном страховании в 
сельских местностях» (С. 3. СССР 1924 г. 
Хг 26, ст. 225) и вышеуказанным постано
влением ВУЦИК и СНК УССР от 10 октября 
1928 г., а именно:

1) максимальный учет местных особен
ностей в отношении распространения стра
хования па те илп иные виды имущества., 
размера страховых сумм (окладных норм), 
страховых платежей, способов их взимания 
и згр.;

2) приближение местных советских ор
ганизаций к делу государственного страхо
вания;

3) наиболее полное привлечение сельско
го населения и его представителей па селе 
к участию в работе органов государствен
ного страхования в сельских местностях.

2. Для осуществления этих заданий ме
стные органы власти (окрисполкомы, рай
исполкомы, поселковые и сельские советы, 
ревизионные комиссии п иные): /

1) выяолпяют все обязанности по госу
дарственному, страхованию, возложенные на 
ппх действующими о них положениями, от
дельными общесоюзными и республикански
ми законодательными актами и правилами 
страхования, утвержденными НКФ СССР;

2) изучают состояние дела государствен
ного страхования и вопросы, связанные со 
страхованием, п проявляют инициативу в 
направлении расширения участия органов 
власти и сельского населения в этой обла
сти работы, усиления контроля п устране
ния иодочетов;
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3) загально наглядають і контролюють у 
межах своєї території діяльність органів 
державного страхування, не втручаючпся 
в їхню оперативну та організаційну діяль
ність;

4) вимагають від органів держстраху та ' 
заслухують доповіді про діяльність і про 
плян робот.

3. Зокрема, па округові та районові ви
конавчі комітети покладається:

1) порядком і в хеках, установлених 
законом, постановляти про запровадження 
або про скасування обов язковостн деяких 
видів страхування, або порушувати кло
потання про запровадження страхування, в 
разі таке не передбачено для даної місцево
сті! плином окладного страхування або вза
галі не поширене на даний вид майна чп не
безпеку;

2) розглядати питання про розмір забез
печення майна в окладному страхуванні 
(окладні норми) та розмір страхових плате
жів (тарифів премій) щодо відповідностп їх 
місцевим умовам та удаватися в разі потре
би з поданням щоб їх змінили уповноваже
ні па те органи;

3) розподіляти пільгові фонди поміж ок
ремими районами та сільськими радами;

4) розглядати та затверджувати проекти 
(для дальшого напрямку) потрібних но ок
рузі на заний бюджетові!# рік заходів бо
ротьби й запобігпення нещасним випадкам, 
передбаченим страхуванням (вогпетринале 
будівництво, придбання пожежного реманен
ту, водопостачання, організація й допомога 
добровільним пожежним товариствам тощо) 
—відповідно до постанови ВУЦВК і РНК 
УСРР з 19 вересня 1928 р. <Лро участь 
органів державного страхування в організа
ції допомоги людності в справі боротьби й 
попередження нещасних випадків, перед
бачених страхуванням» (36. Зак. УСРР 
1928 р. >2 25, аог. 220);

5) інструктувати та допомагати сільсь
ким радам (а окрвиконконн — райвиконко
мам) в їх роботі в справі державного стра
хування.

’ 4. Сільради зосереджують в одній із сво
їх комісій роботу в справі державного стра
хування на селі; сільради з кількістю членів 
понад 21» можуть утворювати снеціяльпу, 
комісію державного страхування.

3) осуществляют в пределах своей тер
ритории’общее наблюдение и контроль за 
деятельностью органов государственного 
страхования, без вмешательства в их опе
ративную и организационную деятельность;

4) испрашивают от оргапов госстраха и 
заслушивают отчеты о деятельности и о 
плане работ.

3. В частности, па окружные и районные 
исполнительные комитеты возлагается:

1) в порядке н в пределах, установлен
ных в законе, постановлять о введении или 
об отмене обязательности некоторых видов 
страхования, или возбуждать просьбы о вве
дении страхования, если таковое не преду
смотрено для данной местности планом он 
ладного страхования или вообще не распро
странено на данный вид имущества или 
опасность; -

2) рассматривать вопросы о размере обе
спечения имущества в окладном страхо
вании (окладные.нормы) и о размере стра
ховых платежей (тарифов премий) в отно
шении соответствия их местным условиям 
и возбуждать вопросы об изменении пх 
уполномоченными на то органами;

3) распределять льготные фонды между 
отдельными районами и сельскими сове
тами;

4) рассматривать н утверждать проекты 
(для дальнейшего направления) необходи
мых по округу на данный бюджетный год 
мер борьбы и предупреждения несчастных 
случаев, предусмотренных страхованном 
(огнестойкое строительство, приобретение: 
пожарного инвентаря, водоснабжение, ор
ганизация « помощь добровольным пожар
ным обществам и др.) в соответствии с по
становлением ВУЦ1ІК и СНК УССР от 19 
сентября 1928 г. <06 участии органов го
сударственного страхования в организации 
помощи населению в деле борьбы и преду
преждения несчастных случаев, предусмот
ренных страхованием» (36. Уз. УСРР 
1928 г. .\2 25, ст. 226);

5) инструктировать и оказывать содей
ствие сельским советам (а окрионолкомьг— 
райисполкомам) в их работе в области го
сударственного страхования.

4. Сельсоветы сосредоточивают в одной . 
из своих комиссий работу по государствен
ному страхованию на селе; сельсоветы с 
числом членов более 20 могут организовы
вать специальную комиссию государствен
ного страхования.
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У в а г а .  По окремих селах страхову 
роботу провадять також і уповноважені 
сільської ради, де вони є.

5. Сільради повиті якнайширше розви
нути свою роботу та самодіяльність людно
сти і громадських організацій у оправі стра
хування на селі.

6. Зокрема, па сільради (а де є уповнова
жені, то на уповноваженого) покладається:

1) на загальних зборах виборців обгово
рювати та інформувати виборців про захо
ди уряду в справі страхування, про зміст 
обов'язкових постанов, про права та обо
в'язки страхувачів в різних видах страху
вання (згідно з Правилами страхування), 
про наслідки порушень страхувачами своїх 
обов’язків, про пільги, що їх надасться бід
нішій людності, про стан пожежної охоро
ни та вогнетривалого будівшіцтва на селі 
тощо.

У в а г а .  Районовнй інспектор держав
ного страхування повинен періодично до
повідати на загальних зборах виборців.

2) допомагати райоповим інспекторам 
державного страхування виконувати покла
дені на них обов язкп, приймати для не
гайної Передачі страховому інспекторові за
яви від громадян про страхові випадки, про 
зміни в складі майна та виконувати інші 
функції у згоді з Правилами страхування.

3) розподіляти пільги окладного держав
ного страхування серед платіїв страхових 
внесків у межах пільгового фонду, що вста
новлюють вищі органи, з тим що:

а) для своєчасного наданім пільг сіль
ській людності з обов’язкового окладного 
страхування сільради, спільно з представ
никами місцевої організації незаможних се
лян і місцевого селянського товариства 
взаємодопомоги, заздалегідь — до початку 
окладної кампанії — складають списки гро
мадян, що мають право на пільги (з бід
нішої людности, родин червопоармійців, 
громадян, що потерпіли від стихійного лиха, 
переселенців та розселенців, а так само 
товариств громадського обробітку землі, ма
шино - тракторних товариств і •доброхітнпх 
пожежних організацій);

П р и м е ч а н и е .  В отдельных селах 
страховую работу проводят также н 
уполномоченные сельского совета, ще га- 
ковыо имеются.
5. Сельсоветы обязаны возможно шире 

развить свою работу я самодеятельность на
селения и общественных организаций в деле 
страхования на селе.

6. В частности, на сельсоветы'(а ще име
ются уполномоченные, то на уполномочен
ного) возлагается:

1) на общпх собраниях избирателей под
вергать обсуждению и информировать изби
рателей о мероприятиях правительства в 
деле страхования, о содержании обязатель
ных постановлений, о правах и обязаннос
тях страхователей по разным видам страхо
вания (согласно Правил страхования), о 
последствиях нарушения страхователями 
своих обязанностей, о льготах, предоставля
емых беднейшему населению, о состоянии 
пожарной охраны и огнестойкого строитель
ства на селе п др.

П р и м е ч а н и е .  Районный инспектор 
государственного страхования обязан пе
риодически делать доклады на общих соб
раниях избирателей.
2) оказывать содействие районным инс

пекторам государственного страхования по 
исполнению ими возложенных на них обя
занностей, принимать для немедленной пе
редачи страхинопекгору заявления от граж
дан о страховых случаях, об изменениях в 
составе имущества и выполнять иные функ
ции согласно Правилам страхования;

3) распределять льготы но государствен
ному окладному страхованию между пла
тельщиками страховых взносов в пределах 
льготного фонда, устанавливаемого высши
ми органами, причем:

а) для своевременного предоставления 
льгот сельскому населению по обязательно
му окладному страхованию сельсоветы, сов
местно с представителями местпой органи
зации незаможных сели» и местпого селянс
кого товарищества взаимопомощи, заблаго
временно—до начала окладной камнаиии— 
составляют списки граждан, к которым от
носятся льготы (из беднейшего населения, 
ссмойств красноармейцев, граждан, потер
певших от стихийных бедствий, переселен
цев и расселепцев, а. также товариществ 
общественной обработки земли, машинно- 
тракторных товариществ и добровольных
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б) одержавши ва дане село пільговий 
фонд, сільрада вирішує остаточно, кого з 
громадяп, зазначених у літ. <а» п. З кате
горій людности, увільняється від страхових 
платежів сповна або частково, закінчуючи 
роботу щодо надання пільг протягом одного 
тижня з дня одержанпя відомостей про роз
мір пільгового фонду на дану сільраду;

в) призначаючи пільги, сільрада шовшгіга 
керуватися встановленими від окрвнконкомів 
ознаками для визначення матеріального ста
ну страхувачів, порядку чорювости надання 
пільг резни» катеїхфіям » розміру пільг кож
ній категорії, дбаючи про иеукилыю здійс
нення клясової лінії, тобто, щоб пільги ді- 
сіал селячпг саме тих категорій, для яких 
їх встановлено.

У в а г а  1. Складені від сільської ради 
й затверджені ві-д президії районового вн- 
конавчого комітету списки осіб, що їм на
дано пільги, вивішуються в сільських ра
дах на видноті. Одночасно пі списки пере
дається органами страхування для'відмі
ток в іменних платіжних описках про на
далі пільги,

. У в а г а  2. Скарги па постанови сіль
ській рад у справах надавиш пільг заінте
ресовані особи подають до райо нових вико- 
вавчих комітет ідо розглядають скарги, 
як одержать висновок від тайонового стра
хового органу. і

4) брат окладні платежі, згідно з чинним 
республіканським законодавство», з 'гам, що 
■в цій роботі сільради додержують такого по
рядку: І

V
а) одержавши іменного реєстраційно-пла

тіжного списка <чи окремі платіжні картки), 
а також страхові повістки на оплати іпо обо
в'язковому окладному страхуванню, сільра- 
дп іюгггііно ж вручають їх страхувачам, а на 
найближчих загальних зборах селян оголо
шують реєстраційшмтлатіжппй описск чи 
платіжні картки; збирати накладні страхові 
оплатп сільради повинні своєчасно;

б) зібрані страхові платеак сільради пов
нотою здають до кас райвиконкомів по далі

пожарных организаций); б) получив на дан
ное село льготный фонд, сельсоветы окон
чательно решают, кто из граждан, указан
ных в дит. <а» п. 3 сг. 6 категорий жите
лей, подлежит освобождению от страховых 
платежей полностью или частично, заканчи
вая работу по предоставлению льгот в те
чение одной недели со дня получения све
дений о размере льготного фонда на данный 
сельсовет; в) назначая льготы, сельсовет 
обязан руководствоваться установленными 
окрисиолкомом признаками для определения 
материального положення страхователей, 
порядка очередности предоставления льгот 
разным категориям и размера льгот для 
каждой категории, заботясь о неуклонном
осуществлении классовой линии, т.-е. чтобы 
льготы получили селяне именно тех кате
горий, для которых эти льготы предназна
чены. ^

П р и м е ч а н и е  1. Составленные сель
ским советом и утвержденные президиу
мом районного пополнительного комитета 
списки лиц, которым предоставлены льго
ты, вывешиваются в сельских советах 
на видном месте. Одновременно списки 
эти передаются органам страхования для 
отмоток в именных платежных списках 
о предоставленных льготах.

П р и м е ч а н и е  2. Жалобы на поста
новления сельских советов по делам пре: 
доставления льгот заинтересованные ли
ца подают районным исполнительным ко
митетам, которые рассматривают жалобы 
ио получении заключения районного стра
хового органа.
4) взимать окладные платежи в соот

ветствии с действующим республиканским 
законодательством, причем в отношении 
взимания платежей сельсоветы придержи
ваются нижеследующего:

а) получив именной регистрационно-пла
тежный список'(пли отдельные страховые 
карточки), а также страховые извещения 
на платежи по обязательному окладному 
страхованию, сельсовет без задержки вру
чает последние страхователям, а на ближай
шем общем собрании селян оглашает реги
страционно-платежный описок или платеж 
ные карточки; собирание окладных стра
ховых платежей сельсовет обязал произво
дить своевременно;

б) собранные страховые платежи сельсо
веты полностью сдают в кассу райисполкома
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тижня з дня одержання, в монети 'разі, не
гайно, ж збереться страхових аттмюв на 
100 про.;

в) коли страхувач но внесе наложим з 
іл-ого страхових матоав» до встаяовіеного 
для добровільної сплати терміну, сільради 
вживають примусових заходів юцивляшга 
згідно з Інструкцією Секретаршу .БУЦІЖ 
та ЛКІО УСРР з їй лютого 1<>2>8 р.—«Ін
струкція сільрадам про справляння за вико
навчими листам» судових установ і ноотр- 
ним поводком» №. Уз. УіОІ'Р 1928 ір. іВгд. 
П, Уг 2, арт. 10).

7. В справі боротьби й запобігавші» не
щасних випадків, передбачених страхуван
ням (заходи превенції й репресії), сільради 
організують протипожежні заходи та вжи
вають заходів до розвитку вогнетрива.юго 
будівництва на селі, зокрема сільради по
винні:

1) доглядати стан піктіиожежиої охоронп 
сел, а надто великих та тих, іцо зазнают, 
великої шкоди від пожежі1:

2) підносити питання про поліпшення ста
ну пожежної охорони—зокрема—про:

а) ремонт та поповнення пожежної валки 
т (реманенту;

б) збудову або ремонт пожежних шои;

в) періодичний огляд й держання -в на
лежному стані печей -і димарів;

г) влаштування чергування коней при.по
жежній шоиі;

д) влаштування або поліпшення [юботи 
нічної старой» та донної сторожі у літній1 (ро
бочий час;

е) ИО.ІІПШЄННЯ іігід'їздж до води, очищення 
громадських ставків та колодязів;

ж) збутову з показковою метою тих чи «г- 
ших громадських будівель (наприклад, хат- 
читалень) з вогнегрива.шх (матеріалів;

3) розташування садиб та будівель і об
садження їх деревами тощо.

У в а та. Постанови свої в цій галузі 
сільради зіййі-іпоють негайно, а каїн для 
ціюго треба ухвали або допомоги з боку 
вищих оргаїгів, то сільради підіпосять від
повідні клопотання перед райвиконкомами.

не далее недельного срока со дня получения-, 
и во всяком случае немедленно по накопле
нии страховых платежей на сумму 100 ру
блей;

в) в случае невнесення страхователем 
причитающихся с него страховых плате
жей до установленного для добровольной 
уплаты срока, сельсоветы применяют при
нудительные меры взыскания согласно ин
струкции Секретариата ВУЦИК и ШЛО 
УССР от 13 февраля 1928 г. «Инструкция 
сельсоветам о производстве взысканий по 
исполнительным листам судебных устапов-
і.'ііий и в бесспорном порядке» (36. Уз. 
УССР 1928 г. Отд. II, Д* 2, ст. 10).

7. В дедо борьбы и предупреждения нес
частных случаев, предусмотренных страхо
ванием (меры превенции. и репрессии), 
сельсоветы организуют противопожарные- 
мероприятия и принимают меры к развитию 
огнестойкого строительства на селе, в част-. 
ностн, сельсоветы полнены:

1) следить за состоянием противопожар
ной охраны сел, особенно больших и значи
тельно страдающих от пожаров;

2) водбуждать вопросы по улучшению- 
состояния пожарной охраны, в частности, 
вопросы, касающиеся:

а) ремонта н обновления пожарного обо
за и инвентаря; •

б) постройки или ремонта пожарных са
раев;

в) периодического осмотра и приведения 
в надлежащее состояние печей и дымохо
дов; в

г) организации дежурства лошадей при 
пожарном сарае;

д) организации или улучшения работы 
ночных л дневных дежурств в летнее ра
бочее время;

е) улучшения лод’оздов к воде, чистки об
щественных прудов п колодцев;

ж) постройки с показательной целью 
тех или иных общественных строений' 
(наир., .хат-читален) из огнестойких мате
риалов;

3) расположения усадеб и строений и об
лесения их деревьями и т. л.

П р и м е ч а н и е .  Постановления свои 
в этой области сельсоветы немедленно 
приводят в пополнение, а если для этого 
необходимо одобрение или содействие со 
стороны высших органов, то сельсоветы 
возбуждают соответствующие, просі,бы пе
ред райисполкомами, препровождая копия
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надсилаючи копії своїх постанов до радо
нового страхового інспектора.
3) л«носити питания про видання або 

складати проекти обов'язкових постанов, що 
стосуються заходів обервжностн від пожеж 
та боротьби з ними в зв'язку з місцевими 
умовами й особливостями, та подавати їх 
на затвердження райвиконкомів;

4) ставити т загальних зборах громадян 
-справу «йогоооодатнуванн» (грошима, нату
рою або працею) на зонову, устаткування 
та сшмгішьве -постачання пожежник шал, ло- 
дадшвши» водосховищ тощо;

о) ©сіма способами дбати про «притягнення 
людности до «орави боротьби з пожежами, 
зокрема, вони повинні:

а) йташтовуедл- хі згодою з завідателя- 
ми шш.ки^ шкіл іі при допомозі відаілкга 
нищеного господарства райвиконкомів, що ві
дають пожежною охороною, збори учнів з 
участю батів доя обговорення питанім про 
пожежно лихо в наших селищах, про його 
причини й 'наслідки, щоб (розвинути в дітях 
та підлітках свідоме ставлення до запобіж
них ітгротипожсжних захедіїв та для організо
ваної боротьби з иожежтггстю <інс4іеігі«іовка 
суду над «Червоним Півнем», демонстрація 
пожежної помпи та її роботи, органшшя за- 
гоїі'В нших дружинників, влаштування овяг 
дЄ|»еиосадженіія-тощо);

б) «лаштувати в хатах-читальнях та сель- 
будах слів]юзііови у опієві' боротьби з сіль
ською пожежиіогю:

в) влаштувати при них «невеличкі вистав
ки місцевих івогнетри валик будівельник ога- 
теріялів (гамана, череішшт, глиносолом'яної 
покрівлі) та відповідної популярної літерату
ри за допомогою миневих органів сільського 
жтиготривл'.юго будівінштва;

(») організовувати та поширювати мережу 
добровільних пожежних організацій, притяга
ти до участи в цих організаціях активних 
робітників з числа робітників і селян; слідку
вати за падашяч згаданим організаціях та 
робітишйтм всіх пільг, «передбачених поста- 
ловами ВУЦВ>К та РНК УСРР з 20 січня 
1026 р. «Про падання атпл'доброві.іьним по
жежній» організаціям» та з 20 (вересня 1928 
р. «Пропільги дс'^вільнигмііиожежним орга
нізаціям» <36. Уз. УОРР 1020 р. М> 3, арт.34 
та 1028 «р. Ув 20, арт. 234);

своих постановлений районному страхо
вому инспектору;
3) возбуждать вопросы об падании или 

составлять проекты обязательных постанов
лений, касающихся мер предосторожности 
против пожаров и борьбы с ними в связи с 
местными условиями и особенностями, я 
представлять пх па утверждение райиспол
комов;

4) ставить на общих собраниях граждан 
вопросы о самообложении (деньгами, нату
рою или работою) на цели постройки, обо
рудования и специального снабжения пожар
ных сараев, улучшения водохранилищ и др.;

5) всемирно заботиться о привлечении 
жителей к делу борьбы с пожарами, а имен
но:

а) организовывать по соглашению с за
ведующими сельских школ и при содействии 
отделений местного хозяйства райисполко
мов, ведающих пожарною охраною, собранна 
учащихся с участием родителей для обсуж
дения вопроса о пожарном бедствии в на
ших селах, о причинах его и последствиях, 
для приучения детой и подростков і; созна
тельному отношению к мерам предупрежде
ния пожаров и организованной борьбы с по
жарами (инсценировка суда над «Красным 
Петухом», демонстрации пожарного насоса и 
его работы, организация отрядов юных дру
жинников, организация праздников древо
насаждения и т. п.);

6) организовывать в избах-читальнях и 
сельбудах беседы по вопросу о борьбе с сель
скими пожарами;

в) устраивать при них небольшие вы
ставки местных огнестойких строительных 
материалов (самана, черепицы, глнносодо- 
мешюй кровли) и соответствующей попу
лярной литературы, при содействии мест
ных Органов СеЛЬСКОГО ОГНеСТОЙКОГО СТ|Н)Н-
тельстиа;

0) организовывать и расширять сеть до
бровольных пожарных организаций, привле
кать к участию в этих организациях актив
ных работников из числа рабочих и кресть
ян; следить за предоставлением упомяну
тым организациям и работникам всех льгот, 
предусмотреппых постановлениями ВУЦИК 
и СНК УССР от 20 яиваря 1926 г. «0 пре
доставлении льгот добровольным- пожарным 
организациям» и от 26 сентября 1928 г. 
«0 льготах добровольным пожарным орга
низациям» (36. Уз. УСРР 1026 г. .\2 3. 
от. 34 и 1928 г. Уз 26, ст. 234);
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7) організувати та допомагати організації
кайеторош, дагащигоа.вдго будавнвдтю, (ре
монту 'іюжеяшого првдадоя тощо і вживати 
агітаційних та інших заходів до (вживанім 
тютетриваліх матерія.тів у будівництві, а 
надто в колгоспах.

8. Сільради дбають яро попередження- за- 
хоруваїгь тварш в їх (районі, згідно з Вете- 
рппарним Кодексом і інструкціями, даними 
вц органів ЇЇКЗ (спорудження та належно 
триманліи станків чи катод язів для водопоїв 
тощо), зокрема:

1) якщо в районі діяльності! сільради ста
нуть помічатися затору ванни т варил, підо
зрі® па заразливі хвороби, сільрада повнена 
потаїйтго твідоавітн ігро ще, крім місцевого 
райвиконкому та ветеринарного лікаря, ще й 
страхового (інспектора.

2) в разі вааяности епэоюпргпих зачару
вань у даному районі, сільради зобов'язані 
точпо виконувати обов’язкові постанови міс
цевої влади про заходи боротьби з пошестю;

3) про ходу епізоотії в своїх селах сільра
ди періодично, в терміни, встановлені від 
райвиконкомів, інформують райоиового стра
хового інспектора.

9. Сільради подають до райошвото стра
хового інспектора відомості про потрібні на 
обслуговуваній сільрадою території заходи 
превепції та репресії; відомості ці подають в 
міру потреби, а па 1-а липня кожного року— 
загальні відомості в цій справі1.

10. Районові страхові інспектори вив
чають етап району й збирають матеріали що
до потрібних у районі заходів у галузі пре- 
венщії та репресії.

11. Сільради заслухують доповіді ірайоно- 
вих страхових мспекторів про здійснені за
ходи боротьби й запобігнеятя пвщаоним ви
падкам, передбаченим страдувашш, іі про 
кошти’, (витрачет на лі заходи з зисків дер
жавного страхування, тобто з частини зібра
них страхових платежів, що її вертається 
людності з лишків, виявлених після покрит
тя втрат у застрахованому майні.

Харків. 24 травня 1020 р.
За Народнього Комісара

Фінансів УСРР Я. Меламедовський.

7) организовывать и содействовать ор
ганизации мастерских огнестойкого стро
ительства, ремонта пожарных принадлеж
ностей и т. п. п проводить агитационные я 
иные мероприятия к употреблению огне
стойких материалов в строительстве, осо
бенно в колгоспах.

8. Сельсоветы проводят мероприятия к 
предупреждению заболеваний животных в 
их районах, согласно Ветеринарному Кодек
су и инструкциям, изданным органами 
НКЗ (сооружение и содержание в надлежа
щем виде прудов или колодцев для водопоев 
н т. п.), в частности:

1) если в районе деятельности сельсоветов 
будут замечены заболевания животных, по
дозрительные на заразные болезни, сельсо
веты обязаны немедленно сообщать об атом, 
кроме местного райисполкому и ветеринар
ного врача, также и страховому инспекто
ру;

2) при наличии эпизоотичеоких заболева
ний в данном районе сельсоветы обязаны 
точно исполнять обязательные постановле
ния местной власти о мерах борьбы с эпи
зоотией;

3) о ходе эпизоотии в своих селах сель
советы периодически, в сроки, установлен
ные райисполкомом, информируют районного 
страхового инспектора.

9. Сельсоветы представляют районному 
страховому инспектору сведения о необхо
димых на обслуживаемой сельсоветом терри
тории мерах превенции и репрессии: сведе
ния эти представляются по мере надобности, 
а на 1-е июля каждого года—общие по 
этому вопросу сведения.

10. Районные страховые инспекторы изу
чают состояние района и собирают матери

алы о необходимых в районе мероприятиях 
в области превенции и репрессии.

11. Сельсоветы заслушивают доклады ра
йонных страховых инспекторов об осущест
вленных мерах борьбы и предупреждения 
несчастных случаев, предусмотренных стра
хованием, и о средствах, израсходованных 
на эти мероприятия из прибылей государ
ственного страхования, т. е. из части соб
ранных страховых платежей,- возвращаемой 
населению из избытков, оказавшихся после 
покрытия убытков в застрахованном иму
ществе.
Харьков, 34 мач 102° г.

За Народного Комиссара 
Финансов УССР Я. Меяамедмский.
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ПОСТАНОВА НАРКОМСОЦЗАБЕЗУ УСРР.
49. Про забезпечення осіб, що втратили 
працездатність у зв'язну з працею воєніза
ції людности, що провадить спілка «Тдо- 

, авіяхем» Союзу РСР.
Підстава: постанова РН/< УСРР 

з 16 квітня 1929 р. та п. яв‘ арт. & 
.Загального Положення про Народні 
комісаріяти УСРРв (36. Уз. УСРР 
1924 р., '№ 43, арт. 273.

1. Особи, що втратили працездатність у 
зв'яжу з участю їх у праці воєнізації люд
ности, Що їх провадять Спілка товариств 
друзів оборопи та авіяційногхемічного будів
ництва «Тдоавіяхем» Союзу РСР, това
риства. що вона їх об’єднує та місцеві їх 
організації, а в разі смерти або бсзвіоности 
зазначених осіб — члени їх родин, підляга
ють соціальному забезпеченню нарівні з 
військовими інвалідами й родинами вмерлих 
військовослужбовців порядком, що Його 
встановлено постановою ВУЦВК з 13 верес
ня 1922 р. «Про соціальне забезпечення 
військових інвалідів та родин військово
службовцю. й випадках смерти останніх» 
<36. Уз. УСРР 1922 р., Уі 42. арт. 599) та 
постановок» ВУЦВК і РИК УСРР з 10 жовт
ня 1928 р. «Про порядок і норми соціаль
ного забезпечення інвалідів війни, родин 
інвалідів війни, у разі їхньої смерти або 
безвісної , відсутности, родин ВІЙСЬКОВИХ 
службовців, що втратили годувальників та 
родин осіб, що перебувають у лавах Робіт
ничо-Селянської Червоної Армії й Червоної 
Флоти» (36. Уз. УСРР 1928 4»., У? 27, 
арт. 241).

У в а г а .  Під працею, що зазначена в 
цьому артикулі, розуміється: змагальна 
та навчальна стрілянина, маневрова пра
ця, окурюванея газами, досвідно-учбові 
та агітаційні літання, •
2. Забезпечення на підставі цієї поста

нови надається тим м зазначених в арг. 1 
осю, що не маютв права <на забезпечення' 
за соціяльним страхуванням або на підста
ві слеціяльннх законів.

3. Надати чинности цій постанові з 
1 жонгня 1929 року.

Хазяїв. 1 червня 1920 р.
Заст. Народнього Комісара Соціального 

Забезпечення УСРР Медвідь.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРК 1БЕСА УССР.
49. Об обеспечении лиц, утративших трудо
способность в связи с занятиями по воениза
ции населения, проводимыми союзом «Осо- 

авиахим» Союза ССР.
Основание: постановление СНК 

УССР от 16 апреля 1929 года и п 
,в“ ст. 6 .Общего Положения о На 
родных Комиссариатах УСРР“ (С. У 
УССР 1924 г., № 43, ст. 273).

1. Лица, утратившие трудоспособность в 
связи с участием их в занятиях по воениза
ции населения, проводимых Союзом обществ 
друзей обороны и авиационно-химического 
строительства «Осоавиахим» Союза ССР. 
обединяемыми нм обществами н местными 
организациями последних, а в случае смерти 
или безвестного отсутствия указанных лиц 
—члены их семей, подлежат социальному 
обеспечению наравне с военными инвалида
ми и семьями умерших военнослужащих в 
порядке, установленном постановлением 
ВУЦИК'а от 13 сентября 1922 г. «0 со
циальном обеспечении івоенньїх инвалидов и 
семей военнослужащих, в случае смерти по
следних» (С. У. УССР 1922 г.. .V? 42. ст. 
599) и постановлением ВУЦНК и СНК УССР 
от 10 октября 1928 г. «0 порядке и нормах 
социального обеспечения инвалидов войны, 
семей инвалидов войны, в случае смерти пли 
безвестного отсутствия последних, семей 
ноешюслужащих, утративших кормильцев и 
семей лиц, находящихся в рядах Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии и Красного 
Флота* (36. Уз. УСРР 1928 г., Лв 27, 
ст. 241).

П р и м е ч а н и е .  Нод заиятиями, ука
занными в настоящей статье, понимается: 
состязательная и учебная стрельба, ма
невренные занятия, окуривание газами, 
онытно-учебные и агитационные пблеты.
2. Обеспечение на основании настоящего 

постановления предоставляется тем из ука
занных в ст. 1 лиц. которые не имеют нра
ва на обеспечение в порядке социального
страхования или на основании специальных 
законов.

3. Настоящее постановление ввести в 
действие с 1 октября 1929 года.

Харьков, 1 июня 1029 г.

Зам. Народного Комиссара Социального 
Обеспечения УССР Медведь.

Вияання Народнього Комісаріяту Юстиції Издание Народного Комиссариата Юстиции
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Пролетарі осіх країн єднайтеся!

ЗБІРНИК
З А К О Н І В  Т А  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Ь

РОБІТНИЧО - СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ

№12
О Ф І Ц І Й Н Е  В И Д А Н Н Я

НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ 
ВІДМЛ Д Р У Г И Й  І  6  С Е Р П Н Я 1929 р

ЗМІСТ

Інструкція Управи Державного7 Стра
хування УСРР, постанови :Наркомвну- 
справ, Наркомосвіти, Наркомфіну та 
Наркомюсту, Головкооперкому, Цен
тральної Санітарно-технічної Ради 

УСРР
(12—22 квітня, 29—31 травня, 6 чер

вня 1929 р.)

СОДЕРЖАНИЕ

Инструкция Правления Государст
венного Страхования УССР, поста
новления: Наркомвнудел, Нарком- 
проса, Наркомфина и Наркомюста, 
Главкооперкома, Центрального Са
нитарно-технического Совета У-ССР

(12—22 апреля, 29—31 мая, 6 июня 
1929 г.)

50. Як застосовувати постанову Всеукраїнсь
кого Центрального Виконавчого Комітету 
І Ради Народніх Комісарів УСРР з 3 квіт
ня 1929 р. „Про страхування від терори
стичних актів робітників низових органів 
влади та громадських організацій села в 
органах державного страхування*.

51. Про доповнення інструкції НКВС .Про 
адміністративний нагляд за місцями видо
вищ І розваг*.

52. Про авторський гонорар за прилюдне ви-
~ конання драматичних, музичних, кінемато

графічних та інших творів.
53. Як органи податкової інспекції повинні 

вчиняти дізнання. .
54. Про скасування постанови Головного Ко

оперативного Комітету при РНК УСРР з 
1 лютого 1929 р. .Про розмір відрахуван
ня до запасного капіталу промислових та 
споживчих кооперативних організацій від 
зиску цих організацій за 1926-27 та 1927-28 
операційні роки*.

55. Санітарні правила влаштування та держан
ня плювальниць.

50. О порядке применения постановления Все- 
украинского Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комиссаров 
УССР от 3 апреля 1929 г. .О страховании 
от террористических актов работников 
низовых органов власти и общественных 
организаций села в органах государствен
ного страхования*.

V 51. О дополнении инструкции НКВД ,06 адми
нистративном надзоре за местами зрелищ 
и увеселений".

\/Ь2. Об авторском гонораре за публичное ис
полнение драматических, музыкальных, ки
нематографических и иных произведений.

53. О порядке производства дознания органа
ми налоговой инспекции.

54. Об отмене постановления Главного Коопе
ративного Комитета при СНК УССР от 
1 февраля 1929 г. .О размере отчислений 
в запасный капитал промысловых и потре
бительских кооперативных организаций от 
прибыли этих организаций за 1926-27 и 
1927-28 операционные годы*.

55. Санитарные правила устройства и содер
жания плевательниц.
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ІНСТРУКЦІЯ
УПРАВИ ДЕРЖАВНОГО СТРАХУВАННЯ 

УСРР.

ИНСТРУКЦИЯ
ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРА

ХОВАНИЯ УССР.

50. Як застосовувати постанову Всеунра- 
їнсьного Центрального Виконавчого Коміте
ту і Ради Народніх Комісарів УСРР з 3 квіт
ня 1929 р. «Про страхування від терори
стичних актів робітників низових органів 
влади та громадських організацій села в 

органах державного страхування».

Підстава: арт. 4 зазначеної по
станови ВУЦВК і РИК УСРР з 
З квітня 1929 р. (36. Зак. УСРР 
1929 р., № 10, арт. 81).
1. За част. 2-ою арт. 1 вгорі зазначеної 

постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 3 квітня 
1929 р. Рада Народніх Комісарів АМОРР та 
округові виконавчі комітети УСРР видають 
окремі постанови, до зазначають:

1) перелік посад робітників низових ор
ганів влади і громадських організацій села, 
в зв’язку з посіданням яких робітників 
страхується; до цього переліку обов’язко
во включається, згідно з частиною 1-ою 
арт. 1-го зазначеної вгорі постанови 
ВУЦВК і РИК УСРР: голів сільських рад, 
комітетів незаможних селян, селянських 
товариств взаємодопомоги і сільських коопе
ративних організацій, секретарів сільських 
осередків Комуністичної партії (більшови
ків) Україні і Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді України, уповноважених 
сільських рад, сільських кореспондентів та 
інших активних робітників села (зазначаю
чи їх посади);

2) загальне число осіб по кожній сільсь
кій раді1 що їх належить страхувати 
(включаю’чи і робітників сільських коопера
тивних організацій, або не враховуючи їх 
та надавши право визначити число їх рай- 
спілкам кожного виду кооперації). В разі, 
коли число робітників сільських коонера- 
тивних організацій, що їх належить стра
хувати по кожній сільській раді, встанов
люватиме Рада Народніх Комісарів АМСРР 
або окрвиконком, то число цих робітників 
належить зазначити в постанові окремо 
від числа решти робітників, що їх страху
ється в тій самій сільраді; також окремо 
зазначається в постанові число сільських

50. О порядке применения постановления 
Всеунра янского Центрального Исполнитель
ного Комитета и Совета Народных Комисса
ров УССР от 3 апреля 1929 г. «О страхо
вании от террористических актов работни
ков низовых органов власти и обществен
ных организации села в органах государ

ственного страхования».
Основание: ст. 4 указанною по

становления ВУЦИК и СИ К УССР 
от 3 апреля 1929 г. (36. Зак. УСРР 
1929 г., М 10, ст. 81).
1. Согласно части 2-й ст. 1 вышеуказан

ного постановления ВУЦИК и СНК‘ УССР 
от 3 апреля 1929 г., Совет Народных Ко
миссаров АМССР п окружные исполнитель
ные комитеты УССР издают особые поста
новления, в которых указывают:

1) перечень должностей работников ни
зовых органов власти и общественных ор
ганизаций села, в связи с нахождением на 
которых работники подлежат страхованию; 
в этот перечень, согласно части 1-й от. 1 
вышеуказанного постанов.телпш ВУЦИК и 
СЕК УССР, надлежит обязательно вклю
чать: председателей сельских советов, ко
митетов незаможных селян, селянских об
ществ взаимопомощи л сельских коопера
тивных организаций, секретарей сельских 
ячеек Коммунистической партии (большеви
ков) Украины и Ленинского Коммунистичес
кого Союза Молодежи Украины, уполномо
ченных сельских советов, сельских коррес
пондентов н иных активны»! работников се
ла (с указанием должностей);

2) общее количество лиц цо каждому 
сельсовету, подлежащих страхованию 
(включая и работников сельских коопера
тивных организаций или ле учитывая их и 
предоставив право определить количество 
их райсоюзам каждого вида кооперации). 
В случае, если количество работников сель
ских кооперативных организаций, подлежа
щих страхованию по каждому сельскому 
совету, будет устанавливаться Советом На
родных Комиссаров АМССР или окрисполко- 
мом, количество этих работников надлежит 
указать в постановлении отдельно от коли
чества остальных работников, страхуемых 
в том же сельсовете; отдельно также" ука
зывается в постановлении количество сель-

2 7 8
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короопоидентів по кожній сільраді, що на
ложить страхувати;

3) розмір страхової суни для кожної по
сади або групи робітників (сільських ко
респондентів), з тим, що розмір страхової 
суми повинен бути не меншим, як 1.000 
карб.

У в а г  а. За страхування робітників 
кооперативних організацій платять за 
рахунок цих- організацій відповідні ко
оперативні спілки, а за решту робітни
ків—відповідно НКФ АМСРР та округові 
виконавчі комітети за рахунок місцевого 
бюджету.
2. На підставі зазначених в арт.'1-му по

станов РНК іАЛОРР та окринкотгкомів сіль- 
1»г«и конкретно -визначають прізвище, ім’я 
та ло-батькові ікюітшгків (крім сільських 
кореспонаентів та робітників кооперативних 
оідгіьнізацгй), які за тими постановами під
лягають страхуванню, та заносять їх в «Об
ліковий журнал > доданої до цього форми 
(додат 1).

Одночасно сільради занотовують .відомо
сті і за рештою г|>аф того журналу, зі змі- 
иешіям складу застрахованих (залишення 
пгеадн) в журнал заноситься -відповідні ві
домості про зміни. Записується в журнал 
всіх тих робітників, що п р а ц ю в а л и  з  
1  ж о в т н я  1  9 2 8  р .  т а  щ о  п і д л я 
г а ю т ь  с т р а х у в а н н ю  з а  п о с т а 
н о в а м и .  Кожний запне в журналі, 
ні вказанням дати запису, засвідчують го
дне та секретар сільради своїми -пиписамн.

3. Кожний з застрахованих робітників 
(крім сільських кореспондентів та робітни
ків кооперативних організацій) негайно піс
ля занесения його до облікового журналу, 
повинен подати до оілцидн заяву дошитої 
до цього форми (додаток 2) про призначен
ня пожиткоьмця на випадок його смерти. 
Підпис застрахованого на заяві і дату Її по
дачі обов'язково засвідчує голова та свире- 
т;ці сільради з Прикладеш®! печатки. Зая
ву додається до облікового журналу і, , за 
випадку смерти застрахованого, подасться 
до Держстраху 'разом із ікшямн документа
ми, тцо їх подачі вимагають Правила стра
хування ВД нещасних тпвдів для -віша
ти отраьвинагородн. Про 'вчасно подання 
ЦИХ заяв від застрахованих до сільради по-

ских корреспондентов по каждому сельсове
ту, подлежащих страхованию;

3) размер страховой суммы для каждой 
должности или группы работников (сель
ских корреспондентов), причем размер 
страховой суммы должен быть не менее 
1000 рублей.

П р и м е ч а н и е .  За страхование ра
ботников кооперативных организаций 
платят за счет этих организаций соот
ветствующие кооперативные союзы, за 
остальных работников —' соответствен
но НКФ ЛЗІССР и окружные исполнитель
ные комитеты за счет местного бюджета.
2. На основании указанных в ст. 1-й 

постановлений 0НК АМССР и окрисполко- 
мов сельсоветы конкретно определяют фа
милию, имя н отчество тех работников 
(кроме сельских корреспондентов и работ
ников кооперативных организаций), кото
рые, согласно указанных постановлений, 
подлежат страхованию, и заносят их п 
«Учетный журнал» прилагаемой при сем 
формы (приложение 1).

Одновременно сельсоветы запосят сведе
ния п по остальным графам того журнала; 
г изменением состава застрахованных 
(оставление должности) в журнал следует 
заносить соответствующие сведения об 
изменениях. В журнал следует вписать 
всех тех работников,которыеработ а- 
ли с 1 о к т я б р я  1  9 2 8  г .  и  п о д л е 
ж а т  с т р а х о в а н и ю  с о г л а с н о  и о -  
с т а и о в л е н и й. Каждую запись в жур
нале, с указанием даты записи, свидетель
ствуют председатель и секретарь сельсовета 
своими подписями.

3. Каждый из застрахованных работни
ков (кроме сельских корреспондентов и ра
ботников кооперативных организаций) дол
жен подать в сельсовет немедленно но за
несении его в учетный журнал заявление 
прилагаемой при сем формы (приложе
ние 2) о назначении выгодоприобретателя 
па случай своей смерти. Подпись застрахо
ванного на заявлении н дата его подачи 
обязательно свидетельствуется председа
телем и секретарем сельсовета с приложе
нием печати. Заявление прилагается к 
учетному журналу и, в случае смерти за
страхованного, представляется Госстраху 
вместе с другими документами, представ
ление которых для выплаты страхового 
вознаграждения требуется Правилами стра
хования от несчастных случаев. За свое-
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винні дбати сільради. Ягацо такої заява по
дано те буде, то за пожптшмців, в разі 
смерти застрахованого, «вважається «його за
конних спадкоємців.

Облікові журнали та заяви контролюють
уповноважені- па те від Держстраху особи.

4. Всі обов’язки сільрад, зазначені в арт. 
арт. 2 та 3 цієї інструкції, щодо страху
вання робітників сільських кооперативних 
організацій, виковують відповідні коопера
тивні спілки ©кругового маштабу (райепіл- 
ки—споживчої, с. г. кооперації, тощо). Та- 
чнм чином, відомості і гро застрахованих ро
бітників кооперації, число їх но кожному 
виду кооперації «ыа території, обслуговува
ній даною спілкою, тощо, контори Держ
страху мають одержувати від спілок.

5. На підставі відомостей, зазначених у 
постановах РБК АМСРР та окрвиконкомів 
(арт. 1) та одержаних від спілок кооперації, 
контора Держстраху в АМОРР та окркоито- 
рп Держстраху УСРР видають відповідно: 
РНК’у АМОРР, окрвнконкомам та окрспіл- 
кам відповідного віщу кооперації на їх ім’я, 
як страхувачів, страхові свідоцтва доданої 
до цього форми (додаток 3), речепцем стра
хування з 1 жовтня 1923 р. до 30-го ве
рсия 1929 року включно.

Застраховать робітників сільських коо
перативних організацій в страховідоцтвах, 
що видаються РНК АМСРР та окрвиконко- 
мам, ие враховується.

Тариф премії прикладається 1крб. 25 кой. 
(річна премія) за кожну 1.000 карбов. стра
хової суми (50 коп.—на випадок смерти і 
75 коп.—ш випадок іивалідпости).

В одержанні страхсвідсцтва страхувачі 
(РИК АМСРР, окрвикопкомн, окрсиілки коо- 
нврації) видають розписку (додаток 4) і'од
ночасно сплачують премію. З розсуду кон
тор можна падати розстрочку.

6. Арт. 1 постанови з 3 квітня 1929 р. 
встановлює відповідальність Держстраху на 
випадки смерти або інвалід пости, що стали
ся від терористичних актів в наслідок ви
конання цими робітниками службових чи 
громадських обов’язків; оскільки метою за
кону є забезпечити робітників та їхні ро-

времепиой подачей застрахованными этих 
заявлений сельсовету обязаны следить сель
советы. Если такого заявления не будет 
подано, выгодоприобретателями, в случае 
смерти застрахованного, считаются его за
конные наследники.

Контроль учетных журналов и заявлений 
’ронзводят уполномоченные на то от Гос
страха липа’

4. Все обязанности сельсоветов, указан
ные в ст. ст. 2 и 3 этой инструкции, вы
полняют в отношении страхования работ
ников сельских кооперативных организа
ций, соответствующие кооперативные сою
зы окружного масштаба (райсоюзы-потре- 
бительской, с.-х. кооперации и др.). Таким
образом, сведения о застрахованных работ
никах кооперации, количестве их по каждо
му виду кооперации на территории, обслу
живаемой данным союзом, и друт. конторы 
Госстраха должны получать от союзов.

5. На основании сведений, имеющихся в 
постановлениях СНК АМССР и окрпсполко- 
мов (ст. 1) и полученных от союзов коопе
рации. контора государственного страхова
ния в АМССР и окрконторы Госстраха 
УССР выдают соответственно: СНК АМССР. 
окрисполкомам и окрсоюзам соответствую
щего вида кооперации на их имя, как стра
хователей, страховые свидетельства прила
гаемой при сем формы (арнложение 3), сро
ком страхования с 1 октября 1928 г. до 
30 сентября 1929 г. включительно.

В страхсвидетельствах, выдаваемых СНК 
АМССР и окрисполкомам, ие учитываются 
застрахованные работники сельских коопе
ративных организаций.

Тариф премии применяется в размере 
1 руб. 25 кон. (годовая премия) с каждой 
1000 руб. страховой суммы (50 коп.—на 
случай смерти и 75 коп.—на случай инва
лидности).

I? получении страхового свидетельства 
страхователи (СНК АМССР. окриснолкомы, 
окрсоюзы кооперации) выдают расписку 
(приложение 4) и одновременно уплачивают 
премию. По усмотрению контор разрешает
ся предоставить рассрочку.

6. От. 1-й постановления от 3 апреля 
1929 г. устанавливается ответственность 
Госстраха за случаи смерти или инвалидно
сти от террористических актов, имевших 
место вследствие исполнения этими работ
никами служебных или общественных обя
занностей; поскольку цель закона закдю-
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динп від наслідків нещасних випадав, що 
станки в зв’язку з їх службовою та гро
мадською діяльністю, то Держстрах за цим 
страхуванням відповідає за всі нещасні ви
падки. передбачені «Правилами страхування 
від нещасних випадків» (арт. 4 постанови 
з 3 квітня 1929 р.), якщо ці нещасні ви
падки сталися п і д ч а с  а б о  в  н а с л і 
д о к  в и к о н а н н я  з а с т р а х о в а н и 
м и  с л у ж б о в и х  ч и  г р о м а д с ь к и х  
о б о в ' я з к і в ;  остання підкреслена озна
ка є єдине обмеження відповідадьности 
Держстраху, що відрізняє де страхування 
від звичайного, де Держстрах відповідає не
залежно від зв'язку нещасного випадку з 
тою чи іншою діяльністю застрахованого 
(нещасний випадок у побуті).

7. На підставі постанов РНК АМСРР та 
•окрвикопкомі'в (арт. 1), які зазначають ли
ше число сількорів по кожний сільрад, що 
їх слід застрахувати за рахунок місцевого 
•бюджету, радшгія газети м. Балти та ок- 
руговнх" міст (а де таких газет декілька — 
одна з них за погодженням з РНК АМСРР 
або окрвикоикомами) визначає к о н к р е т 
н о  т и х  с і л ь с ь к и х  к о р е с л о н д е н -  
т і  в АМСРР або округи, що їх с т р а 
х у є т ь с я  за постановою НУ ЦБК і РНК 
з 3-го квітня 1929 р., заносять їх 
прізвище, ім’я, по-батькові та всі інші 
відомості про них в обліковий журнал 
(форма—додаток 1), пропонують їм негай
но подати заяви про призначення пожлтко- 
ємців та взагалі виконують ті самі обов'яз
ки стосовно сількорів, які покладено на 
сільради арт. арт. 2 і 3 цієї інстршгії від
носно решти робітників, що їх страхується 
за рахунок місцевого бюджету. Переводити 
контролю цих облікових журналів та огляд 
їх при ліквідації втрат мають право лише 
ті відповідальні робітники Держстраху, що 
їх буде призначено для цього, порозумів
шись з редакцією.

Ліквідацію втрат переводиться в поряд
кові за погодженням з іродакцією.

8. Постанова ВУЦВК і РНК УОРР з З 
квітня 1929 р. має зворотну силу: початок 
страхування і початок відттощдальности ор
ганів доржавігого страхування за застрахо
ваних робітників встановлюється з 1-го

чается в обеспечении работников и их се
мей от последствий несчастных' случаев, 
имевших место в связи с их служебной пли 
общественной деятельностью, Госстрах но 
данному страхованию отвечает за все не
счастные случаи, предусмотренные «Прави
лами страхования от несчастных случаев» 
(ст. 4 постановления от 3 апреля 1929 г.), 
осли эти несчастные случаи имели место 
во в р е м я  и л и  в с л е д с т в и е  и с п о л 
н е н и я  з а с т р а х о в а н н ы м и  с л у 
ж е б н ы х  н л н  о б щ е с т в е н н ы х  о б я 
з а н н о с т е й ;  последний подчеркнутый 
признак является единственным ограниче
нием отвественности Госстраха, отличаю
щим данное страхование от обыкновенного, 
где Госстрах отвечает независимо от нали
чия связи между несчастным случаем н 
той или иной деятельностью застрахован
ною (несчастный случай в быту).

7. На основании постановлений СНК 
А.МС-СР и окрисполкомов (ст. 1), указываю
щих лишь количество селькоров по каждо
му сельсовету, подлежащих страхованию 
за счет местного бюджета, редакция газеты 
г. Балты и окружных городов (а где талях 
газет песколько—одна из них по согласо
ванию с СНК АМССР или окрисполкомами) 
устанавливает к о н к р е т н о  т е х  с е л ь 
с к и х  к о р р е с п о н д е н т о в  АМССР нлн 
округа, к о т о р ы е  с т р а х у ю т с я  в си
лу постановления ВУЦИК п СНК от 3 апре
ля 1929 г., заносят нх фамилию, имя, отче
ство и прочие о них сведения в учетный 
журнал (форма—приложение 1), предла
гают им немедленно подать заявления о 
назначении выгодоприобретателей и вооб
ще исполняют в отношения селькоров .те 
же самые обязанности, которые возложены 
па сельсоветы ст. ст. 2 и 3 настоящей ин
струкции в отношении остальных работни
ков, страхуемых за счет местного бюдже
та. Производить контроль этих учетных 
журналов и осматривать их при ликвида
ции убытков имеют право лишь те ответ
ственные работники Госстраха, которые 
будут назначены для этого по согласова
нию с редакцией.

Ликвидация убытков производится в по
рядке ло согласованию с. редакцией.

8. Постановление ВУЦИК и СНК УССР 
от 3 апреля 1929 г. имеет обратную силу: 
начало страхования и начало ответственно
сти органов государственного страхования 
за застрахованных работников устапавлн-
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жовтий 1928 р. З цього ж терпну Держ
страх відповідає за всі ст р а х о в і ви
п а д к и  (в розумінні арт. 6 цієї інструк
ції), що сталися з особами, котрих відпо
відні органи (сільради, редакції газет, спіл
ки кооперації) мають внести на п і д 
с т а в і  і  у  з г о д і  з  п о с т а н о в а м и  
РНК АМСРР та окрвиконкомів до облікових 
журналів (арт. арт. 2, 4, 7 цієї інструкції). 
За випадки, що сталися в минулому 
(з 1 жовтня 1928 р.). Держстрах сплачу
ватиме за наявністю таких основних умов:

1) правильности занесення даного робіт
ника до облікового журналу (відповідність 
посаді чи категорії, зазначеній у постапові 
РНК АМСРР чи окрвиконкому);

•
2) наявності страхового випадку в розу

мінні арт. 6 цієї інструкції;
3) час страхового випадку—в період з 

1 жовтня 1928 року.
У в а г а  1. Вимоги до Держстраху, що 

випливають з цього страхування, покри
ваються давністю в два роки з дня не
щасного випадку із застрахованим.

У в а г а  2, Про порядок, як ліквідува
ти втрати та як сплачувати страхиаго- 
роду за страхуваннями згідно з постано
вою з 3 квітня 1929 р. Управа Держ
страху дасть канторам певпі .вказівки в 
найближчий час.

'Харків, 12 квітня 1929 р.

Голова Управи Дежстрахт
УСРР С. Маалах.

вается с 1-го октября 1928 г. С этого же 
срока Госстрах песет ответственность за 
все с т р а х о в ы е  с л у ч а и  (в смысле 
ст. 6 настоящей инструкции), имевшие ме
сто с лицами, которых соответствующие 
органы (сельсоветы, редакции газет, союзы; 
кооперации) имеют внести на о с н о в а 
н и и  и  в  с о г л а с и и  с  п о с т а н о в л е 
н и я м и  СП К АМССР и окриспо.ткомов 
в учетные журпалы (ст.ст. 2, 4, 7 ин
струкции). За случаи прошедшего времени 
(с Ї октября 1928 г.) Госстрах будет пла
тить при наличии таких основных усло
вий:

1) правильности занесения данного ра
ботника в учетный журнал (соответствие 
должности или категории, указанной в по
становлении СНК АМСРР или окрвспол- 
кома);

2) наличия страхового случая в смысле 
ст. 6 настоящей инструкции;

3) момент страхового случая—в период 
временя от 1 октября 1928 г.

‘ П р и м е ч а й п е ї .  Требования к Гос
страху, возникающие по сему страхова
нию, покрываются давностью в 2 года 
со дня несчастного случая с застрахован
ным.

П р и м е ч а н и е  2. О порядке ликвида
ции убытков и выплаты страхового воз
награждения по страхованиям, заключен
ным на основании постановления от 3 
апреля 1929 г., Правление Госстраха 
даст шпорам определенные указания 
в ближайшее время.

Харьков. 12 апреяя 1929 г.

Председатель Правления
Госстраха УССР С. Мазлах.

Додаток I до арт. 60 36. Зак.
(до арт. арт. 2, 4, 7 інструкції’)

ОБЛІКОВИЙ ЖУРНАЛ
сільських робітників, що працюють в органах влади та в громадських організаціях -------------------

-................................................................... сільради, застрахованих за постановою -----------------------------
окгвиконкому з-.......- прот. №....................... в Держстрахові на випадок смерти й на випадок
інвалізности.

>%с Страхова сума
>>ноа
оя
У

Прізвище, ім‘я та 

по-батькові
Рік Посада

Коли став 

на службу

Коли вибув 

із служби
На випадок смерти 

та на випадок 
інвалідности

1 1 Г *
У в а г а .  Такий самий зразок журналу й для спілок кооперативних організацій та 

редакцій газет, але треба в заголовці замість сільських робітників тощо написати—коопе
ративних робітників-------  -------------------------- ----........сільських кореспондентів.................-...... —-----
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Додаток 2 до арт. 50 36. Зак. 
(до арт. З інструкції')
....................................сільради

.... газети................................................
.. . ------------------- кооперації.

Про страхування на випадок смерти або інвалідности сільських робітників за постановою 
ВУЦВК і РНК УСРР з 3 квітня 1929 р. (36. Зак. УСРР 1929 р. № 10. арт. 81).

ДО ОБЛІКОВОГО ЖУРНАЛУ .. ..............................................
. - - . редакції............. ......................

* ЗАЯВА №------------------
За страхуванням мене в Держстрахові на випадок смерти чи інвалідности згідно, з по

становою ВУЦВК і РИК УСРР з 3 квітня 1929 р. (36. Зак. УСРР 1929 р. № Ю арт. 81) по- 
житковмцем (ями) на випадок смерти призначаю:

(ступім* споріднення) 

(Ім'я, по батькові, прізвище)
Повний ПІДПИС*)

Додаток 3 до арт. 50 36. Зак.
(до арт. З інструкції).

СТРАХОВЕ СВІДОЦТВО.
Управа Державного Страхування УОРР 

посвідчує, що робітників низових органів 
влади та громадських організацій сел. . . . 
(АМСРР) округи, що належать до категорій 
робітників, зазначених в постанові (РНК 
АМСРР) . . . .  округового виконавчо
го комітету з........................  1929 ,р. (про
токол М . . .) та що їх прізвища зазна
чені в облікових журналах, що їх ведуть
сільради та редакція газети.............................
згідно з пост. ВУЦВК і РІІК УОРР з 3 квіт
ня 1929 р. (36. Зак. УСРР 1929 р., X: 10, 
арт 81) та Інструкцією Управи Державного 
Страхування з 12 квітня 1929 р. всього
числом............................. осіб прийнято на
страхування від терористичних актів та 
інших нещасних випадків згідно з п. 1 цього 
свідоцтва, в загальній страховій сумі . . . 
крб. (згідно з зазначеною постановою РИК 
АМСРР чи Окрвикошсому) реченцем яа'12 
місяців з 1 жовтня 1928 рову до ЗО верес
ня 1929 реку включно па підставі чинних 
Правил страхування «від нещасних випадків 
і таких умов цього свідоцтва:

1. За цим страхуванням Держстрах еід- 
повоцає за випадку смерти або постійної 
втрати працездатності! (інвалідности) од 
терористичних актів або інших нещасних 
випадків, якщо ці випадки сталися підчас 
або в наслідок виконання застрахованим 
службових чи громадських обов'язків.

2. Держстрах зобов'язується за випадку 
смерти або повної і нвалід пости застрахова
ного виплатити ст^шову винагороду в роз-

•) П лане засвідчує голова т« секретар сіль
рад, приклавши печатку.

(требі писати чітко)

мірі страхової суми, що її встановлено для 
даного застрахованого вшцеегадаеою поста
новою (РНК АМСРР чи оюрвішшкому) та 
зазначено в обліковім журналі сільради; за 
випадку ж неповної інвалідности—в роз
мірі і на підставах згідно з чинними Прави
лами страхування від нещасних втгедквв.

Виплату страхової винагороди провадить
ся за випадку інвалідности самому потер
пілому застрахованому, а за випадку його 
смерти—«ножаїткеємцеві, що його зазначив 
застрахований за життя в окремій про те 
заяві,—доданій до облікового журналу сіль
ради, а в разі вцсутяости такої* заяви — 
законним його спадкоємцям.

3. За це страхування страхувач (РНК 
АМОРР).......................... окрвикопком ви
плачує Держстрахові річну премію крб. . . . 
з розрахунку— 50 кол. (п’ятдесят коп.) з 
тисячі крб. на випадок смерти і 75 коп. 
(сімдесят п’ять коп.) з тисячі крб. на випа
док швалітгоепі.

м..........................  1929 року.
За .уповноваженням Управи Державного 

Страхування УСРР
Завідатель . . . оюругової контори 

Державного страхування . . .
Інспектор-організатор (в конторах, де та

кі е)........................................ , • ■ .
Конт{к>лер (в конторах, де нема інспек

тора-організатора) .......................................
У в а г а .  Редакція страхового свідоцт

ва, що видається спілкам кооперації, від
повідно змінюється.
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Додаток 4 до арт. 50 36. Зак.
(до арт. 5 інструкції)

Страхування від нещасних випадків, згідно з постановою ВУЦВК і РНК 
УСРР з 3-го квітня 1929 р. (36. Зак. УСРР 1929 р. ** 10, арт. 81).

РОЗПИСКА
в одержанні страхового свідоцтва Лг............ .................

Вищезазначене свідоцтво Держстраху на страхові суми в розмірі карб..................................................
на випадок смерти, карб......................................................  на випадок інвалідности одержано й внесок
в розмірі крб............................. -......... .....—за час з 1 жовтня 19.................... р. до ЗО вересня 19------------р.
сплачено цього числа.

м'---------------------------------- 19..... .....року
Підпис страхувача------------- -----------------------

Платіж у вищезазначеній сумі от*.............. .............прийняв ............... “------------------------- :----------19.....—року.
Підпис (із зазначенням посади)

Місто..............................................

ПОСТАНОВА НАРКОМВНУСПРАВ УСРР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМВНУДЕЛ УССР.

51. Про доповнення інструкції НКВС «Про 
адміністративний нагляд за місцями видо

вищ і розваг».

51. О дополнении инструкции НКВД «Об ад
министративном надзоре за местами зрелищ 

и увеселений».

Народній Комісаріят Внутрішніх Справ, 
УСРР, порозумівшись з НКОовіти, постано
вив доповнити розділ «Б» арт. 7 інструкції 
НКВС УСРР з 8 червня 1928 р. «Про адмі
ністративний нагляд за місцями видовищ і 
розваг» (36. Уз. УСРР 1928 р. від. II, Лі 18, 
арт. 108) п. «11» такого змісту:

«11. Для уповноваженого «УТОДІКА». 
Харків. 25 квітня 1929 р.

За Народнього Комісара Внутрішніх 
Справ УСРР І. Якимович.

Народный Комиссариат Внутренних Дел 
УССР, по согласованию с НКНросом. поста
новил дополнить раздел «Б» ст. 7 инструк
ции НКВД УССР от 8- июня 1928 года «06 
административном надзоре за местами зре
лищ и увеселений» (36. Уз. УСРР 1928 г. 
отд. II, Лі 18, ст. 108) п. «11» следующе
го содержания:

«И. Для уполномоченного «УТОДПКА». 
Харьков, 22 апреля 1929 г.

За Народного Комиссара Внутренних 
Дел УССР И. Якимович.

ПОСТАНОВА НАРКОМ ОСВІТИ УСРР.
52. Про авторський гонорар за прилюдне 
виконання драматичних, музичних, кінема

тографічних та інших творів.
Народній Комісаріят Освіти УСРР по

с т а н о в и в :
І.

1. Установити такі розміри авторського 
гонорару за прилюдне виконання творів: 1

1) за оригінальні драматичні твори (дра
ма, комедія, трагедія, водевіль та Інше)— 
■авторові твору за кожний акт—И/іЛ0 з фак
тичного збору з вистави і художникові за 
оригінальну постановку твору—Ы°/0 за кож
ний акт з фактичного збору з вистави;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАКОМПРОСА УССР.
52. Об авторском гонораре за публичное ис
полнение драматических, музыкальных, ки
нематографических и иных произведений.

Народный Комиссариат Просвещения 
УССР п о с т а н о в и л :

1. %
1. Установить такие ставки авторскою 

гонорара за публичное исполнение произве
дений: ґ

1)аа оригинальные драматические произ
ведения (драма, комедия, трагедия, водевиль 
и лроч.) автору произведения за каждый 
акт—IV»% фактического сбора с спектакля 
и художнику за оригинальную постановку 
произведения Ч\% за каждый акт факти
ческого сбора с спектакля;
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2) за/переклади драматичні твори — за 
кожний акт 1 % з фактичного збору з виста
ви, що ровподгляєгься між автором оригіна
лу і перекладачем но половині і, крім того, 
за кожний акт %*/в з фактичного збору з 
вистави художникові за оригінальну поста
новку;

3) за твори музично-драматичні (опори, 
оперети, музичні комедії, балети, пантоміми 
та іпш.) за кожний акт 1%°/0 з фактичного 
збору з вистави, в цьому за музичні тво
ри—%°/0, за лібрето—Уі7° і художникові 
8а оригінальну постановку—

4) за твори музично-драматичні сучасно
го оригінального українського репертуару— 
за кожний акт—2‘А0/® з фактичного збору з 
вистави, в цьому за музичні твори 1І2%, за 
лібрето У2> і 'художникові—Уі°/0 за ори
гінальну постановку;

5) за музичні твори, спеціяльно написані 
чи підібрані до супроводу драматичиих тво
рів, за кожний фактично супроводжеппй ці
єю музикою акт—‘/2% з фактичного збору 
з вистави, з тим що за підібрані твори го
норар оплачується авторові (а не компіля
торові);

6) за музичні, драматичні, літературні, 
хореографічні іі інші творп, що їх викону
ється в концертах і окремих виставах, в те
атрах сатири і мініятюрах (вистави, що 
складаються з низки дрібних творів) — за 
всю програму 3% з фактичного збору з ви
стави;

7) за кіпо-фільми. крім видових, мульти
плікаційних та хронікальних, авторові сце
нарій—\% і режисерові-*-^% з фактич
ного збору за кожен сеанс.

У в а г а .  Якщо автор сценарія запози
чив сюжет, йому виплачується—%% і

авторові сюжету—У % гонорару, зазна
ченого в цьому пункті.
8) за мультиплікаційні фільми—автору 

сценарія У\% і кіно-художникові %% з 
фактичного збору за кожний сеанс;

9) за видові та хронікальні кіно-фільмн— 
кіно-операторові %*/•3 фактичного збору за 
кожний сеанс;

10) за музичні твори, спеціяльно написані 
для ілюстрації даної кіно-фільми—за цілий 
фактично супроводжений цією музикою се-

/

2) за переводные драматические произве
дении—за каждый акт 1 % фактического 
сбора с спектакля, каковой гонорар распре
деляется поровну между автором оригинала 
и переводчиком и, кроме того, за каждый 
акт У\% фактического сбора с спектакля 
художнику за оригинальную постановку;

3) за музыкально-драматические произве
дения (оперы, оперетки, музыкальные коме
дии, балеты, пантомимы и проч) за каждый 
акт \У\% фактического сбора с спектакля, 
в том числе—за музыкальные произведения 
% %, за либретто У\ % и художнику за ори
гинальную постановку У\ %;

4) за произведения музыкально-драмати
ческие современного, оригинального украин
ского репертуара—за каждый акт—2^7® 
фактического сбора со спектакля, в том чи
сле за музыкальные произведения \ У і %,  за 
либретто—л/> % н художнику—У\ % за ори
гинальную постановку;

5) за музыкальные произведения, специ
ально написанные или подобранные для со
провождения драматических произведений— 
за каждый фактически сопровожденный этою 
музыкою акт—гА% фактического сбора со 
спектакля, при чем за подобранные произ
ведения гонорар оплачивается автору (а не 
компилятору);

6) за музыкальные, драматические, лите
ратурные/ хореографические и иные произ
ведения, исполняемые па концертах и от
дельными представлениями, в театрах сати
ры и миниатюрах (представления, состав
ляемые из ряда мелких произведений) за 
всю программу 3% фактического сбора с 
представления;

7) за кино-фильмы, кроме видовых, муль
типликационных и хроникальных — автору 
сценария 1 % и режиссеру—Ул % фактиче
ского сбора за каждый сеанс;

П р и м е ч а н и е .  Если автор сцена
рия позаимствовал сюжет, то ему выпла
чивается %% п автору сюжета У*%
указанного в этом пункте гонорара.
8) за мультипликационные фильмы—ав

тору сценария 1А% и киво-Художннку— 
947» с фактического сбора за каждый сеанс;

9) за видовые и хроникальные фильмы— 
кино-оператору—У\% фактического сбора 
за каждый сеанс;

10) за музыкальные произведения, специ
ально написанные для иллюстрации данной 
кино-фильмы—за весь фактически солрово-
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але—1% з фактичного збору за кожний 
сеанс;

11) за музичні твори, не написані спеці
яльно, а підібрані—за всю програму за цілий 
фактично супроводжений цією музикою се
анс—з фактичного збору за кожний 

сеанс, при чім гонорар оплачується авторові 
(а не компіляторові);

12) за дивертисменти та естрадні твори, 
що їх виконується в кіно-театрах після або 
до кіно-сеансу—за всю програму №% з 
фактичного збору за кожний сеанс;

13) за твори музичні чи естрадного ха
рактеру, що їх виконується в цирках, естра
дах, дивертисментах, кабаре та в іишнх міс
цях, де з відвідувачів береться плату за 
вхід,—за всю програму 3*/• з фактичного 
збору за вечір;

14) за музичні чи естрадні твори, що їх 
виконується в садах, ресторанах, пивних, 
кабаре, кафе та в інших прилюдних місцях, 
де з відвідувачів не береться плату за вхід, 
з розрахунку Ь% з загальної суми заробіт
ної плати за цей день всіх робітників, що 
беруть участь у виконанні творів.

2. Драматичні, музичні, музично-драма
тичні, хореографічні та інші твори, зазна
чені в п.п. 1—5 арт. 1-го оплачується не 
більш ніж за п’ять актів, при чім число ак
тів визначається за авторським примірни
ком.

3. За випадків, зазначених в н п. 5, 6, 
10—14 арт., 1-го авторський гонорар розпо
діляється поміж всіма авторами, що їх тво
ри виконувано, пропорційно до числа вико
навше творів кожного автола.

4. Авторський гонорар, встановлений цією 
постановою, повинні виплачувати всі дер
жавні та громадські установи, клюби, під
приємства та організації, а так само при
ватні організації й особи, що улаштовують 
видовища.

У в а г а  1. Театри, звільнені від дер
жавних та місцевих податків, не звільня
ється від оплати авторського гонорару, 
встановленого цією постановою.

У в а г а  2. Авторський-гонорар стя
гається за твори як громадян, як і не 
громадян СРСР.

Коли лема літературної конвенції та за 
інших випадків, коли авторам не випла
чується гонорар (за смертю авторів,

ждешшй этою музыкою сеанс—\% факти
ческого сбора за каждый сеанс;

11) за музыкальные произведения, не на- 
писаопые специально, а подобранные—за 
всю программу за весь фактически сопро
вожденный этою музыкою сеанс—% 
фактического сбора за каждый сеанс, при 
чем гонорар оплачивается автору (а не ком
пилятору):

12) за дивертисменты и эстрадные про
изведения, исполняемые в кино-театрах по
сле или до кино-сеанса—за всю программу 
1А% фактического сбора за каждый сеанс;

13) за произведения музыкальные или эс
традного характера, исполняемые в цирках, 
эстрадах, дивертисментах, кабарэ и иных 
местах, где с посетителей взимается плата 
за вход,—за всю программу Ъ% фактиче
ского сбора за вечер;

14) за музыкальные или эстрадные про
изведения, исполняемые' в садах, рестора
нах, пивных, кабарэ, кафе и иных публич
ных местах, где с посетителей не взимается 
плата за вход.—из рассчета 57е общей сум
мы зароботеой платы за этот день всех ра
ботников. принимающих участие в исполне
нии и-оизведениЙ.

2. Драматические, музыкальные, музы
кально-драматические, хореографические и 
иные произведения, указанные в п. п. 
1—5 ст. 1-й, оплачиваются не более чем 
за 5 актов, при чем число актов устанавли
вается по авторскому экземпляру.

3. В случаях; указанных в п.п. 5, 6, 10— 
14 ст.. 1-й ангорский гонорар распределяется 
между всеми авторами, произведения коих 
были исполнены, пропорционально числу ис
полненных произведений каждою автора.

4. Авторский гонорар, установленный 
этим постановлением, должны выплачивать 
все государственные и общественные учреж
дения, клубы, предприятия и организации, 
а также частные организации и лица, уст
раивающие зрелища.

П р и м е ч а н и е  1. Театры, освобож- 
, денные от государственных и местных 
* налогов, не освобождаются от уплаты ав

торскою гонорару, установленного этим 
постановлением.

П р и м е ч а н и е  2. Авторский гоно
рар взимается за произведения как граж
дан так и не граждан СССР.

В случае отсутствия литературной кон
венции и в иных случаях, когда авторам 
не выплачивается гонорар (вследствие
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відсутністю спадкоємців або за давністю 
тощо), авторський гонорар за виконання 
таких творів надходить у розпорядження 
НКО УСРР в спеціяльний літературно- 
мистецький фонд.

У в а г а  3. В гонорар, встановлений 
цією постановою, не можна залічувати су
ми, спеціяльно виплачеш авторам по умо
вах за написання твору.

5. За фактичній збір з вистава вважаєть
ся суму, зібрану від продажу квитків, за 
винятком державних та місцевих податків і 
оплат, а так само зборів на користь Черво
ного Хреста.
. Жодних інших витрат, як-ось: оренду те
атрального приміщення, заробітну плату то
що, до розрахунку не приймається.

6. Суму фактичного збору встановлюється 
на підставі записів у книгах видовищного 
підприємства, касових звітів про збори тощо.

II.
Цю постапову видано иа підставі и.п. 2 

та 8 артикула 29 постанови ВУЦВК й РИК 
УСРР з 6 лютого 1929 року «Про авторське 
право» (36. Зак. УСРР 1929 р., ЛЬ 7, арт. 55) 
но згоді з Наркомпраці УСРР та Всеукраїн
ською Радою Професійних спілок.

З виданням цієї постанови касується 
арт. арт. 1—3 постанови Народнього Комі
саріяту Освіти УСРР і 6 жовтня 1926 року 
«Про доповнення інструкції «Про порядок 
виплати авторського гонорару за прилюдне 
вкконаипя драматичних і музичних творів» 
(36. Уз. УСРР 1926 р. від. II, № 33, 
арт. 121).
Харків. 22 квітня 1929 р.

Заст. Народнього Комісара
Освіти УСРР Полоцький.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК“ 28 черннь
1929 р. № 147.

ІНСТРУКЦІЯ
НАРКОМФІНУ І НАРКОМЮСТУ УСРР.

53. Як органи лопаткової інспекції повинні 
вчиняти дізнання.

і. Засаям.
1. За в. З арт. 94 Кримінально-процесу

ального кодексу УСРР, органи податкової ін
спекції є органами дізнання.

смерти авторов и отсутствия наследников 
ши вследствие даюоотя и т. я.), автор
ский гонорар за исполнение таких произ
ведений поступает в распоряжение 
НКИроса УССР в специальный дитератур- 
по-художсствеппый фонд.

П р и м е ч а н и е  3. В гонорар, уста
новленный этим постановлением, не мо
гут засчитываться суммы, специально 
выплаченные авторам по договорам за на
писанные произведения.
5. Фактическим сбором со спектакля счи

тается сумма, собранная от продажи биле
тов, за исключением государственных п ме
стных налогов, а также сборов в пользу 
Красного Креста.

Какие-либо иные расходы, как папример: 
за аренду театрального помещения, заработ
ная плата а т. п. в расчет не принимаются.

6. Сумма фактического сбора устанавли
вается на основании записей в книгах зре
лищного предприятия, кассовых отчетах о 
сборах и т. п.

И.
Настоящее постановление издано на ос

новании л.п. 2 и 6 ст. 29 постановления 
ВУЦИК и СНК УССР от 6 февраля 1929 г. 
«Об авторском праве» (Зб.Зак. УСРР 1929 г. 
Л* 7. ст. 55) по согласованию с Наркомтру- 
дом УССР и Всеукрапнским Советом Профес
сиональных союзов.

С изданием этого постановления отменя
ются ст. ст. 1—3 постановления Народно
го Комиссариата Просвещения УССР от 
6 октября 1926 г. «О дополнении инструк
ции «О порядке выплаты авторского гонора
ра за публичное использование драматичес
ких и музыкальных произведений» (36. Уз. 
УСРР 1926 г., ощ. П, № 33, ст. 121).
Харьков. 22 апреля 1929 г.

Зам. Народного Комиссара
Просвещения УССР Полоцкий.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК* 28 июня 
1929 г., /Л 147.

ИНСТРУКЦИЯ
НАРКОМФИНА И НАРКОМЮСТА УССР.

53. О порядке производства дознания орга
нами налоговой инспекции.

I. Общие положения.
1. На основании п. 3 ст. 94 Уголовно- 

процессуального кодекса УССР, органы на
логовой инспекции являются органами 
дознания.
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2. Органи податкової інспекції вчиняють 
дізнання в справах, віднесених законом до 
їх^відаипя, а саме: неплатіж податків, за- 
таїпля об'єктів оподаткування, зламанпя 
акцизних правил, виготовлення та збут спир
тових напоїв тощо (арг. арт. 57, 58, 59, 60, 
130, 131 Крим. код. УСРР).

3. Право провадити дізнання мають такі 
урядовці: інспектори безпосередніх та посе
редніх податків і їх помічники, фінансові 
агенти та завідателі правіжною частиною 
окрфінвідділів.

4. Коли за вчинення дізнання виявляєть
ся кримінальні праволомства, що виходять 
поза межі відання податкової інспекції 
(арт. 2), особи податкового нагляду негайно 
повідомляють про це слідчого, що в його 
районі вчиняється дізнання.

5. Вчинення дізнання і взаємини осіб по
даткового нагляду з судовими органами (про
курором, слідчим тощо) за чинення дізнання 
регулюється арт. арт. 94—105 Кримінально- 
процесуаіьного кодексу УСРР, апт. арт. 82 
і 87 Адміністративного кодексу УСРР і цією 
інструкцією.

6. За розголошення даних дізнання без від
повідного дозволу прокурора, слідчого або 
тієї особи податкового нагляду, що прова
дить дізнання, застосовується заходи соці- 
яльпої оборони за арт. 9Ї Кримінального ко
дексу УСРР.

II. Вчинення дізнання.

7. Особи податкового нагляду вчиняють 
дізнання в справах ламанля чинного зако
нодавства або правил, які встановлюють та 
регулюють порядок бранля податків: 1

1) на пропозицію суду, слідчого або про
курора;

2) на повідомлення урядовців, установ та 
громадських організацій;

3) з доручення фінансових органів;
4) ва свій розсуд, коли особа податкового 

нагляду безпосередньо завбачить зламання 
чинного законодавства або відповідних пра
вил;

5) па скарги й заяви громадян та приват
них організацій.

8. Заяви і скарги громадяни можуть по
давати в листовній .формі і усно.

Листовну заяву повинна підписати особа, 
що її подає. Заяви, що їх піхто не лідпи-

2. Органы налоговой инспекции произво
дят дознание по делам, отнесенным зако
ном к их ведению, а именно: пеплатеж на
логов, утайка об’ектов обложения, наруше
ние акцизных правил, изготовление и сбыт 
спиртных напитков и т. п. (ст. ст. 57, 58, 
59, 60, 130, 131 Угол. код. УССР).

3. Право производить дознание имеют, 
следующие должностные лица: инспекторы 
прямых и косвенных палогов и их помощ
ники, фппапсовые агенты и заведующие 
взыскательной частью окрфинотделов.

4. Если при производстве дознания выяс
няются уголовные правонарушения, выхо
дящие за пределы ведення налоговой инс
пекции (ст. 2), лица налогового надзора 
немедленно извещают об этом следователя, 
в районе которого производится дознание.

5. Производство дознания и взаимоотно
шения лиц налогового надзора с судебными 
органами (прокурором, следователем и пр.) 
прп производстве дознания регулируются 
ст. ст. 94—105 Уголовно-процессуального 
кодекса УССР, ст. ст. 82 и 87 Администра
тивного кодекса УССР и настоящей ин
струкцией.

6. Разглашение данных дознания без со
ответствующего разрешения прокурора, 
следователя или лица налогового надзора, 
производящего дознание, влечет за собой 
применение мер социальной защиты по 
ст. 91 Уголовного кодекса УССР.

II. Производство дознания.

7. Лнца налогового надзора производит 
дознание по делам о нарушениях действую
щего законодательства или правил, устана
вливающих и регулирующих порядок взи
мания налогов:

1) по предложению суда, следователя или 
прокурора;

2) по сообщению должностных лиц, уч
реждений и общественных организаций;

3) по поручению финансовых органов;
4) по своем)' уоиотрешпо, когда лицо на

логового падзора непосредственно усмотрит 
нарушение действующего законодатель
ства илп соответствующих правил;

5) по жалобам н заявлениям граждан н 
частных организаций.

8. Заявления и жалобы граждане могут 
подавать в письменной форме и устно.

Письменное заявление должно подписать 
лицо, которое его подает. Заявления, нике»
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сав і невідомо, від кого вони йдуть, вважа
ється ва анонімі; за німії можна зробити 
попередню таємну перевірку, а далі, залеж
но від наслідків таємної перевірки, або ано
німну заяву лишається без наслідків, або 
органи податкової інспекції вчиняють діз
нання (арт. 90 Кр.-др. код.). Зміст усної за
яви та постанови особи податкового нагляду 
про дальше направлення справи за зробле
ною заявою записується до спеціальної кни
ги, що нею відає округовий фінансовий від
діл і яку переховують у особи податкового 
нагляду.

9. Коли зроблену усну заяву особа подат
кового нагляду вважатиме за підставну, во
на приступає до вчинення дізнання. В цьо
му ралі осои.і податкового нагляду прото
колює усну заяву. Протокола пописує за
явник і особа, яка провадить дізнання.

До протоколу усної заяви (форма 1) за
писується всі обставини справи, що їх ви
явлено з допиту заявника. Складаючи про
токола, особа податкового нагляду попере
джує заявника про відповідальність за не
правдивий виказ (арт. 88 Крим. код. УСРР).

10. В разі особа податкового нагляду са
ма виявить зламаиня чинного законодавства 
або спеціальних правил, які встановлюють 
та регулюють збіїрапня податків, і ці ламан
ня повинні мати наслідком судові або адмі
ністративні заходи, вона сама складає від
повідного акта, з'ясовуючи при цьому, кого 
в цій справі треба притягти як праволомця.

11. До кримінальної або адміністративної 
відповідальносте можна притягати лише пев
них фізичних осіб. Коди ламааоя сталося в 
установі, підприємстві або закладі тощо..що 
належить товариству, об'єднанню, спілці, ко
оперативові. трестові тощо, то як нраволом- 
ців слід притягати безпосередніх керівників 
даної установи, закладу тощо й осіб, яким 
вони безпосередньо підурядні, коли право- 
ломці чинили з їхнього відому й уповнова-ч 
ження.

12. Особа, що провадять ^знання, допи
тує винуваченого, свідків та інших осіб у 
місці вчинення дізнання, або викликає їх до 
себе, але тільки за тих випадків, коли інте-

не подписанные и неизвестно от кого посту
пившие, считаются анонимными; по ним 
может быть произведена предварительная 
негласная проверка н затем, в зависимости 
от последствий негласной проверки, или 
анонимное заявление остается без послед
ствий, или органы налоговой инспекции 
приступают к производству дознания (ст. 
90 Угол.-проц. код.). Содержание устного 
заявления и постановления лица налогово
го надзора о дальнейшем направлении дела 
по сделанпому заявлению записываются в 
специальную книгу, которой ведает окруж
ной финансовый отдел и которая хранится 
у лиц налогового надзора.

9. Если лицо, производящее дознание, 
признает сделанное устное заявление осно
вательным, оно приступает к производству 
дозпания. В этом случае лицо налогового 
надзора заносит устное заявление в прото: 
кол. Протокол подписывает заявитель и 
лицо, производящее дознание. В протокол 
устного заявления (ф. 1) записываются все 
обстоятельства дела, выясненные допро
сом заявителя. Составляя протокол, лицо 
налогового надзора предупреждает заявите
ля об ответственности за ложный донос 
(ст. 88 Угол. код. УССР).

10. В том случае, когда лицо налогового 
надзора само выявит нарушения дей
ствующего законодательства или специаль
ных правил, устанавливающих и регули
рующих взимание налогов, и эти наруше
ния должны иметь последствием судебные 
или административные меры,, лицо это само 
составляет соответствующий акт, выясняя 
прг. этом, кого по данному делу следует 
привлечь как нарушителя.

11. В уголовной или административной 
ответственности можно привлекать только 
определенных физических лиц. Если нару
шение имело место в учреждении, пред
приятии или заведении и т. п., принадле
жащем товариществу, об'единению, союзу, 
кооперативу, тресту- и т. и., то как нару
шителей следует промекать непосред
ственных руководителей данного учрежде
ния, заведения и т. п. и лпц, которым они 
непосредственно подведомственны, если на
рушители действовали с их ведома и по 
их уполномочию.

12. Лицо, производящее дозпанпе, допра
шивает обвиняемого, свидетелей и иных 
лиц на месте производства дознания или 
вызывает их к селе, по только в тех слу-
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ресн розсліду справи вимагають обов'язково 
викликати тих осіб до органів дізнання.

13. Винуваченого, свідків та інших осіб 
викликають телефонограмою "або оповісткою 
через пошту. Повістку надсилається у двох 
примірниках, з яких першого пручається осо
бі, що викликається, а другого з його роз
пискою повертається назад (форма 3). 4

14. Коли винувачений не стане без уваж
ливих причин, то його ярипроводжує мілі
ція.

15. В разі не стане свідок або інша осо
ба, той, хто провадить дізнання, складає про 
це протокола (форма 4) та направляє справу 
до народнього суду, щоб притягти таку осо
бу до відповідальпости за арт. 87 Крим. код.

Крім того, за тих випадків, коли стайня 
свідка конче потрібна, щоб розслідувати 
справу, орган дізнання може наказати при- 
лроводити несталого через міліцію.

16. Вчиняючи дізнання, особа податкового 
нагляду складає протокола допиту праволом- 
ця і свідків (ф. 2 й 5).

17. Коли за вчинення дізнаппя для точ
ного з’ясування будь-яких обставин, що ста
лися в справі, потрібні спеціальні відомості 
або знання з якоїсь наукової або практичної 
царини, то для висновків запрошується, з 
дозволу слідчого, знавців або експертів з від
повідних наукових або науково-дослідних 
установ. Протокол експертизи складається 
за формою 6.

18. Особи податкового нагляду мають пра
во по допиті винуваченого застосовувати до 
нього один із зазначених в арт. 142 Кр. 
проц. код. запобіжних заходів: 1) підписку 
про невиїзд, 2) поруку особову й майнову,
3) поруку професійних і інших громадських 
організацій. 4) заставу, 5) домовий арешт і
6) р’язнеиня, зважаючи при цьому на важ
ливість приписуваного винуваченому злочи
ну, суспільну небезпеку винуваченого, вагу 
доказів супроти нього, ймовірність можли
вого з боку винуваченого ухилення віч слід
ства й еру, стан здоров’я винуваченого, 
професію та інші обставини.

чаях, когда интересы расследования дела 
требуют обязательного вызова этих лиц в
органы дознания.

13. Обвиняемый, евддетели и другие ли
ца вызываются телефонограммой или по
весткой через почту. Повестка посылается 
б двух экземплярах, из которых первый 
вручается вызываемому лицу, а другой, с 
его распиской, возвращается обратно (фор
ма 3).

14. Обвиняемый, не явившийся без ува
жительных причин, подвергается приводу 
через милицию.

15. В случае неявки свидетеля пли дру
гого лица, производящий дознание состав
ляет об этом протокол (форма 4) и на
правляет дело в народный <*д для привле
чения такого лица к ответственности по 
ст. 87 Угол. код.

Кроме того, в тех случаях, когда явка 
свидетеля крайне необходима для расследо
вания дела, орган дозпапия может предло
жить препроводить неявившегося через 
милицию.

16. Производя дознание, лицо налогового 
надзора составляет протокол допроса нару
шителя и свидетелей (ф. 2 и 5).

17. Если при производстве дознания для 
полного выяснения каких-либо обстоя
тельств, имеющих место в деле, необходи
мы специальные сведения пли знания в 
какой-либо научной или практической об
ласти, го для заключения приглашаются, с 
разрешения следователя, сведующпе лица 
или эксперты из соответствующих науч
ных или научно-исследовательских учреж
дений. Протокол экспертизы составляется 
пп форме 6.

18. Лица налогового падзора имеют пра
во по окопчашш допроса обвиняемого при
менить к нему одну из указанных в ст. 142 
Угол. проц. код. мер «пресечения: 1) под
тюка о невыезде, г) поручительство лич
ное и имущественное, д) поручительство 
профессиональных н иных общественных ор
ганизаций, 4) залог, 5) домашний арест и
6) содержание под стражей, принимая при 
этом во ванмание важность преступления, 
в котором обвиняется данное лицо, общест
венную опасность обвиняемого, тяжесть 
имеющихся против пего" улик, вероятность 
возможного со стороны обвиняемого укло
нения от следствия и суда, состояние здо
ровья обвиняемого, род занятий я другие 
обстоятельства.
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19. Ув'язнення, як запобіжний захід, мож
на обирати тільки в справах про вчинення 
злочинів, що за них суд може призначити 
позбавлення волі, і коли е достатні підстави 
гадати, що винувачений, лишаючись на во
лі, може сховатися від суду або перешкод
жати розслідувати справу, або, коли його 
залишення на волі буде визнано за соціаль
но-небезпечне: За наивности таких підстав 
орган дізнання має право обрати ув’язнення 
за таких випадків:

1) коли злочипця застукано підчас безпо
середнього готування, на гарячому вчинкові 
чи зараз по вчинкові;

2) коли самовидці покажуть па дану осо
бу, як яа особу, що вчинила злочин;

3) коли на винуваченого доказують ви
явлені познаки злочину;

4) коли винувачений намагається схова
тися або коли не встановлено, хто він.

Застосовувати за запобіжний захід ув’яз
нення органи податкової інспекції можуть 
лише, одержавши наперед дозвола від слід
чого чи прокурора.

20. Вжиті супроти винуваченого запобіж
ні заходи касує або змінює орган дізнання, 
коли відпадає дальша потреба в запобіжних 
заходах взагалі або в запобіжних заходах, 
раніш обраних.

21. Затримання особи органом податкового 
нагляду провадиться лише за допомогою ор
ганів міліції та кримінального розшуку, до 
яких і треба звертатись за таких випадків 
{арт. 82 Адмін. кодексу).

22. Коли треба зробити трус або вийман
ня, органи податкового нагляду звертаються 
за допомогою до органів міліції й криміналь
ного розшуку (арт. 87 Адм. кодексу).

23. Коли артикул Кримінального кодексу, 
де передбачено злочин, що за нього винува
титься притягнуту до дізоаппя особу, подає 
у санкції конфіскацію майна або штраф, то 
особа, яка провадить дізнання, щоб забез
печити виконання кримінального вироку, має 
право з своєї ініціятиви, а на пропозицію 
податкових або судово-слідчих органів по
винна вжити заходів, щоб запобігти затаїн- 
ню майна винуваченого, т.-т. накласти на

19. Содержание под стражей может быть 
избрано в качестве меры пресечения лишь 
по делам о совершении преступлений, за 
которые суд может назначить лишение сво
боды и при том, если есть достаточные 
основания полагать, что обвиняемый, оста
ваясь на свободе, может скрыться от суда 
аап препятствовать расследованию дела, 
или когда оставление его на свободе будет 
признано социально-опасным. При наличии 
таких оснований орган дознания имеет пра
во избирать содержание под стражей в сле
дующих случаях:

1) когда преступник застигнут при не
посредственном подготовлении, самом со
вершении преступления или тотчас после 
его совершения;

2) когда очевидцы укажут на данное ли: 
цо, как на лицо, совершившее преступле
ние;

3) когда обвиняемый уличается обнару
женными следами преступления;

4) когда обвиняемый пытается скрыться 
или когда не установлена его личность.

Применять содержание под стражей, как 
меру пресечения, органы налоговой инспек
ции могут только но получении предвари
тельного разрешения следователя или про
курора.

20. Примененные к обвиняемому меры 
пресечения орган дознания отменяет ила 
изменяет, когда отпадает дальнейшая необ
ходимость в морах пресечения вообще или 
в мерах пресечения, ранее избранных.

21. Задержание лица органом налогово
го надзора производится только при помо
щи органов милиции п уголовного розыска, 
к которым в этих случаях н следует обра
щаться (ст. 82 Админ, кодекса).

23. В случае, если статья Уголовного 
обыск или выемку, органы налогового над
зора обращаются за содействием к органам 
милиции и уголовного розыска (ст. 87 Адм. 
код.).

23. В случае, если статья Уголовною 
кодекса, предусматривающая преступление. 
и совершении которого обвиняется привле
ченное к дознанию лицо, содержит в санк
ции конфискацию имущества или штраф, 
то лицо, производящее дознание, для обеспе
чения исполнения уголовного приговора, 
имеет право по своей инициативе, а л о 
предложению налоговых п.тп судебно-след
ственных оргаиов обязано принять меры к
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це майно арепгта, негайно повідомивши про 
це слідчого.

24. Чинення дізнання у справах про зло
чини, передбачені арт. арт. 58, 59, 60, 130 
та 131 Крим, код., не може тривати довше 
як один місяць. За виняткових випадків цей 
реченець може продовжити слідчий. В спра
вах за арт. 57 КК орган податкового на
гляду чинить, аодержуючи правил, встанов
лених арт. 97 КПК.

25. За дізнанням в кожній окремій справі ( 
наглядає слідчий, що в його районі є даний 
орган податкового нагляду, а також відпо
відні фінансові органи. ІІавід і пропозиції 
слідчого й фінансових органів щодо порядку 
дізнання є обов'язкові для всіх осіб подат
кового нагляду, що їм доручається вчиняти 
дізнання.

недопущенню сокрытия имущества обви
няемого, а именно наложить на это иму
щество арест, немедленно уведомив об этом 
следователя.

24. Производство дознапия по делам о 
преступлениях, предусмотренных ст. ст. 58. 
59, 60, 130 и 131 У голов, код., не может 
продолжаться долее одного месяца. В ис
ключительных случаях этот срок может 
быть продолжен следователем. Но делам, 
предусмотренным ст. 57 УК, орган налого
вого надзора действует с соблюдением пра
вил. установленных ст. 97 УПК.

25. 5а дознанием по каждому отдельно
му делу наблюдает следователь, в районе 
которого находится даипый орган налого
вого надзора, а также соответствующие фи
нансовые органы. Указания и предложения 
следователя и финансовых органов о по
рядке дознании обязательны для всех лиц 
налогового надзора, которым поручается 
производство дозиаиия.

III. Напрям закінчених дізнань. III. Направленна законченных дознаний.
26. Дізнання закривається за постановою 

органу дізнання:
1) коли вмре притягуваний до відпові-

дальности;
2) коли притягуваний до відповідальности 

не дійшов 14 років.
За всіх інших випадків, коли треба за

крити справу (за задавнепням до моменту 
заведення кримінальної справи; за браком 
у вчинках, закидуваних винуваченому, скла
ду злочину; в наслідок акту про ампестію; 
через крайню маловажність і незначність на
слідків злочину; коли не виявлено злочинця; 
коли зібраних у справі доказів для віддання 
винуваченого під суд є не досить), орган ді
знання увесь матеріял із своїм висновком 
надсилає слідчому.

27. Коли дізнанням добуто дані, що ви
кривають будь-кого у вчиненні злочину, ІІЄ-
Єбаченого арт. арт. 58, 59, 60, 130, 131 

, то орган дізнання направляє справу до 
народнього суду.

В тих же випадках, коли за матеріалами 
справи треба застосувати захід адміністра
тивного впливу так за постановами фінор
ганів, як й за постановами адмінвідділів окр- 
ввконкомів і адміністративних відділків рай-

26. Дознание прекращается по постаноз- 
леїгпю оргапа дознания:

1) за смертью привлекаемого к ответ 
ственпости;

2) если привлекаемый ’к ответствен по
сти не достиг 14-летнего возраста.

Во всех иных случаях необходимости 
прекращения дела (за истечением давности 
к моменту возбуждения уголовного дела; 
нри отсутствии в действиях, приписывае
мых обвиняемому, состава преступления; 
вследствие акта об амнистии; ввиду край
ней маловажности и незначительности по
следствий преступления; за необнаруже
нном преступника; когда собранных но де
лу доказательств не достаточно для преда
ния обвиняемого суду), орган дознания на
правляет весь материал ср своим заключе
нием следователю.

27. Если дознанием добыты данные, изо
бличающие кого-либо в совершении пре
ступления, предусмотренного ст. ст.' 58» 
59, 60, 130, 131 УК, то орган дознания 
направляет дело в народный суд.

В тех же случаях, когда по материалам 
дела необходимо применить меру админи
стративного воздействия как по постановле
нию финорганов, так и по постановления» 
адмннотделов окрисполкомов и адмипвенра-
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виконкомів,—увесь матеріял надсилається 
для дальшого напрямку до окрфіевідділів.

28. Коли дізнання закінчується та напра
вляється до суду, слідчого або до окрфіпвід- 
ділу, то всі протоколи, акти й папери, до
тичні даної справи, повинно позшивати в 
хронологічному порядкові, як їх складено й 
одержано, та перенумерувати. До дізнання 
треба прикласти спис дотичних протоколів, 
актів і листування та речових доказів, зазна
чивши, де їх переховується. До направлюва- 
ного дізнання додається короткий висновок 
(форма 7), в якому має бути точно зазначено 
обставини справи, виявлені зламання подат
кової'-) законодавства чп правил, які саме 
особи підлягають відповідальності за ці зла
мання й у відповідних випадках—за якими 
артикулами Кримінального кодексу УСРР.

тивных оделепий райисполкомов, — весь 
материал препровождается для дальнейше
го направлення в окрфннотдел.

28. По окончании дознания и направль- 
вия в суд, следователю или в окрфннотдел, 
все протоколы, акты и бумаги, относящие
ся к данному делу, необходимо подшить в 
Хронологическом порядке их составления и 
получения и перенумеровать. К дознанию 
следует приложить опись относящихся к 
пему протоколов, актов и переписки, а 
также вещественных доказательств, с ука
занием где они хранятся. К направляемо
му дознанию прилагается короткое заклю
чение (форма 7), в котором должны быть 
точно изложены обстоятельства дела, обна
руженные нарушения налогового законода
тельства пли правил, какие именно линз 
подлежат ответственности за эти наруше
ния и в надлежащих случаях—по каким 
статьям Уголовного кодекса УССР.

Харків, 29 травня 1929 р.

Заст. Народнього Комісара
Фінансів УСРР Арсон. 

' Заст. Народнього Комісара 
Юстиції УСРР та Генерального

Прокурора Республіки Михайлин.

Харьков, 29 мая 1929 г.

Зам. Народного Комиссара
Финансов УССР Арсон. * 

Зям. Народного Комиссара 
Юстиции УССР и Генерального

Прокурора Республики Михайлин.

Додаток 1 до арт. 53 36. Зак. Ф о р м а  1
(до арт . 9 інструкції)

ПРОТОКОЛ ЗАЯВИ 
„19-------- р. м................... ......

.................  до мене.............
(иазаа особи подати. нагляду)

(місце, де складено протокола)

(прізвище, ім’я та поблгькові)
............ прийшов (ла) громадянин (ка)..................................

... ....................... -...............................що мешкає................
(точна адреса)

І заявив (ла), що

(Описуетася. коли б де заявник вимив ламання, в чому воно полягає, ім’я, по-батакояі й прівяище, а ноли в домо, то й
місце осідку праволомая)

за свідків ламання названо

(прізвище, ім’я та по*6атгкові й адреси
Про відповідальність за неправдивий виказ, а тако> 

(арт. арт. 88 та 91 КК) заявникові об'явлено.
До цього заявник додав ........................................................

за розголошення даних дізнання

(оередічуеться відповідні документи)

Підписні І. Заявника.
2. Особи податкового нагляду.
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Додаток 2 до арт. 53 Зб. Зак.

№ 12

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ПРАВОЛОМЦЯ

Ст. 53

Ф о р м а  2  
(до арт І6 інструкції)

Місце, день і місяць 19......... р. Я.......... ............ ............-— --------------- г(мазва особи по;аткового нагляду)
допитав як праволомця громадянина(ку) /..................................................................................

. (губерні, округи, району! иіста, седа тощо!
1. Прізвище, ім'я, по-батькові -.................................................
2. Вік (років).................... ...  .................. .......... ......... <..........................................................................
3. Місце осідку-.......... .. ....._____________________________ __ ______-.....-*---------
4. Соціяльний стан-..............-........................................... ,........................................................................
б. Фах ........................... .............................................. ,............................ ............................ ............ ........
6. Родинний стан (кого мав на свойому утриманні).................................  .................... ............... .......
7. Стан майновий .................... .............................................................................г..................................
8. Партійність............ .... ........—:........................................... ....................................................................
9. Освіта (загальна).............................. д..............................  ,

(спеціальна).........  ................................... .............................7.............. ..................................
10. Відомості про минулу підсудність......................... х.........................................................................
Громадянин (»).................................... ..........................«ВВВ.............
після даиня йому (їй) вини в тому, що ...................................................................................................

.................................................................... .(зміст винувачення).
пояснив (ла).......................................................... :...........................

Підписи: 1. Праволомця
2. Особи податкового нагляду.

Додаток 3 до арт. 53 Зб. Зак.

П О В І С Т К А
ПРО ВИКЛИК ЗА СВІДКА

Ф о р м а З 
(до арУп. іЗ інструкції}
Справа № ............ .....—

1-й примірник

Гр....

що меш ає..

(прізвище, ім'я, цо-батькот) 

(точна адреса)

МІСТ»..............................................
пропонує Вам стати до

• округи.........
(назва посада)

району

........ ............................-......................... на адресу------------------
...........................................*.....................................................................о------- год.
------------------------------  —19...........р. подати свідчення у справі №...............................  На випадок не-
стання буде вжито заходів, передбачених арт. 63 Крим. проц. код. УСРР.

............................................ ........................19 ........ р.

(підпис особи, яка проездит* дізнання)

Л І Н І Я  о д р і з у

міста

П О В І С Т К А
Гр-нові..................;..........................~............................................................

............................... !.................. округи.......................... .... ............. ..........

2-й примірник 

............  району
(прізвище, ім’я, по-батькові;
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пропонує Вам стати до ..............................................................................................................................—•••••
(куди)

о--------год----------------- міс. 19.......... р. подати свідчення у справі №—  — -
На випадок нестання. буде вжито заходів, передбачених арт. 63 Крим. проц. кодексу 

УСРР-------------------------------------------------------- --- -..........................
19----:--- Р.

(підпис особи, яка провадить дниаиия)
1-й примірник цієї повістки одержав........................................ ..........

19------г-р.
(підпис Одержувача повістки;

•
Додаток 4 до' арт. 53 36. Зак.

ПРОТОКОЛ ПРО НЕСТАННЯ СВІДКА

експерта або -........... -..............—а--------
1?..... —р-...... ................МІСЯЦЯ--........... -дня, Я ••••••.........................

округи............................................ району, міста і.............................................

(прізвища, ім'я. по-батькові;
склав цього протокола про нижчезазначене:
повісткою з------------------------------- 19--------р. я викликав гром.................

Ф о р м а  4 .
(до арт. 15 Інструкції/

(прізвище, ім'я, по-батькові)
що мешкає .............................................................. .............-......................................

(точна адреса)
ЯК ........................................................................................................................................................ ....................................................
у справі № ......................  ............................................................... ......................................................................

Громад............................................., як свідчить другий примірник повістки з його підписом,.
повістку одержав - —• ........ —19-------р. і, не давши пояснень про причини свого
нестання, на зазначений термін не з'явився ............................................................ ..........................................

(підпис особи, іка провалить дізнання;

Додаток 5 до арт. 53 36. Зак.

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ СВІДКА 

Місто------- -- ---- .... ............ 19...........р. Я,----------------------
(день і Місяць) г

------------------ ------------------------округи...............  ............

Ф о р м а  5 ^
(до арт. 16 інструкції/

....  району— ------------------—

міста........... -............................

(пріавище, Ім'я, по-батькові)
1. Прізвище, ім'я, по-батькові -------------- ------------------ ....

Вік ............  років
3. Місце осідку (адреса)
4- Соціяльний стан...........................................................................
5. Фах......................................... ...... ......_*____ __*
6. Партійна приналежність..................-............... -...............
*• Відношення до сторін - ,

Громад. ...... ---------------------- .------  - після пояснення йому <їй) арт. арт. 89. 90
Крим, кодексу УСРР та арт. арт. 162—165 вкл. Крим. проц. кодексу УСРР по суті справи- 
зізнав(-а) ............ ......... .............................

Підпис свідка
, особи, яка провадить дізнання
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Додаток 6 до арт. 53 36. Зак.
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Ф о р м а  6  
(до арт. 17 Інструкції)

ПРОТОКОЛ ЕКСПЕРТИЗИ

...............  19............ р. Я,............................................/..округи------------
......................................................району.....................................................................міста-------------

(прізвище, ім'я, по-батькоаі)

маючи потребу з'ясувати в цій справі............................................................................. :.......................----------

(зазначаються обставини, що потребують з'ясування)

(лень і місяць)

на підставі п. 2 арт. 95 та арт. арт. 160 і 166 Крим. проц. кодексу УСРР через запрошених 
експертів................................................................ :........... ..

11 ммішіііііівііаіанмаидошмі.иіпиш.і.міїїііиіиаі............................................................................ .......а. ................................................................................................... —-і— »

(прізвище, Ім'я, по батькові, фах та посада)

провадив

(зазначаєте ся мету експертиза)

На питання, що їх висунуто перед експертами,............................:.................................................

вони дали такий висновок -
(перелік питань)

. (по змозі словами самих експертів)

Протокола прочитали й правдивість його потверджуємо 

Підписи експерті»-........—.....................................................

(Підпас особи, яка провадить дізнання)

Додаток 7 до арт. 53 36. Зак.

В И С Н О В О К  

------------ 1 9 ..... р .  Я , — ------------------
—району міста--------------- ,—

_  Ф о р м а  7  
(до арт. 28 інстру кцП)

-округи

(прізгище, ім'я по.батькові, адреса)

розглянувши матеріяли ...........

в справі винувачення громад.
(зазначити докладно)

(прізвище, ім'я по*6атькові, адреса)

296 і



тому, що він (вона)

Арт. 53-54 Л* 12 Ст. 53-54

(«міст аммувдчсмия)

встановив:
Громад . - за зламання-...................... ......... -...........

(прізвище)

арт. арт....... ..............-...........-.........— Кр. Код. (обов’язкової постанови з зазначенням, де розпублі

ковано) ................................................................... . . . . .  ............................  ................................

підлягав відповідальності за арт. арт. Крим, кодексу УСРР (або арт. арт. Адмін. кодексу 
УСРР), а всі матеріали в цій справі передати до-

Свідки:
(Нарсуду, слідчого або аДмінвіддіду) 

(перелічити: прізвище, Ім'я по-батькоаі, адреса)

Експерти .....................  ................. .
(прізвище. Ім'я по-батвкооі. адреса)

Справу зі всіма матеріалами треба передати до слідчого для закриття через

(аааиачяг* мотивовану підставу арт. арт. А або 197 Крим. проц. код.) .

(Особа, вва промдиі» діаиамив)

ПОСТАНОВА
Г0Л0ВК00ПЕРН0МУ ПРИ РНК УСРР.

54. Про скасування ’ постанови Головного 
Кооперативного Комітете при РНК УСРР 
з 1 лютого 1929 року «Про розмір відраху
вання до запасного капіталу промислових 
та сломивчих кооперативних організацій від 
зиску цих організацій за 1926-27 та 1927-28 

(ліврецінні роки».
Головний Кооперативний Комітет при РНК 

УСРР постановив:
Постанову свою з 1 лютого 1929 року 

«Про розмір відрахування до запасного капі
талу промислових та споживчих кооператив
них організацій від зиску цих організацій 
за 1926-27 та 1927-28 операційні роки» 
(36. Зах. УСРР 1929 р., відділ ТІ, № 6, 
арт. 20) с к а с у в а т и .
Харків, 31 травня 1929 р.

Заст. Голові Головного Кооператив
ного Комітету при РНК УСРР Скаяига.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
• ГЛАВКООПЕРКОМА ПРИ СНК УССР.
54. Об отмене постановления Главного 
Кооперативного Комитета при СНК УССР от 
1 февраля 1929 г. «О размере отчислений 
я заЛасиый капитал промысловых и потре
бительских кооперативных организаций от 
прибыли этих организаций за 1926 27 и 

1927-28 операционные годы».
Главный Кооперативный Комитет при 

СНК УССР постановил:
Постановление свое от 1 февраля 1929 

года «О размере отчислений в запасный ка-» 
питал промысловых и потребительских коо
перативных организаций <гг прибыли этих 
организаций за 1926-27 и 1927-28 опера
ционные годы» (Собр. Зак. УССР 1929 г. 
отдел И, Уа 6, ст. 20) о т м в н и т ь.
Харьков. 31 мая 1929 г.

Зам. Председателя Главного Кооператив
ного Комитета при СНК УССР Скалыг*.
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ПОСТАНОВА

ЦЕНТРАЛЬНОЇ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ 
РАДИ УСРР.

55. Санітарні правила влаштування та дер
жання плювальниць.

Підстава: п. п. яд" і „и“ арт. 9, 
арт. арт. 12 і 16 постанови РИК 
УСРР з 27-го вересня 1926 р. ,Про 
санітарно-технічні радив (36. Узак. 
УСРР 1926 р. від. II, № 53, арт. 352).

1. По всіх місцях громадського користу
вання—клюбах, театрах, кіло, бібліотеках, 
освітніх установах—школах, всіх учбових 
закладах, фабриках, заводах та окремих 
виробничих помешканнях, будинках спеці
яльною призначення — бупрах, лазнях, 
пральнях тощо, лікувально-санітарних та 
курортових установах, місцях споживання 
харчових продуктів—готелях, ресторанах, 
їдальнях, торговельних помешканнях, різних 
установах та інших місцях громадського 
скупчення (поштові, фінансові установи, 
вокзали, білетні каси, вагони тощо) на схід
цях і коридорах житлових будинків—адміні
страція їх встановлює спеціальні нрнйомпи- 
ки-плювальниці, в кількості та на місцях, 
що забезпечує рівномірне обслуговування 
всіх помешкань.

У в а г  а. Плювати на підлогу суворо 
забороняється. Місцевими обов’язковими 
постановами встановлюсться відповідний 
штраф адміністративним порядком за не
виконання цієї вимоги.

2. Конструкція, форма та розміри й мате
ріал плювальниць повинні відповідати таким 
Счгпітарним вимогам:

а) плювальниці можна виготовувати лише 
з шкла, алюмінія, заліза емальованого або 
оцинкованого і около і зсередини;

б) форма повинна бути циліндричною, діа
метром найменш 0,20 м.; в місці, куди плю
вати, припускається влаштування конусо
видного розтрубу з похилом стінок найменш
45 градусів;

в) глибина самого резервуару плюваль
ниці від її поверхні повинна бути в межах 
від 0,15—0,20 метр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОГО САНИТАРНО - ТЕХНИЧЕ
СКОГО СОВЕТА УССР.

55. Санитарные правила устройства и со
держания плевательниц.

Основание: п.п. ядв и яив ст. 9, 
ст. ст. 12 и 16 постановления СНК 
УССР от 27-го сентября 1926 г. „О 
санитарно-технических Советах" (36. 
Уз. УСРР 1926 г. отд. II, М 53, ст. 352).

1. Во всех местах общественного пользо
вания-клубах, театрах, кино, библиотеках, 
просветительных учреждениях — школах, 
всех учебных заведениях, фабриках, заво
дах и отдельных производственных поме
щениях, зданиях специального назначения— 
допрах, банях, прачечных и т. под., ле- 
чебяотапптарпых и курортных учрежде
ниях, местах потребления пищевых про
дуктов—ресторапах, гостиницах, столовых, 
торговых помещениях, различных учрежде
ниях и других мостах общественного скоп
ления (почтовые, финансовые учреждения, 
вокзалы, билетные кассы, вагоны и т. ц.). 
на лестницах и в коридорах жилых зда
ний—администрацией таковых устанавли
ваются особые приемники-плевательницы в 
количестве и па местах, обеспечивающих 
равномерное обслуживание всех помеще
ний.

П р и м е ч а н и е .  Плевать на пол 
строго воспрещается. Местными, обяза
тельными постановлениями устапавлн 
вается соответствующий штраф, налагае
мый в административном порядке за не 
вынолпоппе этого требования.
2. Конструкция, форма, размеры и мате 

риал плевательниц должны отвечать сле
дующим санитарным требованиям:

1) плевательницы допускается изготов
лять лишь из стекла, аллюмннпя. эмали-
іюванпого или оцинкованного как снаружи, 
так и внутри, железа;

б) форма должна быть цилиндрической, 
диаметром не менее 0,20 м.; в месте плева
ния допускается устройство конусообраз
ного раструба с наклоном степок но меире 
45 градусов;

в) глубина самого резервуара плеватель
ницы от ее поверхности должна быть в

пределах от 0,15—0,20 м.
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• У в а г а  1. Тимчасово дозволяється ви
користовувати залізні пофарбовані олій
ною фарбою плювальниці, аж доки не 
попсуються.

У в а г а  2. По місцях великого скуп
чення людей (вокзали, кіно, театри то
що) діяметр плювальниць повинен бути 
найменш 0,30 метр.
3. Плювальниці треба наповнювати де- 

зинфекційним розчином — 4% кристалічної 
карболової кислоти або мильно-карболовим 
розчином або лізолом. Заповняти плюваль
ниці розплюй сулеми або током та опил
ками суворо забороняється.

Коли е водогін та каналізація, треба по
стійно промивати плювальниці водою.

4. Плювальниці треба найменш раз па 
день цілком опорожтоватн та промивати за
значеними в арт. З дезинфекційенми розчи
нами і около і зсередини. Дезинфектувати 
цими розчинами треба одночасно стіни й 
підлогу біля плювальниць. •

У в а г а .  Для полегшення дезшіфекту- 
вания стій та кутків бажано їх пофарбу
вати олійною фарбою біля плювальниць 
завширшки аіа 0,5 м. й заввишки на 
1,00 м.
5. Опорожтоватн плювальниці дозволя

ється лише в прийомним каналізації (ра
ковини) та вигреби вбиралень.

6. За виконанням цих правил наглядають 
санітарні органи охорони здоров'я.

7. Округові інспектури охорони здоров'я 
та медсанупри залізниць на підставі цих 
правил опрацьовують проекти місцевих 
обов'язкових постанов та подають їх па за
твердження виконавчих комітетів, міських 
рад та управ залізниць, до кого слід.

Х«рків. 6 червня 1929 р.

Заст. Голови Центральної Саяітарно- 
Техиічної ради УСРР Сиротенко.

П р и м е ч а н и е  1. Временпо разре
шается, впредь до их порчи, использова
ние железных, окрашенных масляного 
краскою, плевательниц.

П р и м е ч а н и е  2. В местах значи
тельного скопления людей (вокзалы, ки
но, театры п т. п.) диаметр плеватель
ниц должен быть пе менее 0,30 метров.
3. Плевательницы должны наполняться 

доаанфювдіугощнн .раствором—4 % кристал
лической карболовой кислоты или мыльно
карболовым раствором или лизолом. Запол
нение плевательниц раствором сулемы или 
пе/ком и опилками строго воспрещается.

При наличии водопровода и канализации 
необходимо устройство постоянной промыв
ки плевательниц водой.

4. Плевательницы необходимо не менее 
одного раза в день совершенно опорожнять 
и промывать указанными в ст. 3 дезинфек
ционными растворами как снаружи, так и 
внутри. Дезинфекции этими растворами не
обходимо одновременно подвергать стены л 
пол возле плевательниц.

П р и м е ч а н и е .  Для облегчения де 
зинфекции стен и углов желательна их 
окраска возле плевательниц масляною 
краскою шириною на 0,5 м. и высотою 
на 1,00 метра.
5. Опорожнение плевательниц разре

шается производить лишь в приемники ка
нализации (раковины) и выгреба уборных.

6. За исполнением этих правил наблю
дают санитарные органы здравоохранения.

7. Окружные инспектуры здравоохране
ния п медсанупры железных дорог на осно
вании настоящих правил разрабатывают 
проекты местных обязательных поста
новлений н подают пх па утверждение ис
полнительных комитетов, городских сове
тов и правлений железных дорог, по при-' 
надлежности.
Харьков, 6 июня 1929 г.

Зам. Председателя Центрального Сани
тарно-Технического совета УССР Сиротенко.

%
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Поправка до 36. Узак. за 1928 р. від II

36. Уз. № Сторінка Рядок Надруковано Має бути

У к р іІ Ї ' Н С Ь К И І І  т е к с т •  •

2 3 7 7 3 14 ЗН. ...вчиняє протест проти 
векселедавця

... вчиняє протест

23 774 25 зн. .... вимагатиме протесту 
проти векселедавця, ’но- 

тар вчиняє...

... вимагатиме протесту, 
нотар вчиняє...

Р о с і й с ь к и й  т е к с т •

2 3
~  •  І

7 7 3 1 4  з н .
V

нотконтора совершает , 
протест против векселе

дателя.

нотконтора совершаег 
• протест.

23 774

•

25 зн. ... будет требовать про
теста против векселеда

теля нотариус...

...будет требовать про
теста, нотариус...

Видання Народнього Комісаріяту Юстиції Издание; Народного Комиссариата Юстиции
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ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОБІТНИЧО - СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ
О Ф І Ц І Й Н Е  В И Д А Н Н Я

Мп НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ 1АОП р
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«МІСТ
Постанова Наркомвнусправ УСРР 

(/ квітня 1929 р.)
55. Інструкція про прикладення Статуту ци

вільного будівництва
ПОСТАНОВА НАРКОМВНУСПРАВ УСРР 
55. Інструкція гро прикладення Статуту 

цивільного будівництва
Підстава.: арт. 7 постанови РИК 

УСРР з 23 лютого 1928 р. т Про на
дання чинности Статутові цивіль
ного будівництва*(36. Уз. УСРР 1928р. 
М 2, арт. 19).

В М І С Т
ПОДІЛ І

Перелік елеруд. що ваяежать дв цваїльиеге 
будівництва (арт. арт. 1—3)

ПОДІЛ II.
Місцеві органи тегнічно адміністративною 

нагляду (коитралі) за будівництвом.
Розділ І. Організація управлінь округових 

Інженерів 1 районових техніків 
(арт. врт. 4—17).

, II. Загальні функції місцевих орга
нів технічно-адміністративного на
гляду (контрол ) за цивільним бу
дівництвом (арт. арт. 18—26).

Ш. Функції управлінь округових Ін
женерів у галузі технічно-еконо- 
мічного регулюванні будівництва 
Г(арт. арт. 27—29).

Ді IV. Огляд буд вельних робіт та СПО
РУД (»рт. арт. 30-39).

ПОДІЛ III.
Докладні аравіла ватворджаииа вросктів та

авдіивя дааволів на проввджвиия б>діаель- 
ш работ.

Роаділ І. Засади (арт. арт. 40—41)
, II. Складання проектів, зовнішній ви

гляд їх і додатки (арт. арт. 42-59).

СОДЕРЖАНИЕ
Постановление Наркомвнудел УССР 

(1 апреля 1929 г.)
55. Инструкция по применению Устава граж

данского строительства.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМВНУДЕЛ УССР 
55. Инструкция по применению Устава 

гражданского строительства, ___________
Основание: ст. 7 постановления 

СИ К УССР от 23 февраля 1928 года 
„О введении в действие Устава граж
данского строительства“ (36. Уз. 
УССР 1928 г. № 2, ст. 19).

СОДЕРЖАНИЕ 
* РАЗДЕЛ Ь

Перечишь сооружений, относящихся в граждан
скому строительству (ст. ст. 1—3).

.РАЗДП И.
Мветиыа органы твхннчак’сз-адмиїметратмвиега 

надзора (кеитролв) за страитвяьствовь ^
Глава I. Организация управлений окруж

ных инженеров и районных тех
ников (ст. ст. 4—17).

. II. Общие функции местных органов 
техническо - административного 
надзора (контроля) за граждан
ским стооительством(ст.ст. 18—26) 

. III. Функции управлений окружных 
инженеров в области техническо- 
экономического регулирования 
строительства (ст. ст. 27—29).

„ IV. Осмотр строительных работ и со
оружений (ст. ст. 30-39).

РАЗДЕЛ III.
Подробны# правіла утверждения П"евктов,в 

выдачи разрешений аа вроиаводстао отревталь-
иых работ.

Глава I. Общие положения (ст.ст. 40—41). 
„ II. Составление проектов, внешний вид 

их и прйужения (ст. ст. 42—59).
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Розділ 111. Подавання нетипових проектів
іарт. арт. 60—64).

„ IV. Передання проектів на висновок 
(арт. арт. 65—67).
. V. Розгляд проектів (арт. арт. 68 —
75).

п VI. Додаткові дані й виправлення (арт.
арт. 76—80).

. VII. Органи, що дають дозволи на 
провадження робіт та дають ви
си 0"ки (арт. арт. 81—84).

. VIII Реченці (арт. арт. 85-88)
. IX. Дозвіл робіт за типовиии проек

тами (арт. арт. 89—92).
„ X. Реєстрація та переховування про

ектів, за якими видано дозвіл на 
провадження робіт (арт. арт. 93—

. XI. Подання проекту перед початком 
робіт органам контролі (арт.

арт. 99-102).
„ XII. Правила погоджейня проектів, а 

також фактичноГ ІнспекцІГ та 
дальшої контролі промислового 
•удівництва. що його здійсню
ється по лінії ВРНГ (арт. 
арт. 103—108).

ПОДІЛ IV.
ВІдвовідальиість аа зламаная будівельна* 

правил (арт. арт. 109—ІИ).

ПОДІЛ І.
Перелік споруд, що належать до цивільного 

будівництва.
1. Технічно-адміністративному наглядові 

та контролі з боку управлінь округових ін
женерів та районових техніків підлягають 
усі споруди цивільного будівництва, що е 
в межах даної округи, незалежно від того, 
у чийому відданні е або кому належать за
значені споруди, на які кошти проведені 
або провадяться роботи, а також, який ор
ган затвердив проект споруди й який орган 
видав дозвіл па провадження робіт.

2. До споруд цивільного будівництва на
лежать:

1) жилі будівлі й господарчі будівлі при
•них, що е в межах залюднених пунктів та 
поза ними;

2) будинки й приміщення громадського 
значеппя, а саме: будинки державних та 
громадських устапов або громадського ко
ристування; будинки й приміщення для ви
довищ та зборів, включаючи молитовні всіх 
видів культу, будипки лікувальних, учбо- 
пих, культово-освітніх, вихівних і поправ

има III. Представление нетипових проек
тов (ст. ст. 60—64).

. IV. Передача проектов на заключение 
(ст. ст. 65-67).

. V. Рассмотрение проектов (ст. ст. 68 
-75).

. VI. Дополнительные данные и исправ
ления (ст. ст. 76—80).

„ VII. Органы, выдающие разрешение на 
производство работ и дающие за
ключения (ст. ст. 81 — 84)

. VIII. Ср ки (ст. ст. 85—88).
я IX. Разрешение работ по типовым 

проектам (ст. ст. 89—92).
. X. Регистрации и хранение проектов, 

по которым выдано разрешение на 
производство работ (ст.сг.93— 98).

. XI. Пред'явление проекта перед нача
лом работ органам контроля (ст.
ст. 99-102).

, XII. Правила согласования проектов 
а также фактической инспекции и 
последующего контроля по про
мышленному строительству, осу
ществляемому по линии ВСНХ. 
(ст. ст. 103-108).

РАЗДЕЛ IV.
Ответим иметь за нарушение строительны* 

правил (ет. ст. 109—III).

РАЗДЕЛ I.
Перечень сооружений, относящихся я граж

данскому строительству.
1. Тетгееско-адмипистратютояу надзо

ру или контролю со стороны управлений 
окружных инженеров и районных техников 
подлежат все сооружения по гражданскому 
строительству, находящиеся в пределах 
данного округа, независимо от того, в чьем 
ведения нлн кому принадлежат означенные 
сооружения, за счет каких средств произ
ведены или производятся работы, а также, 
каким органом утвержден проект сооруже
ния и каким органом выдано раврешение 
на производство работ.

2. К числу сооружений по гражданскому 
строительству относятся:

1) жилые строения и службы при них, 
находящиеся в пределах населенных пунк
тов и вне лх;

2) здания и помещения общественного 
значения как-то: здания государственных 
и общественных учреждений или общест
венного пользования; здания и помещения 
для зрелищ и собраний, включая молитвен
ные дома всех видов культа, здания лечеб
ных, учебных, культурно-просветительных,
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них установ, будинки для гуртожитків і 
громадського харчування та інші будинки, 
відкриті взагалі для публіки, де більш-менш 
довго вона скупчується, незалежно від місця 
їх розташування;

3) вуличні споруди й влаштування, а 
саме: водогони, колодязі, каналізація, водо- 
збіги, споруди електричного, газового та 
іншого освітлення, трамвайні споруди, бру- 
пи, мости й інші споруди, що є в межах 
залюднених пунктів на вулицях і взагалі 
місцях громадського користування;

4) шляхи місцевого значення в межах 
даної округи, мости, бруки, нгосе й інші 
споруди на зазначених шляхах;

5) інші споруди, що їх будують, щоб 
упоряткувати залюднені пункти.

3. Контролі з боку управлінь округовнх 
інженерів та райоповях техніків не підля
гають лише ті споруди й роботи цивільного 
будівництва в межах округи, які вилучено 
з віддання округовнх і райопових виконав
чих комітетів за спеціальними постановами 
вищих урядових органів СРСР або УСРР.

ПОДІЛ II.

Місцеві органи технічно-адміністративного 
нагляду (контролі) за цивільним будів

ництвом.
Р о з д і л  1.

Організація Управлінь округових інженерів 
та районових техніків. '

4. Управління округовнх іпжепер» і під
леглі їм районові техніки, а також особи, 
що викопують обов'язки тих і других за 
арт.арт. 10 та 16 Статуту цивільного бу
дівництва, є місцевими органами держав
ного техпічіїо-адміиістративиого нагляду 
(контролі) за цивільним будівництвом.

5. Управліппя округовнх інженерів орга
нізується безпосередньо при відповідних ок- 
ругових виконавчих комітетах.

6. Колп пемз управлінь округовнх інжс-. 
перів, органи місцевого (комунального) гос- 
цодарства, що виконують їх обов'язки, 
тоб то підвідділи чи інші частили відділу

воспитательных и исправительных учрежде
ний, здания для общежития и общественно
го литания и другие здания, открытые во
обще для публики и в которых бывает бо
лее или меяее продолжительное скопление 
Дублине, незавпсимо от места их располо
жения;

3) уличные сооружения и устройства, 
как-то: водопровод^, колодцы, канализа
ция, водостоки, сооружения электрического, 
газового и пр. рода освещения, трамвайные 
сооружения, мостовые^и пр. сооружения, на
ходящиеся в пределах населенных пунктов 
Ца улицах и вообще местах общего поль
зования;

4) дороги местного значения в пределах 
данного округа, мосты, мостовые, шоссе я 
Др. сооружения на означенных дорогах;

5) другие сооружения, возводимые в це
лях благоустройства населенных пунктов.

3. Контролю со стороны управлений ок
ружных инженеров и районных техников 
не подлежат только те сооружения и рабо
ты по гражданскому строительству в пре
делах округа, которые из’яты из ведения 
окружных и районных пополнительных ко
митетов специальными . постановлениями 
высших правительственных органов СССР
нлн УССР.

РАЗДЕЛ II.
Местные органы техническо-администра

тивного надзора (контроля) за гражданским 
строительством.

Г л а в а  I .
Организация Управления окружных инженеров 

и районных техников.

4. Управления окружных инженеров и 
«гщиодоственные наг районные техники, а 
также лица, шгешиющио обязанности тех 
и других в порядке ст. ст. 10 и 1(6 ;Устава 
гражданского строительства, являются мест
ными органами госдаїрственного техиптче-
ш> аданишрзтаягого наозцра (контроля)
за траждатгслстг* строительством.

5. Управления окружных инженере© ор- 
гшшзуются ноносредспгаетго три соответ
ствующих окружных исполнительных ко
митетах.

6. К случае отсутствия управлений окруж
ных инженеров, иогохшяющие их обязанно
сти органы местного (коммунального) хозяй
ства, т. е. подотделы, шш другие части
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місцевого (комунального) господарства, чи
призначені для того окремі урядовці, в
поточній своїй діяльності в адміністратив
ному відношенні, керуються директивами й 
розпорядженнями завідателів відділами міс
цевого (комунального) господарства, а щодо 
техніки — директивами й розпорядженнями 
Вищого технічно-будівельного комітету.

7. Права й обов’язки, що встановлені 
цією інструкцією для управлінь округових 
інженерів, організованих безпосередньо при 
округових виконавчих комітетах, поширю
ється також і на ті підвідділи чи інші ча
стини відділів місцевого (комунальаого) 
господарства, що виконують функції управ
лінь округових інженерів, коли тих нема, 
за арт. 10 Статуту цивільного будівництва.

У в а г а .  За арт. 10 Статуту цивіль
ного будівництва та постановою РИК 
УСРР в 25 серпня 1927 р., управлін
ня округових інженерів організується 
безпосередньо при округових виконав-, 
чих комітетах по таких округах: Арте- 
«мівській, Вінницькій, Дніпропетровській, 
Запорізькій, Зінов'ївській, Київській, 
Кременчуцькій, Криворізькій, Луганській, 
Маріупільській, Миколаївській, Одеській, 
Сталінській, Сумській, Харківській та 
Херсонській.
8. Коли, за увагою до арт. 11 Статуту 

цивільного будівництва, обов’язки управ
ління округового інженера будуть розподіле
ні поміж ним і органами місцевого (кому
нального) господарства, на управління ок
ругового інженера покладається загальне 
керівництво діяльністю органів місцевого 
(комунального) господарства в галузі кон
тролі за будівництвом.

9. По тих округах, де за арт. 10 Статуту 
цивільного будівництва функції управлінь 
округових інженерів виконують округові 
відділи місцевого (комунального) господар
ства, до складу комісії, що організується 
за увагою до арт. 15 Статуту цивільного 
будівництва, крім особи, що виконує обов’
язки «кругового інженера, входить і пред
ставник підвідділу чи частини відділу міс
цевого (комувального) господарства, що 
відають впорядкуванням залюднених пунк
тів.

отдела местного (коммунального) хозяйства. 
іш •лашшешше дія 'того особые должнос
тные лица, в текущей своей деятельности

ствуются директивами и распоряжениями 
заведывающих отделами местпого (комму
нального) хозяйства, а в техническом г/гно- 
ПЮІШ п—директивами и распоряжениями 
Высшего техническо-строительного комитета

7. Права и обязанности, установленні', о 
настоящей инструкцией дам управлений 
окружных инженеров, организованных пе- 
пооредотвешо при окружных исполнитель- 
пых комитетах, распространяются также и 
на те подотделы или другие части отделов 
местного (коммунального) хозяйства, кото
рые выполняют функции управлений окруж
ных инженеров, за отсутствием последних, 
в порядке ст. 10 Устава гражданского 
строительства.

П р и м е ч а н и е .  Согласно ст. 10 Уста
ва гражданского строительства и поста
новление СНК УССР от 25 августа 1927 г., 
управления окружных инженеров орга
низуются непосредственно при «окружных 
исшолшпельных кета итогах ® следующих 
округах: Артемовском, Вшппгаком,* Днеп-

ювекон. кременчугском, Кг 
Луганском, Марпузюлыжог,
Одесском. Огалнноюэм, Ошском, Харьков
ском и Херсшжга.
8. В том случае, во», в передне примеча

вши к ст. 11 Устава гражданского строитель
ства, обязанности управления окружного 
инженера будут распределены между ним и 
органами местного (коммунального) хозяй
ства, па управление окружного инженера 
возлагается общее руководство деятель
ностью органов местного (коммунального) 
хозяйства в области контроля за строи
тельством.

9. В тех округах, ще в ащрядке ст. 10 
. Устава гражданского строительства функции 

управлений окружных инженере® выполня
ются окружными отделами местного (комму
нального) хозяйства, -в состав комиссии, ор- 
гашзуемой согласно примечанию к ст. 15 
Устава гражданского строительства, кроме 
лица, выполняющего обязанности окружного 
инженера, яхщит также представитель под
отдела или части отдела местного (комму
нального) хозяйства, ведающих благоуст
ройством населенных пунктов.
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10. Каля обов'язки радонових техніків 
за арт. 16 Статуту цивільного брвнщтва
ілконує технічний персонал відділків міс
цевого (комунального) господарства, зазна
чений персонал в адміністративному відно
шенні підлягає завідателям відповідних ко
мунальних відділків, а в технічному—уп
равлінням округовнх інженерів або органам, 
що їх заступають. .

11. Управлінню окрутового інженера на
дається право мати безпосередні зносини в 
усіх справах, що входять до його відання, 
ч місцевими установами, а також із Втни* 
технічно-будівельним комітетом.

12. Районовим технікам надасться право 
маги безпосередні зносини в уЛ справах, 
що входять до їх відання, з місцевими уста
новами. а також із відповідними управлін
нями округовнх інженерів.

13. Управлінню округовото інженера на
дається право мати печатку та штамп, зраз
ки яких встановлює округовий виконавчий 
комітот.

14. Технічну нараду при управлінні ок- 
ругового інженера, що її передбачено ува
гою до арт. 12 Статуту цивільного будів
ництва, скликається для погодження, за над
то важливих випадків, тих будівельних за
ходів. що стосуються інтересів та компе
тенції кількох відділів і частин округовнх 
виконавчих комітетів, ж і взагалі — для 
обговореній важливих і складних техніч
нії питань щодо будівництва.

У в а г а .  Якщо на розгляд тех пічної 
наради вноситься питання, в яких заін
тересовані будь-які відділи виконкому, 
але поза їх ініціятивою, то паперед треба 
одержати висновок зазначених відділіп.

15. За голову технічної наради е округо
вий інженір. ,

16. Управління округовнх інженерів і 
районові техніки в своїй діяльності вста
новлюють цілковитий контакт із усіма за- 
ітресованнмн в регулюванні будівництва 
організаціями та урядпнцтвами й зокрема— 
з органами санітарного нагляду та з са
нітарно-технічними радами.

10. (В той случае, если обаавностгц район
ных техников в порядке ст. 16 Устава граж- 
дажяюго стронтельетза выполвяются тохнж- 
ческим персоналом отделений местного (ком
мунального) хозяйства, указанный персонал 
в административном отношении подчиняет
ся наведывающим соответствующих ком
мунальных отделений, а в техническом от
ношении—управлениям окружных инжене
ров или заменяющим их органам.

1<Г. Управлению окружного гаїжелерз 
іфодоставляется право непосредственного 
ОІЮШОИИЯ по всем делам, входящим в круг 
ого ведения, с местными учреждениями, а 
также с Вьмпшм тетдичвоет-строетюладым 
вадгетом.

12. Районным техникам предоставляется 
прзво непосредственною сношения по всем 
долам, входящим в круг их ведения, с мест
ными учрездепаямн. а также с соответст
вующими упрааюшимн окружных нижепе- 
ров.

13. Управленню «кружного «сканере 
предоставляется право иметь печать и 
штамп, образцы коих устанавливаются ок
ружным исполнительным комитетом.

14. Техническое соэетцалне при управле
нии окружного инженера, ярепусмотрониое 
ігршмшшиої к ст. 12 Устава гражданского 
строительства, созывается для согласова
ния. в особо важных случаях, тех стрсптолъ- 
лых морооршггий, которые затрагивают ин
тересы я компетенцию нескольких отделов 
■ частей окружных исполшггольпых комж- 
тотов, равно как и вообще для обсуждвшя 
важных и слождьд технических »тросов по 
с гронтельсгву.

Примечание .  Если на рассмотре
ние технического совещашы вносятся 
вопросы, в которых зашигересованы ка
кие-либо отделы исполкома, но помимо их 
инициативы, то предварительно довито 
был» затребовано заключение іуказаїшш 
отделов.
15. Председателем технич«®ого оаввща- 

лия состоит окружный инженер.
16. Управления окружных инженеров и 

(районные техника в своей деятольвости 
устанавливают полный коигагг со (всеми 
алпггерооаваняымн в регулировании «стро
ительства оргааявацняаи л ведомствами и 
в частности—с органами санитарного над
зора и с санитарво-тегннческшш оавеггами.
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17. Детальні правила внутрішнього роз
порядку в управліннях окрутовнх інжене
рів і взаємини їх з іншими відділами ок- 
руговвх виконавчих комітетів встановлю
ється постановами зазначених комітетіз.

Р о з д і л  П.
Загальні функції місцевих органів технічно- 
адміністративного нагляду (контролі) ва цивіль

ним будівництвом.

18. Безпосереднє техіпічео-адмілістратив- 
пе регулювання будівництва місцевими ор
ганами виявляється в формі попереднього 
нагляду чи контролі, що полягає в даванні 
висновків па проекти і за належних випад
ків—у виданні дозволів на проваджений 
будівельних робіт, у формі фактичної іп- 
спокції, що полягає в періодичних і не
періодичних -оглядах проваджуваних буді
вельних робіт для виявлення ступня ВІДПО
ВІДНОСТЕ їх затвердженому проектові, 
та у формі дальшого нагляду або контролі, 
що полягає в прийманні та огляді збудова
них будинків і споруд для виявлення*ступ
ня придатності їх до експлоатації й оста
точної оцінки якости та вартості! робіт.

19. Управління округового інженера та 
районові тех піки, з доручення відповідних 
виконавчих комітетів чи з власної ініціати
ви, складають проекти обов'язкових поста
нов будівельної частили.

20. Складаючи проекти обов’язкових по- 
стапов будівельної частини, управління ск- 
руговпх інженерів і районові техніки ні 
в якому разі не повинні зводити цю роботу 
до повторювання правил і норм, що вже є 
є Статуті цивільного будівництва і взагалі 
в чинному будівельному законодавстві: міс
цеві постанови повніші конкретизувати і, 
за випадків, зазначених у законі, розвивати 
вимоги чинних законів і при цьому не по
вніші йти далі у розумінні обмежень, ніж 
це передбачено законом.

21. Управління округового інженера та 
районові техніки дають висновки па про
екти обов'язкових постанов, що складають 
різні відділи виконавчих комітетів і що 
стосуються будівельної частини.

17. Подробные правила нпутрошимх) рас- 
Ябрадка в управлениях окружных ниже не- 
іюв .а івзаимоотношения их с другими отде
лами окружных исполнительных комитетов 
Уславливаются іюсташвлвшідаш означен
ных комитетов.

Г л а в а  I I .
Обцве функции местных органов технвческо- 
административного иадэора (контроля) за гра

жданским строительством.

18. Непосредственное техническо-админи
стративное регулирование строительства со 
стороны местных органов выражается в 
форме предварительного щдора или кон
троля, состоящего в даче заключений то про
ектам и в подлежащих случаях -в выдаче 
разрешений на 'Производство строительных 
оабот, «в форме фактической инспекции, со
стоящей в периодических и (непериодических 
осмотрах производящихся строительных ра
бот, в целях выяснения степени соответ
ствия их утвержденному проекту, и в фор
ме последующего надзора и.ти контроля, за
ключающегося в приемке н осмотре возве
денных зданий и сооружений в целях вы
яснения стелеш» пригодности «ж для эксплу
атации и окончательной оценки качества 
и стоимости (работ.

'19. Управление окружного Инженера н 
районные техники составляют проекты обя
зано.! ыгьвх іюсіаковлеіпїй но стрютельной 
части «по поручению соответогаующих ноиол- 
ните.тных комитетов или по собственной
шгаинативе.

20. 'При составлении «проектов обязатель
ных (постановлений по строительной части 
управлення окружных инженеров и (район
ные техники ни ® коем случае зге должны 
сводить эту (работу к повторению правил и 
норм, уже содержащихся в Уставе граждан
ского строительства и вообще действующем 
строительном закоіюдателстве: местпые 
постановления должіш конкретизировать и, 
•в (случаях, «указанных в законах, развивать 
требования действующих законов, при этом 
не должны пяти дальше в смысле ограниче
ний, чем это предусмотрено законом.

«21. 'Управление окружного ннженра и 
районные томвики дают заключение по про
ектам обязательных ностаиовлевий, соста
вляемым различными отделами исполнит! ь- 
ных комитетов и имеющим отношение к 
строительной части.
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22. Управління округовнх інженерів за
тверджують тегнічні умови державного бу
дівництва.

23. За сяеціяльною постановою округово- 
го виконавчого комітету на управління ок- 
ругового інженера може бути покладено:

1) давати висновки на всякого роду бу
дівельні пропозиції державного будівництва 
З ПОГЛЯДУ теліічпої Й ЄКОНОМІ9ПОЇ доцільнп- 
стн, в тому числі—на виробничі календарні 
пляни і програми та брати участь у рззро- 
бітшгі їх;

2) перевіряти кошториси та одиничні 
розцінки, що опрацювали різні установи, 
складаючи кошториси державного цивіль
ною будівпнцтва;

3) наглядати, чи правильпо відділи ви
конкому провадять торги на здаоапня буді- 
вольпих робіт і постачу матеріалів.

24. Управління округового інженера, з 
ркзпоргожешія округового виконавчого ко- 

.мітету, ренрезлитуь* його на з’їздах, конфе
ренціях і нарадах у питаннях будівництва.

25. Забороплетыя сполучати виробничі 
Функції з функціями тех'ігічпо-адмінугрра- 
тивного нагляду або контролі так для уп
равлінь округавих інженерів і районових 
техніків, як і для оргапів і техніків місце
вою (комунального) господарства, що ви
конують функції консолі за арт.арт. 10 
і 16 Статуту ціспільпото будівництва.

26. Управління округових інжеперів зо
бов'язані подавати Вищому техшчно-буді- 
вельному комітетові:

1) до 1-го січня кожного року — звіти, 
про свою діяльність за минулий бюджсто- 
внй рік;

2) до 1-ю числа другого дальшого за 
кварталом місяця—квартальні звіти про 
свою діяльність;

3) до 1-го квітня кожного року—звітні 
далі цивільного будівпнцтва округи за ми
нулий будівельний сезон;

•1) до 1-го січня кожпого року—збірні 
нлянн цивільного будівництва по окрузі па 
наступний рік.

У в а г а  1. Форми звітних відомостей
за п.п. 1, 2, 3 і 4 встановлює ВТБК

окремо.

22. Уйравлоїшя окружных 
утардакуг пшгачешго усюган ж» тсху*
дарственному строительству.

23. По ояецнаяшсагу постановлению ок
ружного исгиингиголагого комитета, ш уп
равление окружного оиштора может быть

1) дача заключений по всякого рода 
строительным предположениям по государ
ственному строительству с точки зрения 
татютеексй и энонхйшиесжой ірчесосюраз- 
пости, їв том числе по шргошодстветщм ка
лендарным планам и программам и участие 
•в разработке их;

2) проверка смет и единичных расцепо;:, 
выработанных различными учреждениями 
при ссгтавлетгил смет по государственному 
гродаискому строительству;

3) наблюдение за іцраттьпоотью произ
водства отделами исполкома торгов на сда
чу строительных работ я поставку материа
лов.

24. Управление акрушгого инженера, по 
распорялсошшо окружного исполнительного 
комжета, предстаиггатьствует от последим- 
то па с’ездах, конференциях и совещаниях 
по вопросам строительства.

25. ваярощаегЛя сшмесггійііазьсттво про
изводственных функций с функциями тех- 
1 ПИЄСКО- дашистративігого тіадзара или кон
троля как дои ущшкашя окружшх инже
неров и районных техников, так л для орга
нов и техников местного (коммунального) 
•хозяйства, выпад няшгих функции контро
ля в шрцдке от. ют. 10 л 16 Устава *ра!ж- 
даяокого строительства.

26. Управления окрушшх тгаенеравобп- 
запы предгпишть Высшему техипвчеоко- 
строитатьжщу комитету:

1) к 1 ч*у января каждого тоща отчеты о 
своей деятельности за истекший бюджет
ный год;

2) к 1-му числу второго следующего за 
кварталом месяца—квартальные отчеты о 
своей деятельности;

3) к 1-му апреля каждого гада—отчет
ные данные по чраждапскоміу строитель
ству округа аз преддюегв)допрй строитель
ный седан;

4) к 1-му января каждого года—сводные, 
планы гражданского строительства по ок
ругу іга предстоящий год.

П р и м е ч а н и е  1. Формы отчетных
сведений но яг. и. 1, 2, 3 и 4 уотанаши-
«аипу я ВТСК особо.
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У в а г а  2. За постановою УЕН з 1Ь 
березня 1927 р., осі урядпицтва й уста- 
пови зобов’язані щорічно найпізніш 1 
березня подавати органам НКВС звіти ци
вільного будівництва за минулий рік.

У в а г а  3. Збірні плани цивільногь 
будівництва складають органи технічної 
контролі па підставі планів, опрацьова
них місцевими установами відповідних 
урядництв. підприємствами та організа
ціями.

П р и м е ч а н и е  2. Согласно поста
новлению УЭС от 15 марта 1927 года, все 
(ведомства а учреждения обязаны ежегод
но не позднее 1 марта представлять орга
нам НКВД отчеты чю гражданскому стро
ительству -за минувший год.

П р и м е ч а н и е  3. Сводные планы 
гражданского строительства состалвпот- 
ся органами технического контроля на ос
новании планов, разработанных местными 
учреждениями соответствующих ведомств, 
предприятиями и орготшцюии.

Р о з д і л  Ш.
Функції управлінь округових Інженерів у гаяуіі 

технічно-економічного регулюванні
будівництва.

27. До галузі техпічпо-економічного регу
лювання цивільного будівництва з боку уп
равлінь округових інженерів належить:

1 ) перевіряти, за належних випадків, 
техпічігі кошториси;

2) розглядати подавані проекти щодо 
застосування пайвигідніших за місцевими 
умовами матеріялів і конструкцій;

3) розглядати подавані проекти щодо 
відповідпости їх технічно-економічним ' по
кажчикам і нормам, встановленим будівель
ним законодавством або виданими на роз
виток його інструкціями й правилами:

4) встановлювати місцеві довідні ціпи на 
будівельні матеріали щодо відповідпости їх 
встановленим цінам виробництва й торго
вельно-складським надвишкам за даними 
ВРНГ і НКТоргу;

5) аналізувати собівартість виробництва 
місцевих будівельних матеріялів (каменю, 
піску, жорстви, цегли, черепиці, вапни, 
любайстру), уточнивши моменти, що спри
яють здешевити й розвинути його;

6) уточпятп, за даними профорганізацій, 
вартість будівельної робочої сили в окрузі, 
МОЖЛИВО уніфікувавши її в одноманітних 
за характером будівельних роботах;

7) підсумовувати щорічні плани будів
ництва урядництв, установ і підприємств 
у межах округи, щоб виявити потрібні ма- 
теріяльні і живі ресурси, а також способи 
їх задоволення;

8) виявляти пересічну, за даний будівель
ний сезон, вартість квадратової та обсягової

Г л а в а  I I I .

Функции управлений окружных киженеров в 
области техввческо-зкономнческого регулиро

вания стгоятельс»ва.
27. К области техническо-экономического

регулирования гражданского строительства 
со стороны управлений окружных инжене
ров относился следующее:

1) проверка, в надлежащих случаях, тех
нических омег;

2) рассмотрение представляемых проек
тов с точки арония применения наиболее вы
годных по местным условиям материалов и 
конструкций;

3) рассмотрение представляемых проек
тов с точки зрения соответствия ш техни
ческо-экономическим указателям к нор
мам, установленным строительным законо
дательством или изданным в развитие его 
иаструкциям и правилам;

4) установление местных справочных цеп 
за строительные материалы в смысле со
ответствия их установленным ценам про
изводства и торгово-складшм еакнщаад по 
данным ВОНХ и НВТорпа;

5) анализ себестоимости производства 
местных строительных материалов {камня, 
песку, щебня, кирпича, черепицы, невест л, 
алебастра), с уточнением моментов, способ
ствующих его Удешевлению и развитию;

6) уточнение, по данным профоргапиза-
ций, стоимости строительной рабочей силы 
в округе с возможной удафвгацней таковой 
орл однообразных по характеру строитель
ных работая; ,

7) сводка ежегодных планов отрсотгель- 
ства ведомств, учреждений я предприятий в 
пределах округа в цепях выявления необхо
димых материальный и живых «ракурсов, а 
также способов их удовлетворения;

8) выявление сродней, за 'Данный строи
тельный сезон, стоимости квадратной к об‘-
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одиниці однотиповпх споруд у межах окру
га, уточнивши динаміку її авалізою варто- 
сти окремих складанні елементів, залежно 
від якости і характеру устаткування, й ана
лізою якости й вартости робіт, залежно від 
способу виконання їх;

9) опрацьовувати загальні заходи, що 
сприяють знизити вартість робіт у межах 
округа на підставі раціоналізації та меха
нізації будівельного виробництва в цілому, 
а також відповідних директив ВТБК.

28. Щоб об'єднати економічне регулюван
ня будівництва в загально-республіканському 
маштабі, робота управлінь округових інже- 
перів у цій галузі ловипва проходити за сво
єчасною інформацією ВТБК про наслідки за
значеної робото для встановлення загальних 
методів і плану внвчеппя цього питання.

29. Про всі виявлені хиби по урядішц- 
твах, установах і підприємствах у галузі 
економічного регулювання цивільного будів
ництва округові інженери повідомляють від

повідальних керівників зазначених органів, 
одночасно повідомляючи ВТБК для усунення 
намічених неправильностей.

Р о з д і л  I V .

виной единицы однохарактерных сооружений 
в пределах округа с уточнением динамики 
ее, анализом стоимости отдельных состав
ляющих элементов, в зависимости от ка
чества и характера оборудования, п анали
зом качества и стоимости работ, в зависи
мости от способа выполнения их;

9) проработка общих мероприятий, со
действующих снижению стоимости работ в 
продолах округа на основе рационализации 
и механизации строитехыгого производства 
в целом, а также соогветствеївиьгх дирек гав 
ВТСК.

28. В целях об’едциепкя экономического 
ірегулироваїшш строительства ® обще-.рес
публиканском масштабе, работа управлений 
окружных инженеров в этой области должна
прохоДіт. п^и 
ВТОК о хюзтльВТОК о результатах означенной работы ш 
предмет установления общих методов и пиа
на изучения (рассматриваемого вопроса.

29. О всех обнаруженных недостатках в 
ведомствах, учреждениях и предприятиях в 
области экономического іртултфаважя граж
данского строительства окружные иижеате- 
ры доводят до оведешья ответственных ру
ководителей означенных органов при одно
временном сообщении в ВТСК на предмет 
устранения замеченных неправильностей.

Г л а в а  I V .
Огляд будівельних робіт та споруд.

30. Службовці управління округового ін
женера і районові техніки, коли покажуть 
спеціальні посвідки, мають право вільно 
проходити в усі місця, де провадяться робо
ти так довільного, як і спеціяльного будів
ництва, за винятком робіт, контролю за яки- 
*мн. за спеціальними законами, вилучепо з 
відання органів нагляду за цивільним будів
ництвом.

31. Огляд будівельних робіт і готових спо
руд цивільного будівництва провадять уп
равління округового інженера і районові тех
ніки з власної ініціативи або на заяву заін
тересованих установ і осіб.

32. Управління округових інженерів і рай
онові техніки провадять самостійні огляди 
робіт спеціяльного будівництва всіх видів, з 
погляду міцкостн та стійкости споруд, по 
жежної безпеки, безпеки для публіки, що 
проходить, і в боку впорядкування залюдне-

Осиотр строительных работ и сооружений.

30. Должностные лица управлення ок
ружного ешкенора н районные техники, шри 
условии пред'явлення ими специальных удо
стоверений, имеют (црагао свободного прохо
да во все маета, где производятся работы 
как во гражданскому .так и но специальному 
строительству, за исключением работ, кон
троль за которыми, согласно особым законо
положениям, ив’ят из ведения органе® над
зора за траждаисжям строительством.

31. Осмотр строительных работ и возве
денных сооружений по гражданскому строи
тельству производится управлением окруж
ного инженера и районными техниками по 
ссботвешюй йЕШиативе или аю заявлению 
зашгедреоовашгьц учредадепий и лиц.

32. ‘Управления окружных инженеров н 
районные тепошг производят самостоятель
ные оомотрш работ по специальному строи
тельству всех юцов, с точна зрения проч
ности и устойчивости сооружений, пожарной 
беоо-пасноотн, бееопаопости для проходящей
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його (пункту, в межах або поблизу якого во
ни е.

33. Управління округових інженерів бе
руть участь в оглядах, що їх організують ор
гани НКПраці, коли видають дозволи на від
криття прюмнслових підприємств.

34. Управління округових інженерів орга
нізовують огляди знов збудованих жилих бу
динків, чи можна їх заселяти, за випадків, 
зазначених в арт. 43 Статуту цивільного бу
дівництва і .спеціальними правилами, що їх 
видає Вищий технічно-будівельний комітет.

35. Якщо, оглядаючи будівельні роботи 
цивільного будівництва, службовці управлін
ня округового інженера і районові техніки 
визнають за потрібне вжити будь-яких захо
дів в інтересах громадської безпеки, або по
мітять взагалі ухилення від затвердженого 
проекта, умов видачі дозволу па провадження 
робіт або будівельних правил, округовнй іп- 
женірчи районовий технік подають відповід
ні вимопі безпосередньо або через органи мі
ліції, попереджаючи про адміністративну 
відповідальність за арт. 72 Адміністратив
ного кодексу, а коли зламання будівельних 
правил спричиняє тяжкі наслідки, то пере
дають справу до суду для притягнення лра- 
воломців до кримінальної відповідальності! за 
відповідним артикулом Крим. код. УСРР.

36. Усі заходи, що управління округового 
інженера і районові техніки вважатимуть за 
потрібне вжити до проваджуваних будівель
них робіт або готових споруд, © тому разі, 
коли ці заходи викликається вимогами гігіє
ни жител, санітарії чи охорони праці, погод
жується з відповідними органами санітар
ного нагляду й охорони праці, притягаючи 
‘їх представників до участи їв оглядах або 
одержуючи їх висновки.

37. Коли є наявна загроза громадській 
безпеці, що з’ясувалося підчас огляду буді
вельних робіт, як і взагалі, коли викона
вець робіт виявляє невмілість й недбайли
вість, управління округових інженерів по
рушують перед відповідною установою або 
організацією, якій підлягає виконавець ро
біт, а в разі потреби, і перед виконавчим

публики и с точки Э}>шн51 атагоустрсйотва 
нтїеннапо.п)''ікпа, в пределах ош вблюя 
коего они находятся.

33. Управления окружшж инженеров 
принимают участие в осмотрах, организуе
мых органами НКТруда при вьдаче (разре
шений на открытие промышленных предпри
ятий.

34. Управления окружных инженеров ор
ганизуют осмотры вновь возведенных жилых 
зданий на підмет их заселения, в случаях, 
указанных в ст. 43 Устава гражданского 
строительства и специальными правилами, 
изданными Высшим техническо-строитель
ным'комитетом.

35. Боли при осмотре строительных .ра
бот но гражданскому строительству должно
стными лицами управления окружного ин
женера и районными техниками будет при
знано необходимым «ришт» какие-либо ме
ры в интересах общественной безопасности 
или замечено вооГице слттушеїие от утвер
жденного проекта, условий выдачи разреше
ний на производство 'работ, ши стродтель- 
(иых правил, окружной инженер или район
ный техник оред’явлгяют соответствующие 
требешаашя непосредственно млн через ор
ганы опитшщ! с предупреждением об от
ветственности 'в административном порядке 
ст. 72 Административного Кодекса, а если 
нарушение отрмггелшьЕС прайм влечет за 
СОООЙ тяжкие ПОСЛОДСТВІЕЯ, то передают дело 
в суд дан привлечения правонарушителей 
к уголовной ответственности по соответст
вующей статье Угол. код. У€€Р.

36. Все оадроприяшяя, которые украше
ние окружного лягженера и райошіьіе тех
ники СОЧТЁТ 'Необходимым ТфИИЯТЬ Ш ОТІГС- 
шетяо к производимым стржгелыпим рабо
там или существующим сооружениям, в том 
случае, если эти мероприятия вызываются 
требованиями гигиены жилищ, санитарии 
или охраны труда, согласуются с соответ
ствующими органами: санитарного надзора 
и охраны труда путем привлечения предста
вителей последнего к участию в осмотрах 
нли «спрашивание их заключений.

37. В случае явной угрссы общественной 
безопасности, івьгясіш-вигойся -во время ос
мотра строительных іработ, равно как к 
вообще в случае прояпштш производителем 
работ явной неумелости и нсбтюжности, уп
равления окружных инженеров 'возбуждают 
перед соответствующим учреядонием или 
организацией, которой подчинен производи -

310



Арт. 55 № 13 Ст. 55

комітетом питання про тимчасове або постій- 
ііе усунення зазначеного виконавця робіт від 
виконання ним обов’язків, притягнувши 
його за належних випадків до відповідально
сти, і взагалі про вжиття відповідних за
ходів.

38. Коли притінюється будівельні роботи 
на підставі зробленого огляду, незалежно 
від обставин, що викликають припинення, 
подається будь-які. інші вимоги, провадиться 
огляд для відкриття споруди для користу
вання і взагалі за всіх подібних важливих 
випадків складається акт огляду робіт або 
споруди, якого підписують усі особи, що 
брали участь з тим, що в акті треба зазна
чити:

1) де і "коли його складено;
2) прізвище, ім’я, но батькові й посаду 

представника управління округового інже
нера чи районового техніка;

3) прізвище й посада всіх присутніх, 
притягнених до огляду осіб, відзначивши так 
тих, що відмовилися скріпити своїм підпи
сом акт, як і тих, що не прибули на ви
клик;

4) підставу до огляду;
5) перелік оглянених робіт і споруд;

6) виклад наслідків огляду;
7) висновки, в тому числі про реченець, 

протягом якого треба усунути ламання пра
вил і про розмір штрафу, що його складач 
акту вважатиме за доцільне накласти за 
припущене ламання;

8) заяву заінтересованих осіб.
39. Управління округових інженерів, 

здійснюючи фактичну інспекцію й дальшу 
контролю за провадженням робіт по всіх 
видах спеціяльного будівника, рівно як і 
за готовими відповідними спорудами, мають 
право зупиняти зазначені роботи за всіх 
випадків, передбачених арт. 41 Статуту 
цивільного будівництва щодо цивільного бу
дівництва, а також порушувати питання 
про закриття буднику або споруди для 
експлоатації порядком, встановленим арт. 42 
Статуту цивільного будівництва.

толь раоот, а в сзучае неоаходаостги я по
рад шшіпшімшм комитетом іиощрос о 
временном или поеяюяішюм устранении ука
занного оцюгаводопедя работ от пополнения 
им обязанностей с привлечением ею, в над
лежащих случаях, к ответственности, и 
вообще о приняли соотчютс'ггвующпк мер.

38. В случае приостановки строительных 
і работ та основании произведенного осмотра, 
аіезашсшю от обстоятельств, вызывающих 
приостановку, пред’явлення каких-либо дру
гих требований, производства осмотра на 
предмет открытия сооружения пда пользо
вания и вообще во всех подобных важньх 
случаях составляется акт осмотра работ или 
сооружения, поданошзеиый всеми лицами, 
принимавшими участие, при чем в акте 
должно быть указало:
. 1) место и время его составления;

2) фамилия, имя и отчество, должность 
представителя управления окружного инже
нера или районного техника;

3) фамилия и должность всех присутст
вующих, привлеченных к осмотру лиц, с от
меткой, как отказавшихся скрепить своей 
подписью акт, так и не прибывших по вы
зову;

4) основание в осмотру;
5) яерешгь оомогреїшш работ я соору

жений;
6) изложение результатов осмотра;
7) выводы и заключения, в том число о 

сроке, в течение коего должны быть устра
нены нарушения правил, и о размере штра
фа, который составитель акта найдет целе
сообразным наложить за допущенное нару
шение;

8) заявления заинтересованных лиц.
39. Унраадеошя окружных инженеров, 

осуществляя фактическую инспекцию и до
следующий контрол- за производством работ 
по всем видам специального строительства, 
равно как и за существующими соответству
ющими сооружениями, имеют право при
останавливать означенные работы во всех 
сдушгх, предусмотренных ест. 411 Устала 
гражданского строительства по отношению 
к гражданскому строительству, а также воз
буждать івопрос о закрытии здания или со
оружения для эксплоатацнн в порядке, уста
новленном ст. 42 Устава гражданского 
строительства.
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поділ ш. РАЗДЕЛ Ш.
Докладні правила затвердження проектів та 
видання дозволів на провадження будівель

них робіт.
Р о з д і л  І .

Подробные правила утверждения проектов 
и выдачи разрешений на производство 

строительных работ.
Г л а в  а  1 .

Засаді.
40. Ба провадження робіт так дрібного й 

поточного, як і капітального ремонту, а та
кож перебудування будинків і споруд, не 
зв'язаного із зміною основних конструктив
них частин, не треба дозволу органів техніч
но-адміністративного нагляду (контролі) за 
будівництвом; функції нагляду за переліче
ними роботами зосереджується в органах ко
мунального господарства.

41. Видавати дозволи па проваджеігая ро
біт і затверджувати просісти про внутрішнє 
устаткування будинків водогоном та каналі
зацією, розуміючи під цим провадження ро
біт поза контрольним колодязем (рахуючи по 
напрямку від вулиці до будинку) поклада
ється на відповідні органи комунального 
господарства, додержуючи правил, що вони 
їх встановили.

Р о з д і л  I I .

Общие положении.
40. Прсшводство работ, как по мелочно

му и текущему, так п по капитальному 
ремонту, равным образом по переустройству 
зданий и сооружений, не связанному с изме
нением основных 'конструктивных частей,— 
разрешения органов тохі’шческо-адмишютра- 
тивіюго надзора (контроля) за строительст
вом не требует; функции но надзору за пере
численными работами сосредотачиваются в 
органах коммунального хозяйства.

41. Выдача разрешений на производство 
работ и утверждение проектов но внутрен
нему оборудованию зданий водопроводом и 
канализацией, понимая под таковыми орч- 
жводство (работ за коїгграіьіньм колодцем 
(считал по направлению от улицы в зда- 
пню) возлагается па соответствующие ор
ганы коммунального хозяйства, с соблюде
нием правил, установленных емн.

Г л а в а  I I .
Складанні проектів, зовнішній виглід Тх 

І доаатки,
42. Перед ^владанням проекта буднику чи 

споруди державного цивільного будівництва, 
перш за все треба опрацювати докладні тех
нічні завдання за участю органів технічного 
і, за належних випадків, санітарного на
гляду.

У в а г а .  Під технічним завданням ро
зуміється можливо точні відомості про ос
новні покажчики споруди, до яких нале
жать:

а) призначення споруди; б) де її розта
шовано; в) розміри всієї споруди в ціло
му; г) розміри й взаємне розташування 
частий; з) -система всієї апоруди в ціло
му; е) система частил споруди; ж) мате
ріал : з) статичне та динамічне наван
таження; н) зовнішній вигляд; к) спосіб 
оздоби; л) місцеві умови й особливості 
тощо.
43. Завдання на складання проектів будин

ків і опоруд, зцо їх будує НКйС і його міс
цеві органи, затверджують ті самі органи, на 
які покладено затверджувати відповідні про
екта.

Составление провитої, вившній інд їх 
■ приложения.

42. Перед сосожтешем проенга зданая 
или сооружения по государственному граж
данскому строительству предвареггелыю 
должны быть вьработалы подробные техни
ческие задания при участии органов теяпл- 
чеокевч) л, в подлежащих случаях, санитар- 
гюго надзора.

П р и м е ч а н и е .  Под техническим за
данием подразумевается возможно точные 
с ведешся об основных показателях соору
жения, к числу которых относится: 

а) назначение сооружения; б) местона
хождение его; в) размеры всего сооруже
ния в целом; г) размеры и взаимное рас
положение частей; д) система всего со
оружения в целом; е) система частей со
оружения; ж) материал; з) статические 
и динамические натрузкн; и) внешний 
вид; к) способ отделки; л) местные усло
вия и особенности я т. д.
43. Задание на составление проектов зда

ний и сооружений, возводимых НКВД и его 
местньвга органами, утверждаются теми же 
органами, на которые возложено утвержде-

соответстзующвх проектов.
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44. Відповідно до затвердження річного або 
перспективного мгау даної галузі народа ку
го господарства й встановлених на їх підста
ві завдань, урядпицтва, устаповн або окре
мі організації опрацьовують технічні проек
ти, додержуючи встановлених правил, форм 
і реченців виконання проектів.

45. Опрацьовувати технічні проекти я усі
ма потрібними економічними обґрунтовуван
нями та кошторисними підрахунками може;

1) власний технічний апарат урядішц- 
тва, установи чи організації;

2) відповідний проектний апарат спеціаль
ної будівельної організації (держбудконто- 
рн, акційне будівельне т-во тощо) або ок
ремі фахівці;

3) нарешті, через нроведевня конкурсів за 
раніш виробленими завданнями і умовами.

46. Технічні проекти з належними додатка
ми (кошторис, пояснювальна записка, техніч
ні умови тощо) підписують:

1) автори проекта й технічні керівники 
установи, що провадить будівництво;

2) відповідальний керівник урядництва, 
установи чи організації.

47. Проект будинку чи споруди так дер
жавного, як і приватного будівництва, пови
нен включати в собі всі рисунки, що визна
чають місцерозтошуваїшя, загальний ви
гляд і окремі частини будинку чи споруди, а 
саме: викоиіюваїння плану залюдненого пун
кту (міського плану), якщо споруда є в ньо
му; генеральний плин будівлі, плани (тоб-то 
горизонтальні проекції) поверхів будинку чи 
частини споруди, розрізи та фасади; коли 
споруджується будника громадського зна
чення або користування, обов'язково подава
ти проекти центрального опаленая та вен
тиляції, коли їх влаштовується, протягом
двох тижнів по ухвалі від органу контролі
загального планування будинку.

48. Па генеральному пляні треба зазнача- 
тж ділянку, в межах якої будується чи пере
будовується будинок, або споруду, й умовни
ми фарбами—«сі будинки й споруди, що їх 
проектується та що є в межах тієї такі ді-

44. В соответствии о утвержденным ГО
ДИЧНЫМ мли перспектив*! ошгос данной 
отрасти видового хазяйства я 'установлен
ными на ях основе заданиями ведомства, 
учреждения или отдельные организации раз
рабатывают технические (проекти с соблю
дением уктаиавленньк правил, форм и сро
ков выполнения проектов.

45. Разработка технических проектов со 
«семи необходимыми эконаюиескямл обо
снованиями и сметными подсчетами может 
проводиться:

1) собственным техническим аппаратом 
ведомства, учреждения или организации;

2) соответственным проектным аппара
том специальной строительной организации 
(госетройкопторы, акционерное строитель
ное общество И Т: л.) ИЛИ ОТДЕЛЬНЫМИ СПЄ-
циалнотами; ,

3) наконец, путем проведения конкурсов 
по заранее выработапиым заданиям и ус
ловиям.

46. Технические проекты с надлежащи
ми приложениями (смета, поясните л ьная 
записка, технические условия и т. д.) под
писываются:

1) составителями проекта и техниче
скими руководителями установления, про
водящего строительство;

2) ответственным руководителем ведом
ства, учреждения или организации.-

47. Проект здания или сооружения, как 
по государственному, так и но частному 
строительству, должен включать в себе все 
чертежи, определяющие местонахождение, 
общий вид и отдельные части здания или 
сооружения, а именно: выкопировку из пла
ва населенного пункта (городского плана), 
если сооружение находится в таковом; ге
неральный план постройки, планы (т. о. 
горизонтальные проекции) этажей здания 
или частей сооружения, разрезы и фасады; 
при возведении зданий общественного зна
чения или пользования—обязательно пред
ставление проекта центрального отопления 
и вентиляции, если таковые устраиваются, 
в течение двухнедельною срока после одо
брения органом контроля общей планиров
ки здания.

48. На генеральном плане должен быть 
показан участок, в пределах коего возво
дится или перестраивается здание и со- 
оруа;еяис, и условными красками—«се зда
ния и сооружения, проектируемые и су-
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ляпки, а також, якщо ці дані -потрібні,—і 
споруді, розташовані на сусідніх садибних
(МІСЦЯХ, і широчінь вулиці.

49. Подаючи на затвердження проекти дер
жавного цивільного будівництва, треба до
давати кошториси виробничі або, в крайньо
му разі, орієнтовні, з доданням технічних 
умов, що характеризують головні конструк
тивні частини й будівельні матерінлн, щоб 
економічно оцінити проекта й точно вста
новити орган, від якого залежить видати 
дозвіл яа провадження будівельних .робіт.

У в а г а .  Порядок, як складати кошто
риси, визначається спеціальними прави
лами.
50. Подаючи проекти державного цивіль

ного будівництва, одночасно слід подавати 
документи, які свідчать, що відповідні буді
вельні роботи передбачено належно затверд
женим виробничо-фінансовим планом уря- 
дницгва або установи.

51. До всякого проекта треба додавати по
яснювальну записку, і це правило є обов'яз
кове для всіх видів цивільного будівництва, 
крім дрібного індивідуального будівництва.

52. Пояснювальна записка повинна ха
рактеризувати всі обставини, що стосуються 
проектованих робіт, які не можна зазначити 
в проектних рисунках та кошторисах, і що 
висвітлюють питання про проектовану будів

лю так з технічного погляду, як, за держав
ного будівництва, і з господарсько-економіч
ного та фінансового, й містити: пояснення 
технічних властивостей споруди й способів, а 
за державного будівництва — опис порядку 
виконання робіт, потреби та вчасностн здій
снення будівлі, слану покриття витрат 
тощо.

53. Для проектів будинків встановлюють
ся такі маштаби, що іх треба уміщувати під 
тими з рисунків, яких воин стосуються: 1

1) для генерального плану—їІй00, тобто 
5 метрів у 1 сантіметрі;

2) для пляпів поверхів, для фасадів і роз- 
різав—'/іоо, тобто 1 метр в 1 саитімет-

ществующие в пределах того же участка, 
а также, если эти данные требуются,-! 
сооружения, существующие яа соседних 
усадебных местах, и ширина улицы.

49. При представлении на утверждение 
проектов по государственному, гражданско
му строительству доданы прилагаться сме
ты производственные нли, в крайнем слу
чае, ориентировочные, с приложением тех
нических условий, характеризующих глав
ные конструктивные части и строительные 
материалы, в целях экономической оценки 
проекта и точного установления органа, 
от которого зависит выдача разрешения 
на зтроизвеиотво строительных работ.

П р и м е ч а н и е .  Порядок составле
ния смет определяется особыми прави
лами.
50. При представлении проектов по го

сударственному гражданскому строитель
ству одновременно представляются доку
менты, свидетельствующие, что соответ
ствующие строительные работы предусмот
рены производственно-финансовым планом 
ведомства или учреждения, утвержденных 
в надлежащем порядке.

51. При всяком проекте' должна быть 
приложена пояснительная записка, при чем 
правило это обязательно для всех видов 
гражданского строительства, кроме мелкого 
шгдизндуальпого строительства.

52. Пояснительная записка должна ха
рактеризовать все относящиеся к предпо
лагаемым работам обстоятельства, которые 
ше могут быть обозначены в проектных 
чертежах и сметах и которые освещают во
прос о предполагаемой постройке, как со 
стороны технической, так, при государ
ственном строительстве, н с хозяйственно- 
экономической н финансовой, и содержать 
об'яоненне технических особенностей со
оружения и приемов, а при госуиарствен- 
пом строительстве — описание порядка 
выполнения работ, необходимости и своо- 
времешіости осуществления постройки, 
плана покрытия расходов и т. п.

53. Для проектов зданий устанавливают
ся следующие масштабы, подлежащие по
мещению под темн нз чертежей, к которым 
они относятся:

1) для генерального плава—7м* т. е. 
5 метров в 1 сеетимотре;

2) для планов этажей, для фасадов ■ 
разрезов—’7,вв, т. е. 1 метр в 1 сантн-
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рі, або 'І,„о, тобто два метри в 1 сайті- 
метрі;.

3) для деталів — самовільний, але крат
ний до найбільшого із згаданих вище машта- 
бів, у тому ступені, що достатній і потрібний 
для ясного й точного відбиття деталів.

54. Для відзнаки споруд чи їх частин за 
родом будівельних матеріалів у подаваних 
проектах вживається такі умовні фарби:

1) для кам'яниць: наявних, що залиша
ються без зміни, — карміпа, для тпх, що 

проектуються — манія;
2) для дерев'яних: наявних, що залиша

ються без зміни, палена сіша, для тих, що 
проектуються,—гуміґута;

3) для залізних і чавунних — берлінський 
блакет;

4) для тих, що їх слід зруйнувати, — ле
гка туш поверх відповідної основної фарби;

5) для споруд або частин з інших, но за
значених тут матеріалів, — інші звичай
ні фарби з зазначенням значення їх на кра
ях рисунків.

55. V всіх проектах слід кожну частину 
проекту зазначити літерою або цифрою, щоб

- через них покликатися у відповідному кош
торисі й пояснювальній записці. Крім нари- 
сування й зазиачешія самих маштабів, тре
ба відзначати на рисунках цифрами так 
розміри головних частин будинку, як і розмі
ри, що служать основою кошторисних вира
хувань в одиницях, по змозі однакових, а ча
стки одиниць—десятковими дробами.

56. Проекти треба складати на цупкому 
папері або полотняній кальці, црн чому вжи
вати світлописних копій можна лише за умо
вою правильного пофарбування.

57. Усі проектні рисунки виконується на 
форматках, тоб-то аркушах розміром 20 см. 
на 33 см., з тим, що більші рисунки, розрі

зані на форматки, по змозі, наліплюються ііа 
перкаль.

У в а г а .  Подавати рисунки, згорнуті у
трубку, не дозволяється. І

І 58. Проекти будинків і споруд подається в 
двох примірниках, якщо видати дозвола на 
провадження робіт залежить від районового 
виконавчого комітету або управління округо- 
кого інженера, і в трьох примірниках, коли

метре, либо 7*оо, т. е. 2 метра в 1 са» 
тиметре;

3) для деталей—произвольный, но крат
ный но отношению к наибольшему нз упо
мянутых выше масштабов, в той степени, 
какая достаточна и необходима для ясного 
и точного изображения деталей.

54. Для отличия сооружений или их ча
стей по роду строительных материалов в 
представляемых проектах применяются 
следующие условные краски:

1) для каменных: существующих, оста
ющихся без изменения—кармин, для про
ектируемых—сурик;

2) для деревянных: существующих, оста
ющихся без изменения,—жженая сиена, 
для проектируемых—гуммигут;

3) для железных и чугунных—берлин
ская лазурь;

4) для подлежащих сломке—слабая тушь 
по соответствующей основной краске;

5) для сооружений или частей из дру
гих, здесь не поименованных материалов,— 
другие обычные краски с обозначением зна
чения их на полях чертежей.

55. Во всех проектах надлежит каждую 
часть проекта обозначить буквою или циф
рою, чтобы , посредством их делать ссылки 
в соответствующей омете и пояснительной 
записке. Кроме начертания и обозначения 
самих масштабов, требуется отмечать на 
чертежах цифрами размеры главных ча
стей здания, равно как и размеры, служа
щие основанием сметных исчислений в 
единицах, по возможности одинаковых, а 
доли единиц — десятичными дробями.

56. Проекты должны быть составляемы 
на плотной бумаге или холщовой кальке, 
при чем применение светописных копий до 
пускается только при условии правильной 
краски.

57. Все проектные чертежи выполняют
ся на форматках, т. е. листах размером 
20 см.ХЗЗ см., при чем большие чертежи, 
разрезанные «а форматки, по возможности, 
наклеиваются на коленкор.

П р и м е ч а й  и е. Представление чер
тежей, свернутых в трубку, не дозво
ляется.
58. Проекты зданий и сооружений пред

ставляются в двух экземплярах, если вы
дача разрешения па производство работ за
висит от районного исполнительного коми
тета или управления окружного инженера.
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ьидати дозвола залежить од Вищого техніч
но-будівельного комітету. Якщо до того, як 
видати дозвола, потрібний висновок еаиітар- 
ію-технічних рад або відділу комунального 
господарства НКВС, то подається грім того 
додаткове число примірників проекту по чи
слу органів, що дають висновок.

59. Усі проекти й додатки до них треба 
складати в метричній системі виміру.

Р о з д і л  III.
Подаваная нетипових проектів.

60. Для подавання чн пересилання про
ектів на одержання дозволу провадити буді
вельні роботи встановлюється такий порядок:

1) нетипові проекти жилих будинків і 
шляхових споруд подається або пересилаєть
ся безпосередньо то того органу, який, за
лежно від вартости будівельних робіт, видає 
дозвіл, тоб-то: проекти жилих будинків—до 
управління округового інженера або районо- 
вого виконавчого комітету, а проекти шля
хових споруд — до Вищого технічно-буді
вельного комітету або управління округового

2) нетипові проекти решти будівель і спо
руд, якщо видати дозвола залежить від уп
равління округового інженера або районово- 
го виконавчого комітету, то безпосередньо до 
того з цих органів, що видає дозвола, а коли 
видати дозвола залежить від Вищого техніч
но-будівельного комітету, то наперед — 
до відповідного управління округового інже
нера.

61. Проекти подасться до органу, зазначе
ного вище, в тому числі примірників, що ви
магається за правилами.

62. Якщо за типовим проектом видати до
звіл залежить від Вищого технічно-будівель
ного комітету, то все потрібне число примір
ників проекту по одержанні за належних ви- 
вннадків висновків від управління округового 
інженера й округової санітарно-технічної ра
ди, надсилається до Вищого технічно-буді
вельного комітету.

63. Коли проекти подасться бевпосередаьо, 
орган, що приймає їх. по змозі, негайно за-

и в трех экземплярах, если выдача разре
шения зависит от Высшего техническо- 
строительного комитета. Если яо выдачм 
разрешения требуется заключение саннтар- 
ио-технических советов или отдела комму
нального хозяйства НКВД, то представляет
ся, кроме того, дополнительное число экзем
пляров проекта по числу органов, дающих 
заключение.

59. Все проекты и приложения к ним 
должны быть составлены в метрической 
системе измерений.

Г л а в а  Ш.
Представление нетипових проектов.

60. Для представления или пересылки 
проектов на предмет получения разрешения 
на производство строительных работ уста
навливается следующий порядок:

1) нетиповые проекты жилых зданий ж 
дорожных сооружений представляются или 
пересылаются непосредственно в тот орган, 
который, в зависимости от стоимости стро
ительной работ, выдает разрешение, т. е. 
проекты жилых зданий в управление ок
ружного инженера или районный исполни
тельный комитет, а проекты дорожных со
оружений — в Высший техническо-строи
тельный комитет или управление окружного 
инженера;

2) летииовые проекты остальных зданий 
и сооружений, если выдача разрешения за
висит от управления окруж-ного инжепера 
или районного исполнительного комитета, 
то — непосредственно в тот из этих орга
нов, который выдает разрешение, а если 
выдача разрешения зависит от Высшего 
техническо-строительного комитета, то 
предварительно — в соответствующее уп
равление окружного инженера.

61. Проекты представляются в орган, 
указанный -выше, в том числе экземпляров, 
которое требуется по правилам.

62. Если по нетиповому проекту выдача 
разрешения зависит/от Высшего техниче
ско-строительного комитета, то все требуе
мое число экземпляров проекта, по даче в 
надлежащих случаях заключений управле
нием окружного инженера и окружным са
нитарно-техническим советом, препровож- 1  
дается в Высший техническо-строительный 
комитет.

63. При лиадом представлении проектов 
орган, принимающий их, по возможности.
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зеачає подавцеві на ті додаткові матеріалі 
іі дані, потребу подати які можна встановити 
иа підставі попереднього перегляду проекта.

64. Колн надійдіть проекти, органи тех- 
иічно-адміпістративиого нагляду (контролі) 
та будівництвом беруть встановлене гер
бове, якщо установу або особу, що подали 
проекти, но звільнено від нього, а’також 
встановлену оплату за чинності органів 
технічно-адміністративного нагляду (конт
ролі) за будівництвом.

Р о з д і л  IV.
Переданим проектів на нменовок.

65. Органи, що одержали будівельний про
ект, для видачі дозволу на провадження ро
біт, паперед надсилають його на висновок- 
іншим заінтересованим органам за всіх ви
падків, передбачених чинним заковом та ви
даними на його розвиток правилами, а також 
і тоді, коли це взагалі буде визнано за ба
жане в інтересах справи.

66. Члени комісії при управлінні округово- 
го інженера, передбаченої увагою до арт. 15 
Статуту цивільного будівництва, а також ок- 
'ремі члени Вищого технічно-будівельного ко
мітету, коли треба, можуть вимагати буді
вельні проекти для попереднього одноособово
го розгляду, але за умовою, що при цьому 
будуть додержапі реченці, встановлені на 
видання дозволу провадити роботи.

67. На типові проекти будників і споруд, 
що їх складають центральні урядництва 
та організації й затверджує ВТБК, висновку 
управлінь округових інженерів і округових 
санітарно-технічних рад не потрібно.

Р о з д і л  V.
Розгляд яроектів.

68. Ротгядаюта бігавша проекти й
іщючи яа них висновки, вдаоиопі оргзпн 
встановлюють ступінь відповідносте про
ектів завданням, призначенню оноруди, чин
им законам та тасіруицаям про. будівни
цтво, вимогам будівельного мистецтва, а 
щодо державного будівництва—і вимогам

немедленно указывает подателю на те до
полнительные материалы и даагпые, необ
ходимость представления которых можно 
установить на основании .предварительного 
просмотра проектов.

64. При поступлении проектов органы 
техническо - административного надзора 
^контроля) за строительством взимают уста
новленный гербовый сбор, если учреждения 
и лица, подавшие проекты, не освобождены 
от такового, а также установленный пра
вилами сбор об оплате действий органов 
техническо-административного надзора (кон
троля) за строительством.

Г л а в а  IV.
Передача яроектов на заключение.

- 65. Органы, принявшие строительный 
проект на предмет выдачи разрешения на 
производство работ, предварительно пре
провождают его для дачи заключений дру
гим заинтересованным органам во всех слу
чаях, предусмотренных действующим зако
ном н изданными в развитие его правилами, 
а также и тогда, когда это вообще будет 
признано желательным в интересах дела.

66. Члены комиссии при управлении 
окружного инженера, предусмотренной при
мечанием к ст. 15 Устава гражданского 
строительства, а также отдельпые члены 
Высшего техническо-строительного комите
та, в случае надобности, могут требовать 
строительные проекты для предваритель
ного единоличного рассмотрения, но при 
условии, что при этом будут соблюдены 
сроки, установленные для выдачи разреше
ния на производство работ.

67. По типовым' проектам зданий и со
оружений, составляемым центральными ве
домствами и организациями и утверждае
мым ВТСК, заключения управлений-окруж
ных инженеров и окружных .санитарно- 
технических советов, яе требуется.

Г л а в а  V.
Рассмотрение проекте*.

68. При рассмотрении строительных про
ектов и при даче по ним заключений со
ответствующие органы устанавливают сте
пень соответствия проектов заданиям, на
значению сооружения, действующим зако- 
ионоположениям и инструкциям по строи
тельству, требованиям строительного искус-
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екапоогачної дацїльїюств, керуючись вста- 
ттпмлиями для цього щшвяви й шротами.

У в а г а .  Відпсгеідшсть проекта при
значенню споруди визначається, між ін- 

■ шил, доцільністю розташування частин 
його, з погляду .робочого процесу, що від
бувається в межах споруди.

69. іРіозшодаючи проекти, управления 
онрушвого інженера, як і яшгі місцем» ор
гани та1 урядоші, особливу увагу повинні 
і-вертати иа погодження зазначених проек
тів із амшмим циясгапо ітшшом міста, 
чя взагалі залюдненого пункта або проек
том часткової його забудови.

70. >На обов'язку продставішка вдалу 
місцевого (шмуташюго) ішгодаретва, що 
входить до складу комісії при управлінні 
овругового інженера, передбаченої увагою 
до арт. 15 Югатуту цишшного буцівниіціта,
ЛеЖН-ГЬ раЗРЛЯааТИ буДІВвЛЬНІ ПрОеКТИ, IX)-
ЛОВИЄ, З 1ЮПЛЯЯУ ТСДП03да«Х.ТИ' їх проектові 
цяігуваягря т* (взагалі тшпюві впорядкував' 
ия відаовщого залюдненого пулпту.

71. Підставою до відмови видати дозвола 
на л|юваджешія робіт повинно служити зли
нання будь-яких вимог Статуту щишшого 
будівництва та інших законів про будівни
цтво, незадовільно ївшшашгя (завдань і игс- 
чодержання правки техніки та встановле
них тєшічіго-єкоїїомічішх норм, але ие тіль
ки зламаиня однієї формальної сторони 
справи.

72. Видаючи; дозами на збутову або пе
ребудову жилій будинків і споруд приват
ного будгаництва, в іншу числі служб при 
:шжх бідаках, за аірг. ЗО Статуту- цивіль
ного будівництва в с&іьшжх тхяшцах а се
лищах міського типу, що не е ірайоповимя 
центрами, та по поселках сільські й селищ- 
иі ради, кому слід, можуть прикладати 
проекти шинувати селищ, да яких за- 

ічепо садибні місця й забудову їх; якщо 
проекти 'Шинування опрацьовано, 

повідні упранпішя окрутших 
складають технічні ансггр\таій про (прикла
дання цих проектів планування, і ці ія-
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ства, а относительно государственного стро
ительства—и требованиям экономической 
целесообразности, руководствуясь установ
ленными на этот предмет правилами и нор
мами.

П р и м е ч а н и е . .  Соответствие проек
та назначению сооружения определяется, 
между прочим, целесообразностью рас
положения частей его с точки зрения 
рабочего процесса, совершающегося в 
пределах сооружения.
69. При рассмотрении проектов управле

нием окружного инженера, равно как и* 
другими местными органами и должностны
ми лицами, особое впимание должно быть 
обращаемо <па согласование означенных 
проектов с общим проектным плаиом горо
да или вообще населенного пункта или про
ектом частичной его застройки.

70. На обязанности представителя отде
ла местного (коммунального) хозяйства, 
входящего в состав комиссии при управле
нии окружного инженера, предусмотренной- 
примечанием к ст. 15 Устава гражд-—ского 
строительства, лежит рассмотрение строи
тельных проектов, главным образом, с точ
ки зрения соответствия их проекту плани
ровки и вообще плану благоустройства со
ответствующего населенного пункта.

71. Основанием к отказу в выдаче раз
решения на производство работ должно 
служить нарушение каких-либо требований 
Устава гражданского -строительства и дру
гих законоположений по строительству, не
удовлетворительное вьшолнение заданий и 
несоблюдение правил техники и установ
ленных техническо-экономических норм, но 
отнюдь не нарушение одной формальной 
стороны дела.

72. При выдаче разрешений на возведе
ние или переустройство жилых зданий и 
сооружений частного строительства, в том- 
числе служб при жилых зданиях, в поряд
ке ст. 30 Устава гражданского строитель
ства в сельских поселениях, поселениях 
городского типа, не являющихся районными 
центрами, и в поселках сельские и посел
ковые советы, по принадлежности, могут 
применять проекты планировки поселений, 
на которых указаны усадебные песта и за
стройка их; если такне проекты планиров
ки выработаны, то соответствующими уп
равлениями окружных инженеров состава*-
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стдаул надеїшють до керівництва сели
щним і сільським радам.

73. Роападдаїен проекти державного чр- 
вільного та спеціяльного будівництва всіх 
видав, оргашь, що видають дозах® на (про
вадження будаввльнкх рсбіт, розглядають 
ці проекти з погляду так технічної, як 
і економічної доцільності!, наглядаючи за 
останнього випадку, за відповідністю про
ектів фіпансовм і матеріальним можливо
стям, встановленому виробничому планові 
та економічній вигоді передбаченого в про
екті виконання завдань та за застосуван
ням потрібних і ні в якому разі не зайвих 
запасів міцпогти.

74. Якщо орган, що видає дозвіл на про
вадження робіт, визнає, що (проектована 
споруда мас складну конструкцію й тому, 
за арт. 39 Статуту цивільного будівництва, 
будувати цю споруду треба під наглядом 
техніка, що має право провадити роботи, 
тцю це роблять вказівки в постанові про 
видачу дозволу яа провадження робіт.

75. Розглядаючи проекти для видачі до
зволу яа провадження рейіт, органи теші- 
чно-адміністративного нагляду (контролі) за 
6\ціаті*гвам, гоїли треба, для огляду ліспи 
будови в натурі або обговорення інших пи
тань організують тимчасові; токаї в окладі 
іфедстаншгкн заиггересовашх органів.

Р о з д і л  VI
Додаткові дамі • вааравіавнм.

76. Якщо аооцевнй орган твхяижкдаі- 
яіпрвгшшого нагляду (контролі) за будівни
цтвом помітять, що, подаючи почтою про
екта, заявах яе дадоржав будь-яких фор- 
мыиюсгей, яафявха правила про число 
примірників проекта, маштабу, форматок то
що, та зааначевяй орган зобов'язаний поні— 
помпи яро те заявника протягом «уми день 
з часу, коли одержано проекта, в противн» 
«У разі вважається, що проект адповцас 
всім формальним вимогам.

ютея технические инструкции, по приме
нению этих проектов планировки, каковые 
инструкции препровождаются для руковод
ства поселковым н сельским советам.

73. При рассмотрении проектов государ
ственного гражданского и специального 
строительства всех видов, органы, выдаю
щие разрешение на производство строи
тельных работ, рассматривают эти проекты 
с точки зрения как технической, так и эко
номической целесообразности, — наблюдая, 
в последнем случае за соответствием про
ектов финансовым и материальным воз
можностям, установленному производствен
ному плану и экономической выгоде пре
дусмотренного в проекте выполнения зада
ний и применением необходимых и !Ш в 
коем случае не излишних запасов проч
ности.

74. Если органом, выдающим разрешение 
на производство работ, будет признано, что 
проектируемое сооружение имеет сложную 
конструкцию и потому, согласно ст. 39- 
Устава гражданского строительства, возве
дение этого сооружения должно произво
диться под наблюдением техника, имеющего 
право производства работ, об этом делается 
указание в постановлении о выдаче разре
шения на производство работ.

75. При рассмотрении проектов на пред
мет выдачи разрешения на производство 
работ органы техническо-административно
го надзора (контроля) за строительством, в. 
случае надобности, для осмотра места по
стройки в натуре или обсуждения других 
вопросов организуют временные комиссии 
в составе представителей заинтересованных 
органов.

Г л а в а  VI.
Дополнительные данные ■ «правления.

76. Если местным органом техническо- 
адмнннстратнвного надзора (контроля) за
строительством будет замочено, что при 
представлении по почте проекта заявителем 
не соблюдены какие-либо формальности, на
пример, правила о числе экземпляров проек
та, масштабе, форматках и т. п„ то ука
занный орган обязан уведомить о том за
явителя в семидневный срок по поступле
нии проекта, в протявиом случае проект 
должеи считаться отвечающим всем фор
мальным требованиям.
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77. Лядо помічені оіаюавия формально
стей, «о (вважаючи на вказівки яро де з бо
ку органу контролі, не будуть усунені й 
ашвгс авдстав до йдахши ввдаггю дозвала не 
буде, то ухвалюється (постанову яро ввдачу 
дозволу, але копію цюскга з дозвіллям на
писом заявникові не видається аж до ивю- 
вашія всіх правил.

78. Рсопгядаючи проекти, орігаш техні
чно-адміністративного нагляду (контролі) 
за будовшптгвсог, що ввдають дсшшя на 
провадження робіт, а так само органи, що 
дають висновки, каш треба, можуть вима
гати подання статистичних і взагалі техніч
них розрахунків та інших додаткових мате
ріалів і рисунків.

79. Якщо дозвіл па провадження рсбіт 
можна видати лише за умовою внесення до 
проекта непосутніх виправлень, то їх можна 
знобіия на самому проекта або застерегти 
в дозвільному папвя.

80. Якщо дозвата па прозодження робіт 
не можна видати через тюоутщ хиби про
екта. то його повертають для виправлення.

Розд іл  VII.

77. Если замеченные нарушения фор
мальностей, несмотря на указания об этой 
со стороны органа контроля, не будут устра
нены и других оснований к отказу в вы
даче разрешения не окажется, то выно
сится постановление о выдаче разрешения, 
по копия проекта с разрешителыюй над
писью заявителю не выдается впредь до 
выполнения всех правил.

78. При рассмотрении проектов органы 
техиическо - административного надзора 
(контроля) за строительством, выдающие 
разрешения на производство работ, а так
же органы, дающие заключения, в случае 
надобности, могут требовать представления 
ттистических н вообще технических рас
четов и других дополнительных материа
лов и чертежей.

79. Если разрешение па производство ра
бот может быть выдано лишь при условии 
впссспня в проект исправлений несуще
ственного характера, то таковые могут 
быть нанесены в самом проекте или огово
рены в разрешительной надписи.

80. Если разрешение яа производство ра
бот пе может быть выдано вследствие су
щественных недостатков проекта, то тако
вой возвращается для исправления.

Г л а в а  У Н
Органі, що видають дазводи на проваджена 

робіт и дають висновки.

81. Органи, одо гадають дозведи на лро- 
шіт за проектами цивільного 
а так само органи, що дають 

и на ці проекти, зазначено в арт. 
арт. 26, 27, 28, 29 та ЗО Статуту цивільно
го будівництва; для наочного керівництва 
додається до цього таблиці 1 і 2.

ІНЛІЛІЬЙ

82. Встановлені Статутом цятіьноїхі бу
дівництва вкрав вартосте будівельних робіт 
(лтте), залежно від яких видача дозволу 
т ъфощущвя робіт залежить ид місце
вого або центрального органу, стосуються 
но тільки окремої самостійної споруди, а й 
всієї сукупносте споруд, якщо вони мають 
органічний зв’язок поміж (собою, тоб-то 
являють за призначенням одне ціле (кор
пуси однієї і тієї самої лікарні, міст та 
гребля—на одному й тому самому переході 
річки тощо).

Органы, выдают** раїреаание на производство 
работ і дакмди* апелюванні.

81. Органы, выдающие разрешения на 
производство работ по проектам граждан
ского строительства, а также органы, даю
щие заключения по этим проектам, указаны 
в ст. ст. 26, 27, 28, 29 и 30 Устава 
гражданского строительства; для паглядпо- 
го руководства прилагаются при этом таб
лицы 1 и 2.

82. Установленные Уставом граждан
ского строительства нормы стоимости строи
тельных работ (лимиты), .в зависимости от 
которых выдача разрешения -на производ
ство работ зависит от местного или цен
трального органа, относятся не только к 
отдельному самостоятельному сооружению, 
но и ко всей совокупности сооружений, если 
последние имеют органическую связь между 
собою, т. е. представляют по назначению 
одно целое (норпусы одной и той же боль
ницы, мост и дамба—на одном и том тле 
переходе реки и т. п.).
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83. Ящо за рссглэду проектна, за яками 
надати дозвіл на провадження робіт зало
жить 'Від модема Сфгат, виникають труд- 
воїщ, зазначені щавля надасться на роз- 
норяджееяя дальшої вищої інстанції, той-то 
управління округового інженера або Вищого 
техшчно-будіввльного комітету, КОГО СЛІД-

&4. 'Втцому ТЄХНІЧИО-б)ШВв.ТШОМі\’ комі
тетові надасться ораво за особливо важли
вих випадав вимагати подання проекта на 
його розгаад, щй> івидати дозвіл, незалежно 
від вартосте будівельних іробіт, з там, що 
обов'язково треба подати висновок округо- 
вого інженера.

Р о з д і л  О Т .
Реченці. і

85. Давати висновки управління опто
вого жжекера па проекта будинків і споруд, 
за яками ©вдача дозволу на провадження 
робіт залежать від Вищого технічно-буді
вельного комітету, а так само видавати до
зволи за належних випадків зазначене ушра- 
влішш повинно в такі реченні:

1) для прожтів будинків а споруд • ліку
вального або санітарного характеру—най
більш 14 днів, включаючи до нього й час, 
потрібний округовій санітарній раді, щоб 
розглянути проекта, який не повинен пере
вищувати 7 день.

2) для решти проект®—найбільш 10 
день.

(Увага Зазначені реченці вдшвэдно
збільшуються, коли треба виїхати на

(ооцо провадження робіт.

86. На видачу висновків на проекти 
будинків і споруд, для Центрально! санітар
но-технічної ради або відділу місцевого 
(комунального) господарства встанавяоегь- 
ся реченець 'найбільш 7 день.

87. Па видачу дозволів, тля Вищою 
технічно-будівельного комітету встано
влюється реченець найбільш 14 днів, вклю
чаючи до нього час, потрібний Центральній 
санітарно-технічній раді або відділові кому
нального господарства НКВС за лалежних 
випадів давати висновки.

83. Вели при расовотрении проектов, по 
коим выдача разрешений па производство 
работ зависит от местных органов, возни
кают затруднения, означенные проекты 
представляются на распоряжение следую
щей высшей инстанции, т. е. управления 
окружного инженера или Высшего техни
ческо-строительного комитета, по принад
лежности.

84. Высшему техническо-строительному 
комитету предоставляется право в особо 
важных случаях требовать представления 
проекта на его рассмотрение на предмет 
выдачи разрешения, независимо от стоимо
сти строительных работ, при чем обязатель
но представление заключения окружного 
инженера. *

Г л а в а  VIII.

Сроки.

85. Дача заключений управлением ок
ружного инженера по проектам зданий и” 
сооружений, по которым выдача разрешения 
па производство работ зависит от Высшего 
техническо-строительного комитета, а так
же выдача разрешений в надлежащих 
случаях указанным управлением должна 
производиться в следующие сроки:

1) для проектов зданий и сооружений
лечебного или саднтарного характера—не 
более 14 дней, включая в таковой и вре
мя, необходимое для рассмотрения проектов 
окружным санитарно-техническим советом, 
каковое не должно превышать 7 дней;

2) для остальных проектов де более 10 
дней.

П р и м е ч а н и е .  Указанные сроки 
соответственно увеличиваются в случае 
необходимости выезда на место производ
ства работ.
86. Для дачи заключений по проектам 

зданий и сооружений, центральным сани
тарно-техническим советом или отделом 
местного (коммупальиого) хозяйства уста
навливается срок не более, чем в 7 дней.

87. Для выдачи разрешений Высшим гзх- 
ническо-строительпым -комитетом устанав
ливается срок не более, чем в 14 дней, 
включая в таковой время, необходимое для 
дачи заключений, в подлежащих случаях, 
Центральным санитарно-техническим сове
том или отделом коммунального хозяйства 
НКВД.

Ст. 55
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88. (Встановлені для проходження про
ектів ретеїщі нараховується від дая першого 
вступу проекта для видачі дознану або па 
висновок до того органа, для якого встано
влюється реченець, або в да шгупу до того 
таки органу зажаданих даних або випра
влень.

Р о з д і л  Й .

88. Установленные для прохождения 
проектов сроке считаются со дня первона
чального поступления проекта па предмет 
выдачи разрешения пли да заключение в 
тот орган, для которого устанавливается 
срок, или со дня поступления в тот же ор
ган затребованных данных или исправле
ний.

Г л а в а  I X .
Дозвіл робіт за типовими проектам!. Разрешение работ по таловым проектам.

89. Тиной' рисунки, що їх має затверди
ти Вищий техигчао-будавельппй комітет, 
для затвердження гадається безпосередньо 
до зазначеного комітету або через управлін
ня екругошк інженерів.

90. Коли провадиться роботи за типовим 
проектах, крім належного затвердження ти
пового проекта, иютргбно одержати дозвіл 
Провадити роботи у конкретних умовах бу
дови, тоб-то в певному вдіслі, зокрема— 
в певному залюдненому пункті, по певній 
Його вулиці, з 'певним розтаїїгувашіях спо
руди до інших споруд, країв світу тощо, для 
чого, 'Крім коїш затвердженого типового 
проекта, треба подати генерального шява 
будови, а якщо будинок чи споруду будуєть
ся в межах залюдненого лунигу, то й вшео- 
піюваяи з його плішу.

91. Дозволи провадити роботи за типо
выми проектамн в коїькретанх умовах ви
дають такі органи:

1) па будову жилих будинків & служб 
приватного користування звичайного тип}*, 
в селах і селищах—сільські та селищні 
рада, «ему сшді

2) па бідову всякого роду 6)\ 
руд па території 
виконавчі комітети, одержавши 
ра Конових техявків і ірайонових 
технічних рад, де їх зорганізовано;

тепо-

3) за всіх ішта випадків—управління 
округових інженерів.

92. Заяви про дозвіл будуватися за твяго- 
инзш проектами* в конкретних умовах над
силається до того органа, від якого зале
жить 'видата дозвіл.

89. Тшювые чертежи, подлежащие ут
верждению Высшего техническо-строитель
ного комитета, на предмет утверждения уо- 
даются непосредственно в указанный коми
тет или через управления окружных инже
неров.

90. При производстве работ по типовому 
проекту, кроме утверждения в надлежащем 
порядке типового проекта, требуется полу
чить разрешение на производство работ в 
конкретных условиях постройки, т. е. в 
определенном месте, в частности — в оп
ределенном населенном пункте, по опреде
ленной его улігце, с определенным располо
жением сооружения относительно других 
сооружений, стран света и т. д., для чего, 
кроме копии утвержденного типового про
екта, требуется представление генерально
го плана постройки, а, если здание пли 
сооружение возводится в пределах населен
ного пункта, то и выкопировки из плана 
такового.

91. Разрешения иа производство работ 
по типовым проектам в конкретиых усло
виях выдаются следующими органами:

1) на возведепне жилых зданий и служб 
частного пользования обычного типа, в'се
лах и поселках — сельскими и поселковы
ми советами по принадлежности;

2) па возведение всякого рода зданий и 
сооружений на территории районного горо
да—районными исполнительными комите
тами по получении заключений районных 
техников и районных сапнтарпо-техяпче- 
окпх советов, где таковые органнзовапы;

3) во всех остальных случаях — управ
лениями окружных инженеров.

92. Заявлепия о разрешении построек 
по типовым проектам в конкретных условиях 
направляются в тот орган, от которого 
зависит выдача разрешения.
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Р о з д і л  X . Глава X.
Іесстрація та вереховуаамни проектів, аа акввж 

видаяо дозвіл на проввджвння робіт
Регистра дня я хранение проектов. которым 
выдано разрешение на производство работ.

93. Каш видано дозвіл цроваднтн робо
ти, на одному іфщіркжов? (проекта, ян на 
-оригіналі, робиться дозвільний напис із за
значенням часу видачі дозволу, а на решті 
примірвнків, як копіях,—копію зазначено
го иапису.

94. Якщо дозваїа на провадження робіт 
видано умовно, тоб-то за умови додержати 
вимог, що ірафічно но зазначені па рисун
ках, то ц| вимоги перелічується 8 дозвіль
ному написі, або ж да проекту’ додається ко- 
©ю'едвовадиоро протокам у чи висновку. >

95. Оригінал проекта, за яким видано 
.дозвіл на провадження робіт, із відповідним 
написом залишається в архіві органа, що 
видав доввола, а копії передається іншим 
органам, що брали участь у розгляді проек
ти, а так само установі або особі, що прова
дить будівельїш робота.

96. Будівелі-пі проекти, за якими видано 
дозвіл від Вищого техпічио-будввельпого ко
мітету, управління округового інженера чн 
районового виконавчого комітету, заносять 
до спеціяльного реєстрі' з заповненням кар
ток й мадіслаявяім їх до ошщешгх оі^стаг- 
бюр, за спеціяльною інструкцією, пго її 
спрацьовано іЦОУ їв нерозумінні з ВТБК. ‘

97. Коли дозваїа на провадження робіт 
•видає Вищий тетшчіго-будшел ьпнй комітет, 
але, за чшигали правилами, висновку упра
вління округового інженера не потрібно. 
Вищий технічно -будівельний комітет про 
.кожну іввдачу дозволу локдсогляє (відповідне 
управління округового інженера, надсилаю
чи, за належних випадків, управлінню окру- 
гового інженера копію проекта з дозвільним 
написом.

98. Правила про дозвільні написи на про
ектах, за якими видано дозвола на прова
дження робл*, поширюється також і на 
проекти всіх шдів аюфвімюго буцаїицтва, 
що здойсшоєгьея но лінії ВРЙГ, які проекті» 
подають для дальшої ширші до управлінь 
царутоап інженерів та до райопозих тех-

93. По выдаче разрешения на производ
ство работ «на одном экземпляре проекта, 
как аа подлинном, делается разрешительная 
надпись с указанием времени выдачи раз
решения, а на остальных экземплярах, яак 
копиях,—копия указанной надписи.

94. Если разрешение па производство 
работ выдано условно, т. е. при условии 
соблюдения требований, графически не вы
раженных на чертежах, то эти требования 
іі:ісчисляются в разрешительной надписи, 
или же к нроекту прилагается копня соот
ветствующего протокола или заключения.

95. Подлинный экземпляр проекта, но 
которому выдало разрешение «а производ
ство работ, с соответствующей надписью 
остается в архиве органа, выдавшего раз
решение, а копни передаются прочим .орга
нам,. участвовавшим в рассмотрении про
екта, а также учреждению или лицу, про
изводящему строительные работы.

9(>. Строительные проекты, но которым 
выдано разрешение Высалим техническо- 
строительным комитетом, управлением ок 
ружного инженера или районным исполни
тельным комитетом, заносятся в особый
реестр з заполнением карточек и отправкой 
их в местные окрстатбюро, согласно особой 
инструкции, выработанной ЦСУ но согла
сованию с ВТСК.

97. В том случае, когда разрешение на 
производство работ выдается Высшим тех
ническо-строительным комитетом, но, по 
действующим правилам, заключения управ
лення окружного инженера не требуется. 
Высший техническо-строительный комитет 
о каждой выдаче разрешения уведомляет 
соответствующее управление окружного 
инженера с препровождением, в надлежа
щих случаях, управлению окружного иижо- 
нера копии проекта с разрешительной над
писью.

98. Правила о разрешительных надписях 
на проектах, по которым выдано разреше
ние на 'производство работ, распространяют
ся также и на проекты всех видов специ
ального строительства, осуществляемого по 
линии ВСНХ, пред являемые для последую
щего контроля в управлениях окружных 
инженеров и районным техникам .
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Розділ XI.
Поданим проекту парод початком робіт 

органам контролі.

99. Кож виконується [роботи за затвер
дженим проектом, за яким видано доовкс па 
провадження робіт, жодних посутніх відсту
плять вад іфоекту не припускається бос 
дозволу тих органів, яві затвердили проекта 
та внда.га дозвіл. Розгляд і затвердження 
змін у проекті та видача т них дозволів 
повито проходити там самим порядком, 

(встановлено для атертхного проекта.-

100. Колн особи та установи, що прова
дять «будову, подають органам контролі про
екта иеред початої робіт, треба відібрати 
підписку про відповідальність за правиль
ність провадження робіт від техніка, якщо 
його нагляду вимагає закон, або вад особи 
чи установи, що провадить «будову (див. до- 

3 ) .

101. «Ягацо будується будитси або спо
руду, що виходить на вулицю ті інше 
ассцо загального користування в залюдне
ному яуявгі, то перед (початком робіт про
екта треба подати до відповідного органу 
місцевого (комунального) (господарства для 
відводу лівії по (вулиці.

102. Засвідчена в належний спосіб копія 
з проекту, за яким видано дозвола на прова
дження будівельних робіт, повинна завжди 
бути на місці робіт.

Р о з д і л  Ж

Г л а в а  XI.
Пред'яаяенв проекта перед началом работ 

органам контроля.

99. При выполнении работ по утверж
денному проекту, по которому выдано раз
решение на производство работ, никаких 
существенных отступлений от проекта не 
допускается без разрешения органов, ут
вердивших проект и выдавших разрешение. 
Рассмотрение и утверждение изменений в 
проекте и выдача по -ним разрешений дол
жны проходить в том же порядке, какой 
установлен и для первоначального проекта.

100. При пред'явлений лицами и учреж
дениями, производящими постройку, орга
нам контроля проекта перед «началом работ, 
должна быть отобрала подписка об ответ
ственности за правильность производства 
работ от техника, если наблюдение таково
го требуется по закону, или от лица или 
учреждения, производящего постройку (см. 
приложение 3).

101. Если возводится здание или соору
жение, выходящее па улицу или другое ме
сто общего пользования в населенном 
пункте, то перед приступом к работам про
ект должен быть пред’явлеп соответствую
щему органу местного (коммунального) хо
зяйства для отвода линии по улице.

102. Засвидетельствованная надлежащи* 
образом копия проекта, по которому выда
но разрешение на производство строитель
ных работ, должна всегда находиться па 
месте производства таковых.

Г л а в а  XII.
Правняа погодження проектів, а також фактач- 

яоТ Інспекції та дальшої контролі промислового 
будівництва, що його адійснюеться по лінії 

ВРНГ.

103. Технічці проекти промислового бу
дівництва затверджує ВРНГ СРСР, ВРНГ 
У€РР або їхіиі місцеві органи, кому слід, 
лордам, устаїтшешяі (постановою ЦВК 
і РНК СРСР з 23 листопада 1С27 р. «Уста
ва про порядок затвердження проекте (про
мислового будівтгптва, що його переводять. 
На&вчяца Рада Народнього Господарства 
Союзу РСР, Найвища Рада Народнього Го
сподарства Союзних Республік, їх місцеві 
органи та підураді їм підприємства й уста
нови» (36. Зак. СРСР 1927 р. Ліг 66, арт. 
672), відповідними інструкціями зазначених

Правила соглаеевания проектов, а также фак
тической инспекции и последующего контроля 

по промышленному строительству, осуществля
емому по линии ВСНХ.

103. Технические проекты по дромиш- 
дотисну строительству утверждаются ВСНХ 
СССР, ВСНХ УССР или их местными орга
нами, по принадлежности, в порядке, уста
новленном постановлением ЦИК п СНК 
СССР от 23 ноября 1927 г. «Положение о 
порядке утверждения проектов по промыш
ленному строительству, производимому Выс
шим Советом Народного Хозяйства "Союза 
ССР, Высшим Советом Народного Хозяй-. 
ства Союзных Республик, их местными ор
ганами и подведомственными им предприя
тиями и учреждениями» (С. 3. СССР 1927 г..
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уірадгощтв та постановою УШ з 16 сорти 
1928 р. <Яв затверджувати щххяггн шроин- 
олового будівництва, що провадить Вища 
Рада Народнього Господарства УЮРР, йї міс
цеві органи та підурядні їй підприємства й 
установи» (36. Уз. УСРР 1928 р., вщ. П, 
% 17, арг. 99).

104. Усі телвчш проекті праинаішого 
будевницгва в будівельній частиш треба 
погоджувати з органами технічно-адміні
стративного 'нагляду (контролі) даше щодо 
шанування залюднених оуентга та пожеж
ної небезпеки, відповідно до місцевих умов
та обов’язкових постанов про будівництво. 
Коногрукгавна частина іпроєктге, а також 
доцільність їх з погляду міцности, трнва-. 
іости та економічної вигоди, органів техні- 
тао-аамешетратнвпого наглоду (юовцюл) 
не обходять.

105. Кожний відповідно 
проект промислового будівництва перед по
чата робіт треба подати до органу теші- 
чво-адміиістративвого иагледу (вонггролг) 
на реєстрацію для дальшої контролі за ш- 
ковашмм цього

106. Дозвіл на провадження робіт проми
слового будівництва видає ВРНГ або її «шс- 
цаеі органи, колу слід.

107. Фактичну шг.пеицік) та дальшу (Кон
тролю за врошолоїшм буцівнвцг&ом органи 
технічно-адміністративною нагляду (кон
трил) провадягть за арт. арг. ЗО, 31, 36, 36, 
37 та 38 цієї шетрукіш в тій мер», що іцон- 
нуслсав встановлений порядок розгляду вія 
зазначених органів проектів 'Промислового 
будівництва.

108. Органи тешчэо • адюпгслраггяївноїх) 
нагляду (контролі), здійсятоючя фактичну 
інспекцію та дальшу контролю промислово
го будівництва, мають право зупиняти бу
дівлі ь« роботи за всіх ви пажів, передба
чених арт. 41 Статуту цивільного будівни
цтва, обов'язково негайно повідомивши про 
це інстанцію, що затвердила проект цього 
будівництва. ЩОДО готових будедак® і спо
руд промислових підприємств, органи техні-

66, ст. 672), соответствующими ин
струкциями указанных ведомств и .поста
новлением УЭС от 16 августа 1928 г. «О 
порядке утверждения проектов по промыш
ленному строительству', производимому Выс
шим Советом Народного Хозяйства УССР, 
его местными органами и подведомственны
ми ему предприятиями и учреждениями* 
(С. У. УССР 1928 г., отд. И, № 17, ст. 99).

104. Все технические проекты ПО про' 
мышлепному строительству в строительной 
части подлежат согласованию с органами 
техническо-административного надзора (кон
троля) лишь с точки зрения планировки па- 
теленных пунктов и пожарной безопасности 
в соответствии с местными условиями п 
обязательными постановлениями по строи
тельству. Конструктивная часть проектов, 
а также целесообразность их с точки зро- 
пня прочности, устойчивости и экономиче
ской выгодности, органов техническо-адми
нистративного надзора (контроля) не ка
саются.

105. Каждый надлежаще утвержден и ый 
проект по промышленному строительству 
перед приступом к работам должен быть 
пред’явлен органу техническо-администра
тивного надзора (контроля) для регистрации 
на предмет последующего контроля за вы
полнением этого строительства.

106. Разрешение на производство работ 
по промышленному строительству выдает
ся ВСНХ или его местными органами . по 
принадлежности.

107. Фактическую инспекцию и после
дующий контроль за промышленным строи
тельством органы техничеоко-адмшшетра- 
тивного надзора (контроля) производят в 
Порядке ст.ст. 30, 31, 35, 36, 37 и 38 
настоящей инструкции в той мере, в какой 
это допускает установленный порядок рас
смотрения указанными органами проектов 
промышленного строительства.

108. Оргаиы техническо-административ
ного цадзора (контроля), осуществляя фак
тическую инспекцию н последующий кон
троль по промышленному строительству, 
имеют право приостанавливать строитель
ные работы во всех случаях, предусмотрен
ных ст. 41 Устава гражданского строитель
ства, с обязательным немедленным извеще
нием об этом инстанции, утвердившей 
проект этого строительства. В отношении

1ПГ
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Органи, що видають до’волі на провадженні
Округи з населенням в округово

Місце здійснення проекту
Район, центри, 
кур фТИ, тери
торія поза за- 
люднен. пункту

Округові
міста

Рід проекту

Жилі будинки та будинки громадського кори 
стування ..........................................................Типові ВТБК ЦСТР ВТБК

ВТБК ВТБК

Жил»
будинки Вартість робіт понад 5000 карб

РТ
РСТРДержавне будівництво

РТ
РСТРПриватне

Вартість робіт понад 100.000 карб. ВТБК ВТБКШляхові

споруди Вартість робіт не більш 100.000 карб.

ЦСТР
ОСТР

ЦСТР
ОСТР

УОІ
Вартість робіт понад 500.000 крб ВТБК ВТБК

Варт. роб. від 500.000 до 250.000 крб ОСТР ОСТР

Варт. роб. від 250.000 до 5.000 крб ОСТР ОСТР

РТ
РСТРВарт. роб. не більш 5.000 крб. ОСТР

Варт. роб. понад 500.000 крб. ВТБК ВТБК

Варт. роб. від 500.000 до 250.000 крб

Варт. роб. від 250.000 до 5.000 крб

РТ
РСТР

Варт. роб. не більш 5.000 крб.

Додаток 1 до арт. 55 36. Зак. 
(до арт. 81 інструкціГ).

УОІ

У в а г а  1. У перетинанні горизонтальної та вертикальної ліній зазначено орган, 
У в а г а  2. Скорочені назви органів визначають таке:

РВК—Районний виконавчий комітет •
СЕЛ. Р.—Селищна рада

С. Р—Сільська рада
ВКГ—Відділ комунального господарства НКВС УСРР 

ВТБК—Вищий технічно-будівельний комітет 
ГТБК—Головний технічно-будівельний комітет . .
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И Ц Я 1.
*обІт І дають висновки по округах »СРР.
ту иеитсі понад 100.000 житців і Р е ш т а - о к р у г

- —:— %—і .

Селища міськ. 
типу, що не є 
район, центр., 

та поселки

^ І

С е л а
' Округові 

міста

Район, центри, 
курорти,тери 
торій поза за- 
люднен. пункту

Селища міськ. 
типу, що не в 
район, центр., 

та поселки
С е л а

д в д В Д В Д В Д 1 В д В

ВТБК ЦСТР ВТБК ЦСТР ВТБК ЦСТР ВТБК ЦСТР ВТБК ЦСТР ВТБК ЦСТР

ВТБК — ВТБК — ВТБК — ВТБК — ВТБК — ВТБК —

УОІ — УОІ — УОІ — УОІ — УОІ — УОІ —

1--------
і Р8К РТ

РСТР РВК РТ
РСТР УОІ — • РВК РТ

РСТР РВК РТ
РСТР РВК РТ

РСТР

СЕЛ. Р
і

— СР — УОІ — РВК РТ
РСТР СЕЛ. Р — СР —

і
• ВТБК ВКГ ВТБК ВКГ ВТБК ВКГ ВТБК ВКГ ВТБК ВКГ ВТБК ВКГ

УОІ — УОІ — УОІ — УОІ УОІ УОІ

ВТБК
ЦСТР
ОСТР

УОІ
ВТБК

ЦСТР
ОСТР

УОІ
ВТБК

ЦСТР
ОСТР

УОІ
ВТБК

ЦСТР
ОСТР

УОІ
ВТБК

ЦСГР
ОСТР

УОІ
ВТБК

ЦСТР
ОСТР

УОІ

УОІ ОСТР УОІ ОСТР ВТБК
ЦС ГР 
ОСТР 

УОІ
ВТБК

цар
ОСТР
УОІ

ВТБК
ЦСТР
ОСТР

УОІ
ВТБК

ЦСТР
ОСТР
УОІ

і
УОІ ОСТР УОІ ОСТР УОІ ОСТР УОІ ОСТР УОІ ОСТР УОІ ОСТР

РВК РТ
РСТР РВК РТ

РСТР УОІ ОСТР РВК РТ
РССР РВК РТ

РСТР РВК РТ
РСТР

І ВТБК УОІ ВТБК УОІ ВТБК УОІ ВТБК УОІ ВТБК УОІ ВТБК УОІ

УОІ УОІ — ВТБК УОІ ВТБК УОІ ВТБК УОІ ВТБК УОІ
і — "

УОІ — УОІ — УОІ — УОІ — УОІ — УОІ —

РВК РТ
РСТР РВК

1
РТ

РСТР
УОІ — РВК РТ

РСТР
РВК РТ

РСТР
РВК РТ

РСТР
що видав дозвія (Д) або дав ва. проектом висновок (В).

У01—Управління округового Інженера 
РТ—Районовий технік 

ЦСТР—Центральна санітарно-технічна рада 
ГСТР—Головна 
ОСТР-Округов»
РСТР—Равоновк. ,
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Приложение 1 к ст. 55 36. За к. 
(к ст. 81 инструкции).

Органі, видів«кі
Т А Б Л

т іа аршаїдетм
>. Округа с насел. • окр.
*
г
§•

§

Место осуществления проекта 

Род проекта

Окружные

города

Район, цент
ры. курорты, 

территор. вне 
населенных 

пунктов
£ Р 3 Р 3

1 4»2 Жилые здания и здания обществ, пользован. . ВТСК цстс ВТСК цстс

2
ос
н Прочие........................................................................... ВТСК

1
— ВТСК —

3 кXX
Стоимость работ свыше 5.000 руб.. . У0И | — УОИ —

4
ячсо
•>2 ! ■ !

щ

Государствен, строительство УОИ і — РИК РГ
РСТС

5
*» чX

* Частное строительство УОИ - РИК РТ
РСТС

6 2 X
3 ж X * 
И і'

Стоимость работ свыше 100.000 руб. . ВТСК ОКХ ВТСК ОКХ

і 11о г\ Стоимость работ не свыше 100.000 р. УОИ — УОИ —

8 о
11

Стоимость работ свыше 500.000 руб. ВТСК
цстС
осте
УОИ

ВТСК
цстс
осте
УОИ

9 с У-
и г їй

Стоим, работ от 500.000 до 250.000 р. УОИ осте УОИ осте

10 X
вX о о.Г)

ІГ
ягт ч

Стоим. работ от 250.000 до 5.000 р. . УОИ осте УОИ осте

11 н Стоим. работ не свыше 5.000 р. . . . УОИ осте РИК РТ
РСТС

12
V

с»

X
Стоим, работ свыше 500.000 руб.. . . ВТСК УОИ ВТСК УОИ

13
Ж

. г Стоим. работ от 500.000 до 250.000 р. УОИ — УОИ —

Ч-
о

О.
Стоим, работ от 250.000 до 5.000 р. . УОИ — УОИ —

15 С Стоимость работ не свыше 5.000 р. . УОИ — РИК РТ
РСТС

П р и м е ч а н и е  1. В пересечении горизонтальной и вертикальной линий показан 
П р и м е ч а н и е  2. Сокращенные названия органов означают следующее:

РИК — Районный исполнительный комитет 
ПС — Поселковый совет 
СС — Сельский совет

ОКХ — Отдел коммунального хозяйства НКВД УССР 
ВТСК — Высший техническо-строительный комитет 
ГТСК — Главный техническо-строительный комитет
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И Ц А І.
рабвт и дівшая шлвчвиїя в округа* УССР

центре более 100.000 жит. О с т а л ь н ы е
Поселен, гор. 
типа,не явл. 
районными 
центрами, и 

поселки

С е л а

/

Окружные

города

Район, цент
ры, курорты, 
територ. вне 
населенных 

пунктов

Поселен, гор.
типа, неявл. 
районными 
центрами, и 

поселки

С е л а

Р 3 Р  I  3 Р 3 Р  3 Р-Х-.З Р 3

ВТСК ЦСТС ВТСК ЦСТС ВТСК ЦСТС ВТСК ЦСТС ВТСК ЦСТС ВТСК ЦСТС

ВТСК — ВТСК — ВТСК — ВТСК — ВТСК — ВТСК —
*

УОИ — УОИ — УОИ — УОИ — УОИ / УОИ —

РИК РТ
РСТС РИК РТ

РСТС УОИ — РИК РТ
РСТС РИК РТ

РСТС РИК РТ
РСТС

ПС — СС — УОИ — РИК РС
РСТС ПС — СС —

ВТСК оюс ВТСК окх ВТСК окх ВТСК окх ВТСК ОКХ ВТСК ОКХ

УОИ — УОИ — УОИ — УОИ — УОИ — УОИ —

ВТСК
ЦСІС
ОСТС
УОИ

ВТСК
ЦСТС
ОСТС
УОИ

ВТСК
ЦСТС
ОСТС
УОИ

ВТСК
ЦСТС
ОСТС
УОИ

ВТСК
ЦСТС
ОСТС
УОИ

ВТСК
"ЦСТС
ОСТС
УОИ

УОИ ОСТС УОИ ОСТС ВТСК
ЦСТС
ОСТС
УОИ

ВТСК
ЦСТС
ОСТС
УОИ

ВТСК
ЦСТС
ОСТС
УОИ

ВТСК
Ц С І С
ОСТС
УОИ

УОИ осте УОИ ОСТС УОИ ОСТС УОИ ОСТС УОИ ОСТС УОИ ОСТС

РИК
*

РТ
РСТС РИК РТ

РСТС УОИ ОСТС РИК РТ
РСТС РИК РТ

РСТС РИК РТ
РСТС

ВТСК УОИ ВТСК УОИ ВТСК
. /
УОИ ВТСК 'УОИ ВТСК УОИ ВТСК УОИ

УОИ — УОИ — ВТСК УОИ ВТСК УОИ ВТСК УОИ ВТСК УОИ

УОИ — УОИ — УОИ — УОИ — * УОИ — УОИ —

РИК РТ
! РСТС РИК РТ

РСТс УОИ
1 — РИК РТ

РСТс РИК РТ ' 
РСТс РИК рстс

орган, выдающий разрешение (Р) или дающий по проекту заключение (3).

УОИ — Управление окружного инженера 
РТ — Районный техник

ЦСТС — Центральні санитарно-технический совет 
ГСТС — Главный
ОСТС — Окружной . . . .
РСТС -Районный .
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Додаток 3 до арт. 53 36. Зак. 
(до арт. 100 інструкції) /

ФОРМА ПІДПИСКИ

До..........................

Такого-то ..............

(назва органу технічно-адніиістративмого намну)

(ім'я, по-батькоіі та арізанще)

ПІДПИСКА

Я, що нижче підпигався............... -.....................  ...................... беру на себе нагляд за проваджен-
(прізвншс ім'я та по-батькові)

Н Я М  робіт щодо збудови, добудови, перебудови, відновлення.................................................. V..................
(підкреслити)

(назвати об'єкт будівництва та місце, де воно розташоване) (

за проектом, за яким видано дозвіл на провадження робіт.......................................................—— -----------
(такиб'ТО орган,

......................................................... -........ ......... з тим, що беру на себе цілковиту відповідальність
тоді-то. під таяим-то

за правильне провадження робіт, за арт. 100 інструкції про застосування Статуту цивільного 
будівництва, затвердженої від ККВС УСРР 1 квітня 1929 року. Про закінчення зазначених 
робіт або зупинення нагляду за ними зобов'язуюсь негайно повідомити ................................. ....- —

(назва органу, якому дано підписку)

Підпис. Дата. Адреса.

На звороті.

A. ВИТЯГ

із С т а т у т у  ц и в і л ь н о г о  б у д і в н и ц т в а .
ч *

Арт. 39. Зведення й знесення будинків вищих як /і в а поверхи і споруд складної конструк
ції, а так само зведення будинків громадського користування належить провадити під наглядом 
юсоби. що має прано провадити роботи.

Б. ВИТЯГ

з і н с т р у к ц і ї  щ о д о  з а с т о с у в а н н я  С т а т у т у  ц и в і л ь н о г о  б у д і в н и ц т в а .

Арт. 74. Якщо орган, що видає дозвіл на провадження робіт, визнає, що проектована спо
руда має складну конструкцію й тому за арт. 39 Статуту цивільного будівництва будувати 
цю споруду треба під наглядом техніка, що має право провадити роботи, про це роблять вка
зівки в постанові про видачу дозволу на провадження робіт.

Арт. 100. Коли особи та установи, що провадить будову, подають органам контролі про
екта перед початком робіт, треба відібрати підписку про відповідальність за правильність про
вадження робіт від техніка, якщо його нагляду вимагає закон, або від особи чи установи, що 
провадить будову (див. додаток 3).

B. ВИТЯГ

з обов'язкових постанов по будівельній частині для житців такого-то міста Яи округи, що їх
затвердили такі-то виконавчі комітети тоді-то.

Арт.................. .
Арт..................

' ✓
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Приложение 3 к ст. 55 36. Зак.
(к ст. 100 инструкции).

ФОРМА ПОДПИСКИ

(тимсновійне органа техническо-административного надзора)

Такого-то ..................................... .............. ....................... ............ ..........................................................
(яма. отчество и фамилии) д

ПОДПИСКА

Я, нижеподписавшийся-------------  ---------------  -беру на себя наблюдение за производ-
' (фамилия, имя н отчество)

ствои работ по постройке, достройке, перестройке, возобновлению ........................................ ............ —
(подчеркнуть)

(наименование об'єкта строительства н местонахождение его)

согласно проекта, по которому выдано разрешение на производство работ-----------------------------------
(таквм-то органом,

........................................... ...................... причем беру на себя полную Ьтветсувенмость за пра-
тогдл-то, ва таким-то >4)

внльность производства работ, согласно ст. 100 инструкции по применению Устава граждан
ского строительства, утвержденной НКВД УССР 1 апреля 1929 года. Об окончании означенных 
работ или приостановке наблюдения за ними обязуюсь немедленно уведомить............................ .........

(название органа, которому представляется подписке)

Подпись. Дата. Адрес. На звороті.

А. ИЗВЛЕЧЕНИЕ

из у с т а в а  г р а ж д а н с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а .

Ст. 39. Возведение и снос зданий свыше двух этажей и сооружений сложной конструкции, 
а также возведение зданий общественного пользования должны производится под наблюдением 
лица, имеющего право производства работ.

Б. ИЗВЛЕЧЕНИЕ

из и н с т р у к ц и и  п о  п р и м е н е н и ю  У с т а в а  г р а ж д а н с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а .

Ст. 74. Если органом, выдающим разрешение на производство работ, будет признано, что прои 
ектируемое сооружение имеет сложную инструкцию и потому, согласно ст. 39 Устава граж
данского строительства, возведение этого сооружения должцо производиться под наблюдением 
техника, имеющего право производства работ, — об этом делается указание в постановлении 
о выдаче разрешения на производство работ.

■і***»
Ст. 100. При пред'явлений лицами и учреждениями, производящими постройку, оргама- 

контроля пріекта перед началом работ,—должна быть отобрана подписка об ответственност- 
за правильность производства работ от техника, если наблюдение такового требуется по закону 
млм от Лица ИЛи учреждения, производящего постройку (см. приложение 3).

В. ИЗВЛЕЧЕНИЕ

из обязательных постановлений по строительной части для жителей такого-то города или 
округа, утвержденных такими-то исполнительными комитетами тогда-то.

Ст...... ................
Ст................ ......

Видання Народнього Комісаріяту Юстиції Издание Народного Комиссариата Юстиции

Угрго-.овліт М 243. Дегжтрест .Хаополігряф*. Друга друк. ім. В. В «а кити ого. № 5558—9000
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Ю Р И Д И Ч Н Е  В И Д А В Н И Ц Т В О  Н К Ю  У С Р Р
===== ХАРКІВ, вул. АРТЕМА, 31. =

КРАМНИЦІ: ХАРКІВ, вул. 1-го Травня, 8, КИЇВ, вул. Воровського, 17. ДНІ
ПРОПЕТРОВСЬКЕ. Проспект Карл. Маркса, ріг Лен.,18. ОДЕСА, 
вул. Ласаля, 12. ПОЛТАВА, вул. Котляревського, 11. 

ПРЕДСТАВНИЦТВА: в усіх окружних містах УкраТни (при окрсудах);
у РСФРР-Юридичне видавництво НКЮ РСФРР 
Москва, Куаиецкий Мост, 13.

Л. ГРОСЬНЙ

Порядок організації, текст закону та популярне поар- 
' тикульне пояснення
з передмовою Заст. Наркомвнусправ УСРР І. Слинька

Ціиа 35 коп

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВЛАДИ

ОКРЗ’ЇЗДИ РАД. ОКРВИКОНКОМИ. 
РАЙЗ’ЇЗДИ РАД, РАЙВИКОНКОМИ. 
СІЛЬРАДИ, С Е Л И Щ Н І  Р А Д И ,  

МІСЬКРАДИ
Ціна в/п. 95 коп.

Ів. СУХОПЛЮЄВ

Збірник законоположень СРСР і УСРР, інструк
цій, обіжників і пояснень Наркомвнусправ УСРР 
з передмовою Народнього Комісара Внутрішніх 

Справ В. А. Балицького
Ціна 1 крб. 35 коп.

Н О Т А Р І Я Л Ь Н А
І Н С Т Р У К Ц І Я

ДЛЯ с і л ь с ь к и х  
і селищних рад

Ціна в/п. 20 коп.

ВЕТЕРИНАРНИЙ 
ееееее КОДЕКС

• Ціна ЗО коп.



Пролетарі Мі країт, е***В ГвСЯІЧ

ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНВ

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ
О Ф І Ц І Й Н Е  В И Д А Н Н Я

НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ
ВІДДІЛ ДРУГИЙ І 28 СЕРПНЯ 1929 р .

ЗМІСТ СОДЕРЖАНИЕ
Постанова УЕН _ Постановление УЭС

(8 липня 1929 р.). (8 июля 1929 г.).
56. Про розподіл міських селищ та робітничих 

і дачних селиш УСРР на кляси для бран- 
ня ренти з земель у 1928-29 р.

Постанови та інструкції Наркомсоц-
забезу, Наркомторгу, Наркомюсту

Наркомздоров'я і Наркомпраці УСРР 
(1-9 липня 1929 р.)

87. Про облік заробітків і прибутків пенсіо
нерів органів соціяльного забезпечення та 
умови припинення виплати пенсії у зв’язку 
я майновим станом їх.

>8. Інструкція про те, як забезпечувати ро
дини військовослужбовців.

69. Про обов'язковий медичний огляд робітни
ків харчових підприємств 1 про порядок 
забезпечення Гх в разі тимчасвоого від- 
ставлення від роботи у зв’язку з виявле
ними в них заразливими хворобами.

60. Про встановлення^плати за перемелюван
ня селянського зерна на млинах, шере- 
товках. круподернях та олійницяхг

61. Про зміну арт. 24 Нотаріальної Інструкції.

56. О распределении городских поселений 
рабочих и дачных поселков УССР по 
классам для взимания ренты с земель в 
1-928-29 г.

Постановления и инструкции Нарком-
сообеса, Наркомторга, Наркомюста,
Наркомздрава иНаркомтруда УССР.

(1—9 июля 1929 г.).
57. Об учете заработков и доходов пенсионе

ров органов социального обеспечения и 
условиях приостановления выплаты пенсии 
в связи с имущественным положением их.

58. Инструкция о порядке обеспечения семей- 
военнослужащих.

59. Об обязательном медицинском осмотре ра 
ботающих в пищевых предприятиях и о 
порядке обеспечения их на случай вре
менного отстранения от работы в связи 
с обнаруженными заразными заболеваниями 
у них.

60. Об установлении платы за пвмол крестьян
ского зерна на мельницах, просорушках, 
круподерках и маслобойнях.

61. Об изменении ст. 24 Нотариальной ин
струкции.

ПОСТАНОВА
УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАРАДИ.

86. Про розповів міських селищ та робіт
ничих ї дачних селищ УСРР на нляси для 
брання ренти з земель у 1928-29 році.

Україпи.ка Економічна Нарада п о с т а 
н о в и л а  затвердити нижчепавсденнй роз- 
яоділ міських селищ та робітничих і дачних 
оелшд УСРР па кляси для брапня ренти з 
земель у 1928-29 році.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
УКРАИНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕ

ЩАНИЯ.
56. О распределении городских поселений, 
рабочих и дачных поселков УССР по клас
сам для взимания ренты с земель в 1928-29 

году.
Украинское Экономическое Совещание 

п о с т а н о в и л о  утвердить нижеследую
щее распределение городских поселений и 
рабочих и дачных поселков УССР по клас
сам л л я взимания ренты с земель в 1928-29 
году. ’.Ч ' у •'■‘■л

'» V . ’.іЛГІм
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1.
І. Артеїівська округа

а) міські селища:
1. Артемівське.................................................
2. Слав'янське.................................................
3. Костяніиніока.............................................
4 Рикова (колиши. Єнакієво).........................
5. Гришине......................................................
6. Дебальцеве .................................................
7. Дружківка....................................................
8. Горлівка.......................................................
9. Верхня.........................................................

Ю. Краматорська .............................................
П. Попасна ........................................................
12. Лисичанськс...............................................
13. Микитівка...................................................

б) робітничі поселки:'
14. при рудні ім. Лібкнехта №№ 1 і 2 Ар-

темівськсго району...........................
15. Шевченкове................................................
16. Ново-Економічне Гришинського району

17. При рудні їм. К. Маркса Риківського
району ...................................................

18. .Юний Комунар* . ..... ..............................
19. Щербинівка Залізнянського району .
20. Артемівське...............................................
21. При рудні .Північна* Залізнянського

іайону ....................................................
22. При ста ції „Часів Яр" Костянтинів-

ського оайону .......................................
23. Лиман Лимансьчого району....................
24. При шкляному заводі .Пролетар* Ли-

сичанського району .........................
25. При рудням „Тітово*. „Аптекман*,

„Гладкого* і „ТроГцького" Лисичан- 
ського р’ійону.......................................

26. Вугільне (Олександрі ка) Петровсь-
кого району ..........................................

27. При рудні „Горлівка* № 5 Пстровсі-
кого району ..........................................

28. При рудні .Горлівка* № 8 Петров-
ського рай -ну........................................

29. При рудні .Калинівський* № 1 Петров-
ського району........................................

30. При ртутній рудні Петсовськ. району
31. При рудні .Золота* Попаснянського

району ....................................................

2. Білоцерківська округа
1. Біла Церква.................................................
2. Фастів...........................................................
3. Богуслав ......................................................
4. Сквира..........................................................
5. Тараща..........................................................
6. Дачне «елиіце .Борове* при ст. Мото-

вилівка....................................................
3. Бердичівська округа.

1. Бердичів.......................................................
2. Казатин.........................................................
3. Чуднів...........................................................
4. Любар..........................................................

4. Вінницька окр/га.
1. Вінниця........................................................
2. Жмеринка.....................................................

І.
І. АрівмоаскиІ округ.

а) городские поселения:
VI 1. Артемовен...................................................  VI
V 2. Славянск......................................................   V
V 3. Константиновна...........................................  V
V 4. Рыково (бывш. Енасиево}..........................  V
Ш 6 Гришино............................•........................ • 111
III 6. Дебальцев>................................................ 111
III 7. Дружковка...................................................  III
III 8. Горловка....................................................  111
III 9. Верхнее........................................................  III
III 10. Краматорская..............................................  III
III 11. Попасная......................................................  III
III 12. Лисичанск.................................................... III
II 13. Никитовна....................................................  II

6) Рабочие поселки:
14. При руднике им. Либкнехта №№ 1 

I и 2 Артемовского района . . . .  I
I 15. Шевченк о Артемовского р йона . I 

II 16. Ново - Экономический Гришинского
ра она................................................... II

17. При руднике им. К. Маркса Рыков-
I ского района......................................... I
I 18. .Юный Коммунар* Рыковского района I 

II! 19. Щербиновка Железнянского района . Ш 
I 20. Артемовский , „ . I

21. При руд ик .Северный* Железнян-
I ского района ...........................................  1

22. При станции .Часов Яр* Константи-
I новского района ........................................ I
I 23. Лиман Лиманского района..........................  1
I 24. При стекольном заводе „Пролетарий*
І Лисича» скчго района...............................  I

25. При рудниках „Ти'ов'*.„Аптекман",
.Гладкого" и „Троицкого" Лиси- 

I чанекого рай на.......................................  I
26. Угольный (Алсксанд овка) Петров-

I ского района............................................  1
27. При руднике „Горлоака“№ 5Петров-

| ско'о района.............................................  I
28. При руднике „Горловча* №8Петров-

I «кого района .............................................  I
29. При руднике „Калиновский" № 1

I Петр вского района.....................................  I
I 30, При ртутном руднике Петровского 

района .................................................
I 31. При руднике .Золотой- Попаснян-

ского района............................................... I
2. Белоцерковский округ.

V 1. Белая Церковь...............................................  V
III 2. Фастов........................................................    III
III 3. Богуслав ....................................................... III
II 4. Сквира............................................................ II
II 5. Тараща............................................................ II

6. Дачный” поселок „Боровой" при ст. %
I Мотовиловка..............................................  I

3. Бердичевский округ.
VI 1. Бердичев.....................................................    VI
III 2. Каза'ин..........................................................  Ш
II 3. Чуднов............................................................ II
I 4. Любар............................................................... I

4. Вавивцкай округ.
VI 1. Винница........................................................  VI
III 2. Жмеринка.....................................................  III
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3. Немирів..........................................
4. Хмільник........................................
5. ІльїнцІ.............................................
6. Липовець.......................................
7. Літин...........................................•

5. Волинська округа.
1. Житомір........................................
2. Н 'ВГ род-Волинськ.....................
3 Романів.............................................
4. Черняхів........................................
5. Рддомисль....................................
6. Коростишів...................................
7. Володарське ...................................

6. Глухівська округа.
1. Гл\ХІВ..........................................................
2. Нпвгород-Сіверський..................
3. Путииль.........................................
4. Шостка.............. ......................
5. Семенівка .....................................
6. Серединна Буда............................

7. Дніпропетровська округа.
1. Дніпропетровське...........................
2. Кам’янське......................................
3. Павлоград.....................................
4. Ново-Московське ...........................
5. Сииельнікове..................................
6. Верхне-Дніпровське ...................

8. Запорізька округа
1. Запоріжжя........................................
2. Оріхів.............................................

9 ЗІнов'Твська округа.
1. ЗІнов'Гвське . ..............................
2. Ново*Мирго-од....................  * .
3. Ново-Украінка..............................
4. Бобринеиь ....................................
5. Робітниче селище Знам’янка . .

10. Ізюмська округа.
1. Ізюм.............................................

II. Каа'аноцька округа.
1. Кам’янець-Пнільський...................
2. Д наївці ............................................
3. Ново-Ушиця ....................................

12. Київські округа.
1. Київ...................................................
2. ВаСил ків.........................................
3. П реяслав..........................................
4. Чорнобиль ....................................
5. Дачне селище Буча..........................
6. . . Ворзель . . . .
7. „ . Ірпень ...................

ІЗ. Конотопська округа.
1. Конотоп............................................
2. Бахмач..............................................
3. Кроле^ець........................................
4 Міна............................................... ...
5. Корюківка.........................................
6. Короп................................................
7. Борзна...............................................
8. Сосниця.............................................

Н 3. Немиров....................................................
II 4. Хмельник.................................. .... . . .
II 5. Ильницы..............................................
II 6. Липовец...............................................
I 7. Литин..................................................

5. Волыискнй округ.
VI 1. Житомир............................................
III 2. Новгород-Волынский........................
II 3. Романов................................................
II 4. Черняхов............................................
II 5. Рлдомысль . .......... ..................................
II 6. Коростышев.......................................
I 7. Вол дарск...........................................

6. Глуховскнй округ.
III 1. Глухов.....................;..........................
II 2. Новгород-Северск. й..........................
II 3. Путивль...............................................
II 4. Шостка .... ..........................................
II . 5. Семеновка.......................... ; . . . .
II 6. Серединная Буда...............................

7. Диовропетровский округ
IX 1. Днепропетровск ......................................
V 2. Каменское...........................................
III 3. Павлоград........................................
III 4. Ново-Московск...................................
III 5. Синельниково..................................
II 6. Верхне-Днепровск...........................

8. Запорожский округ.
VII 1. Запорожье...........................................

II 2. Орехов.................................................
9. Зинооьввскиі округ.

VI 1. Зннов‘Єв;к............................- . . . .
II 2. Ново-Миргород........................................
II 3. Ново-Украинка..................................... .
І 4. Бобринец .................................................

II 5. Рабочий поселок Знаменка . . .
10. Иаюяский округ.

III 1. Изюм...................................................
11. Каяеиацкий округ.

V 1. Каменец-Подольск...........................
III 2. Дунаев.іьі..........................................

I 3. Ново-Ушица.....................................
12. Киевский округ.

IX 1. Киев..................................................
III 2. Вісильков..........................................
II 3. Переяслав..........................................
І 4. Чернобыль........................................
І 5. Дачный поселок Буча..............................
1 6 . .  . Ворзель . . . .
І 7. и . Ирпень . . . .

* ІЗ. Конзтопеиий округ
VI 1. Конотоп.............................................
III 2. Бахмач............................................ •
II 3. Кролевец............................................
II 4. Мена..................................................
II 5. Корюковка........................................
І 6. Коро і .......................................................
І 7. Борзна...............................................
І а Сосница............................................

II
I I
II
II
І

VI
III
II
II
II
II
І

III
II
II
II
II
II

IX
V

НІ
III
III
II

VII
II

VI
II
І
I

II

III

V
III

І

IX
III
II
І
І
І
І

III
VI
II
II
II
І
І
І
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14. Карвстаасма «круга.
1. Коростень...................................................  VI
2. Овруч...................................................................  П
3. Малій............................................................  II
4. Олевське ....................................................... І

15. Кремінчуцька округа.
1. Кремінчук................................. • . . . VII
2. Олександрія................................................. II
3. Ново-Георгіевське........................................ І

16. Крнюрізька округа.
а) Міські селища:

1. Кривий Ріг.................................................  VI
2. Нікопіль...................................................... III

б) Робітничі селища:
3. При рудні ім. ЖовтневсГ Революції . І
4. . , Артемівській........................ І
5. . . ім. Лібкнехта..........................  І
6. При станції П'ятихатка................................ І

17. Кубанська округа.
1. Куп'янське..................................................  III
2. Робітниче селище Сватова Лучка . . II

і 8. Лубенська округа.
1. Лубни.......................................................... IV
2. Миргород ..................................................  III
3. Хорол.......................................................... НІ

14. И«р«етеаекай «круг.
1. Коростень.....................................................  IV
2. Овруч................................................ • . П
3. Малин...................................................................  П
4. Олевск.............................................................. І

15. Иренеичугскай округ.
1. Кременчуг . . . . ‘.................................  VII
2. Александрия.................................................. Н
3. Ново-Георгиегск............................................  І

16. Криворожский округ.
а) Городские поселения:

1. Кривой Рог.................................................... VI
2. Никополь...................................................... Ш

б) Рабочие поселки:
3. При руднике им. Октябрськ. Революц. I
4. „ . Артемовском..........  1
5. . . им. Либкнехта . . . .
6. При станции Пятихатка................................. I

17. Купяискнй округ.
1. Купянск.................................................. III
2. Рабочий поселок Сватова Лучка . . П

18. Лубеисккй округ.
1. Лубны .......................................................... IV
2. Миргород ...................................................  Ш
3. Хорол..........................................................  ПТ

19. Луганоька округа.
а) Міські селища:

1. Луганське VI
2. Алчевське III
3. „Красний Луч".......................................... II
4. Лозова-Паї лівка.......................................... II

б) Робітничі поселки:
5. При рудні Кадіївка . . . .  •  .  .  .  .V I
6 .  . Брянській . ............................ III
7. . * ПершомаРськіЙ.................... II
8. . . Голубівці . . . . . . . .
9 .  „ Ірмині..................................... II

ИХ . . Криворізькій.......................... 11
И. . Антрацит-Боково . . . . 11
12. Ровеньки . II
13. При рудні ЧервонодонецькІЙ . . . . II
14. . Алмазній................................ І
15. . . Любимівській . • . . . . І
16. . . ім. Свердлова й Шварца . І
17. „ и ім. Паризької Комуни . . І
18. „ . Артем: вська......................... І
19. и . Лотикова ............................... 1
20. . . Ізваринській . . . . . . . І
2 1 .  .  . Сорокінській......................... І

20. Маріупільська округа. •
1. Маріупіль VI
2. Бердянське IV
3. Робітниче селище Волноваха . . . . І
4 . и Розівка............................. 1

21. Малітопільеька округа.
1. Мелітопіль IV
2. Великий Токмак......................................... П
3. Генічеське II

19. Луганский округ.
а) Городские поселения:

1. Луганск......................................
2. Алчевск .....................................
3. Красный Луч . . . ... . .
4. Лозовая Павловка . . . . .

б) Рабочие поселки:
5. При руднике Кадиевка . . .
6. . * Брянском .........................
7. . • Первомайском ................
8. . и Голубовка . . • . . . .
9. .. *• Ирмино ............................

Ю. - • Криворожском.................
П. - 9 Антрацит-Боково . . .
12. . т Ровеньки ..........................
13. . • Краснодонецком . . . .
14. . • Алмазном ........................
15. . и Любимовском..................
16. я им. Свердлова и Шварца
17. „ им. Парижской Коммуны
18. . и Артемовна.......................
19. . Лотиково .........................
20. . •• Изваринском . . . . .
21. 1 . г* Сорокннском ...................

20. Мврнувольскмй округ.
1. Мариуполь....................................
2. Бердянск ..........................................
3. Рабочий поселок Волноваха . .
4. „ РоЗОВКа . . .

21. Мелитопольский округ.
1. Мелитополь......................................
2. Большой Токмак..............................
3. Геническ...........................................

VI
III
II
II

IV
Ш
П
П
Н
I)
II
ии

I
I
I' 
I

VI
IV

I
I

IV
П
II
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22. Могмівема «круга.
1. АІогидів...........................................
2. Бар....................................................
3. Шаргород.....................................
4. Ямпіяь..........................................

28. Миколаївська «круга.
1. Миколаїв .................. ......................
2. Вознесенське ..............................
3. Очаків................................... ; .

24. Хівинська округа.
1. Ніжин........................................... ...
2. Ічня...............................................
3. Козелець......................................

25. Одеська округа.
1. Одеса................................................
2. Березівка......................................

28. Першоаа Аська округа.'
1. Першомайське................................

27. Полтавська округа.
1. Полтаві..........................................
2. Красноград...................................
3. Зіньків.....................•.....................
4. Кобеляки...................................... ...

29. Прилуцька округа.
1. Прилуки ..........................................
2. Пирятин............................................

29. Проскурівська округа.
1. Проскурів.....................................
2. Деражня........................................
3. Летичів............................. Г. . .
4. Меджибож....................................

IV
II
І
І

VIII
ІП
II

VI
II
І

VIII
II

IV

VII
III

І
І

IV
II

V
И
I

II

22. МогияевакиІ округ.
1. Могилев.......................................
2. Бар................................................
3. Шаргород.......................................
4. Ямполь............................................

23. Николаевской округ.
1. Николаев.........................................
2. Вознесенск.....................................
3. Очаков .............................................

24. Нежинский округ.
1. Нежин..............................................
2 Ичня . . . . •........................................
3. Козелец............................................

25. Оаееский округ.
1. Одесса ............................................
2. Березовка .......................................

26. Первомайский округ. 
1. Первомайск .- . . . / . . € .

27. Полтавский округ.
1. Полтава . .... ...................................
2. Красноград.....................................
3. Зеньков...........................................
4. Кобеляки.................... ...................

28. Прмлукскнй округ.
1. Прилуки.........................................
2. Пирятин.........................................

29. Проскурооский округ.
1. Проскуров.........................................
2. Деражня ч.................................. ...
3. Летичев..........................................
4. Меджибож . . . ...... .......................

IV
11
I
I

VIII
111
II

VI
II
I

VIII
II

IV

VII
III

*
I

IV
II

V
II
I

II
30. Роиеиська округе.

1. Ромни........................................................... IV
2. Гадяч............................................................. II
3. Лохвиця.........................................................  I

30. Роаенский округ.
1. Ромны.............................................................  IV
2. Гадяч...............................................................   II
3. Лохвица.............................................................  I

ЗІ. Сталінське округе.
а) Міські селища:

1. Сталіне....................................................... VII
2. Дмитрієвське............................................    VI

б) Робітничі поселки:
3. При станції Донецька-Амвросієвська,

Амвросієвського району..........................  і
4. При державних цементових заводах

№№ 1.2 І 3.................................................  І
5. При рудні .Червона Зірка" Красно-

звіздинського району...............................  І
6. При р дні .Президент” Макієвського

району.......................................................   І
7. При рудні. Сите" Макієвського району і

8. При станції „Ханженкове” Мікієвсь-
кого району...............................................  І

9. При копальні Капітальній Раковської
р дницької ради Макієвського р. . І

10. При копальні ІНмідта Макієвського
району ......................................................  І

11. При р.дні Буденівка-Прохоровка Ма-
к євського району..................................... І

ЗІ. Сталинский округ.
а) Городские поселення:

1. Сталино......................................................... VII
2. Дмитриевское................................................  VI

б) Рабочие поселки:
3. При станции Лонецкая-Амвросиевская

Амвросиевского района . . . . .  I
4. При государственных цементных за

водах 2 и 3.............................  I
5. При руднике „Красная Звезда* Кра-

снозвездинского гайона..............................  і
6. При руднике „Президент” Макеев

ского района ..................................................  і
7. При руднике „Сытое" Макеевского

района ..........................................................  і
8. При станции Ханжонково Макеевск.

района.................................................... - і
9. При шахте Капитальной Раковсксго

рудничного совета Макеев сі ого 
района ....................................................

10. При шахте Шмидта Макеевск. района 1
11. При руднике Буденовка Прохоровка

Макеевского района............................
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12. При рудні Олексіївка Макієвського
району ....................................................

13. При копальні № 9—Капітальна Макі-
є ського району......................................

14. При копальні № 4-5 (Провідане) Ма-
кієвсь<ого району.................................

15. При копальні № 8-9 Маківвського
району ............................ •......................

16. При рудні Берестівській Макієвськ.
району ........................ •.........................

17. При рудні Григорівсьчій Макієвськ.
району ...................................................

18. При рудні ім. Н. Чайкіна Макієвсь-
кого району ...........................................

19. При копальні Пастухівській Макієв
ського району.................... * . . . .

20. При станції Мушкетова Макієвського
району ...................................................

21. При рудні Рутченківсьчій Моравсь
кого району........................... ....

22. При р дні Лідіївській Мар'ївськогО
району.............................*.....................

23. При копальні № 11 Мар’івського
району ....................................................

24. При копальні № 32 Мар'ївського
гайону .................................................

25. При копальні № 31 Мар'ївського
району ...................................................

26. При копальні № 3-18 Мар'Г-ського
району ...................................................

27. При копальні № 2-16 Мар’ївського
району ....................................................

28. При копальні № 21 Мар'ївського
району ....................................................

29. При рудні Трудовській Марійського
району ....................................................

30. При станції Авдіївка Авдіївського
району ...................................................

31. При станції Ясиновата Авдіївського
району ..................................................

32. При станції Чистякове Чистяківськ го
району.................. ...................................

33. При станції Харцизька Хірцизького
району ....................................................

34. Іловайсь е Харцизького району . . .

32. Сгаробіяьська округа.
1. Старобільське...........................................

33. Сумська округа.
1. Суми.............................................................
2. Білопілля........................................................  1
3. Лебедин........................................................... І
4. Ворожба . . ....................

34. Тульчинська округа.
1. Тульчиї..........................................................  11
2. Гайсин........................... . 1
3. Беошадь........................................................... ]
4. Т.»машпіль .................................................
5. Браслав................................. ......................
6/ Крижопіль.....................................................
7. Вапнярка....................................................

35. Гумаиська округа.
1. Гумань...............................................  V
2. Звенигородка......................................  III

12. При руднике Алексеевка Макеевского
района . . . .  . . . . . . . .  І

13. При шахте 7* 9 — Капитальная Ма
кеевского района .... І

14. При шахте № 4-5 (Провиданс) Маке
евского района ...........................................  I

15. При шахте №8-9 Макее *ского района I

16. При руднике Берестовском Макеев
ского район» .............................................. 1

17. При руднике Григоровском Макеев
ского района ............................................... I

18. При руднике им. Н. Чайкина Макеев-
кого район»................................................. I

19. При руднике Пастуховском Макеев
ского района ..............................................  I

20. При станции Муш-етово Макеевского
районі ........................................................  1

21. При руднике Рутченковском Марьев
ского района..............................................  II

22 При руднике Лидиевском Марьевского
района ........................................................  і

23. При шахте №11 Марьевского района 1

24. . . №32 . I

25. ... № 31 * „ I

26. . „ №3-18 * I

27. . и №2-16 „ . I

28. . . №21

29. , руднике Трудовском Марьевского
района ........................................................ 1

30. При станции Авде-евка Авдеевского
района ........................................................  I

31. При станции Ясиноватая Авдеевского
района ........................................................  1

32. При станции Чистякове Чистяков-
ского района...............................................  I

33. При станции Харцызская Харцыз-
ского района..............................................  1

34. При станции Иловайское Харцызского
района ........................................................  I

32. Старобольсинй округ.
1. Старобельск...............................................    II

33. Сумской округ.
1. Сумы.....................................•..................... V
2. Белополье.......................................................  II
3. Лебедин.......................................................... И
4. Ворожба..........................................................  I

34. Туяьчннсккй округ
1. Тульчин.........................................................  III
2. Гайсин............................................................... II і
3. Бершадь..........................................................  И
4. Томашполь......................................................  I
5. Браслав............................................................  I
6. Крыжополь .....................................................  I
7. Вапнярка..................... '.............................  I

35. Умакский округ.
1. Умань.............................................................  V
2. Звенигородка................................................  III
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3. Тільне.............................................................  и
4. Робітниче сели цс Хргстинівки . ... І

88 Харківська округа.
а) Міські селища:

1. Харків................ •....................................  IX
2. Вовча ............................................................ V
3. Охтирка.......................................................  IV
4. Лозова.............................................. • . ІП
5. Богодухів................................. . . .
6. Ва-'ки......................................................
7. Зміїв..............................................................  И
8. Чугуїв............................................................ Н
9. Месефа..........................................................  Н

б) Дачні поселки:
10. Високе (Південне, Високе й Зелений

Гай) Харків ького айону . . . .  11
11. По'отияівка—Карачівка Харківського

району .......................................................  1
а) Робітничі поселки:

12. Артемівка Мерсфянского района . . 1
13. Комарівка , „ . . І
14. Буди . ... І

37. Хвреоиеьма округа.
1. Херсон.......................................................   VII
2. Берислав........................................................  И
3. Кахівка...........................................................  II *
4. Скадівське.....................................................  II
5. Дачний поселок Гола Пристань . . І
6. . . Цюрупииське (коя. м.

Олешки)....................................................  1
За Чараігівська округа.

3. Тальное........................................................  И
4. Рабочий поселок Христиновка . . . • І

36. Харькове най округ.
а) Городские поселения:

1. Харьков........................................................... ЇХ
2. Волчанск......................................................... IV
3. Ахтырка..........................................................  IV
4. Лозовая............................................................ Ш
5. Богодухов...................................................
6. Валки................................................................  II
7. змиев.................................................................  и
8. Чугуав..............................................................  И
9. Мерефа.............................................................  II

б) Дачные поселки:
10. Высокий (Южный, Высокий и Зеле

ный Гай) Харьковского района . . II
1. Покатиловка — Карачевка Харьков

ского района.................................................  I

в) Рабочие поселки:
12. Артемовна Мерефянского района . . 1
13. Комаровка . - • •
14. Буды . » • • 1

37. Херсомеиай оир)г.
1. Херсон............................................................ VII
2. Берислав........................................................... И
3. Каховка............................................................  Н
4. Скадовск..........................................................  П
5. Дачний поселок Голая Пристань . . I
6 . . Цюрупинск (быв. и.

Алеш* и)......................................................  1
38 Черниговский округ.

1. Чернігів
2. Остер .
3. Сновське
4. Березне
5. Городня
6. Добрянка
7. Радуль.

V 1. Чернигов
II 2 Остер .
I! 3. С:«овск
1 4. Березна
1 5. Городня
1 6. Добрянка
I 7. Радуль

Vи
И
I
1
I
I

39. Швічвккіоська округа. 39. Шсвчакковский округ.
1. Черкаси........................................................ VI
2. Сміла............................................................ IV
3. Золотоноша.................................................  III
4. Златопіль......................................................  II
5. Канів.............................................................  И
6. Корсунь........................................................  II
7. Шпола ..........................................................  II

1. Черкассы.........................................................  VI
2. Смела............................................................... IV
3. Золотоноша..................................................... III
4. Златополь......................................................... II
5. Канев................................................................  II
6. Корсунь............................................................  II
7. Шпола.................................................. '. . II

40. Шалвтіаеька округа.
1. Шепетівка...................................................  IV
2. Засл в......................................................... II
3. Полонив........................................................ II
4. Славута.........................................................  II
5. Старо-Костянтинін......................................  II

41. АМСРР
1. Балга............................................................  IV
2. Біріула.........................................................  III
3. Ананів..........................................................  II
4. Тираспіль...................................................... II

40. Шеаатоаскмй округ.

1. Шепетоека...................................................... IV
2. Заслав...............................................................  П
3. Полонное........................................................ 11
4. Славута............................................................  П
5. Старо-Константинов......................................  II

41. АИССР.
1. Балта................................................................ IV
2. Бирзула...................................................... ЦІ
3. Ананьев............................................................  II
4. Тирасполь........................................................  П
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П.
Цю постанову видається на підставі арт. 

4 «Правил стягання рептн з міських зе
мель» <36. Зак. СРСР 1927 р. № 48, арт. 
494), постанови Центрального Виконавчого 
Комітету і Ради Народніх Комісарів Союзу 
РСР з 16 січня 1929 р. «Про падання уря
дам союзних республік права поширювати 
справляння ренти на робітничі і дачні се
лища, що не залічені до міських селищ» 
(36. Зак. СРСР 1929 р. № 5. арт. 41) і 
постанови Ради Народніх Комісарів Союзу 
РСР з 2 січня 1928 р. «Про підстави поді
лу міських селищ на класи для справляння 
ренти й про найвищі крайні ставки ренти 
в міських земель» (36. Зак. СРСР 1928 р. 
№ 4, арт. 35).

Харків. 8 липня 1929 р.

Голова Української економічної
наради В. Чубар.

Т. в. об. Керівничого справ Української 
економічної наради Легкий.

ПОСТАНОВИ НАРКОМСОЦЗАБЕЗУ УСРР.

57. Про облік заробітків і прибутків пен
сіонерів органів соціального забезпечення 
та умови припинення виплати пенсії в 

зв'язну з майновим станом їх.
П і д с т а в а :  п. 1 арт. 7 „Устави 

про Народній Комісаріят Соціяльного 
Забезпечення УСРР* (36. Зак. УСРР 
1929 р., № 9, арт. 67) та арт. 2 по
станови ВУЦВК і РНК УСРР з 10 
жовтня 1928 р. пПро порядок і нор
ма соціяльного забезпечення інвалідів 
війни, родин Інвалідів війни, в разі 
їхньої смерти або безвісної відсут- 
ности, родин військових службовців, 
що втратили годувальників, та родин 
осіб, що перебувають у лавах РСЧА 
й Червоної Флоти" (36. Уз. УСРР 
1928 р., № 27, арт. 241).

І.
1. За наивности в пенсіонерів органів 

соціяльного забезпечопня заробітку або 
прибутку виплату їм пенсії припиняється 
за таких випадків:

II.
Настоящее постановление издается на 

основании ст. 4 «Правил взимания ренты 
с городских земель» (С. 3. СССР 1927 г. 
№ 48, ст. 494), постановления Централь
ного Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза СОР от 16 ян
варя 1929 г. «О предоставлении прави
тельствам союзных республик права распро
странять взимание ренты на рабочие н 
дачные поселки, не отнесенные к город
ским поселениям» (С. 3. СССР 1929 г. 
ЛЬ 5, ст. 41) и постановления Совета На
родных Комиссаров Союза ССР от 2 янва
ря 1928 г. «Об основаниях распределения 
городских поселошій но классом для взима
ния ренты и о высших предельных ставках 
ренты с городских земель» (С. 3. СССР 
1928 г., ЛЬ 4, ст. 35).
Харьков. 8 июля 1929 г.

Председатель Украинского экономического 
совещания В. Чубарь.

8р. йен. об. Управляющего делами
Украинского экономического

совещания Легкий.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ НАРКОМСООБЕСА УССР.

57. Об учете заработков и доходов пенсио
неров органов социального обеспечения и 
условиях приостановления выплаты пенсии 
в связи с имущественным положением их.

О с н о в а н и е ,  п. 1  ст. / ,Поло
жения о Народном Комиссариате 
Социального Обеспечения УССР" (36. 
Зак. УСРР 1929 р., № 9, ст. 67) и 
ст. 2 Постановления ВУПИ К и СНК 
УССР от 10 октября 1928 г. .О по
рядке и нормах социального обеспе
чения инвалидов войны, семей инвали
дов войны, в случае смерти или без
вестного отсутствия последних, се
мей военнослужащих, утративших 
кормильцев, и семей лиц, находищихся 
в рядах РККА и Красного Флота“ 
(36. Зак. УСРР 1928 г., М 27, ст. 241).

I.
1. При наличии у пенсионеров органов 

социального обеспечения заработка ям до
хода, выплата им пенсии приостанавли
вается в следующих случаях:
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1) пенсіонерам, що входить до складу се
лянського господарства (двору), якщо річ
ний нрибуток від господарства, за даними 
податкових органів, перевищує в півтора 
рази крайній розмір прибутку, при якому 
це господарство не підлягає оподаткуван
ню сільсько-господарчим податком («не
оподатковуваний мінімум»);

2) пенсіонерам, що входять до складу 
сільсько-господарчих комун та артілей,— 
якщо річний прибуток пенсіонера переви
щує в два рази «неоподатковуваний міні
мум», встановлений на одного їдця для за
значених комун та артілей;

3) пенсіонерам, зазначеним у п. 1 цього 
артикулу,—якщо річний прибуток від їх 
господарства, хоч і не перевищує в півто
ра рази встановленого для них «неоподат
ковуваного мінімуму», але вони мають тор
гівлю або інші підприємства, що їх опо
датковується промисловим та прибутковим 
податками;

4) пенсіонерам, що займаються самостій
ною торгівлею або іншими промислами, 
крім випадків, коли їх но оподатковується 
промисловим податком зовсім або оподат
кується промисловим податком за арт. 1 
«Розпису оподатковуваних особистих про
мислів» (додаток 1 до «Устави про держав
ний промисловий податок» — 36. Зав. 
СРСР 1928 р., & 50, арт. 443);

5) пенсіонерам, що вступили до складу 
кооперативних об'єднань інвалідів;

6) інвалідам, що займаються ремеством 
та промислами, що їх звільнено від промис
лового податку за арт. 7 «Реєстру пільг з 
державпого промислового податку» (36. 
Зак. СРСР 1928 р., % 50, арт. 443).

У в а г а  1. Пенсіонери, що входять до 
складу селянського господарства, яке 
повністю або частково увільнено за ма
ломіцні стю від оподаткування сільсько
господарським податком, права па пен
сію не позбавляються, незалежно від 
розміру прибутку цього господарства (п. 
1 арт. 1). Під повним або частковим 
утальноппяи господарства від сільсько- 
господарчого податку, що його перед- 

• бачає ця увага, розуміється всяке повне 
або часткове увільнення господарства від 
«ільсько-господарського податку за мало- 
міцністю, крім випадків повного або ча
сткового увільнення господарства від 
сільсько-господарчого податку 8а арт. 52 
«Устаю про єдиний сільсько-господар-

1) пенсионерам, входящим в состав се
лянского хозяйства (двора), в случае, если 
годовой доход хозяйства, по данным налого
вых органов, превышает в полтора раза 
предельный размер дохода, при котором это 
хозяйство не подлежит обложению сельско
хозяйственным налогом («необлагаемый 
минимум*);

2) пенсионерам, входящим в состав сель
ско-хозяйственных коммун и артелей—в 
случае, если годовой доход пенсионера пре
вышает в два раза «необлагаемый мини
мум», установленный па одного едока для 
указанных коммун и артелей;

3) пенсионерам, указанным в п. 1 настоя
щей статьи—в случае, если годовой доход 
их хозяйства, хотя и не превышает в пол
тора раза установленный для них «необла
гаемый минимум», но онп имеют торговлю 
или иные предприятия, облагаемые промы
словым и подоходным налогами;

4) пенсионерам, занимающимся самостоя
тельною торговлею или иными промыслами, 
кроме случаев, когда онп не облагаются 
промысловым налогом вовсе, облагаются

Хнысловым налогом по ст. 1 «Расписания 
ггаемых налогов личных промыслов* 

(приложение 1 к «Положению о государ
ственном промысловом налоге» 0. 3. СССР 
1928 г., У* 50, ст. 443);

5) пенснонерам, вступившим в состав 
кооперативных об’единеннй инвалидов;

6) инвалидам, занимающимся ремеслами 
и промыслами, освобожденных от промысло
вого налога согласно ст. 7 «Перечня льгот 
по государственному промысловому налогу» 
(С. 3. СССР 1928 г., & 50, ст. 443). 

П р и м е ч а н и е  1. Пенсионеры, вхо
дящие в состав селяпского хозяйства, 
которое полностью или частично освобо
ждено по маломощности от обложения 
сельско-хозяйственным налогом, права па 

. пенсию пе лишаются, независимо от раз
мера дохода этого хозяйства (п. 1 ст. 1). 
Под полным или частичным освобожде
нием хозяйства от сельско-хозяйственно
го налога, предусмотренным настоящим 
примечанием, понимается всякое полное 
или частичное освобождение хозяйства от 
сельско-хозяйственного налога по мало
мощности, кроме случаев полного или ча
стичного освобождения хозяйства от сель
ско-хозяйственного налога в порядке 
ст. 52 «Положения о едином сельоко-
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той податок» (36. Зак. СЗРСР 1929 р. 
X* 12, арт. 103).

У в а г а  2. Пенсіонери, що працюють 
в кооперативній об'єднаннях інвалідів 
за учнів, права на пенсію не позбавля
ються й пепсію їм виплачується на під
ставах, зазначених відповідно в арт. 2 
та в увазі 1 до нього цієї постанови.

2. За винятком випадків, передбачених 
арт. 1 цієї постанови та увагою 1 до цьо
го артикулу, коли пенсіонер має заробітки 
або прибутки, належну йому пенсію випла
чується в такому розмірі, щоб сума пенсії 
та заробітку або (прибутку не перевищувала 
загалом подвійного розміру місячної норми 
пенсії, встановленої в даній місцевості для 
інваліда війни 1 групи.

У в а г а  1. Особам, що одержують пен
сію за постановою ВУЦВК іі РНК УСРР 
з 25 липня 1928 р. «Про забезпечення 
осіб, що мають особливі заслуги пород 
Республікою» (36. Уз. УСРР 1928 р. 
Л*2 19, арт. 179), якщо вони мають за
робітки або прибутки, належну їм пепсію 
виплачується в такому розмірі, щоб су
ма пенсії та заробітку (або прибутку) не 
перевищувала загалом подвійного розмі
ру місячної норми пенсії, встановленої 
в даній місцевості за постановою БУДЯК 
і РИК УСРР з 25 липня 1928 р. для
осіб, що мають особливі заслуги перед 
Республікою.

У в а г а  2. Під заробітками та прибу
тками, зазначеними в цьому артикулі та 
в інших артикулах цієї постанови, розу
міється так заробітну плату за працю в 
наймах, як і прибутки від промислів, 
будників тощо.
3. За обліку майнового стану пенсіонерів 

заробітки та трудові прибутки членів їх 
родини но ураховується.

Наявність у п'енсіопера дружили, бать
ків або дітей, що мають самостійні петру- 
дові прибутки (від торгівлі, будаків, екс
плуатації підприємств і з уживанням най
маної праці тощо), позбавляє його права 
на пепсію, якщо вопп мешкають спільно, 
або хоч і окремо, ало на спільні кошти, й 
прибуток зазпаченпх членів родпшт попсіо- 
пера перевищує трьохкратиий розмір місяч
ної норми пенсії, встановленої в даній міс
цевості для інвалідів війни 1 групи.

4. Пенсіонерам, що їх знято а пспсії, 
через нанштнть у них або, за належних ви-

хозяйсгвонном налоге* (С. 3. СССР 
1929 г., Лі 12, ст. 103).

П р и м е ч а н и е  2. Пенсионеры, ра
ботающие в кооперативных обвинениях 
инвалидов в качестве учеников, права на 
пенсию пе лишаются "и пенсия им вы
плачивается на основаниях, указанных 
соответственно в ст. 2 и в примечании 
1 к ней настоящего постановления.
2. За исключением случаев, предусмот

ренных ст. 1 настоящего постановления и 
примечанием 1 к настоящей статье, при на
личии у пенсионера заработков или дохо
дов, полагающуюся ему пенсию выплачи
вается в таком размере, чтобы сумма пен
сии и заработка (или дохода) ие превыша
ла в общем двойного размера месячной 
нормы пепсин, установленной в данной 
местности для инвалида войны 1 группы.

П р и м е ч а н и е  1. Лицам, получаю
щим пенсию в порядке постановления 
ВУЦПК и СНК УССР от 25 июля 1928 г. 
«Об обеспечении лиц, имеющих особые 
заслуги поред Республикой» (36. Зав. 
УСРР 1928 г., Лз 19, ст. 179), в случае, 
если они имеют заработки или доходы, 
полагающаяся нм пенсия выплачивается 
в таком размере, чтобы сумма пенсии и 
заработка (или дох<да) но превышала в 
общом двойного размера месячной нор
мы пенсии, установленной в данной мест
ности по постановлению ВУЦИК и СНК 
УССР от 25 июля 1928 г. для лиц, имею
щих особыо заслуги перед Республикой.

П р и м е ч а н и е  2. Под заработками 
я доходами, указанными в (настоящей 
‘статье и в иных статьях настоящего по
становления, понимаются как заработная 
плата за работу ню найму, так и доходы 
от промыслов, домостроений и т. п.
3. При учете имущественного положения 

пенсионеров заработай и трудовые доходы 
члепов их семьи пе учитываются.

Наличие у пенсионера супруга, родителей 
или детей, имеющих самостоятельные не
трудовые доходы (от торговли, домострое
ний, экСПлоатацйН предприятий с использо
ванием наемного труда и т. п.), лишает его 
права па пепсию, если они живут совместно, 
либо хотя и отдельно, но на общие средства, 
и доход указанных членов семьи пенсионера 
превышает трехкратный размер месячной 
нормы ленсіги, установленной в данной 
местности для (инвалидов (ВОЙНЫ 1 группы.

4. Пенсионерам, которые были сняты с 
пенсии вследствие наличия у шх пли, в
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падків, у членів їх родини їч. 2 арт. 3) 
заробітку або прибутку, що перевищує 
крайні розміри, встановлені цією постано
вою, виплату пенсії поновлюється з дня, 
коли минуть обставини, що викликали при
пинення виплати пенсії, незалежно від ре
ченця її припинення.

5. У разі неприбуття, без вважливих при
чин, інваліда на медичне переосвідування, 
призначену йому від органу соціального 
забезпечення або органу лікарської експер
тизи, виплату пенсії припиняється.

За цих випадків, виплату пенсії понов
люється зі дня явки на переосвідування та 
залежно від наслідків освідування.

6. Пенсіонерам, що їх уміщено до профе
сійно-технічних шкільних закладів, що є у 
віданні Наркомсоцзабезу УСРР, а також до 
установ соціального забезпечення. (будинки 
інвалідів тощо) або органів ІІаркомосвітн, 
виплату пенсії на час перебування їх у за
значених закладах та установах припиня
ється.

За зазначених у цьому артикулі випадків, 
коли пенсіонер має родину, що була на йо
то утриманні, пенсію сплачується його ро
дині, як родині, що втратила годувальника, 
стосовпо до постанови ВУЦВК з 13 верес
ня 1922 р. «Про ооціяльне забезпечення 
військових інвалідів та родпп військових 
службовців в випадках смерти останніх» 
(36. Уз. УСРР 1922 р., % 42, арт. 599).

7. Пенсіонерам, що перебувають у ліку- 
вальпих закладах, а також тим з них, що 
їх установленим порядком направлено на 
курортне або сапаторне лікування, пенсію 
сплачується найбільш на протязі 6 місяців 
лікуванпя.

За скілчеппям цього рочопця, якщо пен
сіонера залишено в лікувальному закладі, 
видачу йому пенсії припиняється на ввесь 
час перебування на лікуванні.

За цього випадку, коли пенсіонер має 
родяпу, що була на його утриманні, пенсію 
сплачується їй, починаючи з 7 місяця ліку
ванпя до дня, коли він вибув з лікуваль
ного закладу на підставах, установлених 
арт. 6 цієї постанови.

Увага. Під членами родиши, що їм
виплачується пенсію за випадків, зазна
чених в арт. арт. 6 і 7 цієї постанови,
розуміється членів родини, що ійдляга-

подлежащах случаях, у членов их семьи 
(п. 2 ет. 3) заработка дли дохода, превы
шающего предельные размеры, установ
ленные настоящем постановлением, выпла
та пепсин возобновляется со дня минования 
обстоятельств, вызвавших приостановление 
выплаты пенсии, независимо от срока ее 
приостановления.

5. В случае неявки, без уважительных 
причин, инвалида на медицинское лереоовн- 
детсльстование, назначенная ему органом 
социального обеспечения или органом вра
чебной экспертизы выплата пенсии прио
станавливается.

В этих случаях выплата пепсин возобнов
ляется со дня явки на переосвидетельство
вание д в зависимости от результатов осви
детельствования.

6. Пенсионерам, помещенным в профес
сионально-технические учебные заведения, 
состоящие в ведении Наркомсообсса УССР, 
а также в учреждения социального обеспе
чения (дома инвалидов и т. п.) или органов 
Наркомнроса, выплата пенсии на время 
пребывания нх в указанных заведениях и 
учреждениях приостанавливается.

В укачанных в настоящей статье слу
чаях, если пенсионер имеет семью, состояв
шую на его иждивении, пенсия вымачи
вается его семье, как семье, утратившей 
кормильца, применительно к постановлению 
ВУЦИГС от 13 сентября 1922 г. «О социаль
ном обеспечении воеипых инвалидов я се
мей военнослужащих в случав смерти по
следних* (С. У. УССР 1922 г., Лй 42, 
ст. 599).

7. Пенсионерам, находящимся в лечебных 
заведениях, а также тем из них, которые в 
установленном порядке направлены па ку
рортное или санаторное лечение, пенсия 
вьшлачпавется не более как в течепне 6 ме
сяцев лечения.

По окончании этого срока, если пенсио
нер оставляется в лечебном заведення, вы
дача ему пенсии приостанавливается на все 
время пребывания на излечении.

В этом случае, если пенсионер пмеот 
семью, состоявшую на его иждивении, пеп- 
сия выплачивается ей, пачлная с 7 меся
ца лечения до дня выбытия нз лечебного за
ведения га основаниях, установленных 
ст. 6 настоящего постановления.

П р и м е ч а н и е .  Под членами семьи,
которым выплачивается пенсия в слу
чаях, указанных в ст. ст. 6 ж  7 настоя
щего-постановления, ооеимаются члены
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ли-б соціальному забезпечене» в раді
смерти або безвісности пенсіонера.
8. У разі ув'язнення пенсіонерів виплату 

їм пенсії припиняється па ввесь час пере
бування їх у в’язниці.

В разі виправдання зазначених пенсіоне
рів або пришиевея дотично них оправи, 
пенсію виплачується їм за ввесь час, па 
який виплату її було припинено, але най
більш за 6 місяців назад .

9. Пенсіонерам, що виїхали з УСРР до 
іншої союзної республіки, виплату пенсії 
на час перебування їх за межами УСРР 
припиняється, крім випадків тимчасового 
від’їзду (лікуватися тощо), погодивши кож
ного окремого випадку з місцевим органом 
соціального забезпечення.

Пенсіонерам органів соціального забез
печення УСРР, що виїхали за межі Союзу 
РСР, виплату пенсії па час перебраная їх 
за межами УСРР припиняється, крім ви
падків тимчасового від’їзду лікуватися, а 
також з інших причин, з дозволу в кож
ному окремому випадку від Народнього 
комісаріяту соціального забезпечення 
УСРР.

У в а г а ,  Чинність частини першої цьо
го артикулу не поширюється на вішадкн 
переїзду з УСРР до іншої союзної респуб
ліки персональних пенсіонерів, а також 
пенсіонерів, що переїжджають, додержу
ючи умов, передбачених постановою РІЇК 
Союзу РСР з 24 жовтня 1927 р. «Про 
порядок видачі соціального забезпечення 
іпвалідам війни й родинам військовпх 
службовців при переїзді їх з одної союз
ної республіки до іншої» (36. Зак. СРСР 
1927 р., М 61, арт. 621).
10. Па час припинення виплати пенсії 

деяким членам родини, що їй призначено 
пенсію па випадок утрати годувальника, 
пенсію іншим членам цієї родпнн сплачу
ється в належному розмірі, відповідно до 
числа членів родини, що залишилися на 
забезпеченні.

11. При безплатному вміщенні до ліку
вального закладу одного з членів родини, 
що їй призначено пенсію на випадок утра
ти годувальника, пенсію цій родині випла
чується в попередньому розмірі на нротяві

семы, которые подлежал-бы социально
му обеспечению в случав смерті ш без
вестного отсутствия пенсионера.
8. В случае заключения под огражу нен

овой еров, «выплата им пенсии приостанавли
вается на все время пребывания их в за
ключении.

В случае оправдания указанных пенсио
неров или прекращения в отношении них 
дела, пенсия выплачивается им за «все вре
мя, на которое выплату ее было приоста
новлено, но не более чем за 6 месяцев на
зад.

9. Пенсионерам, выехавшим из УССР в 
другую союзную республику, выплата пен
сии на время пребывания их за пределами
УССР приостанавливается, за исключением 
случаев временного ог’езда (для лечения и 
т. п.) по согласованию в каждом отдельном 
случав с местными органами социального 
обеспечения.

Пенсионерам органов социального обеспе
чения УССР, выехавшим за пределы Союза 
ССР, выплата пенсии на время пребывания 
их за пределами УССР приостанавливается, 
за исключением временного от'езда для ле
чения, а также по иным причинам, с разре
шения в каждом отдельном случае Народ
ного комиссариата социального обеспечения 
УССР.

П р и м е ч а н и е .  Действие части пер- 
настоящей статьи не распростроняет- 

ся па случаи переезда из УСРР в другую 
союзную республику персональных пенси
онеров, а также пенсионеров, переезжаю
щих с соблюдением условий, предусмот
рели ых постановлсинем СПК Союза ССР 
от 24 октября 1927 р. <0 порядке выдачи 
социального обеспечения инвалидам вой
ны и семьям военнослужащих при пере
езде их из одпой союзной республики в 
другую» С. З- СООР 1927 г., >6 61, 
ст. 621).
10. На время приостановления вьшлаты 

пенсии некоторым членам семьи, которой 
назначена пенсия по случаю утраты кор
мильца, пенсия прочим членам этой семьи 
выплачивается в надлежащем размере, со
ответственно числу членов семьи, оставших
ся на обеспечении.

11. При бесплатном помещении в лечеб
ное заведение одного из членов семьи, кото
рой назначена пенсия по случаю утраты 
кормильца, пенсия этой семье выплачивает
ся в прежнем размере в течение 6 месяцев

348



Арт. 57 № 14 Ст. 57

б місяців лікування. Після упливу цього 
реченця кесію рорві вшдагуегься’ш шд- 
отавах, «значених у арт. 10 цієї поста
вові.

12. Дія точнішого обліку родимого та 
маїнового ставу пенсіонерів органи соці
ального забезпечення зобов’язані щорічно, 
протягом першого кварталу бюджетового 
рову, провадити перевіршу родинного та 
маїнового стану пенсіонерів.

13. Здіїснюючи, зазначене в арт. 12 
завдання, органи соціального аабеэпечевия 
погоджують свою роботу З (ВІДПОВІДНИМ 
секціями міських і селищних рад, а також 
з міспевия громадськими організаціями 
(СТВ, міські товариства взаємодопомоги та 
товариства допомоги тощо), доручаючи їм, 
за ходою, провадити обсііди пенсіонерів, 
за формою, встановленою від Наркомсоцза- 
бозу УСРР.

У в а г а .  Відомості про родмнно-май- 
яовиВ стан пенсіоперів, що живуть у 
сільських місцевостях, подають до рай- 
опових виконавчих комітетів сільські ра
ди, за п. <ф» арт. 19 «Устави про сіль
ські ради. (36. Уз. УСРР 1927 р., й 47- 
48, арт. 212).

14. Чинність п.п. 1 і 2 арт. 1 та арт. 
2 цієї постанови не поширюється на осіб, 
то одержують пенсію *а підставі:

1) постанови ВУЦВК’у з 2 травня 1923 
р «Про персоналы» пенсії І допомог! осо
бам, що мають виключні заслуги перед рес
публікою» (36. Уз. УСРР 1923 р., й 14, 
арт. 256);

2) постанови ВУЦВК і РНК УСРР і 11 
листопада 1925 р. «Про пенсі&во забезпе
чення викладачів вищих шкільних закла
дів і робітничих факультетів, а також нау
кових робітників» (36. Уз. УСРР 1925 р., 
й 88-89, арт. 507);

3) постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 21 
і руш 1927 р. «Про пенсійне забезпечен
ий педагогічного персоналу установ соці
ального виховання для дефективних дітей» 
<36. Уз. УСРР 1927 р. й 66, арт. 256).

Умові пріпнення видачі пенсії зазна
чиш у цьому артикулі особам, у зв’язку 
і півовии станом їх, вямачаеться відію- 
іірпі чиним» законами та інструїція- 
шя Нарком соцзабезу УСРР.

лечения. По истечееян етого срока пенсия 
упхатававтся семье на основаниях, указан- 
иых в ст. 10 настоящего постановления.

12. Для наиболее точного учета семей
ного и имущественного положения пенсио
неров органы социального обеспечения обя
заны ежегодно, в течение первого квартала 
бюджетного года, производить проверку се
мейного и имущественного положения пен
сионеров.

13. При осуществлении указанного в 
ст. 12 задания органы социального обеспе
чения согласовуют свою работу с соответ
ствующий секциями городских и поселко
вых советов, а также с местными обще
ственными организациями (СОВ, городские 
общества взаимопомощи и общества помо
щи и т. п.), поручая нм, по соглашению, 
проведение обследований пенсионеров по 
установленной Наркомсообесом УССР форме.

П р и м е ч а н и е .  Сведения о семей
но-имущественном положении пенсионе
ров, проживающих в сельских местно
стях, представляются в районные испол
нительные комитеты сельскими советами, 
согласно п. <ф> ст. 19 «Положения о 
сельских советах» (36. Уз. УСРР 1927 г. 
й 47—48, ст. 212).
14. Действие п.п. 1 и 2 от. 1 и ст. 2^ 

настоящего постановления не распростра
няется па лиц, получающих пенсию на ос
новании:

1) постановления ВУЦИК от 2 мая 
1923 г. «О персональных пенсиях и посо
биях лицам, имеющим исключительные за
слуги перед Республикой* (С. У. УССР 
1923 г., й 14, ст. 256);

2) (Постановления ВУЦИК и СНК УССР 
от 11 ноября 1925 г. «О пенсионном обеспе
чении преподавателей высших учебных за
ведений я рабочих факультетов, а также 
научных работников» (С. У. УССР 1925 г., 
й 88—89, ст. 507);

3) постановления ВУЦПК и СНК УССР 
от 21 декабря 1927 г. «0 пенсионном обес
печении педагогического персонала учреж
дений социального воспитания для дефек
тивных детей» (36. Зав. УСРР 1927 г., 
й 66, ст. 256).

Условия приостановления выдачи пен
сия указанным в настоящей статье лицам, 
в связи с имуществе гамм положением их, 
определяются соответствующими действую
щи» закона» ■ инструкция» Наркомсо- 
обеса УССР.
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П.
15. Надати чинности цій постанові з 1 

липня 1929 року.
Ш.

16. З наданням чинности цій постанові:

1) скасувати постанову Наркомсоцзабс- 
зу УСРР з 15 травня 1926 р. «Про права 
пенсіонерів па пенсію в зв’язку з майно
вим станом їх> (36. Уз. УСРР 1926 р., 
А* 17, арт. 60);

2) арт. 5 інструкції Наркомсоцзабсзу 
УСРР з 22 березня 1929 р. «Як приклада
ти постанову ВУЦВК і РНК УСРР «Про за
безпечення осіб, що мають особливі заслу
ги перед Республікою» (Зо. Зак. УСРР 1929
р., від. II, Л"2 7, арт. 26) ухвалити в такій 
редакції:

«5. Коли пенсіонери мають заробітки або 
прибутки, пенсію сплачується їм за прави
лами, зазначеними в постанові Наркомсоц- 
забезу УСРР з 1 липня 1929 р. «Про облік 
заробітків і прибутків пенсіонерів органів 
соціального забезпечення та умови припи
нення виплати пенсії в зв’язку з майно
вим станом їх» (36. Зак. УСРР 1929 р., 
від. II, Лг 14 арт. 57).

3) увагу до арт. 5 зазначеної інструкції 
Наркомсоцзабезу УСРР з 22 березня 1929 
року—скасувати.
Харків, 1 липня 1929 р.

Народній Комісар Соціального Забезпе
чення УСРР Лонорний.

П.
15. Настоящее постановление ввести в 

действие с 1 июля 1929 года.
Ш.

16. С введением в действие настоящего 
постановления:

1) отменить постановление Наркомсообеса 
УССР от 15 мая 1926 г. «О правах пен
сионеров на пенсию в связи с имуществен
ным положением их» (36. Зак. УСРР 
1926 г., .У2 17, ощ. II, ст. 60);

2) ст. 5 инструкции Наркомсообеса УССР 
от 22 марта 1929 г. «Применение поста
новления ВУЦИК и СИК УССР «Об обеспе
чении лиц, имеющих особые заслуги перед 
Ресэт«>лнкой» (36. Зак. УСРР ощ. II, 
1929 г., Л"2 7, ст. 26) изложить в следую
щей редакции:

«5. Если пенсионеры имеют заработки 
или доходы, пенсия уплачивается им по
Елам, указанным в постановлении 

мсообеса УССР от 1 июля 1929 г. 
«Об учете заработков и доходов пенсионе
ров органов социального обеспечения и 
условиях приостановления выплаты пен
сии в связи с имущественным положением 
их» (36. Зак. УСРР 1929 г. отд. II. 14, 
ст. 57);

3) примечание к ст. 5 указанной инструк
ции Наркомсообеса УССР от 22 марта 
1929 г.—отменить.
Харьков, 1 июля 1929 г.

Народный Комиссар Социального
Обеспечения УССР Понорный.

58. Інструкція про те, ян забезпечувати 
родини військовослужбовців.

П і д с т а в а : .  Постанова ЦВК і 
РНК Союзу РСР з ЗІ грудня 1926 р. 
„Про забезпечення родин громадян, 
закликаних на дійсну військову служ
бу в кадровому складі частин Ро
бітничо-Селянської Червоної Армії* 
(36. Зак. СРСР 1927р., М 3, арт ЗО): 
п. 5 арт. 10 .Положення про місцеві 
фінанси УСРР• (36 Уз. УСРР 1927р. 
М 21, арт. 185); постанова ВУЦВК 
і РНК УСРР з 10 жовтня 1928 р. 
у,Про порядок і норми соціяльного 
забезпечення інвалідів війни, родин 
інвалідів війни у разі їхньої смерти

58. Инструкция о порядке обеспечения 
семей военнослужащих.

Основание: Постановление ЦИК 
и СНК Союза ССР от 31 декабря 
1926 г. пОб обеспечении семей граж
дан, призванных на действительную 
военную службу в кадровом составе
частей Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии• (С. 3. СССР 1927 г., № 3, 
ст. 30), п. 5 ст. 10 „Положения о 
местных финансах УССР* (36. Уз. 
УСРР 1928 г, № 21, ст. 185): поста
новление В У Ц И К  и С Н К  УССР от 
10 октября 1928 г. ,0 порядке и нор
мах социального обеспечения инвали
дов войны, семей инвалидов войны в
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або безвісної відсутності, родин вій
ськових службовців, що втратили 
годувальників, та родин осіб, що пе
ребув» ють у лавах Робітничо-Селян
ської Черв неї Армії й Червоної Фло
ти“ (16  Уз. УСРР 1428 р. М 27, 
арт. 241). Погоджено з Народнім Ко
місаріатам Робітничо Селянської Ін
спекції УСРР, Народнім Комісаріятом 
Фінансів УСРР та Штабом У ВО.

1. Право па соціяльне забезпечення, 
егідно з вищезазначеною постановою ЦВК 
і РНК Союзу РСР, мають родини військово
службовців рядового та молодшого речеп- 
цевої служби старшинського складу, що 
відбувають безперервну службу в кадрово
му складі РСЧА та що мають право на піль
ги за призовом, встановлені арт. арт. 79 і 
126 «Закону про обов’язкову військову 
службу» (36. Зак. СРСР 1928 р.у.Дз 51, 
арт. 449).

У в а г а  1. Під військовослужбовця
ми молодшого реченцевої служби стар
шинського складу Червоної армії, зазна
ченими в цьому артикулі, розуміється 
осіб, що одержують зарплатню за 9 роз
рядною сіткою єдиного військового та
рифу.

У в а га 2. Родини військових службов
ців рядового та молодшого реченцевої 
служби старшинського складу, що є на 
безперервній службі в кадровому складі 
РСЧА, треба забезпечувати і тоді, коли 
за час служби їх годувальника—військо
вослужбовця стануться в складі родини 
зміни, що давали-б йому право на одну 
з пільг, встановлених арт. 79 «Закопу 
про обов’язкову військову службу».
2. Нарівні з родинами військовослужбов- 

ців-пільговпків (арт. 1) слід соціяльно за
безпечувати родини осіб, що добровільпо 
(пе за призовом—арт. 182 «Закону про 
обов’язкову військову службу») вступили 
на дійсну військову службу до кадрів Ро
бітничо-Селянської Червоної Армії.

У в а г  а. Із родин осіб, що добровіль
но вступили на дійсну військову службу 
до кадрів РСЧА, соціяльно забезпечува
ти за цим артикулом слід лише ті, що 
за своїм родинно-майновим етапом від-

случае смерти или безвестного от
сутствия последних, семей военно
служащих, утративших кормильцев 
и семей лиц, находящихся в рядах 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
и Красного Флотаи (36. Уз. УСРР 
1928 г. М 27, ст. 241). Согласовано с 
Народным Комиссариатом Рабоче- 
Крестьянской Инспекции УССР, На
родным Комиссариатом Финансов 
УССР и Штабом У ВО.

I.
1. Право на социальное обеспечение, со

гласно вышеуказанному постановленою 
ЦИК и ОПК Союза ССР имеют семьи воен
нослужащих рядового и младшего срочной 
службы начальствующего состава, отбываю
щих непрерывную службу в кадровом со
ставе РККА и имеющих право на льготы по 
призыву, установлешше ст. ст. 79 я 126 
«Закона об обязательной военной службе» 
(С. 8. СССР 1928 г. А-2 51, ст. 449).

П р и м е ч а н и е  1. Под военнослужа
щими младшего срочной службы началь
ствующего состава Красной Армии, ука
занными в настоящей статье, понимают
ся лица, получающие зарплату по 9 раз
рядной сетке единого военного тарифа.

При меч а й н е  2. Семьи (военнослу
жащих рядового и младшего срочной 
службы начальствующего состава, со
стоящих на непрерывной службе в кад
ровом составе РККА, подлежат обеспече
нию и в том случав, если в период служ
бы нх кормильца—военнослужащего нас
тупят в составе семьи изменения, кото
рые давали бы ему право на одну из 
льгот, установленных ст. 79 «Закона об 
обязательной военной службе».
2. Наравне с семьями военпослужащнх- 

льготииков (ст. 1) социальному обеспечению 
подлежат семьи лиц, добровольно (не по 
призыву—ст. 182 «Закона об обязательной 
военной службе») поступивших на действи
тельную военную службу в кадрах Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии.

П р и м е ч а н и е .  Из семей лиц, доб
ровольно поступивших на действитель
ную военную службу в кадрах РККА, со
циальному обеспечению в порядке настоя
щей статьи подлежат лишь те, которые
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повідають умовам, що їх зазначено в 
арт. 79 «Закону про обов’язкову війсь
кову службу» щодо роднп пільговиків.

3. До складу членів родин військово
службовців, що мають за арт. арт. 1 та 2 
цієї інструкції право на забезпечення, на
лежать:

1) діти, брати Й сестри, що пе дійшли 
16 років;

2) непрацездатні діти, брати й сестри, 
що втратили працездатність, не дійшовши 
16 ровів;

3) непрацездатні батьки й дружина, або 
такі, що дійшли: чоловіки—55 років, жін
ки—50 років;

4) ті з перелічених у п. З осіб, що хоч 
і не відповідають умовам, зазначеним у 
ньому, але мають при собі дітей, братів 
або сестер закликаного, що не дійшли 8 
років.

У в а г а .  За непрацездатних згідно 
з цим артикулом, вважається тих осіб, 
що їх лікарською експертизою віднесе
но до однієї з перших 3 груп інвалідно
сте встановлених арт. 2 постанови 
ВУЦВК з 13 вересня 1922 р. «Про соці
альне забезпечення військових інвалідів 
та родин військовослужбовців, в випад
ках смерти останніх» (36. Уз. УСРР 
1922 р., Лі 42, арт. 599), а також жі
нок, що е вагітними «а день призова 
годувальника, за умовою, що вагітність 
цю встановив лікар.
4. Зазначених в арт. З членів родин вій

ськовослужбовців слід соціально забезпе
чувати лише тоді, коли вони були на день 
призова військовослужбовця на його утри
манні.

5. Члени родин військовослужбовців, що 
бажають бути залічені па соціальне забез
печення, подають про те заяву: в районі 
(й на селі)—до районового виконавчого ко
мітету, а в округовому центрі—^до округо- 
вої інспектури соціального забезпечення, в 
місці своєї домівки, додавши такі доку
менти:

1) свідоцтво призивної комісії або комі
сій при райоповпх виконавчих комітетах 
про визначення права на пільги за призо
вом (якщо такі комісії утворено) про те, 
зцо закликаний до військової служби їх 
годувальник має право на пільгу за при-

по своєму семейно-имуществешюму поло
женню соответстауют условиям, указан
ным в ст. 79 «Закона об обязательной 
военной службе», в отношении семей 
льготников.
3. К составу членов семей военнослужа

щих, имеющих согласно ст. ст. 1 л 2 на
стоящей инструкции право на обеспечение, 
относятся:

1) дети, братья и сестры, не достигшие 
16-ти лет;

2) нетрудоспособные дети, братья и се
стры, утратившие трудоспособность до до
стижения 16 лет;

3) нетрудоспособные родители и жена, 
либо такие, которые достигли: мужчины- 
55 лет, женщины—50 лет;

4) те из перечисленных в п. 3 лиц, ко
торые хотя и не отвечают условиям, ука
занным в нем, по имеют при себе нс до
стигших 8 летнего возраста детей, братьев 
или сестер призванного.

П р и м е ч а н и е .  Нетрудоспособными, 
согласно настоящей статье, считаются 
лица, отнесенные врачебною експертизою 
к одной из первых о групп инвалидности,

Е станов ленных ст. 2 постановления 
УЦПК от 13 сентября 1922 г. «О со

циальном* обеспечении военных инва
лидов п семей военнослужащих, в случае 
смерти последних» (С. У. УССР 1922 г., 
Л* 42. ст. 599), а также женщины, бе
ременные ко дню призыва кормильца, 
при условии установлення беременности 
врачем.
4. Указанные в ст. 3 члены семей воен

нослужащих подложат обеспечению лишь в 
том случае, если они состояли ко дню при
зыва военнослужащего на его иждивении.

5. Члены семей военнослужащих, желаю
щие быть зачисленными на социальное 
обеспечение, подают о том заявление: в 
районе (и на селе)—в районный исполни
тельный комитет, а в окружном центре— 
в окружную инспектуру социального обес
печения, по месту своего жительства, с при
ложением следующих документов:

1) свидетельство призывной комиссии 
или комиссии при районных исполнительных 
комитетах по определению права на льготы 
по призыву (в случав, если такие комиссии 
образованы) о том, что призванный на воен
ную службу их кормилец имеет право на
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еовау та що його прийнято па дійову вій
ськову службу в кадровому складі РСЧА;

2) довідку про вік заявника;
3) довідку про те, що заявник був на 

утриманні військовослужбовця до його 
призова.

У в а г а  1. Члени родини військово
службовця, що живуть на селі та що 
були з закликзоим у складі одного ї того 
самого селянського господарства, якщо 
закликаний фактично був до призову в 
цьому господарстві, ззмісць довідки, за- 
8пачоної в л. З цього артикула, подають 
довідку від сільради яро те, що закли
каний дійсно був на день призова в 
складі господарства (двору) заявника.

У в а г а  2., Замісць свідоцтва, зазна
ченого в и. 1 цього артикула, члени ро
дин військовослужбовців, що звертають
ся за забезпеченням порядком уваги 2 
по арт. 1 або за арт. 2 цієї інструкції, 
подають довідку від військової установи 
про те, що їх годувальник є на дійсній 
військовій службі в кадровому складі 
РСЧА, а так само довідку від сільради, 
міліції або домоуправління про Чх ро
динно-майновий стан.
6. На зміну чиниого порядку (арт. 14 ін

струкції НКСЗ УСРР з 26 січня 1928 р. 
«Про порядок прнзначепия та падання со- 
ціяльного забезпечення» (Зо. Уз. УСРР 
1928 р., від. О, Лі 4, арт. 20), право на со
ціальне забезпечення родин військовослуж
бовців визначають округові інспектури со
ціального забезпечення та районові вико
навчі комітети безпосередньо, па підставі 
документів, що їх подають заявники 
(арт. 5).

7. Розглядаючи справи про соціяльяе за
безпечення членів родин військових служ- 
бовців-пільговнків, округові інспектури со- 
ціяльного забезпечення та районові вико
навчі комітети, КОЛИ 6 всі документи в 
справі (арт. 5), призначають забезпеченім, 
без окремого обсліду майнового сталу за
явників, що були на утриманні закликано
го. якщо в розпорядженні органів соціяль- 
яого забезпечення нема даних, що свідчи- 
лі-б про те, що в родинно-майиовому ста
ні закляканого після призова його ста
лися зміви, що не давали б йому права иа

льготу по призыву и что оп принят на дей
ствительную службу в кадровом составе- 
РККА;

2) справку о возрасте заявителя;
3) справку о том, что заявитель со

стоял на иждивении военнослужащего до 
призыва последнего.

П р и м е ч а н и е  1. Члены семьи 
военнослужащего, проживающие на се
ле н состоявшие с призванными в составе 
одного и того же крестьянского хозяй
ства (двора), в случае если призванный 
фактически находился до призыва в этом 
хозяйстве, вместо оправки, указанной в 
п. 3 настоящей статьи, представляют 
справку сельсовета о фактическом пре
бывании призванного ко дню призыва в 
составе хозяйства (двора) заявителя.

П р и м е ч а н и е  2. Вместо свидетель
ства, указанного в н. 1 настоящей статьи, 
члены семей военнослужащих, обращаю
щиеся за обеспеченном в порядке приме
чания 2 к ст. 1, либо в порядке ст. 2 
настоящей инструкции, представляют- 
справку военного учреждения о том, что 
их кормилец состоит на действительной 
военной службе в кадровом составе 
милиции или домоуправления об их се
мейно-имущественном положении.
6. Во изменение действующего порядка 

(ст. 14 инструкции НКСО УССР от 26 янва
ря 1928 г. «О порядке назначения и предо
ставления социального обеспечения»—36. 
Уз. УСРР 1928 г., <щ. II, .Уз 4, ст. 20), пра
во на социальное обеспечение семей военно
служащих определяется окружными ин
спектурами социального обеспечения и рай
онными исполнительными комитетами непо
средственно, на основании документов,, 
представляемых заявителями (ст. '5).

7. При рассмотрении дел о социальном 
обеспечении членов семей военнослужащих 
—'Льготников, окружные инспектуры со
циального обеспечения и районпые испол
нительные комитеты при наличии всех до
кументов по делу (ст. 5), назначают обеспе
чение, не производя особого обследования 
имущественного положения заявителей, со
стоявших па иждивения призванного, если 
в распоряжении органов социального обес
печения пет данных, которые свидетель
ствовали бы о там, что в семойпо-имущо- 
ствешгом положении призванного после 
призыва его произошли изменения, которые
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одну з пільг, устаповлепнх за арт. 79 «За
кону про обов'язкову військову службу».

За цих випадків, органи соціального за
безпечення вживають заходів до внявлеп- 
пя загально встановлення порядком роднн- 
во-майнового стану заявників, при чому:

а) наколи в родинному стані закликано
го настали зміни (поновлення працездат- 
постн непрацездатних членів родини, до
сягнення «впотгаолітшти — повноліття, 
тощо), що не давали-б йому права на піль
гу при призові, родина його права на за
безпечення за постановою ЦВК і РНК Сою
зу РСР з  31 грудня 1926 р.—не мас;

б) наколи в майновому стані родин за
кликаних пільговиків після призову їх па
стели зміни, а саме: члени родини набули 
самостійних засобів на прожиття або пере
бувають на утриманні родичів, то в цьому 
випадку забезпечується родин закликаних, 
додержуючи правил, установлених постано
вою Наркомсоцзабезу УСРР з 1 липня 1929 
року «Про облік заробітків і прибутків пен
сіонерів органів соціяльного забезпечення 
та умови припинення виплати пенсії, в 
зв’язку з майновим етапом їх» (36. Зак. 
УСРР 1929 р., від. П, Аз 14, арт. 57).

8. Забезпечення членів родип військово
службовців, що мають за арт. арт. 1—4 
цієї інструкції право на соціяльне забезпе
чення, переводиться:

1) вміщенням до установ органів соці- 
яльного забезпечення (будинки для інвалі
дів та для престарілих), охорони здоров’я 
або пародньої освіти, коли є в цих устано
вах вільні місци та годиться на це забез
печуваний, або

2) щомісячною грошевою допомогою.

У в а г а .  Приміщують забезпечуваних 
до установ органів охорони здоров’я та 
пародньої освіти органи соціяльного за
безпечення, порозумівшись з відповідни
ми інспектурами охорони здоров'я та на- 
родоьої освіти, з ким треба.
9. Грошеву допомогу членам родин вій

ськовослужбовців, що Ії иадається, за п. 2 
арт. 8 цієї інструкції, видається за рахунок

не давали бы соту права на одну из льгот, 
установленных ст. 79 * Закона об обяза
тельной военной службе».

В этих случаях, органы социального 
обеспечения принимают меры к выявлению 
в -обще-устаноеленпом порядке семейно- 
имущественного положения заявителей, при 
чем:

а) в случае, если в семейном положении 
призванною наступили изменения (восста
новление трудоспособности нетрудоспособ
ных членов семьи, достижение несовершен
но летним и — совершеннолетия и т. пГ), ко
торые не давали бы ому права на льготу 
при призыве, семья его права па обеспече
ние в порядке постановления ЦИК и СНВ 
Союза ССР от 31 декабря 1926 г.—не 
имеет;

б) в случае, если в имущественном поло
жении семей призванных льготнике© после 
призыва последних наступили изменения, а 
именно: члены семьи приобрели самостоя
тельные средства к существованию или со
стоят на иждивении родственников, то в 
этом случае обеспечение семей призванных 
производится с соблюдением правил, уста
новленных постановлением Наркомсообеса 
УССР от 1 июля 1929 г. «Об учете зара
ботков. и доходов пенсионеров органов со
циального обеспечения и условиях приоста
новления выплаты пенсии, в связи с иму
щественным положением их» (36. Зак. 
УСРР 1929 г., отд. II, № 14, ст. 57).

8. Обеспечение членов семей военнослу
жащих, имеющих согласно ст. ст. 1—4 на
стоящей инструкции право на обеспечение, 
производится путем:

1) помещения в учреждения органов со
циального обеспечения (дома для инвалидов 
п для престарелых), здравоохранения или 
народного просвещения при нал и чей в лих 
свободных мест и согласия па это обеспечи
ваемого, либо путем

2) выдачи ежемесячного денежного посо
бия.

П р и м е ч а н и е .  Помещение обеспе
чиваемых в учреждения органов здраво
охранения и народного просвещения ор
ганы социального обеспечения произво
дят по соглашению с соответствующими 
инспектурами здравоохранения и народ
ного просвещения, по принадлежности.
9. Денежное пособие членам семей воен

нослужащих, предоставляемое согласно 
п. «2» ст. 8 настоящей инструкции, вы-
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коштів «місцевого бюджету у такому роз
мірі:

І. Особам, що живуть у містах І селищах 
міського типу.

а) при одному непрацездатному члені
родини........................................ 8 крб. на м-ць;

б) при двох непрацездатних членах ро
дини  13 крб. на м-ць;

в) при трьох 1 більш. . . 16 крб. на м-ць.

дается за счет средств местного бюджета в 
следующем размере:

I. Лицам, проживающим в <ородах ■ поселе- 
н-ях городского тина.

а) при одном нетрудоспособном члене
семьи ............................................. 8 рубя, в м-ц;

б) при двух нетрудоспособных членах
семьи................................................13 рубл. в м-ц;

в) при трех и более нетрудоспособных
членах семьи .................................. 16 рубл. в м-ц.

2. Особам, що живуть у сільськії 
місцевостях.

2. Лнцам, проживающим а сельских 
местностях.

а) при одному непрацездатному члені
родини.......................................... З крб. на м-ць;

б) при ДВОХ непрацездатних членах ро
дини  4 крб. 50 коп.

в) при трьох і більш ... 6 крб. на м-ць.

а) при одном нетрудоспособном члене
семьи............................................ З рубля, в м-ц;

б) при двух нетрудоспособных членах
семьи................................................4 р. 50 к. в м-ц;

в) при трех и более нетрудоспобных
членах семьи................................... О рубл. в м-ц.

10. Забезпечення членів родин військо
вослужбовців, зокрема, видача щомісячної 
грошевої допомоги провадиться по тому, 
як округові інспектури соціяльного забез
печення та районові виконавчі комітети, 
кому слід, одержуть потрібні документи 
(арт. 5) зі дня, коли подано заяву про при
значення забезпечення, та надається про
тягом всеї безперервної служби годуваль
ника в кадровому складі частин РСЧА та 
зверх того—протягом двох місяців зі дня, 
коли його звільнено в довгореченцеву 
відпустку.

11. Члепам родин військовослужбовців, 
що проживають па селі та що їм призначе
но грошеву допомогу (п. 2 арт. 8), належ
ні їм суми допомоги виплачуються вперед 
за кожний квартал (обіжник НКФ УСРР 
У» 481 з 8 лютого 1929 р. «Про порядок ви
плати допомог родипам черволоармійців, 
що проживають в сільських місцевостях» 
(Бюлетень НКФ УСРР 1929 р. Зй 36).

12. Членів родип військовослужбовців 
позбавляється права яа соціальне забезпе
чення за таких випадків:

1) коли їх годувальппк-військовослуЖ- 
бовець дезертирував з Червоної армії або з 
іпшнх причин вибув з лав Червоної армії 
(хворість, смерть, безвісність, тощо);

2) коли їх годувальника-військовослуж- 
бовця зараховапо на посаду середнього 
старшинського складу РСЧА або його за
лішено на понадреченцевій службі в Чер
воній Армії;

10. Обеспечение членов семей военнослу
жащих, в частности, выдача ежемесячного 
денежного пособия производится по полу
чении окружными инспектурами социально
го обеспечения и районными исполнитель
ными комитетами, по принадлежности, не
обходимых документов (ст. 5) со дня подачи 
заявления о назначении обеспечения и пре
доставляется в течение всего периода пре
бывания кормильца на непрерывной службе 
я кадровом составе частой РККА и сверх 
того—в точошш двух месяцев со два 
увольнения его в долгосрочный отпуск.

ро порядок

11. Члепам семей военнослужащих, про
живающих на селе, которым назначено де
нежное пособие (п. 2 ст. 8), причитаю
щиеся им суммы пособия выплачиваются 
вперед за каждый квартал (циркуляр НКФ 
УССР от 8 февраля 1929 г. «ІІі 
виплати допомог родинам 
що проживають в сільських місцевостях» 
(Бюллетень ]ЩФ УССР 1929 г., № 36)

12. Члеїш семей военнослужащих лиша
ются права па социальное обеспечение в 
следующих случаях:

1) если их кормилец—военнослужащий 
дезертировал из Красной Армии или по 
иным причинам выбыл из рядов Красной 
Армии (болезнь, смерть, безвестное отсут
ствие н т. п.);

2) если их кормильца-^вошнослужащего 
зачислили на должность среднего началь
ствующего состава РККА или его оставили 
еа сверхсрочной службе в Красной Армии;
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3) коли підчас пвребувашщ їх годуваль
ника в лавах Червоної Армії в складі їх 
родини настали зміни, що <не давали-б за
кликаному пільгу з призову (арт.. 79 «За
кона про обов’язкову військову службу»);

4) коли вони мають право па забезпе
чення за соціальним страхуванням або на 
підставі спеціальних закопів;

5) коли їх позбавлено виборчих прав до 
рад, за винятком випадків, коли їх позбав
лено виборчих прав з причин душевної 
хвороби.

У в а г а  1. Про випадки, зазначені в 
п. п. 1 і 2 цього артикула, військові 
установи та військові частини, кому 
слід, зобов’язані за обіжником Штабу УВО 
Я* Д-1191 з 7 травня 1928 р., негайно 
повідомляти відповідну округову інспек
туру соціального забезпечення або райо- 
новий виконавчий комітет за місцями до
мівки родини військовослужбовця.

У в а г а  2. Військовослужбовців, що 
вибули з лав Червоної Армії через хво
рість (інвалідність), а так само родини 
умерлих або безвісних військовослужбов
ців ооціяльио забезпечуються за постано
вою ВУДВК з 13 вересня 1922 р. «Про
соціальне забезпечення військових інва
лідів і родин військово-саужбовців, у разі 
смерти останніх*.

13. Родинам військовослужбовців, що не 
мають права па забезпечення за постано
вою ЦВК і РНК Союзу РСР з 31 грудня 
1926 р., цеб-то роднпам тих військовослуж
бовців, що не мають права на пільгу за 
призовом, за винятком родин військово
службовців, передбачених увагою 2 до арт. 
1 та арт. 2 цієї інструкції, що їх забезпе
чується нарівні з родинами військовослуж- 
бовців-пільговиків, у разі їх гострої ну- 
жденности та непрацездатпости або мало
ліття (до 16 років) їх членів, округові ін
спектури сопіядьного забезпечення, райо
нові виконавчі комітети, селянські товари
ства взаємодопомоги й міські товариства 
взаємодопомоги та товариства допомоги по
винні подавати допомогу:

1) вміщенням до будинків інвалідів;
2) грошевими допомогами;
3) трудовою допомогою, або

3) если в период пребывания ях кор
мильца в рядах Красной Армии в составе ях 
семьи наступили изменения, которые не да
вали бы призванному льготу при призыве 
(ст. 79 «Закона об обязательной военной 
службе»);

4) если они имеют право на обеспечение 
в порядке социального страхования или да 
основании специальных законов;

5) если они лишены избирательных прав 
в советы, за исключением случаев лишений 
их избирательных прав по причине душев
ной болезни.

П р и м е ч а н и е  1. О случаях, ука
занных в п. п. «1» и «2» настоящей 
статьи, вовниые учреждения н воинские 
части, по принадлежности, обязаны, со
гласно циркуляру Штаба УВО № Д/1191 
от 7 мая 1928 г., немедленно сообщать 
соответствующей окружной инспектуре 
социального обеспечения или районному 
пополнительному комитету по месту жи
тельства семьи военнослужащего.

II р и м е ч а и н е 2. Военнослужащие, 
выбывшие из рядов Красной Армии по 
болезни (инвалидности), а также семьи 
умерших или безвестно отсутствующих 
военнослужащих подлежат социальному 
обеспечению в порядке постановления 
ВУЦИК от 13 сентября 1922 г. <0 со
циальном обеспечении военных инвалидов 
и семей военнослужащих, в случае смерти 
последних».
13. Семьям военнослужащих, не имею

щим права на обеспечение в порядке поста
новления ЦИК н СИК Союза ССР от 31 де
кабря 1926 г., доесть семьям тех военно
служащих, которые не имеют права на льго
ту тю призыву, за исключением семей воен
нослужащих, предусмотренных примеча
нием 2 к ст. 1 и ст. 2 настоящей инструк
ция, обеспечиваемых наравне с семьями 
военнослужащих - льготников, в случае их 
острой нуждаемости и нетрудоспособности 
или малолетня (до 16 лот) их членов—ок
ружные инспектуры социального обеспече
ния, районные исполнительные комитеты, 
селянские общества взаимопомощи и город
ские общества взаимопомощи и общества 
помощи обязаны оказывать помощь путем:

1) помещения в дома инвалидов;
2) денежных пособий;
3) трудовой помощи;
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4) надання* роботи в кооперації інвалі
дів за рахунок Що числа пе-іивалідів, що 
ї х  допускається до праці в артілях інвалі
дів з наймів.

Допомога, що її подасться в порядку 
п. 2 цього артикула, може бути одноразовою 
або постійною, залежно від фінансових 
можливостей органів соціального забезпе
чення та перелічених громадських органі
зацій і її надасться в розмірі, не більшо
му, піж це зазначено в арт. 9 цієї інст
рукції.

У в а г а  1. Зазначену в цьому арти
кулі допомогу органи соціяльного забез
печення надають з коштів, що їх відпу
щено за місцевим бюджетом (по лінії со
ціяльного забезпечення) на допомогу бід
ноті.

У в а г а  2. Родинам військово-служ- 
бовпів, що проживають на селі, допомо
гу, зазначену в п. п. 2 і 3 цього артику
лу, подають виключно селянські товари
ства взаємодопомоги за арт. 7 «Положен
ня про селянські товариства взаємодо
помоги» (36. Уз. УСРР 1925 р., № З, 
арт. 21 та 1928 р. X* 3, арт. 21).

14. Скарги родин військовослужбовців 
па постанови округових інспектур соціаль
ного забезпечення подається до конфліктно- 
окспертових комісій в справах соціального 
забезпечення, що є при округових інспек
турах соціального забезпечення (п. З арт. 
142 «Устави про округові з’їзди рад і окр- 
викоякжи, їх Відділи та інспектури»—36. 
Зак. УСРР Ї929 р., Хе 3, арт. 18).

15. Постапови районовнх виконавчих ко
мітетів у справах забезпечення родин вій
ськовослужбовців можна оскаржувати пе
ред президією відповідного округового ви
конавчого комітету через конфліктпо-екс- 
пертову комісію в справах соціяльного за
безпечення при округові й інспектурі соці
ального забезпечення.

16. Прийом заяв про забезпечення за 
цією інструкцією, розгляд їх, проваожошя, 
за -належних випадків, медичного освіжу
вання заявпикїв, щоб встановити ступінь 
їх пепрацездатпогти та обслід їх майнового 
стану, призначення соціяльного забезпечен
ая й видачу допомог, а так само прийом 
і розгляд скарг заявників —провадяться на 
Уставі загальніх правы, що їх эста-

4) предоставления работы в кооперація 
инвалидов за счет 25% числа нв-шшлндвв, 
допускаемых к работе в артелях инвалидов 
в порядке найма.

Помощь, оказываемая в порядке п. 2 
настоящей статьи, может быть единовре
менной пли постоянной, в зависимости от 
финансовых возможностей органов социаль
ною обеспечения л перечисленных сущест
венных организаций, и предоставляется 
в размере не большем, чем это указало в 
ст. 9 настоящей инструкции.

П р и м е ч а н и е  1. Указанную в на
стоящей статье помощь органы социаль
ного обеспечения предоставляют из 
средств, отпущенных по местному бюд
жету (по линии социального обеспечения) 
на помощь бедноте.

П р и м е ч а н и е  2. Семьям воєнно - 
служащих, проживающим на селе, по
мощь. указанная в п.п. 2 и 3 на
стоящей статьи, оказывается исключи
тельно селянскими обществами взаимопо
мощи в поряіке ст. 7 < Положения о се
лянских обществах взаимопомощи* 
(С. У. УССР 1925 г., № 3, ст. 21 
и 1928 г., X» 3, ст. 21).
14. Жалобы семей военнослужащих на 

постановления окружных инспектур со
циальною обеспечения. подаются в конф
ликтно-экспертные комиссии но делам со
циальною обеспечения, состоящие при ок
ружных инспектурах социального обеспече
ния (о. 3 ст. 142 «Положения об окружных 
с'ездах советов и окрисполкомах, их отде
лах и инспектурах» — 36. Зак. УСРР 
1929 г.. Ха 3, ст'. 18).

15. Постановления районных исполни
тельных комитетов по делам обеспечения се
мей военнослужащих можно обжаловать 
перед президиумом соответствующего ок
ружного исполнительного комитета через 
конфликтно-экспертную комиссию но делам 
социального обеспечения при окружной ин
спектуре социального обеспечения.

16. Прием заявлений об обеспечении и 
порядке настоящей инструкции, рассмотре
ние их, проведение, в подлежащих случаях, 
медицинского освидетельствования заяви
телей для установления степени их нетру
доспособности и обследования их имуще
ственного положения, назначение социаль
ного обеспечения и выдача пособий, а также 
прием и рассмотрение жалоб заявителей—
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новлепо постановою Наркомсоцзабезу УСРР 
з 26 січня 1928 р. і Інструкція про поря
док призначення та надання соціального 
забезпечення» (36. Уз. УСРР 1928 р., від. 
II, № 4, арт. 20), зі змінами, що їх перед
бачає обіжник Наркомсоцзабезу УСРР №21 
з 4 березня 1929 р. «Про скасування пен
сійної комісії та про утворення копфліктпо- 
експертової комісії в справах соціального 
забезпечення» та ця інструкція.

У в а г  а. Обслід родпнпо-майнового 
стану родин військових службовців, що 
живуть на селі, відповідно до п. «ф» 
арт. 19 «Устави про сільські ради» (36. 
Зак. УСРР 1927 р., № 47-48, арт. 212) 
роблять сільські ради.

її.

1*7. Відповідно до п. «г» арт. З постано
ви РЕК Союзу РСР з 3 травпя 1929 р. 
«Про наслідки перевірки виконання по
станови ЦВК і РИК Союзу РСР з 31 грудня 
1926 р. «Про забезпечення родин грома
дян, закликаппх па дійсну військову служ
бу в кадровому складі частин РСЧА» (36. 
Зак. ОРОР 1929 р., № 29, арт. 269), запро
понувати округовим інспектурам соціально
го забезпечення:

1) вжити рішучих заходів до усунення 
в справах забезпечення родип військово
службовців тяганини, неправильних відмов 
у забезпеченні та зламань чинних правил 
щодо видів забезпечення (арт. 13), розмі
ру грошевої допомоги та реченця її 
виплати;

2) керуючись п. 20 арт. 143 «Положення 
про округові з’їзде рад, окрвиконкоми, їх 
відділи та інспектури», підсилити керів
ництво та нагляд діяльпости райоповпх вп- 
коиавчнх комітетів у справі забезпечення 
родин ві йс ькожк л ркбовц ів;

3) встановити систематичний нагляд за 
точпим виконанням в межах своєї округи 
закона про сошяльне забезпечення родин 
військовослужбовців та цієї інструкції, по
рушуючи, за належних випадків, справу 
про прптягпоопя встановленим порядком 
винних у зламанпі закону осіб до суворої 
дисциплінарної- або судової відповідач, 
посіп.

производятся на основании общих правил, 
установленных постановленном Наркомсо- 
обеса УССР от 26 января 1928 г. «Инструк
ция о иорядкс назначения и предоставления 
социального обеспечения» (36. Уз. УСРР 
1928 г. отд. II, № 4, ст. 20), с изменения
ми, предусмотренными циркуляром Нарком- 
сообеса УССР № 21 от 4 марта 1929 г. «Об 
упразднении пенсионной комиссии и об обра
зовании конфликтно-экспертной комиссии 
по делам социального обеспечения» и на
стоящею ншярукцивю.

П р и м е ч а л и е .  Обследования семей- 
по-пмущественного положения семей 
военнослужащих, проживающих на селе, 
производятся сельскими советами, в со
ответствии с. и. «ф* ст. 19 «Положения 
о сельских советах» (С. У. УССР 1927 г., 
Л*2 47—48, ст. 212).

ІГ.
17. В соответствии с и. «г» ст. 3 поста

новления СНК Союза ОСР от 3 мая 1929 г. 
<0 результатах проверки исполнения по
становления ЦИК и СНК Союза ССР от 31 
декабря 1926 г. «Об обеспечении семей 
граждан, призванных на действительную 
военную службу в кадровом составе частей 
РККА» (С. 3. СССР. 1929 г., № 29, ст. 269), 
предложить окружным инспектурам со
циального обеспечения:

1) принять решительные меры к устра
нению но делам обеспечения семей военно
служащих волокиты, неправильных отказов 
в обеспечении и нарушений существующих 
правил в отношении видов обеспечеппя 
(ст. 13), размера денежного пособия и срока 
его выплаты;

2) руководств)лсь п. 20 ст. 143 «Поло
жения об окружных с’ездах советов, окрис- 
полкомах, их отделах и инспектурах», уси
лить руководство и надзор деятельности 
районных исполнитель пых комитетов в деле 
обеспечеппя семей военнослужащих;

3) установить систематическое наблюде
ние за точным выполнением в пределах 
своего округа закона о социальном обеспе
чении семей военнослужащих и настоящей 
инструкции, возбуждая, в подлежащих слу
чаях, дело о привлечении, в установленном 
порядке, виновных в нарушении закона лиц 
к строгой дисциплинарной или судебной 
ответственности.
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18. Запропонувати Народньому Коміса
ріатові Соціального Забезпечений АМСРР 
вжити заходів до здійснеїшя на території 
АМСРР заходів, зазначених у п.л. 1—3 
арт. 17 цієї постанови.

Ш.
19. З виданням цієї постанови скасува

ти такі постанови 8 обіжники Наркомсоц- 
забезу УСРР:

1) постанову з 28 червня 1927 р. «Про 
порядок забезпечення родин військовослуж
бовців» (36. Уз. УСРР 1927 р., від. II, 
Лі 28, арт. 129);

2) обіжник з 13 вересня 1927 р. «Про 
місцевості, в яких повинно виплачувати 
пенсії та допомоги за міськими нормами»;

3) постанову з 10 травня 1928 р. «Про 
зміну інструкції «Про порядок забезпечен
ня родин військовослужбовців» (36. Уз. 
УСРР 1928 р., від. П, X* 10, арт. 60);

4) обіжник з 21 грудня 1928 р. «Про 
соціяльпе забезпечення родин військово- 
службовців-добровідьців».
Харків, 2 липня 1929 р.

Народній Комісар Соціального Забезпе
чення УСРР Поиорний.

ІНСТРУКЦІЯ
НАРКОМЗДОРОВ’Я І НАРКОМПРАЦІ УСРР.

59. Про обов’язковий медичний огляд ро
бітників харчових підприємств і про поря
док забезпечення їх в разі тимчасового від- 
ставлення від роботи, у зв'язку з виявле

ними заразливими хворобами у них.

Видано на розвиток та прикла
дення постанови Раднаркому УСРР 
від 12 лютого 1925 р. „Про санітар
ний догляд за виготовленням, сховом 
та продажем харчових продуктів, 
смакових речовин і напоїв“ (36. Уз. 
УСРР 19?5 р. М 8, арт. 61). Погод
жено з ВРНГ і ВУРПС 1

1. Всі робітники та службовці в держав
них, громадських або приватних підприєм
ствах, що виготовлюють, переховують або 
продають харчові продукти та папої, а та
кож і власники підприємств, безпосередньо 
зайняті па виробництві й торгівлі, підляга-

18. Предложить Народному Комиссариату 
Социального Обеспечения АМСОР. примять ме
ры к осуществлению на территории АМССР 
мероприятий, указанных в и. п. і—3 ст. 17 
настоящего постановления.

Ш.
19. С изданием настоящего постановле

ния отменить следующие постановления и 
циркуляры Наркомсообеса УССР:

1) постановление от 28 июня 1927 г. 
«0 порядке обеспечения семей военнослужа
щих» (36. Уз. УСРР 1927 г., оцд. II, >6 28, 
ст. 129);

2) циркуляр от 13 сентября 1927 г. «О 
местностях, в которых надлежит выплачи
вать попсии и пособия по городским нор
мам»;

3) постановление от 10 мая 1928 г. «Об 
изменении инструкции «О порядке обеспече
ния семей военнослужащих* (36. Уз. УСРР 
1928 г., отд. II, Л‘2 10, ст. 60);
• 4) циркуляр от 21 декабря 1928 г. 

«О социальном обеспечения семей воєнно - 
с л у ж ащ их -добровол ьцев».
Харьков, 2 июля 1929 г.

Народный Комиссар Социального
Обеспечения УССР Покорный.

ИНСТРУКЦИЯ
НАРКОМЗДРАВА И НАРКОМТРУДА УССР.

59. Об обязательном медицинском осмотре 
работающих в пищевых предприятиях и в 
порядке обеспечения их на случай времен
ного отстранения от работы в связи с обна
руженными заразными заболеваниями у них.

Издана в развитие и по применению 
постановления Совнаркома УССР ст 
12 февраля 1925 года „О санитар
ном надзоре за изготовлением, хра
нением и продажей пищевих продук
тов, вкусовых веществ и напитков*, 
(С. У. УССР 1925 г., А* 8, ст. 6 / ) .  
Согласовано с ВСНХ и ВУСПС.

1. Все рабочие и служащие в государ
ственных, общественных или частных пред
приятиях, изготовляющих, хранящих или 
продающих пшцёвые продукты и напитки, а 
равно и владельцы предприятий, непосред
ственно запятые в производстве и торговле,
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ють лікарським оглядам: попередньому, 
вступаючи на роботу або коли відкрива
ється підприємство, та періодичним—протя
гом всього часу роботи по таких установах 
або підприємствах.

2. Лікарський огляд поширюється на ро
бітників таких підприємств, що мають від
повідні документи (регістраційні посвідки) 
на право виробництва та торгівлі так в 
приміщеннях і певних місцях, яв і в роз
нос: різниць, пекарень, цукерень та інших 
закладів хлібопекарського промислу, ков
басних виробництв, молочарських ферм, ма
слоробних, сироварних, цукеркових, кон
сервних та макаронних фабрик і заводів, 
торговельних закладів та склепів для ви
щезазначених харчових продуктів, овоче- 
©адовиїппіх веробнивдв і підприємств гро
мадського харчування (їдальні, чайні, кав'
ярні, пнвпі тощо), а так само робітників та 
службовців цукрово-рафіпадних заводів і 
рафінадних відділків цукроварень.

У в а г а .  Лікарському оглядові підля
гають ті з робітппків харчових підпри
ємств, що мають безпосереднє відношен
ня до харчових продуктів, смакових ре
човин та напоїв. ""
3. Список хвороб, що переіпкоджують 

стати до роботи в харчових підприємствах 
або потребують тимчасового відставлення 
від цих робіт* установлюється такий:

1) черевний тиф, паратиф, дизентерія, 
підвал так у гострій стадії хороби, як і в 
«тадії бацилопосильства;

2) туберкульоза легенів з виділенням 
бацил у флягмі;

3) шкірні інфекції: шкірні форми ту- 
беркульози (відкриті туберкульозні боляч
ки та фістули, вовчапка на відкритих ча
стинах шкіри), різні грибкові й паразитні 
заразливі захоруванея шкіри та волосся 
(фавус, волооомор, короста), стафілококові 
й стрептококові інфекції шкіри (бешиха, 
карбункули та фурункули відкритих частин 
тіла), актиномікоз із з'ятреиням та фісту
лами на відкритих місцях шкіри;

4) пранці в заразливому періоді;
5) заразливі очні хвороби (трахома в го

стрій стадії, госурі заразливі кон'юнкти
віти).

4. Так попередні, як і періодичні лікарсь
кі огляди, що їх організують здоровінспек-

іюдвергаются врачебным осмотрам: предва
рительному при поступлении на работу' или 
при открытии предприятия и периодиче
ским — во все время нахождения на работе 
в такого рода учреждениях или предприя
тиях.

2. Врачебный осмотр распространяется 
на работников следующих предприятий, 
имеющих соответствующие документы (ре
гистрационные удостоверения) на право 
производства и торговли как в помещениях и 
определенных местах, так и в разнос: боен, 
хлебопекарен, кондитерских н других заве
дений хлебопекарного промысла, колбасных 
производств, молочных ферм, маслодельных, 
сыроварных, копфектных, консервных и ма
каронных фабрик и заводов, торговых за
ведений н складов для вышеперечисленных 
пищевых продуктов, овощно-фруктовых 
производств и предприятий общественною 
питания (столовые, кофейные, пнвные, чай
ные и проч.), а также рабочих и служащих 
сахарно-рафинадных заводов и рафинадных 
отделений сахароваренных заводов.

П р и м е ч а н и е .  Врачебному осмотру 
подвергаются те из работников пищевых 
предприятий, которые имеют непосред
ственное отношение в пищевым продук
там, вкусовым веществам и напиткам.
3. Список болезней, препятствующих до

пущению к работе в ппщевых предприятиях 
или требующих временного отстранения от 
этих работ, устанавливается следующий:

1) брюшной тиф,, паратиф, дизентерия, 
дифтерит как в острой стадии болезни, так 
и в стадии бациллоносительства;

2) туберкулез легких с выделением ба
цилл в мокроте;

3) кожные инфекции: кожные формы ту
беркулеза (открытые туберкулезные рапы и 
фистулы, волчанка на открытых частях ко
жи), различные грибковые н паразитарные 
заразные заболевания кожи и волос (фавус, 
стригущий .тишай, чесотка), стафилококко
вые л стрептококковые инфекции кожи) ро
жа, карбункулы и фурункулы открытых ча
стей тола, актипомикоз с из’язвл внаем и 
фистулами на открытых частях кожи;

4) сифилис в заразном периоде;
5) заразные глазные болезни (трахома в 

острой стадии, острые заразные коп'юнк- 
тивиты).

4. Как предварительные, так и периоди
ческие врачебные осмотры, организуемые
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ції, провадять ноллкліяіки й амбулаторії,
що в разі потреби направляють хорах до 
туб. та венднспаясерів.

5. Кожна особа, доступаючи на службу до 
харчового підприємства, повинна подати 
адміністрації або володільцеві підприємства 
свідоцтво лікарської установи (полікліні
ки, амбулаторії) про те, що в неї нема 
хвороб, які перешкоджають вступити до 
харчового підприємства (арт. З цієї інст
рукції).

У в а г а .  Володільці харчових підпри
ємств, що безпосередньо зайняті у ви
робництві або торгівлі, лікарське свідоц
тво лікустапов подають до органів сані
тарного нагляду.

6. Лікувальпі установи на заяву адміні
страції або володільця торговельно-проми
слових харчових підприємств, а так само 
посередницького бюра повинні зробити лі
карський огляд тих, що вступають па ро
боту, без прогалини, найпізпіш протягом 
48 годив та видати відповідну посвідку.

7.. Кожний робітник або службовець, а 
так само і володілець, безпосередньо зайня
тті в харчовому підприємстві, повинен під
лягати лікарсько-санітарним оглядам у пе
ріоди від 1 до 2 місяців за пляпом, що ви
робили місцеві здоровінспектури наперед, 
погодивши з професійними оргапами й від
ділами місцевого господарства та проми- 
словости.

У в а г а .  За робітний час, витрачений 
робітниками харчових закладів па періо
дичний лікарський огляд, виплачується 
за рахунок підприємства з тим, що ці 
огляди провадяться по змозі в робітпяй 
час; а по великих підприємствах, щоб 
зекономити час, лікувальні установи по 
змозі організують такі огляди на самих 
підприємствах; в такому разі підприєм
ства повніші дати для цього досить світлу 
і простору кімнату з відповідним устатку
ванням (капапка. стіл, умивальник, ми
ло. рушник).

8. Лікарські висновки про здатність або 
нездатність *о роботі в харчових ігіднрн-

здравинсивкциями, проводятся поликлини
ками я амбулаториями, которые в случае 
надобности «направляют больных в туб. и 
вендиспансеры.

5. Каждое лицо, при поступлении в* 
службу в пищевое предприятие, обязало 
представить администрации или владельцу 
предприятия свидетельство врачебного уч
реждения (поликлиники, амбулатории) об 
отсутствия у него болезней, препятствую
щих поступлению в пищевое предприятие 
(ст. 3 настоящей инструкции).

П р и м е ч а н и е .  Владельцы пище
вых предприятий, непосредственно запя
тые в производстве или торговле, вра
чебное свидетельство лечучреждений 
представляют органам санитарного над
зора.
6. Лечебные учреждения по заявлению 

администрации или владельца торгово-про- 
мышленлых пищевых предприятий, а также 
посреднического бюро, должны произвести 
врачебный осмотр поступающих на работу 
без промедления, не позже 48 часов и вы
дать соответствующее удостоверение.

7. Каждый рабочий или служащий, а так
же и владелец, непосредственно занятый в 
пищевом предприятии, обязан подвергаться 
врачебпо-сатггйрпым осмотрам в проме
жутки от 1 до 2 месяцев, соглаопо плану, 
выработанному местными зравппопектура- 
мн по предварительному соглашению с про, 
фессноналышмн органами п отделами мест
ного хозяйства и промышленности.

' П р и м е ч а н и е .  Рабочее время, по
траченное работниками пищевых заведе
ний на периодический врачебный осмотр, 
оплачивается за счет предприятия, при 
чем эти осмотры производятся .по воз
можности в рабочие часы; на крупных 
же предприятиях, в целях экономия вре
меня, лечебные учреждения по возмож
ности организуют таковые осмотры ва 
самих предприятиях; в таких случаях 
предприятия обязаны 'предоставить для 
этой цели светлую я достаточную по раз
мерам компату с соответствующим обо
рудованием (кушеп&а, стол, умывальник, 
мыло, полотенце).

8. Врачебные заключения о притдностн 
иля попри годности к работе в пищевик
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ємствах записується па спеціальних імен
них картках у двох примірниках, із пох од- 
ного переховується в лікувальній уставові, 
а другого—па підприємстві.

На ці ж картки заноситься відмітки про 
наслідки періодичних лікарських оглядів.

9. Якщо поліклініки або амбулаторії ви
являть серед робітників харчових підпри
ємств або володільців їх, що безпосередньо 
працюють біля харчових продуктів і напо
їв, хворих па зазначені в арт. З хвороби, 
цих осіб оасталгавлюєтьоя від роботи в хар
чових підприємствах па подання оргапів 
санітарного нагляду за постаповою лікарсь
ких консультацій, а де їх немає.—за по
стаповою лікарсько-коптрольної комісії 
страхової каси.

10. Осіб, що працюють з даймів па під
приємствах, виготовляючи, переховуючи 
або продаючи харчові продукти та напої, в 
разі тимчасового виставлення їх від робо
ти через захворуванпя на одпу з заразли
вих хвороб, зазначених в арт. З, страхові 
каси забезпечують допомогою о причини 
тимчасової не працездатною на загальних 
підставах аж доти, доки їх пе припустять 
до роботи за їх професією або пе встанов
лять у них іпвалідпости; коли зазначені 
робітники, після допущення їх до роботи 
за їх професією, пе можуть приступити до 
тгеї, за браком ротата, то цих осіб забезпечу
ється з причин безробіття па загальних 
підставах.

11. Нагляд за викопаппям зазначеної ін
струкції, в частині організації та прове
дення медичних оглядів, покладається па 
санітарні органи Шужомздоров’я в центрі 
8 иа місцях.

12. За прийом па службу або иа роботу 
до харчового підприємства або торговельно
го закладу осіб, що не були па попередньо
му лікарському огляді, а також за залишен
ня на роботі осіб, визнаних хоримп, як і за 
невиконання щіеї інструкції, астміиістрацію 
державних та громадських підприємств, а 
так само і володільців приватних підпри
ємств притягається до кримінальної або ад
міністративної відповідальносте.

13. З виданпям цієї іпструкції скасувати 
інструкцію Наркомздоров'я з 23 червня

предприятиях заносятся в особые «мойные, 
карточки в двух экземплярах, из которых 
один хранится в лечебном учреждении, а 
Другой—па предприятии.

В эти же карточки заносятся отметки о 
результатах периодических врачеоных ос-
УО'рОВ.

9. В случав обнаружения поликлиникам* 
и амбулаториями среди работников пищевых 
предприятий или владельцев их, непосред
ственно соприкасающихся с пищевыми про
дуктами и напитками, больных указанными 
в ст. 3 болезнями, эта лица отстраняются 
от работы в пищевых предприятиях по 
представлению органов санитарного надзора, 
по постановлению врачебных консультаций, 
а що их нет,—шо постановлению врачебио - 
контрольной комиссии страховой кассы.

10. Лиц, работающих по найму в пред
приятиях при изготовлении, хранении или 
продаже пищевых продуктов и напитков, в 
случае временного их отстранения от рабо
ты ввиду заболевания их отпой из зараз
ных болезней, указанных в ст. 3, страхо
вые кассы обеспечивают помощью по при
чине временной нетрудоспособности на об
щих основаниях до тех пор, пока их пе 
допустят к работе их профессии или не 
установят у них инвалидности; если озна
ченные рабочие, после допущена их к ра
боте их профессии, не могут приступить к 
пей, за отсутствием работы, то они должны 
быть обеспечены, как ботработяые на об
щих основаниях.

11. Надзор за выполнением означенной 
инструкции, в части организации и проведе
ния медицинских осмотров, возлагается ва 
санитарные органы наркомздрава в центре 
п па местах.

12. За прием на службу или па работу 
в пищевое предприятие или торговое заве
дение лиц, не подвергшихся предваритель
ному врачебному осмотру, а также ва остав
ление па работе лиц, признанных больны
ми, равпо как и за невыполнение означен
ной инструкции, администрация государст
венных и общественных предприятий, а 
также н владельцы частных предприятий 
привлекаются к ответственности в адми
нистративном или уголовном порядке.

13. С изданием настоящей инструкции 
отмепить инструкцию Наркомздрава от
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1926 р. «Про обов’язковий огляд робітни
ків харчової оправи*. (36. Уз. УСРР 1926 
р., від П, М 20, арт. 71).
Харків, 1 липня 1929 р.

Заст. Народнього комісара охорони
здоров'я УСРР Ніколаїв.

Заст. Народнього комісара праці
УСРР Піснарев.

23 июня 1926 г. «Об обязательных осмот
рах работников пищевого дела» (36. Уз. 
УСРР 1926 р., від. II, Я* 20, арт. 71).
Харьков. 1 июня 1929 г.

Зам. Народнього комиссара
здравоохранения УООР Николаев. 

Зам. Народного комиссара
труда УССР Пискарев.

ПОСТАНОВА НАРКОМТОРГУ УСРР.

60. Про встановлення плати за перемелю
вання селянського зерна на млннах, шере- 

товиах, круподернях та олійницях.

Народай комісаріят торгівлі УСРР по- 
с т а н о в ж в :

I.I
1. Встановити па 1929-30 рік ннжчепа- 

ведену плату за перемелювання селян
ського споживчою зерна на млинах, шере- 
товках, круподернях та олійницях. (Див. таб
лицу яа стор. 364).

2. За зламалня встановлених цією поста
новою правил щодо мірчуку приватні осо
би відповідають за арт. 9 постанови РНГС 
УСРР з 7 січня 1929 р. «Про мірчук (гарн
цеву оплату)* (36. Зак. УСРР 1929 р., 
Лі 4, арт. 29). За зламання інших правил 
цієї постанови приватні особи підлягають 
відповідальності за арт. 72 Адміністратив
ного кодексу.

Урядовці за зламаашя правій цієї по
станови відповідають кримінальним поряд
ком як за урядові здочшіи. II.

II.
З виданням цієї постанови касується та

кі постанови Наркомторгу УСРР: а) поста
нову з 12 жовтня 1928 р. «Про встанов
лення плати за перемол селянського збіж
жя*; б) постанову з 25 травня 1928 р. 
«Про порми плати за переробку селянської 
споживчої олійної сировини та про норми 
виходу» (Э6. Уз. УСРР 1928 р., від. II, 
Лі 12, арт. 71); в) всі подальші постанови

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМТОРГА УССР.

60. Об установлении платы за помол кре
стьянского зерна на мельницах, просоруш

ках, круподерках и маслобойнях.

Народный комиссариат торговли УССР 
п о с т а н о в и л :

I.
1. Установить па 1929-30 год нижепри

веденную плату за помол крестьянского 
потребительского зерна па мельницах, Про
сорушках, круподерках и маслобойнях. (См. 
таблицу на стр. 365).

2. За нарушепне установленных настоя
щим постановлением правил отпоснтельяо 
мерчука частные лица подлежат ответст
венности в порядке ст. 9 постановления 
СНК УССР от 7 января 1929 г. «О гарнцевом 
сборе (мерчуке)» (36. Зак. УССР 1929 г.,

-Лі 4, ст. 29). За нарушение других правил 
настоящего постановления частные лица 
подлежат ответственности по ст. 72 Адми
нистративного кодекса.

Должностные лица за нарушение пра
вил настоящего постановления подлежат 
ответственности в уголовном порядке, 
как за должностные преступления.

И.
С изданием настоящего постановления 

отменяются следующие постановления Нар- 
комторга УССР: а) постановление от 12 
октября 1928 г. «Об установлении платы 
за помол крестьянского зерна*; б)' поста
новление от 25 мая 1928 г. «О нормах пла
ты за переработку селянского потреби
тельского насланного сырья и нормах вы-
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Рід перемолу
На Ні

вальцях жорнах
Ні

рутках

А. По С т е п
Пшениця на односорт. 8596 помол 
Пшениця ва обійн. та разов. помол 
Жито на обійн. та разов. помол . 
Суржик на односортн. 8596 помол 
Суржик на обійн. та разов. помол 
Кукурудза суха на разов. борошно 
Кукурудза суха на дерть . . . .  
Різне зерно та сумішки на дерть .

Ячмінь .Пенсах*............................
Ячмінь на дерть.............................
Гречка на крупу ............................
Просо на пшоно дранець . . . 
Просо на пшоно товчене . . .
Сояшник........................................

. Інше олійиасіння безкожурне .

Б .  Н о

Клг. [ф. Клг

Н а
олійни

цях
На

вітряках

е  р  Є  ж  ж  ю
1і 2.66Б 6.5. 2,050 : 5і - — — — « |

2,255 5,5 1,845 4.5 — — — — 1,230
2,665 6.5 2,050 5 — — — — 1,435
2,665 6,5 2,050 5 — — — —
2,460 0 1,640 4 • — — — — 1,230

— — 3,280 8 — — — — 2,050
— — 2,870 7 — — — — 2,050

— 1,640 4 — — — — 1,025
3,280 8 2.460 6 — — — —

— — — — 4.100 10 — — —
— 1.640 4 — — — — 1,025
— — — 2.870 7 — — _
— — — — 3,280 8 — — —
— — — — 4,100 10 — — «а
— — —. 1 — 3,280 8 —і і
— — ; — 3,895 9.5 —

П  р  а  в  о  6 р  е  ж  ж  ю
Пшениця на односортн. 8596 помол 
Пшениця на обійн. та разов. помол 
Жит* на обійн. та разов. помол . 
Суржик на односортн. 8596 помол 
Суржик на обійн. та разов. помол 
Кукурудза суха на разов. помол . 
Кукурудза суха на дерть . . . .  
Різне зерно та сумішки на дерть . 
Ячмінь на односортн. 65—7096 лом
Ячмінь .Пенсах*......................... • .
Ячмінь на дерть.......................
Гречка на крупу .........................
Просо на пшоно .дранець- . .
Просо на пшоно товчене . . .
Сояшник......................................
нше олійиасіння безк. журне .

в.'; - П]'.Ио ПСЯо Л і .йсЗ* с ю

з
3^

з
5
5

2.5

2.5

2,665 6,5 2,050 5
2,050 5 1,640 4 — — 1,025 2,5
2,665 6,5 1,845 4.5 — — —— — 1.435 3.5
2,665 6.5

5.5
2,050 б

2,255 1,435 3.5 - ____ — — 1,230 3
— — 3.075 7.5 — — — 1,845 4,5
— — 2,665 8.5 — — — — 1,845 4.5
— — 1,640 \ 4 т- — — — 0,820 2

3,280 8 2,460 в
— — — — 4.100 10 — — • — —

— — 1.640 4 — — — — 1,025 2,5
— — — — 2,870 7 — — — —

— — — — 3.280 8 — — — —

— — — — 4,100 10 — -— — —

— — — — 1 — — 3,280 8 — —

— — —
____і

. — — 3.895 9.5
-ш

—

Ішениця на односорт. 8596 помол 
Пшениця на обійн. та разов. помол 
Жито на обійна та разов. помол .
Суржик на односорт. 8596 помол .
Суржик на обійн. та разов. помол 
Кукурудза суха на разов. борошна
Кукурудза на дерть ...........................
Різне зерно та сумішка на дерть .
Ячмінь на одне сорт. 65—7096 помол
Ячмінь .Пенсах-...........................
Ячмінь на дерть..........................
Г речка на крупу.........................
Просо на пшоно .дранець* . .
Просо на пшоно товчене . . .
Сояшник......................................
Інше олійиасіння безкожурне .

У в а г а  1. Плату за перемол селянського зерна береться обов'язково натурою (мірчук) 
з тієї культури, що поступила до переробітку.

У в а г а  2. Вираховуючи плату за перемол,треба брати 
фактично поступила до перемелу.

У в а г а  3. Ставки за переробіток зерна треба вивісити на видному місці підприємства.

| 2,665 6,5 2,050 5 — — -і І
1,845 4.5 1,435 3,5 ■— — — — 1.230
2,460 6 1,640 4 — — — 1.830
2,665 6,5 2,050 5 — — — —
2,050 5 1,435 3.5 — — * ____  і 1.230

— — 2.870 7 — — — — 1.845
— — і 2,460 б! - — — — 1,640
— — 1.435 3,5 — — — 0,820

3,280 8 І 2,460 Є — — — — —
— ] _ — 4,100 10 — _ —

— — 1.640 ' 4 — — 1,025
— — — — ' 2,870 7 — т — —
— — — — 3,280 8 — _ —
— — ; __ — 4,100 10 — _ —
— — — — — 3,280 8 —
— — . — — — 3,895 9,5 —

3 
4.5

4 
2

2.5

за основу ту кількість зерна, що
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Род помол*

А .  П  о  С  т  в
Пшеница на односорт. 85 % помол 
Пшеница на обойи. и разов. помол . 
Рожь на обойн. и разов. помол . . 
Суржик на односорт. 85% помол 
Суржик на обойн. и разов. помол 
Кукуруза сухая на разов. помол . 
Кукуруза сухая на дерть . . . .  
Рази. їерно и смесь на дерть . . 
Ячмень на односорт. 65—70 % помол 
Ячмень „Пенсах* . . .
Ячмень на дерть . . . .
Гречиха в крупу , . .
Просо в пшено дранец .
Просо в пшено толченое
Подсолнух .......................
Проч. маслосемена безкожурные .

Б .  П  о  П
Пшеница на односорт. 85 % помол 
Пшеница на обойн. разов. помол 
Рожь на обойн. и разов. помол 
Суржик на односортн. 85% помол 
Суржик на обойн. и разов. помол 
Кукуруза сухая на разов. помол 
Кукуруза сухая на дерть . . .
Рази, зерно и смесь на дерть . 
Ячмень на односортн. 65—70% пом 
Ячмень .Пенсак" . . . .
Ячмень на дерть .................

Ж ЧИХ* на крупу . . . .
•со на пшено .дранец*

Просо на пшено толченое
Подсолнух .......................
Проч. маслосемена безкожурные

В .  П о
Пшеница на односорт. 85% помол 
Пшеница на обойн. и разов. помол . 
Рожь на обойн. и разов. помол . . 
Суржик на односортн. 85% помол 
Суржик на обойн. и разов. помол . 
Кукуруза сухая на разов.муку
Кукуруза на дерть.......................
Рази, зерно и смесь на дерть 
Ячмень на односортн. 65—70% помол 
Ячмень .Пенсак* . . . .
Ячмень на лерть .................

Їчиха на крупу . . . .
>со на пшено .дранец"

Просо на пшено толченое 
Подсолнух . . . . . . . .
Проч. маслосем. безкожурные

П И

а вальцах Нажерно
вах

На рут
ках

На
масло
бойнях

На
ветрян их 
мельницах

Клг. 1 фКлг. ф. Клг. | ф. Клг. | ф. Клг. |ф.

И I і Л в в 0 б в р в
■

ж ь ю
2,665 6,5 2,050 5 — — — — —
2,255 5,5 1,845 4,5 — — — 1,230 8
2,665 6,5 2,050 5 — — і — 1,435 3,5
2,665 6.5 2,050 5 — —
2,460 6 1,640 4 — „„_ і — 1,230 3
— — 3,280 8 “““ — — 2,050 5
— — 2,870 7 — — — 2,050 5
— — 1,640 4 — — 1,025 2.5
3.280 8 2.460 6 — *__ — —
— — — — 4,100 10 — — — —
— —. 1,640 4 — — — — 1,025 2.5
— — — — 2,870 7 — — I “
— — — — 3,280 8 .— — _ —
— — — — 4,1 СО 10 — — — —
— — — — — — 3,280 8 — _
— —■ — — — — 3,895 9,5 ч —

а в 0 б в Р в Ж ь Ю
2,665 6.5 2,050 5
2,050 5 1,640 4
2,665 6.5 1,845 4,5
2,665 6,5 2,050 5
2,255 5,5 1,435 3.5
— 3,075 7,5
— 2,665 6,5
— 1,640 4
3,280 8 2,460 6

—

1 1 1 1 1

1,640 4

П 0

1 — 

Л е
2,665 6,5 2,050 •5
1,845 4.5 1,435 3.5
2,460 6 1,640 4'
2,665 6,5 2,050 5
2,050 5 1,4?5 3,5
— — 2,875 7
— — 2,460 6
— — 1,435 3,5

3/280 8 2,460 6

—

И
 1 і 1,640 4

—
— і —

4.1С0

2,870
3,260
4,100

“ І — •

10
7
н

10
3,280
3.825 9,5

1.025
1,435

1,230
1.845
1.845
0,820

1,025

2.5

а
4.5
4.5

2

2,г>

4,1 СЮ

2,870
3,260
4.100

1,230і 8 
1.230 а

1,230
1,845
1.640
0,820

10

8
10

- - 1,025

3,280
3.895

8
9.5

3 
4,5

4
2

2.5

П р и м е ч а н и е  1. Плата за помол крестьянского зерна взимается обязательно нату
рою (мерчук) с той культуры, которая поступила в переработку.

П р и м е ч а н и е  2. При исчислении платы за помол надлежит исходить из того количе
ства зерна, которое фактически поступило дла помола.

П р и м е ч а н и е  8. Ставки за переработку зерна должны быть вывешены на видном месте 
предприятия.
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та розпорядження, що їх видано на розви
тої:, зміну та доповнення згаданих вище 
постанов.

Харків, 9 липня 1929 р.
Заст. Народнього Комісара

Торгівля УССР Нуринов.
Оголошено в .Вістях ВУЦВК* 12 липня 

1929 р., № 158.

хода» (Зо. Уз. ТОР 1968 г., от. И, № 12, 
ст. 71); в) все последующие постановления 
и распоряжения, изданные в развитие, из
менение и дополнение указанных выше по
становлений.
Харьков, 9 июля 1929 г.

Зам. Народного Комиссара
Торговли УССР Нуринов.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК* 12 июля 
1929 г., № 158.

ПОСТАНОВА НАРКОМЮСТУ УСРР.
61. Про зміну арт. 24 Нотаріальної 

інструкції.
Змінюючи арт. 24 Нотаріальної інструк

ції (36. Уз. УСРР 1923 р., від. Н, Л’ї 23, 
138), Народній комісаріят юстиції 
п о с т а н о в и в :

Арт. 24 Нотаріальної інструкції ухва
лити в такій редакції:

«24. Усе діловодство нотаріальних кон
тор провадиться українською мовою.

Коли сторони звертаються до нотаріаль
ної контори, що провадить справувашія 
мовою українською або мовою даної нац
меншосте, та прохають, за арт. 5 Нотаріаль
ної устави, додати паралельного текста мо
вою іншої нацменшосте, нотар на прохан
ая сторони повинний зробити переклад, як
що він впас даігу мову, або зажадати тако
го перекладу від судового перекладача чи 
від іншої особи, відомої погарові та яка 
знає цю мову. Засвідчральппй напис вчи- 
няеться українською мовою або мовою нац
мен шосте, якою ноткоптора веде слраву- 
ваняя, під обома паралельними текстами; 
за переклад береться плату за таксою.

Якщо до аопюиторн з українською мовою 
справувашія подасться для засвідчення до
кументи .російською мовою, то коли пода
ють ці документи державні установи, які
за постановою ВУЦВК і РИК УСРР з 6 лип
ня 1927 р. «Про забезпечення рівноправно
сте мов та сприяння розвиткові україн
ської культури* (36. Уз. УСРР 1927 р., 
У* 34, арт. 157) обов'язані вести справу
вашія українською мовою, нотар відмовляє 
в засвідченні таких документів та спові
щає про це прокуратуру; а коли такі доку
менте подає приватна особні, нотар повинен 
безплатно перекласти текст документа па

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМЮСТА УССР.
61. Об изменении ст. 24 Нотариальной 

инструкции.
Во изменение ст. 24 Нотариальной инст

рукции (36. Уз. УСРР 1928 г., оті. II. Уг 23, 
ст. 138) Народный комиссариат юстиции 
УССР п о с т а н о в и л :

Ст. 24 Нотариальной инструкции изло
жить в следующей редакции:

«24. Все делопроизводство нотариальных 
контор ведется на украинском языке.

В случае обращения сторон в нотариаль
ную контору с делопроизводством па укра
инском языке или на языке данного нац
меньшинства с просьбою, на основании ст. 5 
Нотариального положення, о помещении па
раллельного текста па языке другого нац
меньшинства, нотариус по просьбе сторо
ны обязан сделать перевод, если он знает 
данный язык, или потребовать этого перево
да от судебного переводчика или от другого 
лица, известного нотариусу и знающего 
данный язык. Надпись о засвидетельство
вании делается на украинском языке или 
на языке нацменьшинства, «а коем пот- 
контора ведет делопроизводство, под обоими 
папаллельными текстами; за перевод взи
мается плата по таксе.

Если в контору с делопроизводством на 
украй иском языке представляются для за
свидетельствования документы на русском
языке, то в тех случаях, когда эти доку
менты представляются государственными 
учреждениями, обязанными в силу поста
новления ВУЦИК и СНК УССР от 6 июля 
1927 г. «05 обеспечении равноправия языков 
и о содействии развитию украинской куль
туры» (36. Уз. УСРР 1927 г. А* 34, ст. 157) 
вести делопроизводство на украинском 
языке, нотариус отказывает в удостовере
нии таких документов и сообщает об этом
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українську мову та засвідчити його. Якщо 
сторона бажає мати крім українського тек
сту документа також і російський, потар 
паралельно засвідчує документа з росій
ським текстом за правилами, що їх наве
дено у попередньому абзаці цього таїш ар
тикула.

Харків, 9 липня 1929 р.

в прокуратуру; если же эти документы 
представит частное лицо, нотариус обязан 
бесплатно перевести текст документа на 
украинский язык и удостоверить его. Если 
сторона пожелает кроме украинского тек
ста документа иметь также и русский, но
тариус параллельно удостоверяет документ 
с русским текстом, по правилам, изложен
ным в предыдущем абзаце этой статьи,
Харьков, 9 июля 1929 г.

Заст. Народнього комісара кишці! УСРР 
та Генерального прокурора

Республіки Михайлин.

Зам. Народного комиссара юстиции УОСР 
и Генеральною прокурора

Республіки Михайли*.

Видав Нароіній Комісар Юстиції Редагують редактори-консультантн НКЮ

укргояов*іт М 243. Держ греет .Харлоліграф-. Друга друкарня ІМ. В, БлаШНОГО, ЗіИі 5(НК)-Ш!)



Ю Р И Д И Ч Н Е  В И Д А В Н И Ц Т В О  Н К Ю  У С Р Р
= ХАРКІВ, вул. АРТЕМА, 31. =

КРАМНИЦІ: ХАРКІВ, вул. 1-го Травня, 8, КИІВ, вул. Воровського, 17, ДНІ 
ПРОПЕТРОВСЬКЕ, Проспект Карла Маркса, ріг Лей., 18. ОДЕСА 
вул. Ласаля, 12. ПОЛТАВА, вул. Котляревського, 11. 

ПРЕДСТАВНИЦТВА: в усіх окружних містах України (при оирсудах);
у^РСФРР—Юридичне видавництво НКЮ РСФРР

осква, Куанецкий Мост, 13.

Л. ГРАНОВСЬКИЙ

Порядок організації, текст закону та популярне поар-
тикульне пояснення

З передмовою Заст. Наркомвнусправ УСРР І, Слинька
Ціна 35 коч

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВЛАДИ

ОКРЗ’ІЗДИ РАД, ОКРВИКОНКОМИ. 
РАЙЗ’ЇЗДИ РАД, РАЙВИКОНКОМИ. 
СІЛЬРАДИ, С Е Л И Щ Н І  Р А Д И ,  

МІСЬКРАДИ
Ціна в/п. 95 коп.

їв. СУХОПЛЮЄВ

Збірник законоположень СРСР і УСРР, інструк
цій, обіжників і пояснень Наркомвнусправ УСРР 
з передмовою Народнього Комісара Внутрішніх 

Справ В. А. Балнцького
Ціна 1 крб, 35 коп.

Н О Т А Р І Я Л Ь Н А
І Н С Т Р У К Ц І Я

для с і л ь с ь к и х  
і селищних рад

Ціна в/п. 20 коп.

ВЕТЕРИНАРНИЙ 
ееееее КОДЕКС

Ціна ЗО коп.

іітміїішіїїіііііііііііііііішііііііім



Пролетарі всі» краТм, «НіойтрмІ ч

ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ
О Ф І Ц І Й Н Е  В И Д А Н Н Я

НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ
ВІДДІЛ ДРУГИЙ І 28 СЕРПНЯ 1929 р .

ЗМІСТ

Постанови Центральної санітарно-тех
нічної ради УСРР, Нвркомсоцзабезу 

та Наркомюсту УСРР
(б—17 липня 1929 р).

62. Санітарні й спортивні нория й правила 
влаштування й устаткування басейнів на 
плавання.

63. Устава про Всеукраїнське об'єднання сліпих.

64. Інструкція про організацію та роботу то
вариських судів.

•5. Інструкція про єднальні камери при сіль
ських та селищних радах.

66. Як запезпечувати неповнолітніх членів ро
дин, що втратили годувальника, коли вони 
■чаться в шкільних закладах.

ПОСТАНОВА
ЦЕНТРАЛЬНОЇ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ 

РАДИ УСРР.
62. Санітарні й спортивні норми й провила 
влаштування м устаткування басейнів на 

плавання.
Підстава: п.п. Иди та „и‘ арт. 9 

й арт. арт. 12 й 16 постанови Ради 
народніх комісарів УСРР з 27 серпня 
1926 „Про санітарно-технічні радии 
(36. Уз. УСРР 1926 р. № 53, арт. 
352). Погоджено з Вищим технічно- 
будівельним комітетом.

П р и м і щ е н н я  й  р о з м і р и .
1. Вибір місця на влаштування басейнів 

на плавання треба погоджувати з місце
вими органами санітарного палату.

СОДЕРЖАНИЕ

Постановления Центрального санитар
но-технического совета УССР, Нар- 

комсообеса и Наркоыюста УССР
(5—17 июля  192§ г.).

62. Санитарные и спортивные нормы и правила 
по устройству и оборудованию бассейнов 
для плавания.

63. Положение о Всеукраинском об'единении 
слепых.

64. Инструкция об организации и работе то
варищеских судов.

65. Инструкция о примирительных камерах при 
сельских и поселковых советах.

66. О порядке обеспечения несовершеннолетиях 
членов семей, утративших кормильца, в 
случаях обучения их в учебных заведениях.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕ

СКОГО СОВЕТА УССР.
62. Санитарные и спортивные нормы и пра
вим по устройству и оборудованию бассей

нов для плавания.
Основание: п.п. пди и „ии ст. 9 и 

ст.ст. 12 и 16 постановления Совета 
народных комиссаров УССР от 27 
августа 1926 года шО санитарно-тех
нических советах“ (36. Уз УСРР 
1926 г. № 53, ст. 352). Согласовано 
с Высшим техническо-строительным 
комитетом.

П о м е щ е н и я  и  р а з м е р ы .
1. Выбор места для устройства бассейнов 

для плавания должен быть согласован с 
местными органами сан атартого" найбрй.- - -
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2. Будинки з басейнами на плавання 
*'іжяа в.таштовувата так окремо, яв і пре 
парових лаавях з душовими Я вапити від
ліками, тільки за умови, що приміщення 
басейну сполучується в лазнями через ве- 
отябгсль або через душові устам.

3. В будинках з басейнами на плавання, 
крім самих басейнів, повинні бути, як міні
мум. такі приміщення:

а) вестибюль, б) почокалмет, в) роздя
гальня, г) душова, д) вбиральні, в) конто
ра. ж) приміщення для персоналу, з) кітляр- 
ня. н) приміщення для чергового сторожа.

У в а г а .  В тому разі, коли воду вико
ристовують не раз, потрібно влашту
вати очисні споруди.
4. Відкриті басейни на плававші треба 

забезпечувати, як мінімум, такими допоміч- 
ничи приміщеннями:

а) конторою, б) роздягальнею, в) фільтру
вальними спорудами для води, що поверта
ться до басейну, г) приміщенням для чер
гового сторожа, д) вбиральням*.

В тих районах, де можна з місцевій умов, 
треба улаштувати солярії.

5. Басейн треба пристосувати так для 
плавців, як і для осіб, що ще яе вміють 
плавати і тільки вчаться. Особам, що ще не 
платають, відводиться частину басейну з 
під нищеним дном, глибочінь якого в попе
речній стіпці рівняється 1 метрові, а на се
редню не глнбже та 1,4 метра.

У в а г а .  Як правило, басейни будують
в формі тільки прямокутника.

6 Виходи для спаду лишків воді будуєть
ся на височіні 1,0 метра од верхнього (під- 
вед.чюго) краю дна (яз випадок, коли буде 
гр**а підняти рівень води в басейні на зма
гання, іри в поло тощо).

7 В разі використання басейна особами, 
що не плавають, встановлюється заплачена 
в арт. 5 глибочінь, а глибока частина 6а- 
сейпу відділяється від неглибокої частини 
штахетами від поверхні води і до дна. . в

8. Басейни будують розміром: завдовжки 
25 метрів, завширшки 7 метрів і 8,75 метр. 
Відкріггі басейни можуть бути й більшого 
розміру, але зі збереженням довжин* крат
но? 25 метрам при зазначеній широчіні.

2. Здания е бассейнами дли плавания мо
гут устраиваться как отдельно, так и при 
паровых банях с душевыми и ванными от
делениями, однако при условии, чтобы поме
щения бассейна соединялись с банными че
рез вестибюль или через душевые уста
новки.

3. И зданиях с бассейнами для плаваиия. 
помимо самих бассейнов, должны быть, как 
минимум, нижеследующие помещения:

а) вестибюль, б) ожидальня, в) разде
вальная, г) душовая, д) уборные, е) конто
ра, ж) помещение для персонала, з) ко
тельная, и) помещение для дежурного сто
рожа.

П р и м е ч а н и е .  В том случае, когда 
вода используется неоднократно, необхо
димо устройство очистных сооружений.
4. Открытые бассейны для плавання 

должны быть обеспечены, как минимум, та
кими вспомогательными помещениями:

а) конторой, б) раздевальною, в) филь
тровальными сооружениями для воды, воз
вращаемой в бассейн, г) помещением для 
дежурного сторожа, д) уборными.

В тех районах, где допускают местные 
условия, должны устраиваться солярии.

5. Бассейн должен быть приспособлен 
как для пловцов, так и для лиц, еще не 
овладевших плаванием и изучающих его.
Для неплавающих отводится часть басе «Я - 
на с повышающимся дном, глубина коїмо 
у поперечпой степки равняется 1 метру, а 
па середине пе глубже 1,4 метра.

П р и м е ч а н и е .  Как правило, бас
сейны строятся в форме только прямо
угольника.
6. Отдушины для стоков излишков воды 

устраиваются на высоте 1,0 метр, от верх
него (приподнятого) Края дна (для случаев,
когда надобво поднять уровень воды в бас
сейне для соревнований, игры в поло 
и проч.).

7. Б случае использования бассейна не* 
плавающими, устанавливается указанная 
в ст. 5 глубина, а глубокая часть бассейна 
отделяется от неглубокой части решеткой 
от поверхности воды и до дна.

8. Бассейны устраиваются разменом: 
дивою 25 метр., шириною 7 метр, я  8.76 
метр. Открытые бассейны могут быть я 
большего размера, во с сохранением длины 
кратной 2о метрам при указанной шярннв.
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9. Глибочінь біля шинки для скоків но
ни ш лати ггайодшю 4,5 метра, а дно під 
вишкою ла ігротязі 15 метр, (тдсвж) ро
биться горизонтальней.

У в а г а .  Вишка й трамплін1 для скоків
будується за загальними нормами їх бу

дови (Правила водного онорту Вищої
ради фізичної культури УСРР 1927 р.).

10. Басейн треба будувати із спадистим 
дном. Дію басейну на свойому протязі може 
мати різні ушли, а у відділку для неп ловців 
ухил не повинен перевищувати 0,07.

11. Розміри почекальні треба вирахову
вати з розрахунку найменш 0,75 кв. м. на 
кожну особу.

12. Площу роздягальні треба брати з роз
рахунку найменш 1,5 кв. м. па особу.

Роздягальні при відкритих басейнах мож
на будувати під піданом. На одяг кожного 
відвідувача треба мати окрему шафу, по
фарбовану олійною фарбою, що замикається, 
розміром 0,35 м. (завширшки)Х0,40 м. 
(завглибшки)ХІ,50 м. (заввишки) з відділ
ком па взуття.

Довжша лави на 1 особу повинна бути 
найменш 0,75 м.

13. Площу душової треба брати з розра-
хувку найменш 2,5 кв. м. на кожну особу. 
Кількість душів повніша бути пе менше 
одної п'ятої кількостп тих, що одночасно 
купаються, на яку розраховано басейн. Душі 
треба відокремлювати один од одного пере- 
горожою.

14. В іншому роздягальня, душова та 
вяіральні повинні задовольняти всім вимо
гам, що їх встановлено для роздягалень і 
душових відділків при ладних громадського 
користування (<Сааіітарні норми й правила 
іля лазень громадського користування»—
36.Уз УСРР 1927 р., від. II, Лі 30, арт. 145).

В л а ш т у в а н н я  о к р е м и х  ч а с т и н .

15. СІши басейнів у закритому будинку 
ііовіппй бути облицьовані гладкими глззова- 
инми метлахськігми плитками або оздобами 
ясного кольору.

Сліпі відкритих басейнів повинні бути 
гладко опиіьковані цементом, викладені *з

9. Глубина у вышки для прыжков долж
на быть не менее 4,5 метра, при этом дво 
под вышкой на протяжении 15 мтр. (в 
длину) делается горизонтальным.

П р и м е ч а й  и е. Пышка и трамплин 
для прыжков устраиваются согласно 
общим нормам постройки таковых (Пра
вила водного спорта Высшего совета фи
зической культуры УССР—1927 г.).
10. Бассейн должен быть устроен с по

катым дном. Дно бассейна на своем протя
жении может иметь разные уклоны, одна
ко, в отделении для неплавающих уклон не 
должен превышать 0,07.

11. Размеры ожидальной должны исчи
сляться из расчета не менее 0,75 кв. м. на 
каждого ожидающего.

12. Площадь раздевальной должна быть 
принята из расчета не менее 1,5 кв. м. на 
человека.

Раздевальные нрн открытых бассейнах 
могут устраиваться под навесом. Для одеж
ды каждого посетителя должен быть от
дельный запирающийся, окрашенный ма
сляной краской, шкафчик размерами 0,35 м. 
(ширнпа)Х0,40 м. (глубииа)Х1,50 м. (вы
сота) с отделением для обуви.

Длина скамьи на 1 человека должна быть 
не менее 0,75 м.

13. Площадь душевой должна быть взята 
ил расчета пс менее 2,5 кв. м. па каждого 
моющегося. Число душей должно быть ве 
менее одной пятой числа одновременно ку
пающихся, на которое расчитан бассейн. 
Души должны быть отделены друг от друта 
перегородками.

14. В остальном раздевальная, душевая 
и уборные должны 'удовлетворять всем тре
бованиям, пред’являемым к раздевальным н 
душевым отделениям при банях обществен
ного пользования («Санитарные нормы н 
правила бань общественного пользования» 
—36. Уз. УОРР 1927 г-, отд. И. .V? 30, арт. 
Ш). : і :

У с т р о й с т в о  о т д е л ь н ы х  
.  ч а с т е й .

15. Стены бассейнов в закрытом здании 
’должиы быть облицованы гладкими глазу
рованными метлахскими плитками или из
разцами светлых цветов.

Стены открытых бассейнов должны быть 
гладко оштукатурены цементом, 'выложены
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гладкого каміння або облицьовані] звичай
ними гладом метлахським плитками. 
Стіни приміщення для басейна повніші £ути 
такі, щоб на них не могли скінчуватися пил, 
бруд, вода.

16. Дно басейна повинно біти з гладкого 
каміння або облицьоване матовими плитка
ми, повинно б^тн однокольорове, поділене 
ііоздовжинин ясптіп (краще білими) смуга
ми, розташованими одна від одної па віддалі 
1,75 мтр.

17. Будувати па дні будь-які уступи або 
східці не дозволяється.

18. Для входу в басейн повинні бути 
сходи пе менше, як з півторачним скосом, 
з иеелизшшї східцями '(граніт, пісковець. 
бетон, рнфлсні плитки тощо). Сходи ноіяпіні 
бути .забезпечені перилами й розташовані 
поза периметром басейна.

19. Крім головних сходів, що їх буїуєть- 
сн в мілкій частині басейна, біля стартового 
містка будується вертикальні трапи, спу
щені у 'воду -па глибочінь до 1,5 мтр.

20. Стартошгй місток будується з глибо
кого боку ла поперечній лінії, па височині 
0,75 мтр. від рівня води (при найбільшому 
наповненні басейна).

21. Навколо басейна т плавання треба 
збудувати майдапець з водоненропикливого 
матеріалу, завширшки найменш 1,5 мет
ро. Майдапець навколо басейна повинен мати 
схил від нього в 0,005. На майданці вдовж 
басейну треба збудувати жолоб, що сполуча
ється трапами з каналізацією.

22. Поміст майдапця, що оточує басейн, 
повинен бути піднятий (від водозливів най
менш па 0,5 мтр.

23. Світлове відношення приміщення, в 
якому є басейн нй плавання, повинно бути 
найменш 1:8. В приміщенні для басейну ба
жано бічпс освітлення, що дає змогу кращої 
інсоляції.

Допускається влаштовувати освітлення 
через стелю. В цьому разі стеля не повинна 
бути одночасно дахом. Потрібно будувати 
горище. Стелю треба «устаткувати приладом 
для відкриванпя його в теплу пору року.

24. Устаткування роздягальні й душової 
повинно бути за нормами ЦСТР для лазень 
громадського користування.

из гладких камней или облицованы обыкно
венными гладкими метлахскими плитками.
Степы помещения для бассейна должны 
быть таковы, чтобы на них не могла ско 
пляться пыль, грязь, вода.

16. Дно бассейна должно быть устроено 
из гладких камней или облпцовано матовы
ми плитками, должно быть одноцветным, 
разделенным продольными светлыми (луч
ше белыми) полосами, расноложеииыми од
на от другой па расстоянии 1,75 метр.

17. Устройство на дне каких-либо усту
пов пли ступеней не допускается.

18. Для входа в бассейн должна быть 
устроена лестница, не менее чем с полу
торным откосом, с нескользкими ступенями 
(гранит, песчаник, бетон, рифленые плит
ки и т. д.). Лестница должна быть снабже
на перилами и расположена вне периметра 
бассейна.

19. Кроме главных лестниц, кои усіуаи- 
ваютсЯ в мелкой части бассейна, у старто
вого мостика устраиваются вертикальные 
траіппьі, спущенные в .воду па глубину до 
1,5, мтр.

20. Стартовый мостик устраивается с 
глубокой стороны на поперечной линии, на 
высоте 0,75 мтр. от уровня воды (при наи
большем наполнении бассейна).

21. Вокруг бассейна для илавания долж
на быть устроена площадка из водонепро
ницаемого материала, шириною не менее
1,5 метра. Площадка вокруг бассейна 
должна иметь уклон от последнего в 0,005.
Па площадке вдоль бассейна должен быть 
устроен желоб, соединяющийся траппами с 
канализацией.

22. Пол площадки,, окружающей бассейи, 
должен быть поднят от водосливов не ме
нее 0,5 мтр.

23. Световое отношение помещения, в 
котором находится бассейн для плавай ия, 
должпо быть пе менее 1:8. В помещопии 
для бассейна желательно боковое освеще
ние, дающее возможность лучшей инсоля
ции. Допускается устройство освещения 
через потолок. В этом случае последний не 
должен быть в то же время крмшей. Не- • 
обходимо устройство чердака. Потолок дол
жен быть оборудован устройством для от
крывания его в теплое время года.

24. Оборудование раздевальной и душе
вой должно быть сделано согласно нормам 
ЦСТС для бань общественного пользования.
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25. Перед входом у приміщення басейну 
треба збудувати жолоб 1,0 мт. ширини при 
0,20 мт. глибини з проточною водою на об
мивання стутгів піг.

26. При басейні повинні бути рятувальні 
пояси.

В о д о п о с т а ч а н н я ,  к а н а л і з а ц і я ,  
о п а л е н н я ,  в е н т и л я ц і я .

27. Вода басейнів па плавання повинна 
задовольняти всім вимогам щодо пит 
тьової води.

28. Басейни на плаванпя треба устакува- 
ти приладом для безперервного подавання 
чистої води й безперервної фільтрації й«де- 
зинфекції води, що витікає з бассйпа в разі 
повторного використання її. Кількість во
ди, що її подасться, треба брати з такого 
розрахунку, щоб протягом ТО годин можна 
дати одноразовий обсяг води в басейні. 
Фільтровий прилад повинен складатись з 
устаткування для затримання рочовип, що 
плавають та зважені, швидкого фільтра та
хлоратора.

29. Температура води в басейні повинна 
бути в межах 20°—24° С.

30. Повний випуск води з басейна й за- 
міца кругобіжпої в уставі води свіжою во
дою мусить провадитися 4$ реченці, встанов
лені від місцевих оргатгів санітарного на
гляду, залежно від якостн ЇЇ.

31. Вздовж стіни басейну треба збудува
ти сполучений з каналізацією жолоб на від- 
ведення води, що переливається, а також 
прилад на видалення иіни тощо.

32. Для повного спорожнювання басейну 
в спідній його частині треба збудувати опусі;, 
що сполучається з каналізацією.

33. Промивати фільтр треба чистою во
догінною водою. Воду після промивання 
фільтру треба спускати на двір.

34. Коли в залюдненому пункті в кана
лізація, мережу снадиих труб будинка треба 
включити в міську каналізаційну мережу.

Коли каналізації нема, для відведення 
8 фільтрації спадних "вод повинна бути уста, 
ва відповідно до місцевих умов ва згодою 
місцевих органів санітарного нагляду.

25. Перед входом в помещение бассейна 
должен быть устроен желоб 1,0 метр, ши
рины при 0.20 метр, глубины с проточной 
водой для обмывания ступней ног.

26. При бассейне должны находиться 
спасательные пояса.

В о д о с н а б ж е н и е ,  к а н а л и з а ц и я ,  
о т о п л е п и е ,  в е н т и л я ц и я .

27. Вода бассейнов для плавания должна 
удовлетворять всем требованиям, пред’яв
ляєм ьгм к питьевой йоде.

28. Бассейны для плавания должны быть 
оборудованы установкой для непрерывной 
подачи чистой воды и непрерывной филь
трации и дезинфекции вытекающей пз бас
сейна, в случае повторного использования 
ее. Количество подаваемой воды должно 
быть взято ігз такого расчета, чтобы в те
чение 10 часов был дап однократный об’єм 
воды в бассейне. Фильтровальная уста
новка должна состоять пз устройства для 
задержания плавающих и взвешенных ве
ществ, быстро действующего фпльтра и 
хлоратора.

29. Температура воды в бассейне должна 
быть в пределах 20°—24°С.

39. Полный выпуск воды пз бассейна и 
замена циркулирующей в установке воды 
свежей водой должен производиться в сро
ки, установленные местными органами са
нитарного надзора, в зависимости от каче
ства первой.

31. Вдоль стены бассейпа должен быть 
сделан соединенный с канализацией желоб 
для удаления переливающейся воды, а так
же устройства для удаления пены и т. п.

32. Для возможности полного опоражни
вания бассейна в нижней части его должен 
быть устроен выпуск, соединяющийся с ка
нализацией.

33. Промыва фильтра должна произво
диться чистой водоироводпой водой. Вода 
после промывки фильтра должна выводить
ся наружу.

34. При наличии в населенном пункте 
канализации сеть сточных труб здапия 
должна быть включена в городскую кана
лизационную сеть. При отсутствии канали
зация для удаления и фильтрации сточ
ных вод должна быть устроена установка 
в соответствии с местными условиями, по 
согласованию* с местными органами сани
тарного надзора.
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35. Для тих, що користуються басейпом. 
треба передбачити влаштування закритих 
чоловічих та жіночих иесуарів у приміщен
нях, що беспосередоьо зв'язані з басейном.

36. Опалення в будинку повинно бути 
тільки центральне. Парове опалення висо
кого тиснення но допускається.

37. Опалення повинно бути розраховане 
таким чином, щоб температура в приміщен
ні басейну для плавання була но нижче 
20° С.

38. Як паливні прилади допускається 
тільки гладкі труби й радіяторп, що розта
шовуються в місцях найлегших до очи
щення.

39. Поміст площадки навколо басейну 
треба підогрюватн.

40. Для вентиляції приміщення треба 
збудувати центральну припливно-витяжну 
вентиляцію з нагріванням повітря до тем
ператур. передбачених нормами.

Кількість нагріваного свіжого повітря 
повинна бути не менш ЗО км. на особу в 
1 годину, до того треба брати на увагу по
требу видаляти зайву вохкість.

Відносна вохкість приміщення не повинна 
перевищувати 65—70%.
Харків, 6 липня 1929 р.

Голова Центральної санітарно-
технічної ради УСРР, Заст. Народнього

комісара охорони здоров’я Нагорний.

35. Для пользующихся бассейпом должно 
быть предусмотрено устройство закрытых 
мужских п женских писсуаров в помеще
ниях, находящихся в непосредственной свя
зи с бассейном.

36. Отопление в здании ‘должно быть 
только центральное, причем паровое ото
пление высокого давления по допускается.

37. Отопление должно быть расчптано 
таким образом, чтобы температура в поме- 
щенип бассейна для плавания была не ни
же 20° С.

38. В качестве отопительных приборов 
допускаются только гладкие трубы и ра
диаторы, располагаемые в местах, дающих 
возможность легкой очистки.

39. Пол площадки вокруг бассейна дол
жен подогреваться.

40. Для вентиляции помещения должна 
быть устроена центральная приточно-вы
тяжная вентиляция с подогреванием возду
ха до температур, предусмотренных нор
мами.

Количество подогреваемого свежего воз
духа должно быть не менее 30 км. на че
ловека в 1 час, причем должна быть при
нята во внимание необходимость удаления 
излишней влаги.

Относительная влажность помещения но 
должна превышать 65—70°/®.
Харьков, 5 июля 1929 г.

Председатель Центрального санитарно-' 
технического совета УССР, Зам. Народного
комиссара здравоохранения Нагорный.

ПОСТАНОВА НАРКОМСОЦЗАБЕЗУ УСРР.
63. Устава про Всеукраїнське об’єднання 

сліпих.

Підстава: п. „ди арт. 4 та увага 
до цього артикула „Устави про На
родній комісаріят соціяльного забез
печення УСРР“ (36. Зак. УСРР 1929р., 
№ 9, арт. 67).

І. Засади.
1. Для поліпшення умов життя сліпих, 

матеріяльного їх забезпечення, культурно
го й політичного виховаппя, навчання ре- 
мествам та іншим видам загально-корисної 
праці при Народиьому комісаріяті соціаль
ного забезпечення УСРР є Усеукраїнське 
об’єднання сліпих.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМСООБЕСА УССР.
63. Положение о Всеукраинсном обвине

нии слепых.

Основание: п. „ди ст. 4 и приме
чание к этой статье „Положения 
о Народном комиссариате социально
го обеспечении УССР- (36. Зак. УСРР 
1929 г., М 9, ст. 67).

I. Оощие положения.
1. Для улучшения условий жизни сле

пых, материального их обеспечения, куль
турного н политического воспитания, обу
чения ремеслам и иным видам общо-полез- 
ного труда при Народном комиссариате со
циального обеспечения УССР состоит Все- 
украинское об’единение слепых.
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2. Всеукраїнське об'єднання сліпих, дію
чи иа засадах самодіяльиости своїх членів, 
має за. мету:

1) вивчати способи пристосування сліпих 
до трудових процесів і вживати заходів 
притягнення сліпих до доступної для них 
громадсько-корисної праці; , »

2) допомагати розвиткові серед сліпих 
професійної й загально-політичної освіти;

3) сприяти вивчанню способів лікування 
й попередження сліпоти та вживати захо
дів запровадження цих способів до життя;

4) подавати юридичну й всіляку іншу до
помогу членам Об’єднання—сліпим па по- 
лішпснші їхнього матеріального й культур
ного стаиу.

3. Для здійснення зазначених в арт. арт. 
1 та 2 цієї Устави завдань Всеукраїнське 
об’єднання сліпих:.

1) відкриває відповідні учбові майстерні 
й заклади для притягнення 'сліпих до гро- 
мадсько-корпсної праці;

2) матеріально й інакше допомагає орга
нам соціального забезпечення в організу
ванні й утриманні ними установ для слі
пих;

3) сприяє розвиткові мережі установ для 
сліпих та подає до належних установ свої 
міркування щодо раціональної постановки 
шкільного й дошкільного виховання та осві
ти сліпих;

4) видає часописи та іншу літературу в 
питаннях побуту й професійної освіти слі
пих;

5) веас, за вказівками Народнього комі
саріяту соціяльиого забезпечення УСРР та 
за погодженням з Наркомздоров’я УСРР і 
Наркомосвітп УСРР, облік сліппх, що жи
вуть на території УСРР.

4. Всеукраїнське об’єднання сліпих мас 
права юридичної особи й виконує свої зав
дання самостійно, керуючись у своїй діяль
ності чинними законами й загальними вка
зівками, розпорядженнями та інструкціями 
Народнього комісаріяту соціяльного забезпе
чення УСРР.

5. Всеукраїнське об’єднання сліпих від
повідає за свої зобов’язання в рамках належ
ного йому майна. Члени Всеукраїнського об’
єднання сліпих за довги об’єднання жодної 
відлові дальности не несуть.

2. Вссукраняскос об'едннсинс слепых, 
действуя на началах самодеятельности 
своих члепов, имеет целью:

1) изучение способов приспособления 
слепых к трудовым процессам и принятие 
мер в отношении привлечения слепых к до
ступному для них общественно-полезному 
труду;

2) содействие развитию среди слепых 
профессионального н обще-политического 
образования;

3) содействие изучению способов лече
ния и предупреждения слепоты и принятие 
мер к проведению этих способов в жизнь;

4) оказание юридической и всякой иной 
помощи членам Об’единения—слепым для 
улучшения их материального и культурно
го состояния.

3. Для осуществления указанных "в ст. 
ст. 1 и 2 настоящего Положения задач Все- 
укранпское об'едипепне слепых:

1) открывает соответствующие учебные 
мастерские и заведения для привлечения 
слепых к общественно-полезному труду;

2) материально и иными способами со
действует органам социального обеспече
ния в организации и содержании ими уч
реждений для слепых;

3) содействует развитию сети учрежде
ний для слепых и представляет в подлежа
щие учреждения свои соображения в отно
шении рациональной постановки школьно
го и дошкольного воспитания и образова
ния слепых;

4) издает периодическую и иную литера
туру по вопросам быта и профессионально
го обучения слепых;

5) врдет, по указаниям Народного комис
сариата социального обеспечения УССР.и 
но согласованию с Наркомздравом УССР и 
Наркомпросом УССР, учет слепых, живу
щих на территории УССР.

4. Всеукраппскоо об'одиненпе слепых 
имеет права юридического лица и выпол
няет свои задачи самостоятельно, руковод
ствуясь в своей деятельности действующи
ми законами и общими указаниями, распо
ряжениями и инструкциями Народного ко
миссариата социального обеспечения УССР.

5. Бсеукраинское об’едииение слепых не
сет ответственность но своим обязатель
ствам в пределах принадлежащего ему иму
щества. Члепы Всеукраинского об'единенйя 
слепых за долги Об’единения никакой ответ
ственности не несут.
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6. Всеукраїнське об’єднання сліпих має 
печатку зі своєю назвою.

І. Склад Об’єднання, права та абов'язкн кого 
членів.

7.3а членів Всеукраїнського об’єднання 
сліпих можуть бути повнолітні (що дійшли 
18 років), не позбавлені виборчих прав, гро
мадяни, що цілком сліпі з роду або через 
якийсь випадок.

За членів Всеукраїнського об’єднання слі
пих можуть бути особи, що й не дійшли 18 
років, але не молодші за 16 років з тим, що 
цих осіб несложна обирати до органів управ
ління та контролі Об’єднання.

У в а г а  1. За членів Всеукраїнського 
об’єднання сліпих можуть бути також 
особи з неповною сліпотою. Ступінь втра
ти зору, при якій особа може вступити 
до складу членів Об’єднання на підставі 
цієї уваги, встановлює Наркомсоцзабез 
УСРР, за порозумінням з іНаркомздоров’я 
УСРР.

У в а г а  2. Осіб зрячих, що мають ви
борчі права до рад, коли вони кориспі для 
здійснення завдань Всеукраїнського об'
єднання сліпих, можна прийняти за чле
нів Об'єднання, з тим, щоб загальне чис
ло цих осіб у складі Всеукраїнського об’
єднання сліпих та окремого Його місцево
го відділку (арт. 32) не перевищувало 
25 відсотків всього числа сліпих—членів 
Всеукраїнського об'єднання сліпих та ок
ремого його місцевого відділку, за належ
ністю.

8. На членів (Всеукраїнського об'єднан
ня сліпих приймає його Управа, за винят
ком випадків, передбачених н. 2 арт. 44 
цієї Устави.

На відмову Управи прийняти за членів 
об’єднання можна подати скаргу до зборів 
уповноважених Всеукраїнського об'єднання 
сліпих або до Народнього комісаріяту соці- 
яльного забезпечення УСРР.

У в а г а .  За тих випадків, коли при
йом за членів Всеукраїнського об’єднання 
сліпих провадиться через бюро місцевого 
відділку Об'єднання (п. 2 арт. 44), скар
гу па відмову бюра прийняти за членів 
Об ’єд ігаїиня м ажна подавати так порядком, 

‘ назначеним в цьому артикулі, як і до за- 
• пальних зборів членів місцевого відділку,

6. Всеукраипское об'единение слепых 
имеет печать с изображением своего наиме
нования.

II. Состав Об’единении, права и обязанности 
его членов.

7. Членами Всеукраинского об’едпнеяпя 
слепых могут быть совершеннолетние (до
стигшие 18 лет), л»с лишенные избиратель
ных прав, граждане, совершенно слепые от 
роду или но какому либо случаю.

Членами Всеукраинского об'едннення 
слепых могут быть лица и не достигшие 
18 лет, но не младше 16 лет, с тем, что 
этих лиц нельзя избирать в органы управ
ления и контроля Об’едннення.

П р и м е ч а н и е  1. Членами Все
украинского об'едннення слепых могут 
быть также лица с неполною слепотою. 
Степень утраты зрения, при которой ли
цо может вступить в состав членов Об’- 
едннення на основании иастоящего при
мечания, устанавливается Наркомсообо- 
сом УССР, по соглашению с Наркомздра- 
вом УССР.

П р и м е ч а н и е  2. Лица, владеющие 
зрением, имеющие избирательные права 
в советы, в случае полезности их для 
осуществления задач Всеукраинского 
об’едннення слепых могут быть приняты 
в члены Об’едпнения, с тем, чтобы об
щее число этих лиц в составе Всеукраин
ского об'единепия слепых и отдельного 
его местного отделения (ст. 32) не пре
вышало 25 процентов всего числа сле
пых—членов Всеукраинского об’единения 
слепых и отдельного его местного отде
ления. но принадлежности.
8. В члены Всеукраинского об’единепия 

слепых принимает Правление последнего, 
за исключением случаев, предусмотренных 
и. 2 ст. 44 настоящего Положения.

На отказ Правления Припять в члены 
Об’единения можно подать жалобу собранию 
уполномоченных Всеукраинского об’едине
ния слепых или в Народный комиссариат 
социального обеспечения УССР.

П р и м е ч а н и е .  В тех случаях, ког
да прием в члены Всеукраинского об’едн- 
нення слепых производится через бюро 
местного отделения Об'единения (п. 2 
ст. 44), жалобу на отказ бюро принять в 
члены Об’единения можно подавать, как 
в порядке, указанном в настоящей 
статье, так и общему собранию членов

376



Арт. ‘33 №15 Ст. 63

або відповідної округа»*!' исоектурн со
ціального забезпечення чи до райвикон
кому, за належністю.

9. Члени Всеукраїнського об’єднання слі
пих сплачують вступний та щомісячні член
ські вноски, а за иостановою зборів уповно
важених Об’єднання або загальгак зборів 
членів його місцевих відділків, за належні
стю, також—і інші внески.

10. Розмір зазначених в арт. 9 внесків 
іи-гаиєвлюють збори уповноважених Все
українського об'єднання сліпих або загальні 
збори членів його місцевих відділків, за на
лежністю- ало не вище 50 коп. для вступ
аних) та 1% від щомісячній -заробітків та 
прибутків, для щомісячних членських вне
сків.

У в а г а. Управі Всеукраїнського об’єд- 
напни сліпих та бюрові місцевих ві ділків 
об'єднаягяя надається право розстрочувати 
ял я песпроможпи.х членів об’єднання спла
ту належних від пнх внесків, а також зо
всім звілмряти їх від сплати зазначених 
внесків.

11. Сліпі—члени .Всеукраїнського об'єд
нання ріітх мзють ораво на матері яльну 
та іншу допомогу від Об'єднання порядком, 
то Його встановлюють збори уповноважених 
Об’єшшія та загальні збори членів його 
місцевих відділків, у межах загальних вка
зівок Народнього комісаріяту соціального за
безпечення УОРР.

12. Члеіги Всеукраїнського об'єднання 
•ліпих вибувають зі складу Об'єднання за 
таких випадків:

1) на власну заяву;
2) ікиблів.іяючпсь виборчих прав до рад;
3) за постановою зборів уповноважених 

Об'єднаная або ззгалмигх зборів членів його 
місцевих відділків при засуджений вироком 
суту за антигромадські та ганебні вчинки;

4) _у разі відводу зі складу членів Все
українського об'єднання сліпих, заявленого 

від Народнього комісаріяту соціяльного за
безпеченім УОРР.

III. Кояті Об ідіания.

13. Кошти Всеукраїнського обедяаеня 
«ліпих «надаються в:

местного отделения, либо в соответству
ющую окружную инспектуру социально
го обеспечевня или райисполком, по при
надлежности.
9. Члены Всеукрапеского об’едипеппя 

слепых уплачивают вступительный и еже
месячный членский взносы, а по постанов
леною собрания уполномоченных Об’едине- 
ния пли общих собраний членов его мест
ных отделений, по принадлежности, так
же—п ппые взносы.

10. Размер указанных в от. 9 взносов 
устанавливается собранием уполномочен
ных Вссукрапнского об’едішения слепых 
нлп общими собраниями членов его мест
ных отделений, по принадлежности, но по 
выше 50 коп. для вогулительпого и 1 % от
ежемесячных заработков н доходов, для 
ежемесячных членских взносов.

П р и м е ч а н и е .  Правленню Все- 
украииского об'едныенпя слепых и бюро 
местных отделений Об’сдішепия предо
ставляется право рассрочивать для несо
стоятельных членов, Об’единсппя уплату 
причитающихся от них взпосов, а также 
вовсе освобождать их от уплаты указан
ных взносов.
И. Слепые—члены Всеукраинского об- 

едипення слепых имеют право на матери
альную и иную помощь от Об'единепия в 
порядке, установленном собранием уполно- 
мочениых Об’еднпеиня н общими собрания
ми членов его местных отделений в преде
лах общих указаний Народного комисса
риата социального обеспечения УССР.

12. Члены Всеукраинского об'единепия 
сдепых выбывают из состава Об’едпнения 
в следующих случаях:

1) но личному заявлению;
2) при лишении избирательных прав в

советы;
3) по постановлению собрания уполномо

ченных Об’едішения или общих собраний 
членов его местных отделений при осужде
нии приговором суда за антиобщественные 
и порочные действия;

4) в случае отвода из состава членов Все- 
украипского об’единения слепых, заявлен
ного Народным комиссариатом социального 
обеспечения УССР.

III. Средства Обеднения.

13. Средства Всеукраинского об*единс- 
ния слепых составляются из;
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1) членении внесків: вступних, щомкяч- 
*ш та совщядяет;

2) прибутків оц підприємств (З’єднання, 
концерті'В, вистав тощо;

3) дотацій, ідо їх вдають органні соціаль
ного забезпечення, а також шіпа установи 
та організації;

4) добровільних пожертв;
5) інших надходжень.
14. Всеутраїтомж© об’єднання слгігах мас 

ораво відривати, з дозволу Народнього ко
місарі яту соціального забезпечення УОВР, 
ігромиелові та торговельні підприємства.

У в а г а .  Дозвіл місцевим відділкам 
Всеукраїнського об'єднання сліпих на від
криття зазначених у цьому артикулі під
приємств видають округові іпсиектури 
соціального забезпечення, за порозумін
ням з Всеукраїнським об’єднанням сліпих.

IV. Управління справами Об'єднання.

15. Справами Всеукраїнського об’єднання 
сліпих порядкують:

1) збори уповноважених;
2) управа;
3) ревізійна комісія.

А. Збори уповноважених Об'єднання.

16. Збори уповноважених Всеукраїнсько
го об'єднання сліпих складаються з пред
ставників членів Об’єднання, що увіходять 
до складу місцевих відділків Об’єднання.

Місцеві відділки Об’єднання обирають до 
зборів уповноважених Об’єднання від кож- 
пих 50 членів, що увіходять до складу від
ділку, одного представника (уповноваже
ного). Число членів відділку понад 50 дає 
право па обрання ще одного представника 
(уповноваженого). При загальному числі 
членів відділку до 50—обирають одного 
представника (уповноваженого).

У в а г а .  До складу зборів уповноваже
них Всеукраїнського об’єднання сліпих 
входять з правом ухвального голосу пред
ставники (тю одному) від Народнього ко
місаріяту соціального забезпечення УСРР 
та Всеукраїнської спілки кооперативних 
об'єднань іввалідів.

Крім того, нижчгоазнзчені народні ко- 
місаріяти УСРР: Освіті, Охорони Здоров’я,

1) членских взносов: вступительных, 
ежемесячных н специальных;

2) доходов от предприятий Об’еднневия, 
концертов, спектаклей и проч.;

3) дотаций, выдаваемых органами со
циального обеспечения, а также иными уч
реждениями н организациями;

4) 'добровольных пожертвований;
5) иных поступлений.
14. Всеукраиеское об’едпненпс слепых 

имеет право открывать, с разрешения На
родного комиссариата социального обеспе
чения УССР, промышленные и торговые 
предприятия.

II р н м е ч а н в о. Разрешение мест 
пым отделениям Всеукраинекого обви
нения слепых на открытие указанных 
в настоящей статье предприятий вы
дается окружными инспектурами соци
ального обеспочеиия, по соглашению с 
Всеукраинским об’единепием слепых.

IV. Уярааленне деда им Об'единемил.

15. Делами Всеукраппского об’едпнепия 
слепых ведают:

1) собранно уполномоченных;
2) правление;
3) ревизионная комиссия.

А. Собрание уполномоченных Об'еди
нения.

16. Собрание уполномоченных Всеукранн- 
ского об’еднпения слепых состоит из пред
ставителей членов Об’единепия, входящих 
в состав местных отделений Об’сднпсния.

Местные отделения Об’еднненпя изби
рают в собрание уполномоченных Об’еДНПР; 
ния от каждых 50 членов, входящих в со
став отделения, одного представителя 
(уполномоченного). Число членов отделепия 
свышо 50 дает право на избранно еще од
ного представителя (уполномоченного). При 
общем числе членов отделения до 50—изби
рается один представитель (уполномочен
ный).

П р и м е ч а н и е .  В состав собрания 
уполномоченных Вгеу край некого соеди
нения слепых входят с правом решающе
го голоса представителя (по одному) На
родного комиссариата социального обес
печения УССР н Всеукраинского союза 
кооперативных соединений инвалидов.

Кроме того, нижеуказанные народные 
комиссариаты УССР: Просвещения, Здрз-
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Праці й Всеукраїнська рада професійних 
спілок можуть делегувати своїх представ
ників (по одному) до складу оборі в упов
новажених Об'єднання з ухвальним голо
сом.
17. Збори уповноважених Всеукраїнсько

го об’єднання сліпих скликає Управа Об’єд
нання не рідше одного разу на рік.

Па вимогу найменш Уз числа місцевих 
відділків Об’єднання або найменш Уз числа 
членів Об’єднання, а також ир вимогу реві
зійної комісії Об’єднання або Наркомсоцза- 
безу УСРР Управа Об’єднання зобов’язана 
скликати надзвичайні збори уповноваже
них Об'єднання протягом одного цісяця від 
пня, як заявлено вимогу.

18. Про час і місце зборів уповноважених 
•6'єднання, а також про питання, що під- 
лягають обговоренню на них, Управа Об’єд
нання завчасно, найпізніш за ‘місяць до 
вборів, повідомляє свої місцеві відділки, а 
також Народній комісаріят соціяльного за
безпечення УСРР та установи, перелічені в 
увазі до арт. 16 цієї Устави й оголошує в 
газеті «Вісті ВУЦВВ».

19. Збори уповноважених Об’єднання є 
законні, коли на них прибуде найменш одна 
третина всіх уповноважених.

Якщо призначеного часу збори уповнова
жених не відбудуться, тому що не прибуло 
законно число уповноважених, другі збори, 
завчасно оголошені, вважається за законні 
за всякого числа присутніх уповноважених.

20. Всі справи на зборах уповноважених 
розв'язуються звичайною більшістю голосів 
присутніх па них уповноважених.

21. До відання зборів уповноважених 
Об'єднання вал ежить:

1) розглядати та затверджувати кошто
риси й пліши роботи Об'єднання, а також 
затверджувати звіти Управи Об'єднання та 
заслухувати висновки ревізійної комісії;

2) встановлювати розмір вступних і що
місячних членських внесків, а також—ін
ших внесків й розмір їх;

3) встановлювати, в межах загальних 
вказівок Цзркомсоцзабсоу УСРР, нідставп 
іа порядок надання матеріальної та іншої 
іотиюгп членам Об'єднання;

воохранения и Труда и Вееукранпский 
совет профессиональных союзов могут 
делегировать своих представителей (но 
одному) в состав собрания уполномочен
ных Об’единения с решающим голосом.
17. Собрание уполномоченных Всеукра- 

инского об’единения слепых созывается 
правлением не реже одного раза в год.

По требованию не менее Уз числа мест
ных отделений об'сдиненмя мли не менее Уз 
числа членов об’единения, а также по тре
бованию ревизионной комиссии Обвине
ния или Нарконсообеса УССР правление 
Об’единения обязано созвать чрезвычайное 
собрание уполномоченных Об’единения в то
чение одного месяца со дня пред’явлення
требования.

18. О времени и месте собрания уполно
моченных Об’единения, а также о вопросах, 
подлежащих обсуждению на нем, правление 
Об’еднпсппя предварительно, не позже чем 
за месяц до собрания, уведомляет свои мест
ные отделения, а также Народный комисса
риат социального обеспечения УССР и уч
реждения, перечисленные в примечании к 
ст. 16 настоящего Положения и об’являет 
в газете «Вісті ВУЦВВ».

19. Собрание уполномоченных Обвине
ния зажонпо, если на вих явится <ио менее 
одиой трети всех уполномоченных.

В случае если в назначенное время собра
ние уполномоченных не состоится из-за не
явки законного числа уполномоченных, вто
ричное собрание, предварительно об’явлен- 
ное, считается законным нри всяком числе 
присутствующих уполномоченных.

20. Все вопросы на собраниях уполномо
ченных разрешаются простым большин
ством голосов присутствующих на них упол
номоченных.

21. К ведению собрания уполномоченных 
об'едииеиий относится:

1) рассмотрение и утверждение смет и 
планов работы об'единения, а также утвер
ждение отчетов правления Об’едннепия в 
заслушание заключений ревизионной комис
сии;

2) установление размера вступительных 
и ежемесячных членских взносов, а также 
—нпых взносов и размера их;_

3) установление, в пределах общих ука
заний Нарконсообеса УССР, оснований и 
порядка предоставления материальной н 
иной помощи членам Об’единения;
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4) доглядати та розв'язувати скарги на 
дії й постанови Управи Об’ єднання та ор
ганів управління місцевих відділків Об'єд
нання;

5) обирати Управу та ревізійну комісію 
Об'єднання та визначати плату для членів 
цих органів;

6) розглядати інші питання діяльносте 
Об'єднання, що їх збори уповноважених виз
нають за потрібно при йняти до свого без
посереднього відання.

22. Скарги па постанови зборів уповно
важених Об'єднання подаються до Народ
нього комісаріяту соціального забезпечення 
УСРР.

Б. Управа Об'єднання.
23. Безпосереднє ведення всіх справ Об’

єднання покладається на Управу Об'єднання.

24. Управу обирають збори уповноваже
них Об'єднання з числа членів Об'єднання 
в складі найменш 4-х членів та найменш 
2-х кандидатів до них, па один рік.

У в а г  а. До складу Управи «а правах
аї* члена входить представник -Наркомсоц-

забезу УСРР.
25. Управа обирає зі свого складу голову, 

заступника голови, скарбника та секрета
ря.

26. Управа Об єднання діє під імені Об єд- 
нанпя без окремого уповноваження.

Все листування в справах Об'єднання 
проводить Управа за підписом голови або 
його заступника та секретаря.

27. Засідання Управи дійсні, коли на них 
с більшість членів управи.

28. До відання Управи Об’єднання нале
жить:

1) складати пляни роботи та кошториси 
прибутків і видатків Об'єднання, а також 
звіти про свою діяльність і подавати їх до 
зборів уповноважених на затвердження та 
до Народнього комісаріяту соціального за
безпечення УСРР;

2) приймати за членів Об'єднання;
3) приймати, а за належних випадків 

стягати з членів Об’єднання належні під них 
внески й позики та витрачати кошти Об'єд
нання, за кошторисом, затвердженим на 
зборах уповноважених;

4) рассмотрение и разрешение жалоб на 
действия и постановления правления Об’ 
единения и органов управления местных 
отделений Оо единения;

5) избранно правления и ревизионной ко
миссии Об’единения и определение возна
граждения для членов этих органов;

6) рассмотрение иных вопросов деятель
ности Об’единения, которые собрания упол
номоченных признают необходимым при
нять к своему испоореаствсшюму ведению.

22. Жалобы на постановления собраний 
уполномоченных Об'сдннения подаются в 
Народный комиссариат социального обеспе
чения у сср.

Б. Правление Объединения.
23. Непосредственное ведение всех дел 

Соединения возлагается^на правление 0б‘-
единения. ,

24. Правление избирается собранием 
уполномоченных Объединения из числа чле
нов Об’еднпепия в составе не менее 4-х чле
нов и но менее 2-х кандидатов к ним, сро
ком на один год.

П р и м е ч а н и е .  В состав правления
на нравах его члена входит представи
тель Наркомсообеса УССР.
25. Правление избирает из своего соста

ва председателя, заместителя председателя, 
казначея и секретаря.

26. Правление Об'единения действует от 
имени Об’единения без особого уполномо
чия.

Вся переписка по делам Об'единения про
водится правлением за подписью председа
теля или его заместителя и секретаря.

27. Заседания правления действительны, 
если на них присутствует большинство чле
нов правления.

28. К ведению правления Об’единения 
относится:

1) составление плаиов работы и смет 
приходов и расходов Об’единения, а также 
отчетов о своей деятельности и представле
ние их собранию уполномоченных па утвер
ждение и в Народный комиссариат социаль
ного обеспечения УССР;

2) прием в члены Об’едииения;
3) прием, а в подлежащих случаях взы

скание с членов Об’едииения, следуемых от 
них взносов и ссуд и расходование средств 
Об’единения. согласно со сметою, утверж
денною собранием уполномоченных;
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4) відати й порядкувати майном Об'єд
нання;

5) складати від імені Об'єднання різні уго
ди, що виникають з діяльносте Об'єднання, 
а щодо позик—за спеціяльною про цс по
становою зборів уповноважених;

0) «їдати рахівництвом та діловодством 
Об’єднання;

7) провадити роґмяу щодо здійснення всіх 
завдань, що їх пс]>одбачено цією Уставою, 
крім функцій, відиесених до відання зборів 
уповноважених Об’єднання;

8) скликать встановленим порядком збори 
уповноважених Об'єднаний'та підготовляти 
матерія.*!* до них;

1) ) керувати Й наглядати за діяльністю 
місцевих відділків Об'єднання.

29. Скарги на дії та постанови Управи 
Об'єднання подаються до чергових зборів 
уповноважених Об’єднання або до Народньо
го комісаріяту соціального забезпечення 
УОРР.

В. Ревізійна комісія Об'єднання.
30. Для перевірки діяльносте та звітно

сте Об’єднання збори уповноважених Об'єд
нання обирають з числа членів Об'єднання 
ревізійну комісію в складі 3-х членів та 2-х 
кандидатів до них. на один рік.

31. До нідаїшя ревізійної комісії Об’єд
нання належить:

1) перевіряти рахівництво, звітність і,
взагалі, всі справи та майно Об'єднання;

2) наглядати за діяльністю Управи Об'
єднання та подавати свої пропозиції до Уп
рави щодо усунення зауважених хиб;

3) подавати свої висновки до зборів упов
новажених Об'єднавші щодо діяльносте й 
стану справ Об'єднання. V.

V. Місцеві відділки Об «диаина.
32. Всеукраїнське об’єднання сліпих має 

право, за порозумінням з Народнім коміса
ріятом соціяльпого забезпечення УОРР, ут
ворювати на тепито'яї УОРР свої округові 
та районові відділки для здійснення в ме
жах району їх діяльносте мети й завдань 
А'м'днання. пе|юдбачених цією Уставою.

4) ведение я управление* имущ єством
объединения;

5) составление от имени Об’сдипения раз
ных соглашений, возникающих из деятель
ности Об’единения, а в отношении $ зай
мов—по особому постановлению о том со
брания уполномоченных;

С) ведение счетоводством и делопроизвод
ством Об’еди нения;

7) проведение работы по осуществлению 
всех задач, предусмотренных настоящим 
Положением, кроме фупкций. отнесенных к 
ведению собраний уполномоченных Объеди
нения;

8) созыв в установленном порядке собра- 
иийеуполиомоч’ешшх Об’единения и подію-- 
товлеппс материалов к ним;

9) руководство и надзор за деятель- 
постью местных отделений Об’едпнешія.

29. Жалобы на действия и постановле
ния правлепия Об’единения подаются оче
редному собранию уполномоченных Об’еди- 
иения или в Пародный комиссариат со
циального обеспечения УССР.

В. Ревизионная комиссия Об'единения.
30. Для проверки деятельности и отчет

ности Соединения собрание уполномочен
ных Об’единения избирает из числа членов 
Об’едипения ревизионную комиссию в со
ставе 3-х членов и 2-х кандидатов к ним, 
сроком на один год.

31. К ведению ревизионной комиссии 
Об’единения относится:

1) проверка счетоводства, отчетности и, 
вообще, всех дел и имущества Объединения;

2) наблюдение за деятельностью правле
ния Об’единения н представление своих 
предложений нравлепию в отношении 
устранения замеченных недостатков;

3) представлять свои заключения собра
ниям уполномоченных обвинения в отно
шении деятельности и состояния дел Об’- 
единения.

V. Местные отделения Об'единения.
32. Всеукраппскоо об’едииение слепых 

имеет, право, по соглашению с Народным 
комиссариатом социального обеспечения 
УССР, образовывать на территории УССР 
свои окружные и районные отделения для 
осуществления в пределах района их дея
тельности целей и задач Ооединення. пре
дусмотренных настоящим Наложением.
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Зазначені округові та районові відділки, 
кола вона є, діють на підставі цієї Устави 
й інструкцій Всеукраїнського об’єднання 
сліпих, затверджених від Народнього комі
саріяту соціального забезпечення УСРР, під 
загальним наглядом окрутових інспектур 
соціяльного забезпечення й членів президій 
райвиконкомів, що виконують обов’язки ра- 
йонових інспекторів соціяльного забезпечен
ая, за належністю.

У ваг а. Зазначені в цьому артикулі 
округові та районові відділки реєструють
ся в округових інспектурах соціяльного 
забезпечення та у членів президії райви
конкомів, що виконують обов'язки раііо- 
нових інспекторів соціяльного забезпе
чення, за належністю.

33. Округові відділки Всеукраїнського 
об'єднання сланих об'єднують всіх членів 
Всеукраїнського об'єднання сліпих, що про
живають на території округового центру, а 
районові відділки—тих з них, що прожи
вають у межах їх району.

йрім того, округові відділки Об'єднання 
керують та наглядають діяльність районо- 
вих відділків Об’єднання своєї округи.

34. Округові та районові відділки Всеук
раїнського об’єднання сліпих за свої зобов'я
зання несуть (Відповідальність самостійно. 
Відповідальність ця не поширюється на ін
ші відділки, а так само на Всеукраїнське 
Об’єднання сліпих.

35. Справами місцевих відділків Об'єд
нання порядкують:

1) загальні збори;
2) бюро;
3) ревізійна комісія.

•ь
А. Загальні збори відділку.

36. Загальні збори округового відділку 
«надаються а членів Всеукраїнського об'єд
нання сліпих, що проживають на території 
«кругового центру.

Загальні збори районового відділку скла
даються з членів Об'єднання, що прожива
ють у межах району.

У в а г а .  До складу загальних зборів 
членів місцевих відділків Об'єднання вхо
дять з правом ухвального голосу нредстав-

Указанные окружные н районные отде
ления, -в случае образования их, действуют 
на основании (настоящего Положения и ин
струкций Всеукраинского об’единения сле
пых, утвержденных Народным комиссариа
том социального обеспечения УССР, под 
общим наблюдением окружиых инспектур 
социального обеспечения и членов прези
диумов райисполкомов, выполняющих обя
занности районных инспекторов социально
го обеспечения, по принадлежности.

П р и м е ч а н и е .  Указанные в на
стоящей статье окружные н районные 
отделения регистрируются в окружных 
инспектурах социального обеспечения и 
у членов президиума райисполкомов, ис
полняющих обязанности районных ин
спекторов социального обеспечения, по 
принадлежности.
33. Окружные отделения Всеукраинского 

об'единения слепых об'едпняют всех чле- 
членов Всеукраинского об’единения слепых, 
проживающих на территории окружного 
центра, а районные отделения—тех из 
них, которые проживают в пределах рай
она.

Кроме того, окружные отделения Соеди
нения руководят и наблюдают за деятель
ностью районных отделений Обвинения 
своего округа.

34. Окружные и районные отделения 
Всеукраинского об’единения слепых по сво
им обязательствам несут ответственность 
самостоятельно. Ответственность эта не 
распространяется на другие отделения, а 
также на Всеукраинское об'единепие сле
пых.

35. Делами местных отделений Обвине
ния ведают:

1) общее собрание;
2) бюро;
3) ревизионная комиссия.

А. Общее собрание отделения.
36. Общее собрание окружного отделе

ния составляется из членов Бсеукраннско- 
го об’единения слепых, проживающих на 
территории окружного центра.

Общее собрание районного отделения со
ставляется из членов Об’одннения, прожи
вающих в пределах района.

II р и м е ч.а п и е. В состав общих со
браний членов местных отделений Оо'олл- 
нения входят с правом решающего годо-
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ннки «ісцевих органів установ, переліче
нії в увазі до арг. 16 цієї Устави.

37. Загальні збори членів місцевих від
ділів Об'єднання скликає бюро відділів 
не рідше одного разу на рік.

На вимогу найменш /з членів Всеукра
їнського об'єднання сліпих, що входять до 
складу відділку, а також на вимогу ревізій
ної комісії відділку чн Управи Об'єднання, 
або на вимогу округової інспектури соці
ального забезпечення чи райвиконкому, за 
належністю, бюро відділку зобов’язано скли
кати надзвичайні загальні збори членів від
ділку протягом 2-х тижнів «від дня, тс заяв
лено вимогу.

38. Про час і місце загальних зборів чле
нів відділку, а також про питання, що під
лягають обговоренню на них, бюро відділ
ку завчасно. наЙпізніш за два тігжні до збо
рів, повідомляє членів відділку й Управу 
Об’єднання, а також округову інспектуру 
соціального забезпечення або райвиконком 
8а палежністю, та ліспові органи ус
танов, передбачених в увазі до арт. 16 цієї 
Усгавм.

39 Правила, передбачені в арт. арт. 19 і 
20 цієї Устави, дотично зборів уповноваже
них Об'єднання, поширюються відповідно на 
загальні збори членів місцевих вшілкій Об'
єднання.

40. До відання загальних зборів членів 
місцевих відділків Об'єднаний належить:

1) розглядати та приймати кошториси й 
мляа роботи відділку, подаючи їх на наступ
не затвердження Управи Об'єднання, а та
кій* розглядати та затверджувати звіти бю- 
ра сгіяділку та слухати висновки лю них ре
візійної комісії відділку:

2) встановлювати, відповідно до арт. 10 
щісї Устави та постанов зборів уповнова
женії Об’єднання (п. 2 арт. 21), розмір 
•ступнях і щомісячних внесків, а також ін
ших внесків для членів відділку й розмір 
ції внесків;

3) встановлювати в межах загальних вка
зівок Наркомсоцзабезу УСИ* та постанов 
длфй уповноважених і Управи Об'єднання,

са представители местных органов учре
ждений, перечисленных в примечании к
ст. 16 настоящего Положения.
37. Общие собрания членов местных от

делений Об’едияеиня созываются бюро отде
лений не реже одного раза в год.

По требованию пе мопее Уз членов Все- 
украннского об'едннения слепых, входящих 
в состав отделения Об'едннения, а также по 
требованию ревизионной комиссии отделе
ния или правления Об'единения, либо по 
требованию окружной инспектуры социаль
ного обеспечения или райисполкома, но при
надлежности, бюро отделения обязапо со
звать чрезвычайное общее собрание отделе
ния в течение 2-х недель со дня пред'явле
ння требования.

38. О времени и месте общего собрании 
членов отделения, а также о вопросах, под
лежащих обсуждению в них, бюро отделе
ния предварительно, ие позже чем за две 
недели до собрания, уведомляет членов от
деления и правление отделения, а также 
окружную инспектуру социального обеспе
чения или райисполком, по принадлежно
стям местные органы -учреждений, преду
смотренных в примечании к ст. 16 настоя
щего Положения.

39. Правила, предусмотренные в ст. ст. 
19 и 20 настоящего Положення, в отноше
нии собраний у полномочен их Об'едннения, 
распространяются соответственно на об
щие собрания членов местных оіцелоний 
Об'одпнения.

40. К ведению общих собраний членов 
местных отделений Обедиеения относится:

1) рассмотрение и одобрение смет и пла
на работы отделения с представлением их 
на последующее утверждение правления 
Об’едннения, а также раоомотроние я утвер
ждение отчетов бюро отделения и заслуша
ние заключений по ним ревизионной комис
сии отделения. I

2) установление в соответствии со ст. 10 
настоящего Положення и постановлением 
собрания уполномоченных Об’едннения (п. 2 
ст. 21) размера вступительных и ежемесяч
ных взносов, а также иных взносов для 
членов отделения я -размера этих взносов;

3) установление, в пределах общих 
указаний Наркомеообеса УССР п постанов
лений собрания уполномоченных и Правле-
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підстави та шляпок надання матеріальної
та іншої допомоги члена» відділку—люппг;

4) розглядати та розв’язувати скарги на 
дії та постанови бюра відділку:

5) обирати бюро та ревізійну комісію 
відділку та визначати плату для членів цих 
органів, подаючи свою ухвалу про плату на 
затвердження Управи Об'єднання;

6) розглядати інші питання • діяльности 
відділку, що їх місцеві органи влади чл орга
ни соціального забезпечення або збори упов
новажених чи Управи Об'єднав «я «визнають 
за потрібне передати на обговорення загаль
них зборів відділку.

41. Скарги на постанови загальних збо
рів відділку подаються до зборів уповнова
жених чи до Управи Об'єднання або до ок
ру гової інспектури соціального забезпечен
ня чи райвиконкому, за належністю.

Б. Бк^ро відділку.
42. Бюро відділку обирають загальні збо

ри відділку з числа членів відділку в складі
4-х членів та 2-х кандидатів до них на один 
рік.

У в а г  а. До складу бюра місцевих від
ділків на правах членів цих бюр входить 
представник окрінспектури соціяльпого 
забезпечення або член президії райвикон
кому, що виконує обов'язки районовоїс 
інспектора соціального забезпечення, за 
належністю.

43. Правила, передбачені в арт. 23 та 
арт. арт. 25—27 цієї Устави, дотично Уп
рави Об’єднання, поширюються відповідно 
на бюра місцевих відділків Об'єднання.

44. До відання бюра місцевих відділків 
Об'єднання належить:

1) складати плани роботи та кошториси 
прибутків і видатків відділку й подавати їх 
на розгляд загальних збори» відділку, 
а також складати звіти про свою діяльність, 
подаючи їх до загальних зборів відділку на 
затвердження та до відому Управи Об'єд
нання й округцвої іспектури соціального за
безпечення чи до райвиконкому, за належ
ністю;

няя Об'едпнення, оснований и порядка пре
доставлении материальной и кноб помощи 
членам отделения—слепым;

4) рассмотрение и разрешение жалоб на 
действия и постановления бюро отделения;

5) избранно бюро и ревизионной комис
сии отделения и определенно тмяпаграадо- 
пия членам этих органов, с подставлением 
своего решения о вознаграждении на утвер
ждение правления Об’едииеппя;

6) рассмотрение иных вопросов деятель
ности отделения, которые местные органы 
власти или органы социального обеспече
ния либо собрания уполномоченных или 
правление Об единения признают необходи
мы* передать на обсуждение общего собра
ния отделения.

41 Жалобы на постановления общего 
собрания отделения подаются собранию 
уполномоченных или правлению Соедине
ния, либо в окружную инспектуру социаль
ного обеспечения или райисполком, но при
надлежности.

Б. Бюро отделения.
42. Бюро отделения избирается общим 

собранием отделения из числа членов отде
ления в составе 4-х членов и 2-х кандида
тов к ним сроком на один год.

П р и м е ч а н и е .  Н состав бюро мест
ных отделений на правах члепов этих 
бюро входит представитель окринспекту- 
ры социального обеспечения или член 
президиума райисполкома, выполняющий 
обязанности районного инспектора со
циального обеспечения по принадлежно
сти.
43. Правила, предусмотренные в ст. 23 

и от. от. 25—27 настоящего Положеная, * 
отношении правления Оосдинсіюя, распро
страняются соответственно на бюро пост
ных отделений Об'единения.

44. К ведению бюро местных отделений 
Об’единения относится:

1) составление планов работы и смет 
приходов и расходов отделения н представ
ление их на рассмотрение общего собрания 
отделения, а также составление отчете* 
о <Звоей деятельности, представление п 
общему собранию отделения на утвержде
ние и к сведению Правления Об’единения ■ 
окружной инспектуре социального обеспе
чения или Райисполкому, по принадлежно
сти;
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2) приймати за членів Об’єднання осіб, 
що проживають в районі діяльиости відділ
ку, подаючи ухвалу свою про це па наступ
не затвердження чергових загальних збо
рів відділку;

3) приймати від членів відділку належні 
від них внески й позики та витрачати кош
ти відділку, за кошторисом відділку, зат- х 
вертвешкх від Управи Об'єднання;

4) відати й керувати майном відділку;

5) складати від імені відділку різні угоди, 
що виникають з діяльиости відділку, а щодо 
позик—за окремою постановою загальних 
зборів відділку;

%
6) відати рахівництвом та діловодством 

відділку;
7) провадити роботу щодо здійснення в 

межах району діяльиости відділку завдапь 
Всеукраїнського об’одианпн сліпих, перед
бачених цією Уставою, крім функцій, що їх 
віднесено до відання зборів уповноважених 
Управи Об'єднання та загальних зборів від
ділку;

8) скликати установленим порядком 
загальні збори відділку та підготовляти ма
терія ли до них.

У в а т а .  Списки членів відділку, прий
нятих зо складу Об'єднання за п. 2

цього артикулу, бюра відділків щоквар
тально надсилають до Управи Об'єднання.

45. Крім функцій, що їх зазначено в 
арт. 44 цієї Устави, на бюро округових від
ділків Об'єднаний покладається керувати та 
наглядати за діяльністю радонових відділ
ків Об'єднання.

46. Скарги на дії та постанови бюра мі
сцевих відділків Об'єднання подається до 
загальних зборів відділків або. до Управи 
Об’єднання, а також до округових інспек
тур соціального забезпечення чи до райви
конкомів. за належністю.

В. Ревізійна комісія відділку.

47. Для перевірки діяльиости та звіт
ності! місцевого відділку Об'єднання загаль
ні збори відділку обирають з числа членів 
відділку ревізійну комісію в складі 3-х чле
нів та 2-х кандидатів до них на один рік.

2) принятие в члены Об'единепия лиц. 
проживающих в районе деятельности отде
ления, с представлением своего постанов
ления об этом па последующее утвержде
ние очередного общего собрания отделения;

3) получение от членов отделения сле
дуемых от ппх взносов и ссуд и расходова
ние средств отделения, согласно сметам от
деления, утвержденным правлением Об’оди- 
неиня;

4) ведение у управление имуществом от
деления;

5) заключение от имели отделения раз
ных соглашений, возникающих из деятель
ности отделения, а в отношении займов— 
по особому постановлению общего собрания 
отделения;

6) ведение счетоводством и делопроизвод
ством отделения;

7) проведение работы по осуществлению 
в пределах района деятельности отделепия 
задач Всеукраипского об’единепия слепых, 
предусмотренных пастоящим Положением, 
кроме функций, отнесенных к ведеппю со
брания уполномоченных, правлеппя Обви
нения и общего собраиня отделения;

8) созыв в установлением порядке общих 
собраний отделепия и подготовление мате
риалов к ним.

П р и м е ч а н и е .  Списки членов отде
лении, принятых в состав Ооедппення 
п. 2 настоящей статья, бюро отделе
ний ежеквартально представляет в прав
ление Об’единепия.
45. Кроме функций, указапвых в ст. 44 

настоящего Положения, па бюро окружных 
отделений Об’едипеиия возлагается руко
водство и надзор за деятельностью район
ных отделений Об’едииеиия.

46. Жалобы па действия и постановле
ния бюро местных отделений Об’едипепия 
подаются общим собраниям отделений плн 
правлению Об'единения, а также в окруж
ные инспектуры социального обеспечения 
или в райисполком, по принадлежности. «

В. Ревизионная комиссия отделения.

47. Для проверки деятельности и отчет
ности местного отделения Об’единения об
щим собранном отделения избирается ні 
числа членов отделения Об’едипения ревн- 
зионпая комиссия в составе 3-х членов * 
2-х кандидатов к ним. сроком на один год.
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У в а г а .  Право ревізувати всі справи 
місцевих відділків належить також Упра
ві Об'єднання, а так само опрутовим ін
спектурам соціального забезпечення та 
членам президії райвиконкомів, що ви
конують обов’язки районовнх інспекто
рів соціального забезпечення, за належ
ністю.
48. До відання ревізійних комісій місце

вих відділків Об’єднання належить:
1) перевіряти .рахівництво, звітність і, 

взагалі, всі справи та майно відділку;
2) паглядати за діяльністю бюра відділ

ку та подавати свої пропозиції до бюра від
ділку та до Управи Об'єднання щодо усу
нення спостережених хиб;

3) подавати свої висновки до загальних 
зборів членів відділку щодо діяльносте й 
стану' справ відділку.

VI. Закриття діяльносте об'єднання та його 
відділкіа.

49. Діяльність Всеукраїнського об'єднан
ня сліпих закривається за постановою ви
щих органів влади.

50. Діяльність місцевих відділків Об’єд
нання закривається за постановами Всеук
раїнського об'єднання сліпих, затвердже
ними від Народнього комісаріяту сошядьно- 
го забезпечення УСР1*.

51. Якщо після ліквідації місцевого від
ділку Об'єднання залишиться майио або гро
ші. вони разом зі справами відділку надхо
дять до Всеукраїнського об’єднаний сліпих.

Харкіа. 9 липня 1929 р.

Народній комісар соціального 
забезпечення УСРР Поиорний.

П р и м е ч а н и е . '  Право ревизии всех 
дед местных отделений принадлежит так
же правлению Об’едннення, а также ок
ружным инспектурам социального обес
печения и членам президиумов райиспол
комов, выполняющим обязанности район
ных инспекторов социального обеспече- 
чення, по принадлежности.
48. К ведению ревизионных комиссий 

местных отделений Оо единения относится:
1) проверка счетоводства, отчетности и, 

вообще, всех дел и имущества отделения;
2) наблюдение за деятельностью бюро 

отделения и представление своих предло
жений в бюро отделепия и в правление 
Об’едпнения в отношении устранения заме
ченных недостатков;

3) представление своих заключений об
щим собраниям членов отделения по поводу 
деятельности и состояния дел отделения.

VI. Прекращение деятельности об'единеиня 
и его отделений.

43. Деятельность Всеукраиаского об’еди- 
непия слепых прекращается по постановле
нию высших органов власти.

50. Деятельность местных отделеиий 
Об’едннеиия прекращается но постановле
ниям Всеукраннского обвинения слепых, 
утвержденным Народным комиссариатом со
циального обеспечения УССР.

51. В случае если после совершения лик
видации местного отделения Обвинения 
останется, имущество или денежные суммы, 
таковые вместе с делами отделения посту
пают во Всеукраинское об’едииеоие слепых.
Харьков, 9 июля 1929 г.

Народный комиссар социального
обеспечения УССР Покорный.

ІНСТРУКЦІЇ НАРКОМЮСТУ УСРР.
64. Про організацію та роботу товариських 

судів. 1
1. Товариські суди на підприємствах та 

установах мають за завдання зміцнювати 
громадську дисципліну, боротися з рештка
ми старого побуту та підносити культурний 
рівень.

2. Товариські суди організується спочат
ку, як спробу лише па найбільших иідпри-

ИНСТРУКЦИИ НАРКОМЮСТА УССР.
64. Об организации и работе товарищеских 

судов. . \
1. Товарищеские суды- па предприятиях 

и в учреждениях имеют задачей усиление 
общественной дисциплины, борьбу с остат
ками старого быта и поднятие культурного 
уровня.

2. Товарищеские суды организуются вна
чале в виде пробы лишь на крупшл пред-
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ємстаах: 1) з кількістю робітників най
менш 1.000—по округах Харківській, Дні
пропетровській, Артемівській, Сталінській, 
Луганській, Маріупольській, Київській, 
Одеській, Миколаївській, Криворізькій, За
порізькій; 2) по трьох округах—Черкаській, 
Сумській і Кременчуцькій—на підприємст
вах цукрової промисловосте з кількістю ро
бітників найменш 500; 3) в Мелітопільсь- 
гай окрузі—по радгоспах та 4) аго управлін
нях залізниць в Харкові та Київі.

3. Списки установ та підприємств, що 
при них утворюється товариські суди, 

«клацав окрсуд за згодою з окрпрофрадою.

4. Списки підприємств, по яких утворю
ється товариські суди, окрсудп надсилають 
до НКЮ і до ВУРПС до відому.

5. Окрсуд став до їх організації по 
згоді з окрфілісю відповідної спілки та від
повідним фабзаївкомом або місцевкомом.

6. Після погодження питавпя з зазначе
ними організаціями наложить скликати за
гальні або делегатські збори робітників та 
службовців підприємства або установи для 
ознайомлення колективу зі значенням та 
порядком роботи товариських судів та для 
обрання голови, заступників його та засі
дателів.

7. Заступників голови товариського суду 
треба обирати в такому числі, щоб забез
печити безперебійність рсботн товарисько
го суду. Заступники виконують обов'язки 
голови товариського суду тоді, коли голова 
з тих або інших причин не може викону
вати своїх обов’язків. Конкретно число за
ступників встановлюють загальні збори, па 
яких провадяться вибори, але пе менш 
двох.

8. Засідателів до товариських судів мо
жна обирати з числа робітників установи 
або підприємства, що мають виборчі права. 
Число засідателів встановлюють загальні 
збори, проте воно не повинно бути меншим 
за 10.

9. Голів товариських судів, їхніх за
ступників та засідателів слід обирати з 
числа тверди, виригаих т* авторитетних 
громади.

приятиях: 1) с количеством рабочих не 
'чвнее 1.000—в («ругах: Харьковском, 
Днепропетровском, Артемовском, Сталинс
ком, Луганском, Киевском, фесском, Нико
лаевском, Дридарожском, Запорожском, Ма
риупольском; 2) в трех округах—Черкас
ском, Сумском и Кременчугском на пред
приятиях сахарной промышлешгости с коли
чеством рабочих но матеє 500; 3) в Мелито- 
лольскби округе в совхозах н 4) в управле
ниях железных дорог в Харькове и Киеве.

3. Описки учреждений л предприятий, 
при которых учреждаются товарищеские су
ды, составляет оврсуя по соглашению с Окр- 
профсоветом.

4. Списки предприятий, на которых 
учреждаются товарищеские суды, окре уды 
посылают в Наркомюст а !ВУСПС для све
дения.

5. Окрсуд приступает к их организации 
по соглашению с окротделением соотиот- 
ству ющего союза и соответствующим фаб- 
завкомом или месткомами.

6. Но согласовании вопроса с указанны
ми организациями надлежит созвать общее 
или делегатское собрание рабочих л служа
щих предприятия или учреждения для озна
комления коллектива со значением и поряд
ком работы товарищеских судов и для выбо
ров «председателя, заместителей его п засе
дателей.

7. Заместителей председателя товарищес
кого суда необходимо выбирать в таком коли
честве, чтобы обеспечить безперебойность 
работы товарищеского сума. Заместители 
исполняют обязанности председателя суда 
тоща, когда председатель по тем.: или ютим 
причинам но может исполнять своих обя
занностей. (Конкретно количество замести
телей устанавливает общее собрание, на ко
тором производятся выборы, ио не менее 
двух.

8. Заседателей в товарищеские суды мож
но выбирать из числа рабочих учреждения 
жги предприятия, пользующихся избиратель - 
вымя правами. Количество заседателей уста- 
наЗвлнвает общее собрание, однако, оно не 
должно быть меньше 10.

9. Председателей товарищеских судов, их 
заместителей н заседателей следует выби
рать из чюла твердых, выдержанных и акго- 
рмтетеиі граждан.
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Збори, що обирають голову, заступників 
та засідателів товариських судів, мають 
право відкликати кожну з обраних осіб до
терміново.

10. В складі товариських судів треба 
забезпечити відповідне число місць за жін
ками.

11. Після обрання складу товариських 
судів належить оголосити до загального ві
дому про початок роботи цих судів, місце 
та час прийому заяв, а також про те, що 
заяви можна подавати і засідателям, що 
мають ці заяви негайно передавати голові 
товариського суду.

12. Окремі справи розглядають това
риські суди в складі трьох осіб: голови або 
одного з його заступи икав та двох засіда
телів. Засідателі виконують свої обов’язки 
за певною чергою. Цю чергу можна вста
новити за списком засідателів, який скла
дається або за абеткою, або відповідно до 
числа голосів, якими даного засідателя об
рано, або будь-яким іншим способом, що 
Його ухвалюють загальні збори. На кожне 
засідання треба притягати нових засідате
лів, що не брали участи в засідапнях су
ду. Коли таким чином буде вичерпано ці
лий список, то засідателів притягається до 
участи в роботі суду вдруге таким самим 
порядком.

13. Окремого технічного апарату това
риські суди це мають. Матеріяли їх хоро
няться на підприємствах та установах в 
спеціяльно відведеному місці.

Вся робота товариських судів провадить
ся безплатно, як громадське навантаження.

14. В разі до товариського суду буде 
подано заяву еро вчинки, що не підля
гають розглядові товариського суду, він 
надсилає справу до народнього суду, в рай
оні якого товариський суд чинить, а нар
суд вже надсилає справу куди належить.

15. Справи в товариському суді заво
дяться або на заяву заінтересованих осіб, 
або на заяву групи робітників та службов
ців.

Заяву про заведення справи в товарись
кому суді можна подавати усно або листов
но. Усну заяву особа, що її приймає, за-

Собранне, избирающее председателя, за- 
вюстптывй и заседателей товарищеских су
дов, имеет право отозвать каждое из избран
ных лиц досрочно.

10. В составе товарищеских судов необ
ходимо обеспечить соответствующее количе
ство мест за женщинами.

11. По избрании состава товарищеских 
судов надлежит об'явить для общего оведс- 
иігя о начале работы этих судов, мосте и вгре- 
моии принятия заявлений, а также о том. 
что заявления могут быть подаваемы й за
седателям, которые должны оти заявления 
немедленно передавать председателю това
рищеского суда.

12. Огдел.ныо дела рассматриваются то
варищескими судами в составе трех лиц: 
председателя или Одного из его заместите
лей и двух заседателей. Заседатели испол
няют свои обязанности в порядке определен
ной очереди. Эту очередь можно установить 
но списку заседателей, составляемому в 
алфавитном порядке или же соответствешо 
количеству голосов, какими данный заседа
тель избран, или в каком вибудь ином по
рядке, который будет определен общим іео- 
бранием. На каждое заседание необходимо 
привлекать новых заседателей, по бравших 
еще участия в заседаниях суда. Когда таким 
образом будет исчерпан весь список, то засе
датели привлекаются к участию в работе 
суда вторично в таком же порядке.

13. Отдельного технического аппарата то
варищеские суды «е имеют. Материалы их 
хранятся на предприятиях и в учреждениях 
в специально отведенном месте.

Воя іработа товарищеских судов произво
дится бесплатно, как общественная нагруз
ка.

14. В случае подачи в товарищеский суд 
заявления о действиях, не подлежащих (рас
смотрению товарищеского суда, он посылает 
дело в народный суд, в районе которого дей
ствует товарищеский суд, «а народный суд 
ужо направляет цело по припадоежноста.

16. Дела ® товарищеском суде возбуж
даются иля по заявлению заинтересован
ных яиц, или' по заявлонто группы рабочих и 
служащих.

Заявление о возбуждения дела в товари
щеском оуде может быть подано устно или 
письменно. Устное заявление лицо, его яри-
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пи су є в окремому протоколі в спрощеній 
формі.

16. Після одержання в товариському су
ді заяви, голова товариського суду призна
чає день та годину засідапня (однак, не 
нізніиі сени день від дня вступу заяви), 
погодивши це в разі потреби з фабзавко- 
мом. День та годипу засідапня слід обира- 
рати такі, щоб відвідати засідання мала 
можливість найбільша кількість робітників 
і службовців. Про день засідання оголо
шується до загального відому робітників і 
службовців підприємства чи устапови. За
інтересованих осіб викликається на засі
дання порядком, який практикується для 
виклику па засідання в професійних та 
громадських організаціях.

Коли пошкодований або винувачений на 
суд не стануть, то справу треба відкла
сти й призначити па інший день. В другий 
раз справу повинно розглянути незалежно 
від явки осіб.

17. В разі сторони заявлять иро мирову 
угоду, суд вправі закрити справуваппя, як
що не визнав за потрібне розглянути спра
ву посутньо.

Справи, що порушені на заяву групи ро
бітників та службовців, не можна закрива
ти за мировою сторін.

18. Процес розгляду справи повинен 
бути наІіпрОСТІШиМ. відповідаючи загаль
ним формат ірозв’язуваиня питань <на засі
даннях професійних та громадських орга
нізацій. Не слід копіювати складних форм 
судового процесу, відкидаючи зайві фор
мальні вимоги, що не відповідають арт. 11 
Устави про товариські суди та арт. 8 
Устави про єднальні камери.

19. Крім викликаних безпосередньо в 
даній справі осіб, товариський суд'вправі 
запитувати у присутніх, чи не був хто з 
■кх чсамовидцем даного «кладку, а та
кож чи по бажав будь-хто висловитись 
ію суті справи, або для характеристики 
особи та поведінки пошкодованого чи ви
нуваченого.

20. До участи в розгляді справи члени 
•олегії обороїщпв, як представники сторіп, 
не допускаються.

21. Постап-ову товариського -еру треба 
«иадатп в найпростішій формі. Обов’язко
во слід зазначити в ній, яку справу роз-

ошиающее, записывает в особом протавше 
п 'Шрощеяггом виде.

16. Во получении в товарищеском суде 
заявления, председатель товарищеского суда 
назначает цепь и час заседапия (однако, не 
позже семи'[рей со дня поступления заше- 
иня), согласовав это в шучае необходимости 
с фабзавкомом. Депь и час заседания следует 
выбирать так, чтобы посещать заседание

- имело бы возможность наибольшее количе
ство рабочих и служащих. О дне заседания 
об’является для общего сведения рабочих и 
служащих предприятия или учреждЛит 
Заинтересованные лица вызываются на за
седания в псрядко, практикуемом для вызова 
на заседания їв профессиональных и обще
ственных организациях.

Екав потерпевший зглп обвиняемый на суд 
не явится, то дело необходимо отложить и 
назначить на другой день. Во второй раз 
дело должпо быть рассмотрело независимо 
от яшш .тпц.

17. В случае заявления сторон б мировом 
соглашении, суд вправе прекратить призюд- 
ство, если не признает необходимым рассмо
треть дело по существу.

Дела, возбужденные по заявлению группы 
рабочих и служащих, помогут быть прекра
щены за примирением1 сторон.

18. Процесс рассмотрения дета должен 
быть наиболее простым, соответствующим 
общему порядку разрешения вопросов т за-

* седаЕшях профессиональных и общественных 
организаций. Не следует копировать слож
ных форм судебного процесса, отбрасывая 
липшие формальные требования, но соответ
ствующие ст. 11 Положения о товарищеских 
судах и ст. 8 Положения о примирительных 
камерах.

19. Кроме вызванных неяюсредствеппо 
по данному делу лиц, товарищеский суд 
вправе спрашивать у присутствующих,— 
по был ли кто пибудь из них очевидце» дан
ного случая, а также не желает ли кто либо 
высказаться но существу дела или для ха
рактеристики лица и поведепия потерпешпо- 
го или обвиняемого.

20. К участию ® рассмотрении дела чл .мил 
коллегии защитников, как представители 
сторон, не допускаются.

21. Постановления товарищеского суда 
необходимо составлять в наиболее щк-сгой 
форме. Обязательно следует указывать »
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глянено та іцо ухвалив суд. Постанови 
укладає бущихто э складу суну та 'підпи
сує цілий склад суду.

22. Постанови товариського суду' оста
точні та оскарженню не підлягають, а то
лу їх слід виконувати негайно після ухва
ли. Виконання постанови про товарське 
попередження виконується самим фактом 
оголошення цієї постанови на засіданні 
товариського суду. Так само викопується й 
постанову про громадську догану без ого
лошення в пресі. В разі суд ухвалив ви
нести громадську догану з оголошенням в 
пресі, слід надіслати таке оголошення до 
місцевої стінної газети та місцевого офі
ційного органу преси. Постанова товари
ського суду про оштрафування викопується 
через надіслання постанови до адміністра
ції підприємства або установи.

23. Безпосередній нагляд та інструкту
вання товариських -судів покладається на 
окрсудн.

Окрсуд повинен встановити зв'язок зі 
всіма товариськими судами в межах свого 
району, періодично відвідувати ці суди (не 
менш як 1 раз па півроку), переглядати 
матеріали суду, розв’язувати питания, що 
виникли в роботі суду, та давати інструк
тивні вказівки.

Підчас відвідувань товариських судів, 
слід стаївнти вїдчіггні доповіді голови това
риського суду на загальних зборах, щоб та
ким чппюм можна було (виявити думку ко
лективу щодо роботи товариського суду.

24. Припиняти впконаиня постанов то
вариських судів та приймати справу до 
розгляду народнього суду можна лише за 
виняткових випадків, коли постанова това
риського суду посутньо ламає закон або 
інтереси держави чи трудящих мас.

Харків, 10 липня 1929 р.

Т. в. об. Народнього комісара юстиції 
УСРР та Генерального прокурора

Республіки Михайлик.
Оголошено в .Вістях ВУЦВК" 14 липня 

1929 р., № 160.

цих, какое дело рассмотрено и что іюспаио- 
вил суд. Постановления составляются кем 
либо из состава спа л' подпитываются 
всем составом суда. *

23. Постановления товарищеского суда 
ошпатеаыгы л обжалованию не подлежат, 
а потому должны быть .выполняемы немед
ленно. Исполнения постановления о товари
щеском предупреждении осуществляются са- 
мы* фактом оглашения этого постановления 
в заседали товарищеского суда. Томно так 
же исполняется и постановление об обще
ственном порицании без оглашения в прес
се. В случае (постановления суда о вьвноге- 
нпи общественного поринання с опубликова
нном в прессе, щнеи.'ит послать такую 
нублпкапию в местную стенную «газету я в 
местный официальный о)Ч*аи прессы. По- 
стагювлеиие товарищеского суда об оштра
фований исполняется путем посылки поста
новления адм«шис грации предприятия чия 
утреждення.

23. Непосредственный надзор и инструк
тирование товарищеских судов возлагается 
на окре уды.

Окрсуд обязан установить связь со ©семи 
товарищескими судами п пределах своего 
района, нсридіпчоеки посещать эти суды (не 
менее одного раза в и о л год а), пересматри
вать материалы в судах, разрешать вопросы, 
возникшие в работе суда, и давать* инструк
тивные указания.

Во время посещения товарищеских су- 
доп председателю суда следует делать отчет
ные доклады па общем солонин, чтобы та
ким образом можпо было выявить мнение 
коллектива о работе товарищеского суда.

24. Приостанавливать исполнение по
становлений товарищеских судов и прини
мать дата к рассмотрению народного суда, 
можно лишь в исключительных случаях, 
когда (Постановление товарищеского суда 
существенно парушает закон «иг инте]»осы 
іхюударства п.тп трудящихся масс.
Харьков, 10 июля 1929 г.

Вр. л. об. Пародпого комиссара
юстиции УССР и Генерального прокурора 

Республики Михайлик.
Распубликовано в .Вістях ВУЦВК* 14 июля 

1929 г.. № 160.
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65. Про єднальні камери при сільських 
та селищних радах.

1. Єднальні камери при сільських та се
лищних радах мають за завдання зміцню
вати громадську дисципліну, боротися з 
рештками старого побуту Та підносити 
культурний рівень.

2. Єднальні камери організуються спо
чатку як досвід в кожній окрузі лише в 
одному районі по сільських та селищних 
радах цього району. Райоп треба брати по 
приміський, а такий, щоб вміщав села по 
можливості ^ріжного типу: хліборобські, 
промислові, кустарні тощо.

3. Списки сільських та селищних рад, 
що при них утворюється єднальні камери, 
складає окрсуд за згодою з округовою ко
місією незаможних селян.

4. Складені таким порядком списки окр- 
су.ти надсилають до ПКІО до «дому.

5. Єднальні камери по селах та сели
щах організує окрсуд з участю відповіде 
ного .райвиконкому, сільради, селищної ра
ди. комітету незаможних селян та спілки 
гі.іьгогнробітників. Фактично переведення 
організації єднальних камер окрсуд вправі 
доручити народпьому судді райопу.

6. Після погодження питаппя з зазначе
ними організаціями, палсжить скликати за
гальні збори громадян, виборців даного се
ла, па яких належить зробити доповідь про 
мету та завдання вдпальних камер та про
вести вибори засідателів сдпальпої камери.

7. Заступників голови єдпальної камери 
треба обирати а» такому числі, щоб забез
печити безперебійність роботи камери. За
ступники виконують обов’язки голови єд
пальної камери тоді, коли голова з тих або 
інших причин пе може виконувати своїх 
обов’язків. Конкретно число заступників 
встановлюють пленуми сільських або се
лищних рад, на яких провадяться вибори, 
але не менш двох.

8. Засідателів до єднальних камер можна 
обирати з числа громадян, що мають ви
борчі права. Число засідателів встанов
люють ‘загальні збори, проте, воно не по
винно бути мепшім за 10.

Арт. 65

65. О примирительных камерах при сельских
и поселковых советах.

1. Примирительные каморы при сельских 
я поселковых советах имеют задачей усиле
ние общественной дисциплины, борьбу с 
остатками старого быта и поднятие культур
ного уровня.

2. 'Примирительные каморы организуют
ся вначале в виде опыта в каждом округе 
лишь в одном районе в сельских л поселко
вых советах этого района. Район необходимо 
выбрать не прнгородплй, а такой, чтобы в 
него входили села по возможности разного 
типа—земледельческие, промышленные, ку
старные и пр.

3. Списки сельских н поселковых сове
тов, ліри которых учреждаются примиритель
ные камеры, составляет окрсуд по соглаше
нию о окружной комиссией незаможных се
лян.

4. Составленные в таком порядке списки 
оюрсуды посылают в НКЮ к сведению.

5. Примирительные камеры в селах и по
селках организуются окрсудом с участием 
соответствующего райисполкома, сельсове
та, поселкового совета, комитета незамож
ных селян и союза сельхозрабочих. Факти
ческое проведение организации примиритель
ных камер окрсуд вправе поручить народно
му судье района-.

6. По согласовании вопросу означенными 
организациями надлежит созвать общее со
бранно граждан, избирателей даті ого села, 
па котором надлежит сделать доклад о цади 
и задачах примирительных камер и произве
сти выборы заседателей примирительной ка
меры.

7. Заместителей председателя примири
тельной камеры (необходимо выбрать <в таком 
количестве, чтобы обеспечить бесперебой
ность работы камеры. Заместители испол
няют обязанности председателя камеры тог
да, когда председатель но тем и.тп иным при
чинам не может исполнять своих обязанно
стей. Конкретно число заместителей опреде
ляют пленумы сельских и поселковых сове
тов, на которых производятся выборы, но не 
менее двух.

8. Заседателей штшрптельиой камеры 
можпо выбирать ш числа граждан, пользую
щихся избирательными праваош. Количество 
заседателей определяет общее собрание, од
нако, оно не может быть менее 10.

№ 15
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9. Голів єднальних камер, їхніх засту
пиш та засідателів слід обирати з числа 
твердих, витриманих та авторитетних гро
мадян. Слід звернути особливу увагу па 
вибір до окладу єднальних камер наймитів, 
незаможних селян, демобілізованих черво- 
иоармійців, жінок-делегаток тощо, що мо
жуть дати належний опір куркульським 
елементам.

Збори, що обирають голову, заступників 
та засідателів єднальних камер, мають 
право відкликати кожну з обраних осіб 
дотерміново.

10. В складі єднальних камер треба 
забезпечити відповідне число місць за жін
ками. .

11. Після обрання складу едпальннх ка
мер належить оголосити до загального ві
дому про початок роботи камер, місце та 
час прийому заяв, а також про те, що 
заяви можпа подавати і засідателям, пто 
мають ці заяви пегайно передавати голові 
єднальної камерп.

12. Окремі справи в єднальній камері 
розглядають п складі трьох осіб: голови 
або одного з його заступників та двох за
сідателів. Засідателі (виконують свої обов’
язки за певпою чергою. Цю чергу можпа 
встановити за списком засідателів, який 
складається або за абеткою, або відповід
но до числа голосів, якими даного засіда
теля обрапо, або будь-яким іншим спосл- 
бом, що його ухвалять загальні збори. Па 
кожне засідання треба притягати нових 
засідателів, що не брали участи в засідан
нях камери. Коли таким чином буде ви- 
чеппано цілий список, то засідателів при
тягається до участи в роботі камери вдру
ге таким самим порядкам.

13. Окремого технічного апарату єдпаль- 
ні камери по мають. Матеріали їх хоро
няться в діловодстві відповідних сільських 
та селищних рад.

Вся робота єднальних камер провадиться 
безплатно, як громадське навантаження.

14. В разі до єднальної камери буде по
дано ваяву, що не підлягав п розглядові, 
то П треба переслати до того народнього 
суду, в районі якого камера чинить, а 
нарсуд вже надсилає справу куди нале
жить.

9. Председателей примирительных камор 
п их заместителей и заседателей следует 
выбирать из числа твердых, вьиержапных я 
авторитетных траздая. Следует обратить 
особое внимание на избрание в состав при
мирительных камер батраков, незаможных 
селян, демобилизованных красноармейцев, 
женщип-делегаток и т. д., могущих дать 
надлежащий отпор кулацким элементам.

Собранно, выбирающее председателя, за
местителей и заседателей прносиритвльпьгх 
камер, имеет право отзывать каждое из 
избранных лиц досрочно.

10. В составе примирительных камер нет 
обходимо обеспечить соответствующее коли
чество мест за женщинами.

11. По «бранна состава примирительных 
камер надлежит об’явить для общего сведе
ния о начале работы камер, месте * времени 
приема заявлений, а также о том. что заяв
ления могут быть подаваемы и заседателям, 
обязанным немедленно передавать нх предсе- 
дателюпримирительной камеры.

12. Отдельные дета рассматриваются в 
примирительной камере в составе трех лип: 
председатели или одного из его заместителей 
и двух заседателей. Заседатели исполняют 
свои обязанности в порядке определенной 
очереди, очередь можно установит!, но 
списку заседателей, который составляется 
или в алфавитном порядке, или соответствен- 
по числу голосов, какими данный заседатель 
избран, или в каком либо ином погадке, ко
торый определит общее собрание. На каждое 
заседание необходимо привлекать новых за
седателей, еще не бра вших участия в засе
даниях камеры. Кота таким образом будет 
исчерпан весь список, то заседатели прив
лекаются к участию в работе камеры вто
рично в таком же порядке.

13. ОщелыгоП) технического аппарата 
примирительные камеры не имеют. Материа
лы их 'Хранятся в делопроизводстве соответ
ствующих сельских и -поселковых СЛОТОВ.

Вся работа примирительных камер произ
водится бесплатно, как общественная на
грузка.

14. В стучав подачи в гфимирительпую 
камеру заявления, ве подлежащего ее рас
смотрению, необходимо переслать его заяв
ление тому народному супу, в районе кото
рого камера действует, а народный суд уже 
направляет даю по принадлежности.

392



Арт. 66 № їй <£т. 66

15. При цьому належить пам’ятати, що 
єднальні камери розглядають тільки такі 
справи, в яких сторони є громадянами од
ної сільської або селищної ради. Якщо в 
справі беруть участь громадяаи кількох 
сільрад або селищних рад, то справу нале
жить обов’язково передати до належного 
загального суду.

16. Розглядаючи цивільні справи про 
майнові спори, єднальна камера новинна 
з’ясовувати дійсні права та взаємини між 
сторонами, активно допомагати сторонам в 
обороні їхніх прав, щоб юридична несвідо
мість, малописьменність, економічна залеж
ність від другої сторони тощо, не були 
ужиті їм на шкоду.

17. Справи в єднальній камері заводять- . 
ся або на заяву заінтересованих осіб, або 
на заяву групи робітників, службовців чи 
селян.

Заяви про заведення справи можна пода
вати усно або листовно. Усну заяву особа, 
що її приймає, записує в окремому прото
колі.

18. Після одержання в єднальній камері 
заяви, голова камери призначає день та 
годину засідання (однак, не пізніш семи 
день від дня вступу заяви). День та годи- 
пу засідання слід обирати такі, щоб відві
дувати засідання мала можливість найбіль
ша кількість селян. Про день засідання 
оголошується до загального відому. Заінте
ресованих осіб викликається на засідання 
иорядком, який практикується для виклику 
на засіданню професійних та громадських 
організацій.

Коли пошкодований або винувачений на 
суд не стануть, то сираву треба відклада
ти й призиачати на інший день. В другий 
раз справу повинно розглянути незалежно 
від явки осіб. _ '

19. В разі сторони заявлять про мирову, 
суд вправі закрити спраівувашія, як
що не визнає за потрібне розглянути спра
ву посутньо.

Справи, що порушені на заяву групи ро
бітників, не можна закривати за мировою 
сторін.

20. Процес розгляду справи повинен 
бути найпростішим, відповідаюче загаль
ним формам розв'язання питань на засі
даннях професійних та громадських орга-

16. При атом надлежит помнить, что при
мирительные камеры рассматривают только 
такие дела, в которых сторонами являются 
граждане одного сельского или же поселко
вого совета. Если в дело принимают участие 
граждане нескольких сельсоветов иля по
селковых советов, то дело надлежит обяза
тельно передать соответствующему общему 
суду.

16. При рассмотрении гражданских дел
об имущественных спорах, примирительная 
камера должна выяснить действительные 
права и взаимоотношения между сторонами, 
активно помогать сторонам в защите их 
прав, чтобы юридическая неосведомленность, 
малограмотность, экономическая зависимо
сть от другой стороны тг прочее не послужи
ли нм во вред. . . і ,

17. Дела в примирительной каморе воз
буждаются или по заявлению заинтересован
ных лиц, пли по заявлению группы .рабочих, 
служащих или селян. Заявление о начале 
дела может быть подало устно пли письмен
но. Устное заявление лицо, его принимаю
щее, записывает в особом протоколе.

18. По «мучении в примирительной ка
море заявления председатель камеры назна
чает день н час заседания (однако, не позже 
семи .Дней со дня поступления заявления). 
День «я час заседания следует выбирать гак, 
чтобы посещать заседания имело возмож
ность наибольшее количество селян. О дне 
заседания объявляется для общего сведения. 
Заинтересованные лица вызываются на за
седания в порядке, практикуемом для вызова 
на заседания профессиональных н обще
ственных организаций.

Если потерпевший или обвиняемый иа 
суд не явится, то дело необходимо отложить 
и назначить на иной день. Во второй раз 
дело должно рассматриваться поза висимо от 
явки лиц.

19. В случае заявления сторон о миро
вом соглашении, суд вправе прекратить про
изводство, если по цризнает необходимым 
рассмотреть дело по существу.

Дела, возбужденные но заявлению группы 
рабочих, нельзя 'превращать за примирением 

н.
. Пронесе рассмотрения дела должен 

быть наиболее простілім, соответствующим 
общим формам разрешения вопросов на за
седаниях профессиональных и общественных
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нізацій. Но слід копіювати складних форм 
судового процесу, відкидаючн зайві фор
мальні вимоги, що не відповідають арт. 8 
Устави про єднальні камери.

21. Крім викликаних безпосередньо в
даній справі осіб, єднальні камери вправі 
запитувати у присутніх, чи но був хто з 
них самовидцем даного вішадку, а та
кож чп по бажає будь-хто висловитись 
по суті справи або для характеристики 
особи та поведінки пошкодованого чи ви
нуваченого. >

22. До участи в розгляді справи чдспи 
колегії оборонців, ак представники сторін,
пе допускаються.

23. Постанови єднальної камери треба 
складати в найпростішій формі. Обов’яз
ково слід зазначити в них, яку справу роз 
глянено та що постановила камера. Поста
нови складає будь-хто з складу камери та 
підписує цілий склад камери.

24. Постанови єднальної камери остато
чні та. оскарженню не підлягають, а тому 
їх слід виконувати негайно після ухвали. 
Виконання постанови про товариське попе
редження виконується самим фактом ого
лошення цієї постанови на засіданні єд
нальної камери. Так само викопується і 
постанову про громадську догану без оголо
шення в пресі. В разі ухвалено винести 
громадську догану з оголошенням в пресі, 
слід надіслати' таке оголошення до місцевої 
стінної газети та місцевого офіційного ор
гану преси. Постанова про оштрафуванеи 
виконується через надіслання постанови до 
сільської та селищної ради. Постанову єд
нальної камери нро засудження до приму
сової роботи для виконання надсилається 
до сільської або селищної ради.

25. Якщо єднальна камера присуджує 
на користь зацікавлених осіб будь-яке май
нове справляння, то цим особам суд видає 
копію своєї постанови, яка має силу ви
конавчого листа. Викопапня за такими ко
піями на селі провадиться через сільські та 
селпщні ради.

организаций. Не следует копировать слож
ных форм судебного процесса, отбрасывая 
.шішше формальные требования, не соответ
ствующие ст. 8 Положения о ирлмкритель- 
ных камерах.

21. Кромо вызванных лепооредственпо по 
дагшшу делу лиц, нршшрительнью камеры 
виразе спрашивать у присутствующих, не 
был ли кто л сбудь из них очевидцем данно
го шучая, а также не желает ли кто либо 
высказаться но существу дела или для ха
рактеристики лица и поведения потерпевше
го шя обвиняем01».

22. К участию в рассмотрении дола чле
ны коллегии защитников, как представите
ли сторон, не допускаются.

23. Лосгаиовлеипя примирительной каме
ры необходимо составлять в наиболее про
стой форме. Обязательно следует указывай, 
в лих, какое дело рассмотрено и что поста
новила камера. Постановления составляют
ся кем либо из состава камеры и подписы
ваются всем составом камеры.

24. Постановлении примирительной каме
ры окончательны и обжалованию но подле
жат, а потому должны быть исполняемы 
немедленно по вынесении, исполнение поста
новления о товарищеской предупреждении 
осуществляется самим фактом оглашения 
этого постановления в заседании примири
тельной, камеры. Точно так же исполняется 
и постановление об общественном порицании 
без оглашения в прессе. !В случае постанов
ления о вынесении общественного порицания 
с опубликованием в крессе следует послать 
такую публикацию в местную стенгазету и 
местный официальный орган крессы. По
становление об оштрафований исполняется 
путем посылки постановления в сельский 
или поселковый совет. Постановление при
мирительной камеры об осуждении на при
нудительные работы для исполнения пре
провождается в сельский или поселковый 
совет.

25. Если примирительная камера при
суждает в пользу заинтересованных лиц 
какое либо ишуществеиное взыскание, то 
этим лицам камера выдаст копию своего 
постановления, имеющую силу исполнитель
ного листа. Исполнение по таким копиям на 
селе производится через, сельские и посел
ковые советы.
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26. Безпосередній нагляд та інструкту
вання єднальних камер покладається на 
окрсуди.

Оврсуд повинен встановити зв'язок із 
всіма єднальними камерами в межах свого 
району, періодично відвідувати камери (не 
менш як 1 раз на півроку), переглядати 
матеріали, розв'язувати питання, що ви
никли в роботі камери, та давати інструк
тивні вказівки.

Підчас відвідувань єднальних камер, слід 
ставити відчіпні доповіді голови камери на 
»агаіЕлінх зборах, щоб таким чином мо
жна було виявити думку суспільства про 
роботу вдиальної камери.

27. Припиняти виконання постанов єд
нальних камер та приймати справу до роз
гляду народнього суду можна лише за внй- 
няткових випадків, коли постанова єдналь
ної камери посутньо ламає закон або інте
реси держави чи трудящих мНс.

Харків, 10 липня 1029 р.
Т. в. об. Народнього комісара юстиції УСРР 

та Генерального прокурора
Республіки Михайлик. 

Оголошено в .Вістях ВУЦВК" 14 липня 
1929 р., № ІСіО.

ПОСТАНОВА НАРНОМСОЦЗАБЕЗУ УСРР.
66. Як забезпечувати неповнолітніх чле
нів родин, що втратили годувальника, ко

ли вони вчаться в шкільних закладах.
Підстава: п. 1 арт. 7 .Устави 

ро Народній комісаріят соціяльного 
абезпечення УСРР“ (36. Зак. УСРР 
929 рЛ* 9. арт. 67).

Народній комісаріят соціяльного забез
печений УСРР постановив:

Недолітні члени родин, що мають право на 
пенсію або запомоги від органів соціяльного 
забезпечення па випадок втрати годувальни
ка, за тих випадків, коли вони дійшли 16 ро
ків та вчаться в шкільних закладах, підля
гають забезпеченню до закінчення свого нав
чання, але не далі 18 років.

Харків. 17 липня 1929 р.
Народній комісар соціяльного

забезпечення УСРР Піж орним.

26. Непосредственный надзор и инструк
тирование примирительных камер возлагает
ся па онрсущл.

Окрсуд должен установить связь со всеми 
примирительными камерами в предаїах 
своего района, периодически посещать ка
меры (не менее одного раза в пол года), рс- 
ресматрнвать материалы, разрешать вопро
сы, возникшие в работе камеры, и давать 
инструктивные указания.

Во время посещения примирительных ка
мер председателю камеры следует делать 
отчетные доклады па общем собрании, что
бы таким образом возможно было выяснить 
мнение общественности о работе примири
тельной камеры.

27. Приостанавливать исполнение по
становлений примирительных камер н при
нимать дела к рассмотрению народного «уда 
можно лишь в исключительных случаях, 
кош постановление примирительной камеры 
существенно нарушает закон или интересы 
государства или трудящихся масс.
Харьков, 10 июля 1929 г.

Вр. и. об. Народного комиссара юстиции
УССР и Генерального прокурора

Республики Михайлин. 
Распубликовано в „Вістях ВУЦВК". 14 июля 

1929 г.. № 160.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМСООБЕСА УССР.
66. О порядке обеспечения несовершен
нолетних членов семей, утративших кор
мильца, в случаях обучения их в учебных 

заведениях.
Основание: п. 1 ст. 7 .Положе

ния о Народном комиссариате соци
ального обеспечения СССР" (36. Зак. 
УСРР 1929 г. № 9, ст. 67).

Народный комиссариат социального обес
печения УССР постановил:
. Несовершеннолетние члены семей, имею
щих право на пенсию или пособия от орга
нов социального обеспеченна по случаю 
утраты кормильца, в тех случаях, когда олм 
достигли 16-летнего возвраста и обучаются 
в учебных заведениях, подлежат обеспече
нию до окончания своего обучения, го яе 
далее 18-летнего возраста.
Харьков. 17 июля 1929 г.

Народный комиссар социального 
обеспечения УССР Пвкфнъм.

Видає Народній Комісаріат Юстиції Редагують редактори-консультанти НКЮ
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