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Постанови та резолюції 1Х-го Все- Постановления и резолюции 1Х*го 
українського З'їзду Рад. Всеукраинсиого С’езда Советов.

305. Про сільське господарство.

1. Відзначаючи безперервне зро
стання народнього господарства Укра
їни, котре виявилось в поширенні 
промислового виробництва, в поши
ренні засівної площі та піднесенні 
тваринництва, шо в цілому сприяло 
зміцненню сталого грошового обігу 
та знижці цін на продукти промислу* 
вости а також закріпленню більш- 
менш правильного співвідношення цін на предмети промисловости та про
дукти сільського господарства, З’їзд, 
разом з тим, встановлює, шо —

Для дальшого розвитку промисло
вости та зміцнення народнього госпо-

305. О сельском хозяйстве.

1. Отмечая непрерывный рост на
родного хозяйства Украины, выразив
шийся в расширении промышленного 
производства, в расширении посевной 
площади и поднятии животноводства, 
что в обшем способствовало укрепле
нию устойчивости денежного обраще
ния и снижению цен на продукты 
промышленности, а также закреплению 
относительно правильного соотноше
ния цен на предметы промышленности 
и продукты сельского хозяйства, С’езд 
вместе с тем, устанавливает, что — 

Для дальнейшего развития промыш
ленности и укрепления всего народ-
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дарствд в цілому, слід вжити всіх за
ходів до найскоршого підняття, по
ліпшення та зміцнення цілої маси се
лянських господарств, що в свою чергу 
складає умовини до жвавого обміну 
поміж промисловістю та сільським гос
подарством на підставі дальшого зміц
нення союзу робітників із селянами.

Той залишок робочих рук, що утво
рюється в селі в наслідок посухи, роз- 
шаровання селянського господарства, 
шо зараз відбувається, перенаселення 
окремих районів України, а також— 
невдосталь поширюваної промислово- 
сти — становить завдання розвинути 
низку галузей народнього господар
ства, шо зможуть в найближчий час 
зужити залишок робочої сили, а саме: 
розвиток сільсько-господарських ку
старних промислів, на основі держав
ного підпомагання інтенсифікації сіль
ського господарства, шляхом поширення 
білил прибуткових культур, шо потрі- 
бують великої заграти праці, розвиток 
земельних орендних стосунків та про
вадження переселення з агроперенасе- 
ленних районів.

Виходючи з вищезазначених поло
жень, ІХ-й Всеукраїнський З’їзд Рад 
звертає увагу Уряду УСРР на потребу 
зміцнення та підняття цілої маси се
лянських господарств на основі втяг
нений їх так у внутрішній, як і у 
зовнішній товарообіг, з метою під
няття прибутковости та товаровости 
селянського господарства.

З’їзд визнає за потрібне утворення 
сприяючих умов для кооперування 
селянського сільського господарства, 
в першу чергу для постачання та 
збуту с. - г. продуктів з притягненням 
до кооперування цілої маси селян
ських господарств.

Разом з тим З'їзд відмічає необхід
ність вжити заходів до найскоршого 
відновлення селянського господарства 
в районах, що потерпіли від посухи, 
і районів прикордонної смуги, що по
терпіли від війни, на основі плану, 
затвердженого Сесією ВУЦВК'у, та 
перспективного плану, затвердженого 
УЕН.

2. Надаючи особливе значіння роз
виткові та укріпленню с.-г. кредиту,

ного хозяйства в целом, должны быть 
приняты все меры к быстрейшему под’- 
ему, совершенствованию и укреплению 
всей массы крестьянских хозяйств, что 
в свою очередь создает условия для 
оживленного обмена между промыш
ленностью и сельским хозяйством, на 
основе дальнейшего укрепления союза 
рабочих и крестьян.

Образующийся на селе излишек ра
бочих рук, определяемый засухой, 
происходящим, расслоением крестьян
ского хозяйства, перенаселением от
дельных районов Украины, а также 
недостаточно расширяющеюся промыш
ленностью— ставит задачей развитие 
ряда отраслей народного хозяйства, 
могущих в ближайшее время поглотить 
избыток рабочей силы, а именно: раз
витие сельско-хозяйственных кустар
ных промыслов, на основе государ
ственного поощрения, интенсификация 
сельского 'хозяйства, путем распро
странения более доходных трудоемких 
культур, развитие земельных арендных 
отношений и проведение переселения 
из агроперенаселенных районов.

Исходя из указанных выше положе
ний, ІХ-Й Всеукраинский С’езд Советов 
обращает' внимание Правительства 
УССР на необходимость укрепления и 
поднятия всей массы крестьянских хо
зяйств, на основе вовлечения его как 
во внутренний, так и во внешний то
варооборот, с целью поднятия доход
ности и товарности крестьянского хо
зяйства.

С’езд признает необходимым созда
ние самых благоприятных условий для 
кооперирования крестьянского сель
ского хозяйства, в первую очередь, по 
снабжению и сбыту с.-х. продуктов 
с вовлечением в кооперирование всей 
массы крестьянских хозяйств.

Вместе с тем С’езд отмечает необ
ходимость принятия мер к скорейшему 
восстановлению крестьянского хозяй
ства, в районах пострадавших от 
згГсухи, и районов пограничной полосы, 
Пострадавших от войны, на основании 
плана, утвержденного Сессией ВУЦИК’а 
и перспективного плана, утвержден
ного УЭС.

2. Придавая особое значение разви
тию и укреплению с.-х. кредита, спо-
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шо сприяє кооперуванню селянського 
господарства та його зміцненню, З'ЇЗД 
доручає Урядові звернути увагу в май
бутньому на термінове поповнення 
коштів с.-г. кредиту з державних і 
місцевих джерел, та одночасно ши
роко втягувати кошти всіх селян
ських господарств в с.-г, кредит, 
шляхом вкладок, паТв, цілевих внесків 
і т. и.

Притягнення коштів до системи 
с.-г. кредиту повинно супроводитись 
встановленням форм заохочування до 
с.-г. кредиту всіх верств селянства, 
шляхом кредитування як с.-г. об’єд
нань, так і поодиноких господарств 
через с.-г. кредитові товариства, та 
утворення довірря між органами с.-г. 
кредиту й селянством, через остаточне 
усунення адміністраційного втручання 
до діяльности органів с. - г. кредиту й 
кооперації, боротьбу з крадіжками, 
точне заховання- таємности вкладів, 
та забезпечення правильности виборів 
на підставі існуючих законів та по
ложень без адміністраційного втру
чання.

З’їзд доручає Урядові вжити всіх 
потрібних заходів за-для поповнення- 
основного капіталу Українського 
С.-Г. Банку, з таким розрахунком, 
щоби до 1-го жовтня 1925 року його 
основний капітал було доведено до 
10 мільйонів карбованців, а також мати 
на увазі необхідність визначити кошти 
на с.- г. кредит, так в державному, як 
і в місцевім бюджеті на 1925-26 р.

З’їзд доручає Урядові, в залежно
сті від поширення коштів на с.-г. 
кредит, продовжити термін ПОЗИК для 
відповідних * с. - г. операцій, а також 
ступнево знижувати відсотки з по
зик аж до осягнення ними норм до- 
військового часу. Підтверджуючи пра
вильність лінії Укрсельбанку відносно 
відкриття кредитів відповідно до міці 
Губсельбанків та с.-г. кредитових то
вариств, а також до величини їх 
власних капіталів, З'їзд, однак, вва
жає за необхідне провести особливо 
сприяючі умоаини для тих округ і 
районів, господарче становище яких 
позбавлює їх можливости зібрати 
значні кошти у власні капітали.

собствуюшего кооперированию кресть
янского хозяйства, и его укреплению, 
С’езд поручает Правительству обра
тить внимание в дальнейшем на сроч
ное пополнение средств с.-х. кредита 
из государственных и местных источ
ников, одновременно широко вовлекать 
средства всех крестьянских хозяйств 
в с.-х. кредит путем вкладов, паев, 
целевых взносов и т. д.

Вовлечение средств в систему С.-X. 

кредита должно сопровождаться уста
новлением форм заинтересованности 
в с. - х. кредите всех слоев крестьян
ства, кредитуя как с.-х. об'единения 
так и индивидуальные хозяйства через 
с.-х. кредитные товарищества и со
здавая доверие между органами с.-х. 
кредита и крестьянством, путем окон
чательного устранения административ
ного вмешательства в деятельность 
органов с.-х. кредита и кооперации, 
борьбы с хищениями, точного сохра
нения тайны вкладов, и обеспечения 
правильности выборов на основе су
ществующих законов и положений без 
административного вмешательства.

С’езд поручает Правительству при
нять все необходимые меры для попол
нения основных капиталов Украин
ского С.-Х. Банка, с таким расчетом, 
чтобы к 1-му октября 1925 г., основ
ной капитал его был доведен до 
10 миллионов рублей, а также преду
смотреть выде ение средств для с.-х. 
кредита как в государственном, так 
и местном бюджете на 1925-26 г.

С’езд поручает Правительству, по 
мере расширения средств с.-х. кредита, 
удлинить срок ссуд соответствующим 
с.-х. операциям, а также постепенно 
снижать проценты по ссудам с дове
дением их до нормы довоенного вре
мени. Подтверждая правильную линию 
Укрсельбанка по открытию кредитов, 
соответствующих мощи сельоанков и 
с.-х. кредитных товариществ, а также 
величине их собственных капиталов, 
С'езд, однако, считает необходимым 
оказание особого благоприятствования 
тем округам и районам, хозяйственное 
положение которых лишает их воз
можности собирать значительные сред
ства в собственные капиталы.
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Разом з тим З’їзд закликає селян
ство ставитись обережно до свого 
С>г. кредиту та акуратно виплачу
вати взяті позики, шо необхідно 
для завчасного й цілковитого забезпе
чення обігових коштів с.- г. кредиту, 
що його призначено обслуговувати 
найбільш широкі маси селянських гос
подарств.

В звязку з тим, що насінньова по
зика весною 1925 року видавалася за 
високих цін на зерно, доручити Уря
дові випрацювати заходи можливого 
полегшення виплати біднішим селян
ством насінньової позики.

З’їзд підтверджує необхідність за
лишення виправдавшої себе системи 
с.-г. кредиту на Україні з Україн
ським С.-Г. Банком, як банком Респу
бліканського значіння.

3. Відповідно до розвитку техніч- • 
них культур і тваринництва з метою 
правильної організації збуту й орга
нізації ринку збуту, З’їзд визнає за 
необхідне поширити будівництво пе
реробних підприємств та холодників,
а що торкається заготовки хліба — 
мережі елеваторів, і доручає Урядові 
вишукати потрібні для цього кошти, 
а також утворити сприятливі умовини 
для розвитку кооперативного будів
ництва в цьому напрямкові. Ухвалю
ючи будування запроектованих після 
плану 12 елеваторів, З’їзд^рахує за 
необхідне, аби до слідуючого операцій
ного року було складено план елева
торної системи, шо забезпечувала-б 
схованку не менш 15 мільйонів пудів 
хліба.

Доручити Урядові окремо розгля
нути питання про тарифи за пере
віз скота та м'ясних продуктів.

4. Надаючи особливе значіння роз
виткові бурякових плантацій як засо
бові до підняття добробуту селян
ського сільського господарства більшої 
частини України, З'їзд доручає Уря
дові вживати надалі заходів до роз
витку селянського бурякового засіву 
шляхом скоршого переведення земле
устрій) в районі цукроварень, поста
чання селянського господарства деше
вим мінеральним угноїнням (суперфос
фатом) та відповідним кредитом. 
Одночасно З’їзд доручає Урядові під-

Вместе с тем С’езд призывает кре
стьянство бережно относиться к сво
єму с.х. кредиту и аккуратно выпла
чивать взятые ссуды для своевр мен- 
ного и полного обеспечения оборотных 
средств с.-х. кредита, направленного 
на обслуживание наиболее широких 
масс крестьянских хозяйств.

В связи с тем, что семенные смет
ные ссуды весной 1925 года выдава
лись в условиях высоких цен на зерно* 
поручить Правительству выработать 
меры возможного облегчения уплаты 
беднейшим селянством семенных ссуд.

С’езд подтверждает необходимость 
сохранения оправдавшей себя системы 
с.-х. кредита на Украине с Украинским. 
С.-Х. Банком, как банком Республи
канского значения.

3. В соответствии с развитием тех
нических культур и животноводства, 
в целях правильной организации сбыта 
и организации рынка сбыта, С’езд 
признает необходимым расширение по
стройки переработочных предприятий 
и холодильников, а, в части заготовки 
хлеба, — сети элеваторов, и поручает 
Правительству изыскать необходимые 
средства на эту цель а также создать 
благоприятные условия для развития- 
кооперированного строительст ва в 
этом направлении. Одобряя постройку 
намеченных по плану 12 элеваторов, 
С’езд признает необходимым к следую
щему операционному годV создать план 
элеваторной системы, обеспечивающей 
хранение не менее 15 миллионов пудов 
хлеба.

Поручить Правительству особо рас
смотреть вопрос о тарифах на пере
возку скота и мясных продуктов.

4. Придавая особое значение разви
тию свеклосеяния, как средству под
нятия благосостояния крестьянского 
сельского хозяйства большей части 
Украины, С’езд поручает Правитель
ству принять дальнейшие меры к раз
витию крестьянского свеклосеяния пу
тем ускорения проведения земле
устройства в районе сахарных заводов, 
снабжения крестьянского хозяйства 
дешевым минеральным удобрением (су
перфосфатом) и соответствующим кре
дитом. Одновременно С’езд поручает

610



Ч. 48 Арт. 305 № 48 Ст. 305

няти перед Урядом РСР питання 
про більш хуткий пуск цукрова
рень, шо зараз не працюють, і про 
надання цукровій промисловості по
трібного кредиту за - для вчасного 
розрахунку з селянством за буряки. 
З’їзд звертає увагу на необхідність 
збільшення продукції бурякового на
сіння господарствами цукроварень за
для повного постачання цим насінням 
селянського господарства, остаточного 
усунення приватнього посередництва 
між цукроварнями та селянством, шо 
сіє буряки, а також недопущення спо- 
ловиншини. Землі цукроварень, шо 
самостійно не оброблюються заводами, 
передаються кооперації на засадах 
оренди.

5.. Визнаючи потрібним закріплення 
та поглиблення досвіду колективізації 
незаможницьких і середняцьких госпо
дарств, З’їзд доручає урядові й надалі 
сприяти укріпленню існуючих колекти
вів та організації нових на підставах 
здорового господарчого розвитку.

Разом з тим З'їзд вважає, иіо ко
лективізація сільського господарства 
буде переводитись успішно лише тоді, 
коли підпас землеустрію буде пере
ведено організацію суспільних сіво- 
оборотів. що створює можливість 
розвитку селянського сільського гос
подарства на основі .правильної його 
організації. Особливу увагу треба 
звернути на заохочування товариств, 
що зараз утворюються для спільної 
обробки землі, супряги і взагалі 
простих форм кооперування, при

ступних для зрозуміння широких се
лянських верств, скерованих до усу
спільнення селянського господарства 
з уживанням удосконалених с.-г. ма
шин та знаряддя.

З’їзд, доручає, підчас складання 
планів кредитування, мати на увазі 
постійне заохочування товариств до 
колективного та машинового обро
бітку землі, складаючи для цього від
повідні кошти та упрошуючи одер
жання кредитів, які забезпечують 
розвиток цих товариств.

Правительству поставить перед Пра
вительством СССР вопрос о более 
быстром включении в действие ныне 
бездействующих сахарных заводов и 
о предоставлении сахарной промы
шленности необходимых кредитов для 
своевременной расплаты с крестьян
ством за свеклу. С’езд обращает вни
мание на необходимость усиления 
производства свекловичных семян хо
зяйствами сахарных заводов для пол
ного снабжения таковыми крестьян
ского хозяйства, окончательного изжи
тия частного посредничества между 
сахарными заводами и крестьянством, 
сеющим свеклу и недопущения исполь
щины. Земли сахарных заводов, са
мостоятельно заводами не обраба
тываемые, передаются кооперации на 
арендных началах.

5. Признавая необходимым закре
пление и углубление опыта коллекти
визации незаможницких и середняцких 
хозяйств, С’езд поручает Правитель
ству и в дальнейшем способствовать 
укреплению существующих коллекти
вов и организации новых на началах 
здорового хозяйственного развития.

Вжєєтє с. тєч, Сега, сччта.ет, что 
коллективизация сельского хозяйства 
окажется успешной, если при земле
устройстве будет проведена организа
ция общественных севоборотов, дающих 
возможность развития крестьянского 
сельского хозяйства на основе пра
вильной его. организации. Особое вни
мание должно быть обращено на по
ощрение создающихся товариществ по 
общественной обработке земли, су
пряги и вообще простейших форм ко
оперирования, доступных усвоению 
широких крестьянских масс и напра
вленных к обобществлению крестьян
ского хозяйства с применением усовер
шенствованных с.-х. машин и орудий.

С'езд поручает при установлении 
планов кредитования иметь в виду 
постоянное поощрение товариществ 
по коллективной и машинной обра
ботке земли, создавая для этой цели 
средства и упрощая получение креди
тов, обеспечивающих развитие этих 
товариществ. 541
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6. Стверджуючи, шо успішний роз
ето* сЛлъсъкото господарства є. мож
ливим лише при умові тривалого 
землекористування та вільного вибору 
форми користування. З’їзд Рад дору
чає Урядові видати для цього відпо- 
відні законодавчі акти, які-б забезпе
чували інтереси як незаможників, так 
і середняків, зокрема — звернути ува
гу на необхідність рішучого усунення 
незаконних та невчасних переділів, 
шо підривають тривалість селянського 
сільського господарства.

Разом з тим, відзначаючи спосте
режене занадто - велике дроблення 
двора, доручити Урядові вжити захо
дів для урегулювання питання відносно 
цього дробління.

7. Підтверджуючи постанову УПІ-го 
З’їзду Рад УСРР про тривалість земле
користування, IX З’їзд Рад доручає 
в терміновому порядкові розглянути 
справи судово-земельних комісій, ЩО 

виникли в наслідок проектів земле
устрій) ще до постанови УІІІ-го З'їзду 
Рад та надаючи виключне значіння 
землеустрій), як засобові, шо його 
скеровано до правильної організації 
селянського господарства, З’їзд дору
чає Урядові вжити всіх заходів що 
до цілковитого забезпечення завчасного 
виконання 7-мирічного плану земле- 
устрію. З’їзд вважає цілком за необ
хідне, аби місцевий бюджет брав 
активну участь в витратах на земле
устрій, що окремо провадиться після 
плану земорганів.

Одночасно З’їзд вважає за необхідне 
забезпечити провадження землеустрію 
шляхом пільгового кредитування мало
міцних та середняцьких господарств 
на 2 — 4 роки та відпуску зворотніх 
позичок групам бідноти.

8. Виходячи з необхідности спри
яння розселення многодвірних сел, з 
метою правильної організації селян
ського господарства та наближення сел 
до тих земельних площ, що занадто 
віддалені від села, З'їзд визнає за 
необхідне створити для тих, що роз
селюються, такі умовини, які-б най
більш сприяли хуткому зміцненню їх 
господарства, шляхом пільг по єдиному

6. Подтверждая, что успешное раз
витие сельского хозяйства является 
возможным при условии устойчивости 
землепользования и свободного выбора 
форм землепользования, С’езд Сове
тов поручает Правительству издать 
для этого соответствующие законо
дательные акты, обеспечивающие как 
интересы незаможников, так и серед 
няков. в частности, обратить внимание 
на необходимость решительного устра
нения незаконных и несвоевременных 
переделов, подрывающих устойчивость 
крестьянского сельского хозяйства.

Вместе с тем, отмечая наблюдаю
щуюся чрезвычайную дробимость' дво
ра, предложить Правительству при
нять меры к урегулированию вопроса 
дробимости двора.

7. Подтверждая постановление VIII - 
го С’езда Советов УССР об устойчи
вости землепользования, IX С’езд Со
ветов поручает в срочном порядке 
рассмотреть дела судебно-земельных 
комиссий, возникшие по проектам 
землеустройства до постановления 
VIII-го С’езда Советов, и придавая 
исключительное значение землеустрой
ству, как мере, направленной к пра
вильной организации крестьянского 
хозяйства, С’езд поручает Правитель
ству принять все меры к полному обес
печению своевременного * выполне
ния 7-милетнего плана землеустрой
ства. С’езд считает совершенно необ
ходимым активное участие местного 
бюджета в расходах по землеустрой
ству, особо проводимого по плану зем- 
органов.

Одновременно С’езд признает необ
ходимым обеспечить проведение земле
устройства путем льготного кредито
вания маломощных и середняцких хо
зяйств на 2-4 года и предоставления 
безвозвратных ссуд группам бедноты.

8. Исходя из необходимости со
действовать расселению многодворных 
сел, в целях правильной организации 
крестьянского хозяйства и приближе
ния сел к далеко отстоящим земель
ным площадям, С'езд признает необ
ходимым установить для расселяющихся 
благоприятные условия, способствую
щие наиболее быстрому укреплению 
их хозяйств путем льгот по единому
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сільсько • господарському податкові, 
кредитування прі розселенні, а також 
кредитуванням лісним матеріялом для 
будівель.

Приймаючи на увагу велике значіння 
розвитку кооперації вогнетривалого 
будівництва, рахувати за необхідне 
всебічно сприяти розвиткові цієї галузі 
кооперації, як шляхом кредитування, 
так і належною підтримкою з боку 
державних органів.

9. Перенаселеність окремих районів 
України висовує чергове завдання 
розпочати в найближчий термін орга
нізоване переселення на вільні землі 
УСРР, а також і по-за межі УСРР.

З'їзд доручає Урядові в найближчий 
термін перевести переселення з густо- 
заселених районів України на вільні 
колонізаційні фонди України та одно* 
часно підняти клопотання перед Союз
ним Урядом про надання селянам 
України права переселятися на вільні 
землі инших частин Союзу.

З’їзд визнає бажаним розпочати 
організоване переселення з літа цього 
року й негайно приступити до збіль
шення спеціяльного фонду на креди
тування переселенців.

Надаючи особливе значіння меліора
ції земель лісостепової частини України 
за для поширення землекористування, 
та степової частини—з метою бороть
би з посухою, З’їзд доручає Урядові 
вжити заходів до розвитку меліора
тивної роботи, широко притягаючи до 
цієї роботи селянство та заохочуючи 
його до одержання меліорованих земель 
та урочищ в безтермінове та безкош
товне користування.

V.
З’їзд визнає за необхідне звільнити 

меліоровані площі в перші роки їх 
підняття від єдиного сільсько-госпо
дарського податку, відпускати кредит 
меліораційним товариствам і окремим 
селянським господарствам, а також 
провадження за державні кошти Й 
місцевий бюджет меліораційних робіт, 
шо сприяють розвиткові меліораційних 
товариств.

Арт. 305

сельско - хозяйственному налогу, кре
дитования при расселении, а также 
кредитованием лесным материалом для 
построек.

Принимая во внимание громадное 
значение развития кооперации огне
упорного строительства, считать необ
ходимым оказание помощи развитию 
этой отрасли кооперации как путем 
кредитования, так и надлежащей под
держкой со стороны государственных 
органов.

9. Перенаселенность отдельных 
районов Украины ставит очередную 
задачу начать в ближайший срок орга
низованное переселение на свободные 
земли Украины и за пределы УССР.

С’езд поручает Правительству р 
ближайший срок провести переселение 
из густо населенных районов Украины 
на свободные колонизационные фонды 
Украины и одновременно возбудить 
ходатайство перед Союзным Прави
тельством о .предоставлении права 
крестьянам Украины переселяться на 
свободные земли других частей Союза.

С’езд признает желательным начать 
организационное переселение с лета 
этого года и немедленно приступить 
к увеличению специального фонда на 
кредитование переселенцев.

Придавая большое значение мелио
рированию земель лесостепной части 
Украины, для расширения землеполь
зования и степной части в целях 
борьбы с засухой, С’езд поручает Пра
вительству принять меры к развитию 
мелиоративных работ с широким во
влечением крестьянства в эти работы 
и с установлением заинтересованности 
крестьянства в получении мелиориро
ванных земель и угодий в бессрочное 
и бесплатное пользование.

С’езд признает необходимым осво
бождение мелиорированных площадей 
в первые годы восстановления от еди
ного сельско-хозяйственного налога, 
предоставление кредитов мелиоратив
ным товариществам и отдельным кресть
янским хозяйствам, а также проведе
ние за государственный счет и местный 
бюджет мелиоративных работ,-способ
ствующих развитию мелиоративных 
товариществ.

№ 48
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ч
Одночасно З’їзд вважає за необхідне 

негайне спростити порядок оформ
лення меліораційних товариств, шляхом 

'затвердження їх статутів в округах.
Одночасно з вжиттям заходів, що 

їх скеровано до усунення земельної 
тісноти, З’їзд встановлює, шо пере
селення є тільки один з засобів і не 
розвязує цілком питання про земель
ну тісноту, і закликає селянство усі
ма засобами поліпшувати своє госпо
дарство на основі досягнень агроно
мічної науки з уживанням кращого 
обробітку землі, підвищення якости 
насіння, угноїння, організованої бо
ротьби зі шкідниками, поліпшення 
якости худоби й т. ин. з метою інтен
сифікації й підняття прибутковости 
свого господарства.

З’їзд доручає урядові збільшити 
продукцію штучного угноїння та поста
чання цим угноїнням селянського сіль
ського господарства по дешевих цінах, 
не вище довійськових.

Маючи на увазі що успішне вико
нання вищезазначених заходів можливе 
тільки за умов агрикультурного й вза
галі технічного обслуговування сіль
ського господарства. З’їзд визнає за 
необхідне поширення агрономічної, 
землеустрійної, ветеринарної, меліора
ційної та ин. мереж.

10. Ухвалюючи політику Уряду, що 
скерована до задоволення потреб се
лянства в лісах, дереві та пасовиськах 
і яка виявилась у передачі в селянське 
лісне користування 25% площі всіх 
лісів, що склало 900.000 десятин, цеб - 
то перевищило в 21/® рази селянське 
лісокористування в порівнанні з до
революційним часом з надянням права 
даремних пасовиськ худоби по дві 
голови на двір та сінокосу так селян
ським господарствам, як і спецільним 
скотарським товариствам зі встанов
ленням змін для окремих Гчберень й 
округ, та в наданні можливости 
селянству одержувати ліс з найближ
чого лісництва, З'їзд Рад одночас
но підтверджує конечну необхідність 
в інтерасах держави запроводження 
правильного господарства як в лісах 
держави, так і селянського користу-

Одновременно С’езд считает необ
ходимым немедленное упрощение по
рядка оформления мелиоративных то
вариществ, путем утверждения их 
уставов в округах.

Одновременно с принятием мер, 
направленных к разрешению земель
ной тесноты, С'езд устанавливает, что 
переселение есть одна из мер и не 
решает вопроса о земельной тесноте 
и призывает крестьянство всеми сред
ствами улучшать свое хозяйство на 
основе достижений агрономической 
науки с применением улучшенной обра
ботки земли, повышения качества се
мян, применения удобрений, органи
зованной борьбы с вредителями, улуч
шения качества скота и т. д. с целью 
интенсификации и поднятий" доходно
сти своего хозяйства.

С’езд поручает Правительству уве
личить производство искусственных 
удобрений и снабжение ими крестьян
ского сельского хозяйства по доступ
ным ценам, не выше довоенных.

Имея в виду, что успешное выпол
нение вышенамеченных мероприятий 
возможно только при условии агри
культурного и вообще технического 
обслуживания . сельского хозяйства, 
С'езд признает необходимым расши
рение агрономической, землеустрои
тельной, ветеринарной, мелиоратив
ной и проч. сети.,

10. Одобряя политику Правитель
ства, направленную к удовлетворению 
нужд крестьянства4 в лесах, лесной 
древесине и пастбищах, выразившуюся 
в предоставлении в крестьянское лес
ное пользование 25% площади всех 
лесов, что составило 900.000 десятин 
т. е. превысило в 21/в раза крестьян
ское лесопользование по сравнению с 
дореволюционным периодом, с предо
ставлением права бесплатного паст
бища скота по две головы на двор и 
сенокошения крестьянским хозяйствам 
у специальным скотоводческим това
риществам с установлением изменений 
для отдельных губерний и округов и 
в предоставлении возможности кре
стьянству приобретать лес из ближай
шего лесничества, С’езд Советов одно
временно подтверждает крайнюю необ
ходимость в интересах государства

№ 48
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вання, боротьби з крадіжками та по
рубками, а також широкого заліснення 
неорних земель, що підлягають заліс
ненню.

З’їзд доручає Урядові видати окремий 
закон, що сприяв-би залісненню не
орних земель і разом з тим закрепляв 
би в безтермінове користування ці землі 
та насадженні ліси так за селян
ськими земельними громадами, як і за 
окремими селянськими господарствами.

З’їзд закликає селянство охороняти 
та берегти ліс, як коштовне народне 
добро.

Доручити Урядові прискорити ви
дання закону про управління селян
ськими лісами, а також випрацювати 
постанову про більшу погодженність 
роботи та наближення лісництва до 
місцевих органів Радянської влади.

11. Надаючи велике значіння роз
виткові державних господарств, як 
агрикультурних осередків, шо їх ске
ровано до поліпшення селянського 
господарстві, 37зд визнає за необ
хідне й надалі Гх зміцнювати з оста
точним закріпленням за ними земле
користування з метою правильної орга
нізації господарства.
~£азом з тим З’їзд доручає Урядові 

направити діяльність державних госпо
дарств до найбільшого обслуговування 
агрикультурних потреб селянського 
тагояАрстга.

12. З метою найкращого викори- 
стування земельної площі та допомоги 
біднішому селянству, що не має можли- 
вости за недохватом коштів і ре
маненту обробляти свої землі, З’їзд 
вважає за необхідне припустити про
довження терміну оренди землі до 12 
років, одночасно борючись зі спеку
ляцією в оренді, цеб-то передаванням 
права оренди орендатором другим осо
бам, регулюючи орендні відношення за
конодавчим шляхом.

13. З’їзд ухвалює й вітає виданий 
Союзним Урядом закон про вживання 
найманної праці • селянському госпо
дарстві.

введення правильного хозяйства, крк 
в лесах государственных, так и кре
стьянского пользования, борьбы с хи
щениями и порубками, а также ши
рокого облесения неудобных земель, 
подлежащих облесению.

С’езд поручает Правительству из
дать особый закон, способствующий 
облесению неудобных земель, вместе 
с тем закрепляющий в бессрочное 
пользование те земли и насаженные 
леса как за крестьянскими земельными 
обществами, так и за отдельными 
крестьянскими хозяйствами.

С’езд призывает крестьянство сохра
нять и сберегать лес, как ценное на
родное достояние.

Поручить Правительству ускорить 
издание закона об управлении кре
стьянскими лесами, а также разрабо
тать постановление о большей увязке 
работы и приближении лесничеств к 
местным органам Советской власти.

11. Придавая большое значение раз
витию государственных хозяйств, как 
агрикультурных центров, направлен
ных к улучшению крестьянского 
хозяйства, С’езд признает необходи
мым дальнейшее их укрепление с окон
чательным закреплением за ними земле
пользования с целью правильной орга
низации хозяйства.

Вместе с тем С’езд поручает Пра
вительству направить деятельность 
государственных хозяйств к наиболь
шему обслуживанию агрикультурных 
потребностей крестьянского хозяйства.

12. В целях наилучшего использо
вания земельных площадей и помощи 
бедноте, не имеющей возможности за 
недостатком средств и инвентаря 
обратить свои земли, С’езд считает 
необходимым допустить удлинение 
аренды земли до 12-ти лет, одновремен
но борясь со спекуляцией в аренде, 
т. е. передачи арендатором права 
аренды другим лицам и регулируя 
арендные отношения законодательным 
путем.

13. С’езд одобряет и приветствует 
изданный Союзным Правительством 
закон о применении наемного труда 
■  крестьянском хозяйстве.
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З’їзд одночасно визнає за необхідне 
поширити цей закон й на орендні землі.

З’їзд доручає ВУЦВК'у та Раднар- 
комові на підставі ухвалених пропо- 
зицій випрацювати відповідні-закони за 
для практичного переведення в життя 
цієї постанови та вжити заходів до 
збільшення асигнувань з державного 
та місцевого бюджету на заходи до
тичні селянського сільського госпо
дарства, маючи на увазі необхідність 
в найближчий термін зміцнити та роз
винути селянське господарство.Харків, 10 травня 1925 р.

Голова ЇХ-то Всеукраїнського
З’їзду Рад Петровський.

Секретар IX - го Всеукраїнського 
З’їзду Рад Буценко.Оголошено в .Вістях ВУЦВК' з 14 липня 1925 р., ч. 158.

С’езд одновременным считает необ
ходимым распространить этот закон 
и на арендуемые земли.

С’езд поручает ВУЦИК’у и Совнар
кому на основе принятых решений 
разработать соответствующие законы 
для практического проведения в жизнь 
настоящего постановления, и принять 
меры к увеличению ассигнований из 
государственного и местного бюджета 
на мероприятия по крестьянскому 
сельскому хозяйству, исходя из необ
ходимости в ближайший срок укрепить 
и развить крестьянское хозяйство.Харьков. 10 мая 1925 г.

Председатель IX-го Всеукраинского 
С’езда Советов Петровский.

Секретарь IX - го Всеукраинского 
С’езда Советов А. Буценко.

• Распубликовано в .Вістях ВЦУВК* от 14 июля 1925 г., № 158.
306. Про стан і перспективи промисло- 

I вости

Заслухавши доповідь ВРНГ про стан 
і перспективи промисловости, ухва
люючи по суті діяльність ВРНГ, З’їзд 
з а з н а ч а є :

1. Умови, що за них промисловість 
вступила у звітний період, характе
ризуються великою різницею цін на 
промислові товари й на продукти 
сільського господарства. Наслідком 
цього сталася криза збуту продукції 
промислової та крута зміна взаємин 
на ринкові. Але загальний зріст на- 
роднього господарства (с.-г.) і успішно 
переведена грошева реформа дали 
змогу промисловості, навіть в умовах 
минулого недороду, в розвиткові ви
робництва ступити значно вперед. 
Тим часом коли продукція сільського 
господарства за 1923 — 24 операцій
ний рік зменшилася на 14°/о, вся про
мисловість України збільшила випуск 
своєї продукції на 58% в довоєнних 
цінах, в тому числі головні галузі: 
вугіль на 50°/0, металургія — 89%, 
цукор—80%, руда—56°/о і сіль—77%.

306. 0 состоянии и перспективах про
мышленности

Заслушав доклад ВСНХ, о состоя
нии и перспективах промышленности, 
одобряя в основном деятельность 
ВСНХ, С’езд отмечает, что:

1. Условия, при которых промышлен
ность вступила в отчетный период, 
характеризуются значительным рас
хождением цен на промышленные 
товары и на продукты сельского 
хозяйства. Как следствие этого — 
кризис сбыта продукции промышлен
ности и резкое нарушение рыночных 
отношений; Но общий рост народного 
хозяйства (с.-х.) и успешно проведен
ная денежная реформа позволили 
промышленности, даже в условиях 
пережитого недорода, в развитии 
производства пойти значительно впе
ред. В то время как продукция сель
ского хозяйства за 1923|24 операцион
ный год уйала на 14%, вся промыш
ленность Украины увеличила выпуск 
своей продукции на 58% по довоен
ным ценам, в том числе главные от
расли: уголь на 50%, металлургия — 
89%, сахар—80%, руда — 56% и 
соль на 77%.546
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2. Заходами Уряду, '.госпорганів та 
профорганізацій загрузка підприємств 
збільшилася 1924 — 25 року до 85°/о 
проти технічно-можливої в підприєм
ствах, що функціонують, значно збіль
шилась продуктивність праці, давши 
в усій промисловості за 1923—24 рік 
підвищення на 17% проти 1922—23 р. 
і, нарешті, зазначається хоч ще І 
незначний здобуток в ділянці раціона
лізації господарства. Усе це разом 
довело до звуження «ножиць* і поде- 
шевяення цін 1923 — 24 операційного 
року на 36,8% Лроти 1922—23 року. 
Однак, ці ціни в багатьох випадках 
для села великі.

Проте, не зважаючи на значний 
розвиток промисловости й досі в селі 
не вистачав товарів, а також продук
ції загального вжитку та металічних 
виробів, зокрема невистарчаюче вироб
ництво сільсько-господарських машин, 
невистарчаюча продукція цукру, що 
не задовольняє потреб країни й по
повнюється в деякій мірі довозом
з-за кордону.

3. Політика зменшення собівартости 
в промисловості та продажних цін у 
торгівлі, особливо роздрібних цін, була, 
й надалі повинна бути найголовнішим 
моментом в політиці Уряду. *

4. Дальший розвиток продукційних 
сил країни — головне завдання Радян
сько! влади. Цей розвиток можливий 
тільки при умові інтенсифікації сіль
ського господарства через поширення 
у ньому технічних культур та повніше 
постачання йому сільсько - господар
ського знаряддя.

5. Промисловість, розвиваючись на
самперед коштом внутрішніх засобів 
країни та поширенням місткости 
ринку, повинна яко мога спричинюва
тись до поширення технічних культур 
у сільському господарстві та до поши
рення обробної промисловости відно
вленням існуючих підприємств, а також 
організацією нових на сучасній тех
нічній основі.

Ґрунтуючись на цьому, З’їзд доручає 
Урядові вжити негайно заходів для

2. Мероприятиями Правительства, 
хозорганов и профорганизаций нагрузка 
предприятий повышена в 1924/24 году 
до 85°/о от технически возможной 
в работающих предприятиях, значи
тельно увеличилась производитель
ность труда, дав по всей промышлен
ности за 1923/24 год повышение 
на 17°/о против 1922/23 г. и, на
конец, отмечается, хотя еще и не
значительное достижение в области 
рационализации хозяйства. Все вместе 
взятое в результате дало сужение 
ножниц и снижение цен на 1923/24 
операционный год на 36,8% против 
1922/23 года. Все же эти цены во 
многих случаях высоки для села.

Несмотря, однако, на значительное 
развертывание промышленности, мы 
имеем продолжающееся бестоварье 
на селе, отсутствие продукции мас
сового потребления и металлический 
голод, в частности, недостаточное 
производство сельско - хозяйственных 
машин, недостаточная выработка са
хара, неудовлетворяющая потребности 
страны и пополняемую в некоторой 
части ввозом из - за границы.

3. Политика снижения себестоимости 
в промышленности и продажных цен 
в торговле, особенно в части розницы, 
являлась, и впредь должна являться, 
главнейшими моментами политики 
Правительства.

4. Дальнейшее развитие производи
тельных сил страны — есть основная 
задача Советской власти. Это разви
тие возможно только при условии 
интенсификации сельского хозяйства, 
путем развития в нем технических 
культур и более полного снабжения 
его сельско - хозяйственными орудиями.

5. Промышленность, развиваясь в 
первую очередь за счет внутренних 
рессурсов страны и расширения ем
кости рынка, должна стремиться 
способствовать внедрению технических 
культур в сельское хозяйство и рас
ширению обрабатывающей промышлен
ности, как за счет восстановления 
существующих предприятий, так и за 
счет организации новых на современ
ной технической основе.

Исходя из этого, С'езд поручает 
Правительству принять срочные меры
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здійснення механізації та перебудови 
хемічної та шкляної промисловости 
і теплосилового господарства підпри
ємств, а також розпочати розроблення 
та складання плану збудови нових 
заводів: металургійного, інструмен
тального та сільсько-господарських 
машин (плугового та складних при- 
биральних машин), великих заводів— 
чинбарень та олійниць.

6. Відзначаючи поліпшення фінан
сового стану промисловости для най- 
швидчого відновлення основного капі
талу, З’їзд доручає Урядові опрацю
вати справу, шо до організації спе- 
ціяльного промислового фонду, а також 
про відшукання джерел і встановлення 
форми довготермінового та цілевого 
кредиту, вживаючи одночасно й потріб
них заходів за-для дальшого поде- 
шевлення банкового кредиту.

7. Минулий рік характеризується 
також значним поліпшенням держав
них та кооперативних апаратів для 
збуту промислової продукції. Проми
словість сприяла зміцненню торго
вельного апарату кооперації широким 
товаровим кредитуванням, держтор
гівлі— «ВАКОТ’ові» та «Ларькові» па
йовими капіталами в розмірі 60—70% 
та створенням власного торговельного 
апарату.

Надалі торговельна політика по
винна розвиватися в напрямі більш 
організованого пониження роздрібних 
продажних цін та удосконалення що 
до кількости й якости торговельного 
апарату. В галузі виробництва головне 
завдання таке: установити асортимент 
виробництва товарів, що задовольняв-би 
потреби населення різних районів, та 
поліпшити якість продукції. Для утво
рення швидкішого товаропровідного 
каналу безпосередньо до споживача 
конче потрібно використати також 
і приватній капітал, яко додаток до 
основної роботи державної та коопе
ративної мережі.

8. Заробітна плата робітника в 
першій половині відчитного року пере
ганяє зріст продуктивности праці.

по проведению* механизации и пере
устройства химической и стекольной 
промышленности и теплосилового ХО-, 
зяйства предприятий, а также при
ступить к разработке и составлению 
плана постройки новых заводов: 
металлургического, инструментального 
и сельско-хозяйственных машин (плуж
ного и сложных уборочных машин), 
крупных—кожевенного и маслобойного.

6. Отмечая улучшение финансового 
положения промышленности, в целях 
наискорейшего восстановления основ
ного капитала, С’еэд поручает Пра
вительству разработать вопрос об 
организации специального промышлен-, 
ного фонда, а также об изыскании 
источников и установлении форм 
долгосрочного и целевого кредита, 
принимая в то же время и необходи
мые мероприятия, направленные кдаль- 
нейшему удешевлению банковского 
кредита.

7. Истекший год характеризуется 
также значительным улучшением госу
дарственных и кооперативных ап
паратов по сбыту промышленной 
продукции. Промышленность способ
ствовала укреплению торгового ап
парата кооперации широким товарным 
кредитованием, госторговле—ВАКОТ’у 
и «Ларьку» — паевыми капиталами, в 
размере 60 — 70°/о и построением 
собственного торгового аппарата.

В дальнейшем торговая политика 
должна развиваться в направлении 
более организованного снижения роз
ничных продажных цен и совершен
ствования, как качественно, так и 
количественно, торгового аппарата.
В области производства — основной 
задачей является установление ассор
тимента производства товаров, удо
влетворяющего потребности населения 
различных районов и качественного 
улучшения продукции. Для создания 
более быстрого товаропроводящего 
канала непосредственно к потребителю, 
необходимо использовать также и 
частный капитал, как дополнение 
к основной работе государственной 
и кооперативной сети.

8. Заработная плата рабочего ха рак- 
теризуется в первой половине отчет
ного года, как обгоняющая рост про-

548



Ч. 48 Арт. 306 № 48 Ст. 306

У другій половині продуктивність праці 
перегнала зріст заробітньої плати, і в 
деяких ділянках можна констатувати 
деяке незначне зменшення заробітньої 
плати, яке за останній час заходами 
господарчих та професійних органі
зацій усувається, і, нарешті, слід За
значити повну ліквідацію госпорганами 
боргів заробітньою платою в усіх ді
лянках української промисловости.

Ухвалюючи заходи для збільшення 
продуктивности праці. З’їзд уважає 
за потрібне й надалі збільшувати 
продуктивність раціоналізацією самого 
господарства, а також збільшення 
інтенсивности праці з неодмінною умо
вою ступневого в межах можливости 
і засобів країни дальшого збільшення 
заробітньої плати в відсталих ділян
ках нашої промисловости.

Надаючи особливої ваги звязкові 
процесів виробництва з науковими 
процесами, як одному з елементів 
зростання промисловости та збіль
шення продуктивности праці, визнати 
за потрібне збільшити звязок проми
словости з діяльністю наукових орга
нізацій.

9. Разом з розвитком промисловости 
, повстає завдання вчасної підготовки
та відновлення високо-кваліфікованої 
робочої сили та технічного персоналу, 
а тому З’їзд доручає Урядові негайно 
скласти план підготовки кваліфікова
них робітників і технічного персоналу, 
звернувши разом з цим особливу увагу 
на укомплектування цим останнім 
низових підприємств (завод, цех), і 
почати здійснення його на основі 
перспективного плану розвитку про
мисловости.

щ'
10. Відзначаючи розвиток робітни

чого житлового будівництва, З’їзд 
разом з цим стверджує повільність 
його розвитку, що стоїть на пере
шкоді дальшому розвиненню виробни
цтва й шкодить розвиткові продук
тивности праці, а тому доручає Уря
дові вжити рішучих заходів для збіль
шення видачи коштів, крім виданих

изводительности труда. Во второй 
половине производительность труда 
обогнала рост заработной платы и в 
некоторых отраслях можно конста
тировать некоторое незначительное 
снижение зарплаты, что в последний 
период усилиями хозяйственных и 
профессиональных организаций устра
няется, и, наконец, следует отметить 
полную ликвидацию хозорганами за
долженности по зарплате во всех 
отраслях украинской промышленности.

Одобряя мероприятия по увеличению 
производительности труда, С’езд счи
тает необходимым и дальнейшее уве
личение таковой, как за счет рацио
нализации самого хозяйства, так и 
увеличения интенсивности труда, при 
непременном условии постепенного и 
в рамках возможности и рессурсов 
страны дальнейшего увеличения за
работной платы в отставши» отраслях 
нашей промышленности.

Придавая - особое значение связи 
процессов производства с научными, 
как одному из элементов роста про
мышленности и поднятия производи
тельности труда, признать необходи
мым усиление связи промышленности 
с деятельностью научных организаций.

9. Вместе с ростом промышленности 
возникает задача своевременной под
готовки и восстановления высоко 
квалифицированной рабочей силы и 
технического персонала, а потому 
С'езд поручает Правительству в сроч
ном порядке разработать план под
готовки квалифицированных рабочих 
и технического персонала, обратив 
при этом особое внимание на уком
плектование последним низовых пред
приятий (завод, цех), и начать про
ведение его в жизнь на основе пер
спективного плана развития про
мышленности.

10. Отмечая рост рабочего жилищ
ного строительства, С’езд в то же 
время констатирует медленность его 
развития, затрудняющую дальнейшее 
развертывание производства и отра
жающуюся на росте производительно
сти труда, а потому поручает прави
тельству принять решительные меры к 
усилению отпуска средств, помимо от-
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цього операційного року на робітничо- 
житлове будівництво, та упорядкувати 
організацію будівництва. Разом з цим 
треба збільшити допомогу житловій 
кооперації.

11. Проблему металу—тепер най
головнішу проблему всього нашого 
Радянського Союзу - повинно вирі
шити. Виробництво металургії та ме
тало - обробної промисловосте поруч 
розвитку виробу важких сортів* по
винно збільшити виріб легких сортів 
металу, збільшивши його до розміру, 
шо зможе задоволити усю потребу 
ринку. Особливу увагу слід звернули 
на розвій виробництва гродуктів сіль
сько-господарського попиту, як от 
сільсько-господарського знаряддя, сор
тового заліза та продуктів масового 
виробництва — дроту, скобяного то
вару то-їцо»

Швидкий зріст потреби на метал 
та вироби з нього не задовольняється 
існуючим розміром виробництва, а тому 
з’їзд доручає Урядові вжити потрібних 
заходів для поширення металургії та 
машинобудівництва, звернувши разом 
з цим особливу увагу на розвиток 
сільсько - господарського машинобудів
ництва, вагонобудівництва та паро- 
тягобудівництва.

Зменшення собівартости сільсько
господарського знаряддя, шо досягло 
довоєнного рівня, далі повинно відбу
ватися рівнобіжно з подешевленням 
матеріалів.

12. Рудна промисловість, шо зміц
ніла й збільшила свою здобич, повинна 
надалі йти напрямком задоволення 
дешевою рудою насамперед нашої ме
талургії, а потім і на експорт. Добу
вання руди, досягши цього року знач
них розмірів, надалі повинно ше під
вищитись.

13. Вугляна промисловість досі йшла 
поперед усіх ділянок промисловости 
Й досягла вже 45 — 47% довоєнного 
розміру. За минулий період переве
дено велику роботу для поширення 
мінерального палива по різних ділян
ках промисловости й серед населення.

пущенных в текущем операционном 
году на рабочее жилстроительство, и 
упорядочению организации строитель
ства. Вместе с этим необходимо уси
лить содействие жилищной коопе
рации.

11. Проблема металла, являющаяся 
ныне главнейшей проблемой всего на
шего Советского Союза, должна быть 
разрешена. Производство металлургии 
и металлообрабатывающей промышлен
ности, наряду з развитием производ
ства тяжелых сортов, должно усилить 
производство легких сортов металла, 
подняв его до размеров удовлетворе
ния действительной потребности рын
ка. Особое внимание следуетобратить 
на развитие производства продуктов 
сельско-хозяйственного спроса, как- 
то: сельско-хозяйственных орудий, 
сортового железа и продуктов массо
вого производства — проволоки, скобя
ных товаров и проч.

Быстрый рост потребности на ме
тал и изделия из него не удовлетво
ряется существующим размером произ
водства, а потому С’езд поручает 
Правительству принять необходимые 
мероприятия в целях расширения ме
таллургии и машиностроения, обра
тив при этом особое внимание на раз
витие сельско-хозяйственного маши
ностроения, торгового судостроения, 
вагоностроения и паровозостроения.

Снижение себестоимости на сель
ско-хозяйственные орудия, достигшей 
довоенного уровня, в дальнейшем дол
жно итти в меру удешевления мате
риалов.

12. Рудная промышленность, окреп
шая и развившая свою добычу, дол
жна впредь держать курс на удовлет
ворение дешевой рудой прежде всего 
нашей металлургии, а лотом и эк
спорта. Добыча руды,- достигающая в 
этом году значительных размеров, 
в будущем должна подняться еще 
выше. ^

13. Угольная промышленность до 
сих пор шла впереди всех отраслей 
промышленности и достигла уже 45 — 
47% от довоенного уровня. За ис
текший период произведена значи
тельная работа по внедрению мине
рального топлива в различные отрасли550
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Дальший розвиток добування вугля 
повинен точно відповідати розм рам 
попиту. Програма добування повинна 
поширюватись надалі одночасно зі 
зменшенням вжитку нафти в самій 
країні, а також одночасно з дальшим 
розвитком експорту самого вугілля. 
Політика держави шо до розвитку 
нафто - добування повинна йти на
прямком до найбільшого задоволення 
потреб експорту.

14. Проблема електрофікації для 
України має ше більше значіння, ніж 
для всього Союзу, бо на Україні є 
з одного боку найбільші сільсько
господарські райони, а з другого — 
найбільші ділянки промисловосте, спо
лучення яких зі здійсненням елект- 
рофікації значно розвязує . завдання 
інтенсифікації та індустріалізації сіль
ського господарства. Розвиток селян
ського господарства і розвій проми- 
словости вимагають утворення на 
Україні бази дешевої енергії Технічне 
та економічне розвязання цієї справи 
можливе тільки при розвиненні роботи 
електрофікації Дніпра. Визнати за по
трібне прискорити опрацювання пи
тання електрофікації Дніпра—початку 
Диіпрострою. а також зміцнення місце
вої електрофікації. Зокрема, треба 
звернути сер’йозну увагу на збіль
шення роботи для збудову Штерів- 
ської станції та для кільцювання Дон
басу, а також і на збудови ізюмської, 
Лисичанської та Бузької станцій

15. Цукрова промисловість, шо ви
роблює продукцію загального вжитку, 
•де не задовольняє всієї потреби 
країни, набірає зараз першорядного 
значіння. З’їзд визнає за потрібне 
поширити виробництво цукрової про 
мисловости, через поширення засівної 
плоші буряку особливо через поши
рення його засіву селянськими госпо
дарствами в околицях цукроварень, 
притягаючи до цього селянство 
допомагаючи йому насінням, а також 
і угноєнням, забезпечивши разом з цим 
вчасне рої-квитання за буряки.

промышленности и население. Даль
нейшее развитие угля должно итти в 
строгом соответствии со спросом. Про
грамма добычи должна расширяться в 
дальнейшем, как за счет сокрашения 
потребления внутри страны неі>ти, 
так и за счет дальнейшего экспорта 
самого угля. Политика государства по 
отношению развития нефтяного дела 
должна быть направлена в сторону 
наибольшего удовлетворения потреб
ности экспорта.

14. Проблема электрификации длА 
Украины имеет еше большее значе
ние, чем для всего Союза, ибо на Ук
раине имеются с одной стороны— круп
нейшие сельско - хозяйственные рай
оны, а с другой — крупнейшие отрасли 
промышленности, сочетание которых 
при осуществлении электрификации 
значительно разрешает задачу интен
сификации и индустриализации сель
ского хозяйства. Развитие крестьян
ского хозяйства и развитие промыш
ленности требует создания для Укра
ины базы дешевой энергии. Техничес
кое и экономическое разрешение это
го вопроса возможно только при раз
вертывании работы по электрифика
ции Днепра. Признать необходимым 
ускорение проработки вопроса элек
трификации Днепра и начала Днепро- 
строя, а также усиление местной 
электрофикации. В частности необхо
димо обратить серьезное внимание на 
усиление работ по постройке Ште- 
ровской станции и по кольцеванию 
Донбасса, а также и на вопрос по
стройки Изюмской, Лисичанской и Буг- 
ской станций.

15. Сахарная промышленность, вы
рабатывающая продукцию массового 
потребления, неудовлетворяющая всей 
потребности страны, приобретает в 
настоящий момент первостепенное зна
чение. С’езд признает необходимым 
расширение производства сахарной 
промышленности, на основе расширен 
ния площади посева свеклы за счет 
расширения посева ее в крестьянских 

та хозяйствах, окружающих сахарные за
воды, привлекая к этому крестьянское 
население и помогая ему как семена
ми, так и удобрениями, обеспечив при 

.этом своевременные расчеты на свеклу.
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Крім того, З’їзд вважає за конче 
потрібне яко мога збільшити кошти 
для цукрової промисловости на від
новлення основного капіталу та збіль
шення продуктивности землі, звер
нувши разом з цим особливу увагу на 
збільшення здобичи фосфоритів та ви
роблення штучного угноєння.

16. Місцева промисловість набірає 
де-далі більшого значіння в нашому 
господарстві. Зростання виробництва 
товарів міського та селянського по
питу з кожним роком більшає. По 
довоєнних ціна> виробництво місцевої 
пр.>мисловости 1923 — 24 року досягло 
26 міл. карб., а у перше півріччя 
1924 — 25 року 30,7 міл. карб. Ця 
остання цифра становить не менш 
40°/0 республіканської промисловости, 
не бувши ще остаточною величиною 
Охоплення місцевої промисловости 
хоча й збільшилося, але зовсім ще 
недостатнє. Заходи до врегулювання 
місцевої промисловости треба чим дуж 
зміцнити, зменшуючи оподаткування.

17. Державна промисловість (тре
стована та місцева) не зважаючи на 
всі її здобутки, у великій мірі не спро
можна задоволити швидкорослого спо
живного попиту, що швидко зростає, 
з боку міського та сільського насе
лення. Значна частина цього попиту 
задовольняється і задовольнятиметься 
продуктами кустарної промисловости 
та продуктами селянського господар
ства. Дальший розвиток кустарної 
промисловости, прибутки від якої скла
дають помітну частину в бюджеті 
селянства, сприяючи розвиткові та 
зміцненню селянського господарства, 
збільшує разом з цим ринок збуту 
й для продуктів державної промисло
вости.

Маючи це на увазі, З'їзд доручає 
ВУЦВК’у означити заходи, що полег
шили б селянству збут продуктів його 
господарства й сприяли б розвиткові 
кустарного виробництва та поліп
шенню становища кустарів та реміс
ників, зокрема, через полегшення опо
даткування трудящих цієї категорії,

Кроме того, С’езд считает совер
шенно необходимым возможно больше 
усилить средствами сахарную промыш
ленность на восстановление основно
го капитала и повышение продуктив
ности земли, обратив при этом особое 
внимание на усиление добычи фосфо
ритов и выработки искусственных 
удобрений.

16. Местная промышленность при
обретает все большее и большее зна
чение для нашего хозяйства. Рост про
изводства товаров городского и дере
венского спросов из года в год воз
растает. По довоенным ценам произ
водство местной промышленности в 
1923—'24 году достигло 26 миллио
нов рублей, а в первом полугодии 
1924 — 25 года 30,7 миллионов руб. 
Последняя цифра составляет не м^нее 
40°/о от республиканской промыш
ленности, не являясь еще окончатель
ной величиной. Охват местной про
мышленности хотя и усилился, но да
леко еще не достаточен. Мероприятия 
по урегулированию местной промыш
ленности нужно всемерно усилить, 
ослабляя налоговое обложение.

17. Государственная промышлен
ность (трестированная и местная), не
смотря на все ее достижения, далеко 
не в состоянии удовлетворить быстро 
растущий потребительский спрос на
селения города и деревни. Значитель
ная часть этого спроса удовлетворя
ется и будет удовлетворяться про
дуктами кустарной промышленности 
и продуктами крестьянского хозяйства. 
Дальнейшее развитие кустарной про
мышленности, доходы от которой со
ставляют заметную часть в бюджете 
крестьянства, способствуя развитию и 
укреплению крестьянского хозяйства, 
увеличивает вместе с тем рынок сбыта 
и для продуктов государственной про
мышленности.

В виду этого С’езд поручает ВУЦИК’у 
выработать мероприятия, облегчающие 
крестьянству сбыт продуктов его хо
зяйства и содействующие развитию 
кустарного производства и улучшению 
положения кустарей и ремесленников, 
в частности — путем облегчения нало
гового обложения этих категорий тру-552
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і
та всебічно допомагаючи розвиткові 
промислової кооперації.

18. Зовнішня торгівля набірає особ
ливого значіння в розвиткові продук- 
ційних сил промисловосте а також 
і сільського господарства. Зараз треба 
розпочати точний облік експорту про
мислових та сільсько-господарських 
продуктів, наприклад: вугілля, руди, 
масла, макухи, лантухів, дерева, цукру, 
кустарних виробів та харчових про- 
дуктін.

ЗЧзд доручає Урядові означити кон
кретні заходи для що найбільшого роз
витку експорту, звязавши це з інте
ресами розвитку селянського госпо
дарства.

Харків, 10 травня 1925 р.
•

Голова IX-го Всеукраїнського
З'їзду Рад Петровський.

Секретар IX-го Всеукраїнського
З’їзду Рад Буценко.Оголошено а .Вістях ВУЦВК* а 14 липня 1925 р., ч. 158.
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дяшихся и всемерного содействия раз
витию промысловой кооперации.

18. Внешняя торговля приобретает 
особое значение для развиїия произ
водительных сил как промышленности, 
так и сельсюого хозяйства. В настоя
щий момент необходимо приступить 
к тщательному учёту* экспорта това
ров промышленности и сельско-хо
зяйственных продуктов, примерно: 
уголь, руда, масло, жмыхи, мешки, лес, 
сахар, кустарные изделия и .пищевые 
продукты.

С’езд поручает Правительству раз
работать конкретные мероприятия в 
направлении максимального развития 
экспорта, увязав это с интересами 
развития крестьянского хозяйства.Харьков, 10 мая 1925 г.

Председатель IX Всеукраинского 
С’езда Советов Петровский.

Секретарь IX Всеукраинского С’езда 
Советов Буценко.Распубликовано в .Вістях ВУЦВК* от 14 июля 1925 г.. Л» 158.

307. По доповіді Військового4 Команду
вання.

Заслухавши . доповідь Військового 
Командування Української Військової 
Округи, IX З'їзд Рад УСРР з задо
воленням ^<онс атує значні успіхи, 
досягнуті за звітний рік, в справі 
зміцнення боєздатности Червоної Ар
мії т* Червоної Флоти та зросту 
їхньої політичної свідомости, звязаних 
як з досвідом територіяльних форму
вань, так і зі зміцненням військової 
дисципліни на принципі єдиноначалія.

Г ероїчною озброєною боротьбою 
мільйонних мас шо організували свою 
Червону Армію та Червону Флоту, 
тісно звязані зі своїм ролі ничо- се
лянським запіллям, ми досягли зміц
нення міжнароднього становите Союзу 
РСР. та сталих умов для мирового 
господарчого будівництва.

Стверджуючи непорушність мирової 
міжнародньої політики Радянської вла
ди, IX З'їзд Рад України вважає, *шо

307. По док па;, у Воєнного Командо 
вания.

Заслушав доклад Военного Коман
дования Украинского Военного Ок
руга, IX - й С’езд Советов УССР с 
удовлетворением констатирует зна
чительные успехи, достигнутые за от
четный год в деле укрепления боеспо
собности Красной Армии и Красного 
Флота и роста их политической со
знательности, связанных как с опытом 
территориальных формирований, так 
и с укреплением воинской дисциплины 
на принц те единоначалия.

Героической вооруженной борьбой 
миллионных масс рабочих и крестьян, 
организовавших свою Красную Армию 
и Красный флот, тесно связанные со- 
своим рабоче-крестьянским тылом, мы 
добились укрепления международного 
положения СССР и устойчивых усло
вий для мирного хозяйственного.стро
ительства.

Подтверждая незыблемость мирной 
международной политики Советской
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чим міцніше буде завойований мир, 
тим міцніші.будуть наші Червона Ар
мія та Червона Флота.

Усталене фінансове становище та 
загальний розвиток господарства Со
юзу в цілому дозволяють звернути 
більше уваги на справу військового 
будівництва та підвищення обороно- 
здатности країни, шляхом повного 
забезпечення випробуваних та загар
тованих боєвим досв дом Червоної Ар
мії та Флоти засобами оборони, від
повідними до їхніх завдань.

Справа оборони повинна невпинно 
притягати до себе увагу всіх трудя
щих всього Союзу та особливо УСРР 
і стати осередком роботи радянських 
та господарчих органів на майбутній 
період.

Виходячи з вище згаданого, IX Все
український З’їзд Рад доручає, як 
найважливіше завдання, Всеукраїн
ському Центральному Виконавчому 
Комітетові та Раді Народніх Комісарів 
розробити і перевести в життя низку 
таких заходів, що забезпечують даль
ше зміцнення Червоної Армії та Чер
воної Флоти :

1. Поширення та поглиблення орга
нічної участи та відповідальности в 
територіальнім будівництві всіх місце
вих органів влади та діяльної участи 
професійних і громадських органі
зацій.

2. Всебічно допомагати заходам Ко
мандування в справі організації нав
чання та виховання перемінного складу 
терчастин, як на зборах, так і п о - з а  
ними.

3. Утворення матеріяльної бази, що 
забезпечуватиме нормальну підготовку 
навчання допризивників шляхом пов
ного обладовання навчальних пунктів, 
організації для всіх котлового харчу
вання за рахунок державних коштів. 4

4. Зміцнення заходів для закріп
лення та розвитку всіх галузів вій
ськової промисловосте особливо хе- 
мічної та авіяційноі, а також вжиття 
заходів до дальшого розвитку діяль- 
ности товариств повітряної та хеміч- 
ної оборони Союзу.

власти,- I X - й  С’езд Советов Украины 
считает, что тем прочнее будет заво
еванный мир, чем крепче будут наши 
Красная армия и Красный флот.

Упрочившееся финансовое положе
ние и обший под’ем хозяйства союза 
в целом позволяют уделить больше 
внимания вопросам военного строи
тельства и повышению обороноспособ- 

( ности страны путем полного обеспе
чения испытанных и закаленных боевым 
опытом Красной Армии и Флота сред
ствами обороны, соответствующими 
их задачам.

Вопросы обороны должны неослабно 
приковывать к себе внимание врех 
трудящихся масс всего Союза и осо
бенно УССР и стать в центре работы 
советских и хозяйственных органов 
на предстоящий период.

Исходя из изложенного, I X - й  Все- 
украинский С’езд Советов поручает, 
как важнейшую , задачу, Всеукраин- 
скому Центричному Исполнительному 
Комитету и Совету Народных. Комис
саров разработать и провести в жизнь 
ряд следующих мероприятий, обеспе
чивающих дальнейшее укрепление бое
способности Красной Армии и Крас
ного Флоуа: ч

1. Расширение и углубление орга
нического участия и ответственности 
в территориальном строительстве всех 
местных органов власти и деятельного 
участия профессиональных и обще
ственных организаций.

2. Оказание всемерного Содействия 
мероприятиям Командования' по орга
низации учебы и воспитания перемен
ного состава терчастей как на сборах, 
так и вне их.

3. Создание материальной базы, 
обеспечивающей нормальн>ю подго
товку обучения допризывников путем 
полного оборудования учебных пун
ктов, организации для всех котлового 
питания за счет государственных 
средств.

4. Усиление мероприятий по укре
плению и развитию всех отраслей воен
ной промышленности, в особенности 
химической и авиационной, а также 
принятие мер к дальнейшему развитию 
деятельности обществ воздушной и 
химической обороны Союза.551
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5. Забезпечення фактичної участи 
представників Командування в пла
нуючих та торговельно-промислових 
органах УСРР.

6. Праі^ичне здійснення будівництва 
та ремонту кжсарень шляхом необхід
ного асигнування коштів із загально
союзного бюджету й держбюджету 
УСРР.

7. Погодження будівництва шляхів 
Республіки з інтересами оборони кра
їни.

8. Забезпечення переведення в жит
тя заходів, які ведуть до зміцнення 
Червоної Армії, Червоної Флоти та 
обороноздатности країни, повинно 
виявитися при складанні державного 
та місцевого бюджету .на 1925/26 гос
подарчий рік.

9. Дальше поліпшення матеріально- 
побутових умов старшинського та 
червоноармійського складу робітничо - 
селянської армії й флоти, звернувши 
особливу увагу на поліпшення ква- 
тирно-житлової справи.

10. Фактичне Й вчасне здійснення 
встановлених законом пільг та пере
ваг для військових службовців та їхніх 
родин, а також і пільг, наданих пере
мінникам та допризивникам та звіль
неному до запасу червоноармійському 
складові та старшинам, а також ін
валідам громадянської війни.

11. Включення до програмів та пла
нів всієї мережі навчальних закладів 
Наркомос'у питань військового будів
ництва та вчасного першочергового 
завдання шо-до ліквідації неписьмен- 
ности серед молоді допризивного віку.

12. Планове розгортання мережі 
військових куточків у місті й на селі.

13. Видання популярної масової лі
тератури військово-наукового та вій
ськово - політичного характеру.

14. Звернути увагу на всебічний 
розвиток спорту серед молоді широких 
трудящих мас, особливо на селі, при
стосовуючи його до вимог військової 
справи.

15. Всебічне закріплення спайки та 
культурної змички трудящих з Чер
воною Армією та флотою шляхом 
зм:цнення ідейного шефства пролетар-

5. Обеспечение фактического участия 
представителей Командования в пла
нирующих и торгово-промышленных 
органах У^СР.

6. Практическое осуществление стро
ительства и ремонта казарм путем 
необходимого ассигнования средств из 
общесоюзного бюджета и госбюджета 
УССР. #

7. Согласование дорожного стро
ительства Республики с интересами 
обороны страны.

8. Обеспечение проведения в жизнь 
мероприятий, ведущих к укреплению 
Красной Армии, Красного Флота и 
обороноспособности страны должно 
найти фактическое отражение при со
ставлении государственного и местного 
бюджета на предстоящий 1925—26-й 
хозяйственный год.

9. Дальнейшее улучшение матери
ально-бытовых условий начальствую
щего и красноармейского состава Ра- 
боче • крестьянской армии и флота, 
обратив особеное внимание на улуч
шение квартирно-жилищного вопроса.

10. Фактическое и своевременное 
осуществление установленных законом 
льгот и преимуществ для воєнно • слу
жащих и их семейств, а равно и льгот, 
предоставленных переменникам и до
призывникам и уволенному в запас 
красноармейскому и начальствующему 
составу, а также инвалидам граждан
ской войны.

11. Включение в программы и планы 
всей сети учебных заведений НКПроса 
вопросов военного строительства и 
своевременной, первоочередной задачи 
по ликвидации неграмотности среди 
молодежи допризывного возраста.

12. Плановое развертывание сети 
военных уголков в городе и на селе.

13. Издание популярной массовой 
литературы военно-научного и военно
политического характера.

14. Обратить внимание на всемер
ное развитие спорта среди молодежи 
широких трудящихся масс, особенно 
на селе, приспособляя его к требова
нию военного дела.

15. Всемерное укрепление спайки и 
культурной смычки трудящихся с Крас
ной Армией и флотом путем усиле
ния идейного шефства пролетарских
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ських організацій над частинами Чер
воної Армії 'та флоти.

16. Розгортання на основі націо
нальної політики Радянської влади 
робіт що-до українізації частин Чер
воної Армії не лише сиЛами Військового 
Командування, але й за допомогою 
всього державного апарату та всіх 
професійних і громадських організацій.

17. Як особливе завдання, З’їзд до
ручає Урядові організацію система
тичного висвітлення перед широкими 
верствами трудящих завдань оборони 
країни, праці життя та побуту Черво
ної армії й флоти.Харків, 10 травня 1925 р.

Голова IX-го Всеукраїнського 
З’їзду Рад Петровський.

Секретар IX-го Всеукраїнського 
З'їзду Рад Буценко.Оголошено в .Вістях ВУЦВК*з 14 липня 1925 р., Ч. 158.

организаций над частями Красной 
Армии и флота.

16. Развертывание на основе нацио
нальной политики Советской власти 
работ по украинизации частЛ Красной 
Армии не только силами Военного Ко
мандования, но и при помощи всего 
государственного аппарата и всех про
фессиональных и общественных орга
низаций.

17. В виде особой задачи С’езд по
ручает Правительству организацию 
систематического освешения'перед ши
рокими слоями трудящихся задач обо
роны страны, работы, жизни и быта 
Красной Армии и флота. іХарьков, 10 мая 1925 года.
Председатель IX Всеукраинского

С’езда Советов Петровский.

Секретарь IX Всеукраинского
С’езда Сі ветов Буценко,Распубликовано в .Вістях ВУЦВК* от 14 июля 1925 г., № 158.
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Постанови та резолюції 1Х-ю Все
українського З'їзду Рад.

(10 травня 1925 р.)308. По доповіді Народнього Комісаріату Робітпячо-Солянскої Інспекції.306. Про перехід на 3-х ступневу систему управління на Україні.310 Про вступ Узбекнстанської й Туркменської СРР до складу Союзу РСР.311. Про оеобкоткй склад ВУЦВК1Х скликання.312. Про вибір представників Ради Національностей ЦВК Союзу РСР.
• Р

Постанови та резолюції ІХ-го Все
українського З'їзду Рад.

308. По доповіді Народнього Коміса- 
ріяту Робітничо-Селянської Інспекції.

Основою існування Радянської вла
ди є міць союзу робітництва з селян- 
стаом.

Робота над дальшим зміцненням 
економічної та політичної сили союзу 
робітництва з селянством становить 
найголовніше завдання держапарату 

Й зокрема, Робітничо-Селянської Ін
спекції.

Радянська держава, яко найдоступ
ніша форма участи а керуванні кра
їною усіх робітників І селян, повсяк
час намагається поліпшити, спростити 
та подешеаити усі частини держав
ного апарату.

СОДЕРЖАНИЕ.
Постановлении и резолюция IX- іо Все- 

украинскою (Уезда Советов.

(10 мая 1925 *.)308. По докладу Народного Комиссарні Рабоче-Крестьянской Инспекции.309. О переходе на 3-х степенную сисл управлення на Украине.310. О вхождении Узбекистанской и Т; менистанской ССР в состав О ССР.311. О лнчном составе ВУЦИК'а ІХ-гоV зыва.312. Об избрании представителей в Национальностей ЦИК Союза ССР.
Постановления и резолюции 1Х-го 
Всеунраинского С‘езда Советов.

308. По докладу Народного Комис
сариата Рабоче-Крестьянской Инспек

ции.

Основой существования Советской 
власти является крепость союза рабо
чего класса и крестьянства.

Работа над дальнейшим укреплением 
экономической и политической мощи 
союза рабочих и крестьян является 
главной задачей госаппарата и, в 
частности, Рабоче-Крестьянской Ин- 

спекции.
Советское государство, являясь самой 

доступной формой участия в управле
нии страной всех рабочих и крестьян 
постоянно стремится к улучшению, 
упрощению и удешевлению всех частей 
госаппарата.
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Робота над поліпшенням державно
го апарату натрапляє на виличезні 
перешкоди, що беруть початок у за- 
лишеному нам на спадщину від ста
рого режиму чиновницькому бюрокра
тизмові та культурній відсталості.

До цих рештків старого приєдну
ються ще й неминучий, за умов пере
ходової доби, вплив буржуазної та 
дрібно-буржуазної стихії на держ
апарат, при чому цей вплив де-далі, 
з розвитком продукційних сил у при
ватно-власницькому дрібному госпо
дарстві та зміцненням приватнього 
торгу, зміцнятиме чужі для інтересів 
Робітничо-Селянської держави впливи 
на державний апарат.

За таких умов спроба поліпшення 
й зміцнення держапарату набірає надто 
важливого значіння.

Великий будівничий Робітничо Се
лянської держави—Ленін висунув це 
завдання, яко першорядне на ввесь 
час боротьби за соціалізм.

Ленін зазначив, що „ми повинні подба
ти про збудування держави, де-б 
робітництво затримало у своїх руках 
керівництво над селянами, зберігло 
довір'я селян до себе і з найбільшою 
ощадністю знищило у своїх громадсь
ких взаєминах усякі ознаки будь яких 
розкошів. Ми повинні довести наш 
державний апарат до як найбільшої 
ошадности. Ми повинні знищити в 
ньому залишки розкошів, що' в ньому 
так багато зосталося їх від царської 
Росії, від її бюрократично-капіталісти
чного апарату".

Беручи на увагу поважність цього 
завдання, за думкою тов.-Леніна було 
реорганізовано Народній Комісаріат 
Робітничо-Селянської Інспекції, що 
спірається в своїй роботі на підмогу 
Комуністичної партії, через контроль
ні комісії партії.

Ленінське означення завдання що 
до державного апарату досі залиша
ється яко цілком правдиве. Виходячи 
з цього, IX З'їзд Рад України вважає, 
що в осередкові уваги Робітничо-Се
лянського Уряду повинні стояти справи 
поліпшенння, подешевлення держав
ного апарату в боротьбі з бюрокра
тизмом, зміцнення революційної за-

Работа по улучшению госаппарата 
натыкается на громадные трудности, 
проистекающие от оставленного нам 
в наследие старым режимом чиновни
ческого бюрократизма и культурной 
отсталости.

К этим остаткам старого присоеди
няется еще и неизбежное, в условиях 
переходного времени, влияние буржуаз
ной и мелко-буржуазной стихии на 
госаппарат, при чем это влияние, по 
мере разворачивания производитель
ных сил в частно собственическом 
мелком хозяйстве и укрепления част
ной торговли, будет усиливать чуждые 
интересам Рабоче-Крестьянского госу
дарства влияния на госаппарат.

В таких условиях задача улучшения 
и укрепления госаппарата приобретает 
особо важное значение.

Великий строитель Рабоче-Крестьян
ского государства—Ленин, выдвинул 
эту задачу, как первоочередную на 
весь период борьбы за социализм.

Ленин указал, что „мы должны 
постараться построить государство, 
в котором рабочие сохранили бы свое 
руководство над крестьянами, доверие 
крестьян по отношению к себе и с 
величайшей экономией изгнали бы из 
своих общественных отношений всякие 
следы, каких бы то ни было излиціеств. 
Мы должны свести наш государствен
ный аппарат до максимальной экономии 
Мы должны изгнать из него следы 
излишеств, которых в нем осталось 
так много от царской России, от ее 
бюрократически - капиталистического 
аппарата".

В силу серьезности этой задачи, по 
мысли т. Ленина, был реорганизован 
Народный Комиссариат Рабоче-Кресть
янской Инспекции, опирающийся в 
своей работе на содействие Коммуни
стической партии, через Контрольные 
Комиссии Партии.

Ленинское определение задачи в от
ношении государственного аппарата 
до сих пор остается целиком верным. 
Исходя из этого, ІХ-Й С'езд Советов 
Украины считает, что в центре вни
мания Рабоче-Крестьянского Прави
тельства должны стоять вопросы 
улучшения, удешевления государствен
ного ап парата,борьбы с бюрократизмом
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коииостм, збільшення культурности укрепления революционной законности 
процівників державного апарату» поднятия культурности работников 
поліпшення діловодної системи, запро- государственного аппарата, улучшения 
віджени* наукової організації праці делопроизводственной системы, вве- 
в роботі державного апарату. Разом в дения научной организации труда
з цим особливу увагу слід звернути работу государственного аппарата, 
на зміцнення низового сільського апа- В то же время, особое внимание 
ріту влади. должно быть уделено укреплению

' низового, сельского аппарата власти.
Підтверджуючи, що основним орга- Подтверждая, что основным органом 

ном Робітннчо-Селвнського У ряду для Рабоче-Крестьянского Правительства 
поліпшення держапарату й знищення по улучшению госаппарата и устра- 
його хиб а реорганізований за ідеєю нению его недочетов, является реор- 
тої. Леніна Народній Комісаріат ганизованный по идее тов. Ленина— 
Робітничо-Селянської Інспекції та його Народный Комиссариат Рабоче-Кре- 
місцеві відділи (на зміцнення їх під стьянской Инспекции и его местные 
час переходу на трьохступнеау систему отделы—на укрепление которых при 
адміністраційяосо управління треба переходе на 3>хстепенную систему 
звернути особливу увагу)—З'їзд Рад административного управления необ- 
віажае, що до роботи для поліпшен- ходимо обратить особое внимание— 
ня державного апарату та до боротьби С’езд Советов считает, что в работу 
з бюрократизмом треба притягти ши- по улучшению государственного аппа- 
рок! робітничі та селянськи маси, рата и по борьбе с бюрократизмом , 
а також їхні організації, при чому необходимо вовлечь широкие рабочие 
З'їзд Рад зазначає такі форми при* и крестьянские массы, а также их 
гягненмг организации, при чем С'езд Советов

указывает на следующие формы при
влечения:

1. Притягти селян та робітників, 1. Привлечение селян и рабочих, се-
селянок та робітниць до всієї реві- лянок и работниц ко всей ревизион- 
зійної та обслідної роботи Робітничо- ной и обследовательской работе Рабоче- 
СеляисьіФІ Інспекції, зокрема, до ро- Крестьянской Инспекции, в частности 
боти в справі поліпшення низового к работе по улучшению низового 
радянського апарату та поліпшення Советского аппарата и повышению 
сільського господарства й підвищення сельского хозяйства и культурности 
культурности села. села.

2. Збільшити загальну вагу реві* 2. Повышение общего значения ре- 
зШних комісій, що ревізують радян- визионных комиссий, ревизующих Со- 
сыгай мірат (а селі), а також ревізій- ветский аппарат (на геле), так равно 
них комісій громадських організацій, и ревизионных комиссий обшествен- 
налто-ж кооперативних (у селі) через иых организаций и особенно, коопе- 
масове притягнення до цієї роботи ративных (на селе), путем массового 
робітників І селям, робітниць І селя- привлечения к этой работе рабочих 
нок, завести широке оповіщення на- и крестьян, работниц и крестьянок, . 
слідків роботи ревізійних комісій. установления широкой огласки резуль

татов работ ревизионных комиссий. -
РСІ повинна бути бдивько звяэаиа РКИ должна быть тесно связана 

ш своїй роботі з ревізійними комісіями, в своей работе с ревизионными ко- 
керуючи та зміцнюючи всю ревізійну миссиями, маправжяя и усиливая всю 
роботу в селі. ревизионную работу иа селе.

3. Яко мога поширити (аж до 3. Всемерное расширение (вплоть 
самого седа) заведену систему скарг до села) установившейся системы жалоб 
на хиби держапарату та ««травні на недочеты госаппарата и беззакон- 
•чижи агентів влади. Бюро скарг РС1 шм поступки агентов власти. Бюро 
слід зміцнити; треба заходится жалоб РКИ должно быть усилено;
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зробити бюро скарг дійсним та еди
ним осередком, куди-б могли зверта
тися селянські та робітничі маси 
з усіма своїми скаргами. Селянські 
скарги треба розглядати за участи 
представників сільських, професійних, 
громадських та инших організацій, 
щоб постанови по цих скаргах пере
родились швидко й про них повідо
млялося селян.

4. Недостатність юридичної допо
моги на селах, а також оборони пра
вових інтересів селянства, невчасність 
виконання ріжних пільг, установлених 
Радянською владою для окремих шарів 
селянства, демобілізованих та терчер- 
воноармійців, беззаконі вчинки, шо ше 
трапляються по селах,—все це спо
нукує до того, шоб органи РСІ спри
яли наближенню юридичної допомоги 
до села й контролювали роботу, 
перепроваджувану для оборони інте
ресів селянства та окремих його ша
рів, згідно з установленими законами 
Радянської влади.

5. Беручи на увагу велике гро
мадське значіння преси в боротьбі з бю
рократизмом, треба зміцнити звязок 
Робітничо-Селянської Інспекції з пре
сою та використання її в своїй роботі 
поліпшення, а також і в ревізійних 
роботах. Крім цього, слід збільшити 
значіння сільробкорів у боротьбі з хи
бами низового апарату шляхом все
бічної допомоги з боку РСІ в роботі 
сількорів та робкорів та зміцненням 
їхньої ролі в боротьбі з хибами держ
апарату й з беззаконстеом влади 
в селі.

6. Зазначаючи здобутки зменшення 
штатів держапарату та чистки його 
складу, З'їзд уважає за потрібне на
далі максимально зменшувати все те, 
що є зайвого та дорогого в держав
ному апараті. Разом з цим треба 
звернути особливу увагу на поліп
шення структури держапарату та 
якости його робітників, а також на 
кращу постановку діловодної системи. 
Ця робота зараз, у звязку з рай
онуванням та ліквідацією губерень, 
набуває надто важливого значіння.

необходимо поставить задачей сделать 
Бюро жалоб действительным и един
ственным центром, куда массы крестьян 
и рабочих могли бы обращаться со 
всеми жалобами, возникающими у них. 
Жалобы селянства должны разбираться 
с привлечением представителей сель
ских, профессиональных, общественных 
и других организаций, чтобы решения 
по жалобам проводились быстро и 
сообщались крестьянам.

4. Слабость Юридической помощи 
на селе, а также защиты правовых 
интересов крестьянства, несвоевремен
ность исполнения различных льгот, 
установленных Советской властью, в 
отношении отдельных групп крестьян
ства, демобилизованных и тер. красно
армейцев; беззакония, имеющие еще 
место на селе, требуют, чтобы органы 
РКИ содействовали приближению юри
дической помоши к селу и проверили 
работу, проводимую по охране инте
ресов крестьянства и отдельных его 
групп, в соответствии с установлен
ными законами Советской власти.

5. Учитывая важное общественное 
значение печати в борьбе с бюро
кратизмом, необходимо укрепить связь 
Рабоче- Крестьянской Инспекции с 
печатью и использование ее в своей 
улучшенческой и ревизионной работах. 
На ряду с этим, значение в борьбе 
с недочетами низового аппарата сель- 
рабкоров должно быть повышено, 
путем всемерного содействия со сто
роны РКИ работе селькоров и раб
коров и укрепления их роли в борьбе 
с недочетами госаппарата и беззако
ниями власти на селе.

Отмечая достижения в сокращении 
штатов госаппарата и чистке его со
става, С'езд считает необходимым 
в дальнейшем проводить максимальное 
сокращение всего того, что является 
лишним и удорожающим государствен
ный аппарат. В то же время необхо
димо обратить особое внимание на 
улучшение структуры госаппарата и 
качества его работников, а также на 
лучшую постановку делопроизводст
венной системы. Эта работа в настоя
щий момент, в связи с районированием 
и ликвидацией губернии, приобретает 
особо-важное значение.
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7. Разом з цим, беручи на увагу, 
що кампанія в справі боротьби з роз
кошами в держапаратові дала чималі 
наслідки, треба й надалі рішуче бо
ротися з усякими розкошами в Держ- 
апараті.

8. Для знищення паралелізму та 
ріжноманітности в обслідуваннях, 
а також, шоб докладніш виявити хи
би та їх узагальнити, треба й надалі 
об'єднувати через Робітничо-Селянську 
Інспекцію всю обслідну роботу, зо
крема—з'їзд уважає за цілком пра
вдиву лінію, що її додержувався На
родній Комісаріат Робітничо-Селян
ської Інспекції та Держплан у пого
дженні своєї роботи.

З'їзд уважає, шо найважливішими 
справами програму заходів Робітничо- 
Селянської Інспекції на найближчий 
час повинні бути:

1. Справи, що сполучені зі збіль
шенням продукційних сил у сільському 
господарстві та підвищенням культур
ного рівня села, й тому РСІ повинна 
зосередити свою увагу на перевірці 
роботи органів Робітничо Селянської 
влади, насамперед у ділянці: а) земле- 
порядкування, б) переселення, в) ро
боти сільсько-господарського кредиту, 
г) кооперування селянства та його 
сільського господарства.

Найбільшу увагу в цій роботі РСІ 
повинна звернути на перевірку непо
хитного переведення в життя зазна
чених центральною владою заходів, 
ні вчасність їх виконання на місцях, 
на вчасність переведення підготовчої 
роботи, на забезпечення роботи ко
штами, а також і потрібними праців
никами.

Робота РСІ що до перевірки пере
проваджуваних Радянською владою 
в селі завдань не повинна обмежува
тися тільки ревізійними рямцями, вона 
повинна полягати також у підтриманні 
роботи инших центральних та місце
вих відомств та установ.

2. Згідно з останніми декретами 
Робітничо-Селянського Уряду про на
ціональну політику, Робітничо-Селян-

7. Вместе с тем, учитывая, что кам 
пания, проводимая по борьбе с изли
шествами в госаппарате, дала значи
тельные результаты, необходимо и в 
дальнейшем решительно бороться с 
какими бы то ни было излишествами 
в госаппарате.

8. В целях устранения параллелиз
ма и множественности в обследова
ниях, а также для более полного вы
явления недочетов и их обобщения, 
необходимо и впредь об'единять через 
Рабоче Крестьянскую Инспекцию всю 
обследовательскую работу, в частно
сти—С'езд считает правильной взятую 
Народным Комиссариатом Рабоче-Кре
стьянской Инспекции и Госпланом ли
нию на увязку их работы.

С'езд считает, что в качестве важ
нейших вопросов программы работ 
Рабоче-Крестьянской Инспекции на 
ближайшее время должны являться:

1. Вопросы, связанные с повышением 
производительных сил в сельском хо
зяйстве и поднятием культурного уров
ня села, почему внимание РКИ долж
но быть сосредоточено на проверке 
работ, проводимых органами Рабоче- 
Крестьянской власти и, в первую оче
редь, в области: а) землеустройства, 
б) переселенчества, в) работы сельско
хозяйственного кредита, г) коопери
рование крестьянства и его сельского 
хозяйства.

Наибольшее внимание в этой работе 
РКИ должно обращать на проверку 
действительного проведения в жизнь 
намеченных центральной властью ме
роприятий, на своевременность их вы
полнения на местах, на своевремен
ность проведения подготовительных 
работ, на обеспечение работы, как 
материальными средствами, так и не
обходимыми работниками.

Работа РКИ в области проверки 
проводимых Советской властью на 
селе задач, не должна быть ограничена 
только ревизионными рамками, а долж
на выражаться в содействии работе 
других центральных и местных ведомств 
и учреждений.

2. Согласно с последними декретами 
Рабоче-Крестьянского Правительства 
о национальной политике, Рабоче- 
Крестьянская Инспекция должна обра-
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ська Інспекція повинна звернути ува
гу на,здійснення заходів, шо поле
гшують українізацію держапарату та 
проведення культурної роботи згідно 
з принципами національної політики 
Радянської влади. Маючи на увазі, 
шо справа українізації наражається 
на бюрократичний опір частини дер
жавного апарату, органи РСІ обов'я- 
зані вчасно подавати до уваги Радян
ської влади справи, шо до вжиття 
потрібних заїходів до боротьби з бю
рократичним опором у справі украї
нізації.

3. Оживлення роботи низового ра
дяча кого апарату, притягнення се
лянських мас дасть найкращі наслідки 
при умові висунення з поміж селян 
тих, що показали свою відданість Ра
дянській владі та придатних до госпо
дарчо-державної роботи селян. Тому 
РСІ повинна чим дуж допомагати та
кому висуненню працівників з-поміж 
селян та робітників у держапарат на 
місцях, а також і в центрі.

4. Маючи на увазі, що поліпшення 
селянського господарства та підви
щення культурности села залежить 
від правильного розподілу засобів на 
потреби села й міста та від загаль
ної будови й зміцнення місцевого бю
джету, РСІ повинна в своїй роботі 
звернути особливу увагу на складання 
місцевого бюджету та перевірку його 
розподілу. Разом 8 цим РСІ повинна 
перевіряти фінансові операції та про
вадити боротьбу за усунення хиб 
у контролі над використанням засо
бів.

5. Робота з ділянці збільшення про
дуктивности праці та регулювання 
заробітної платні, а також—змен
шення собівартості» продукції, розвит
ку масової продукції для селянства, 
поліпшення виробництва,—вся ця ро
бота, перепроваджувана шляхом звязку 
з виробничими комісіями та нарадами 
через обслідування підприємств, а та-- 
кож ініціятивою в справі порушення 
перед госпорганами питань про раціо
налізацію виробництва—повинна й 
надалі стояти в осередкові уваги РСІ, 
зокрема треба збільшити ва$у ви
робничих комісій у справі раціонвлі-

тить внимание на проведение в жизнь 
мероприятий, облегчающих украини
зацию госаппарата и проведение куль
турной работы в соответствии с прин 
ципами национальной политики Сов- 
власти. Учитывая, что дело украини 
зации натыкается на бюрократическое 
сопротивление со стороны части гос
аппарата, органы РКИ обязаны свое
временно ставить перед вниманием 
Советской власти вопросы о принятии 
необходимых мер к борьбе с имею
щимся бюрократическим сопротивле
нием в деле украинизации. ,

3. Оживление работы низового со
ветского аппарата, вовлечение кресть
янских масс даст наибольшие резуль
таты при условии выдвижения из сре
ды селян, проявивших себя преданными 
Советской власти и способными к 
хозяйственно-государственной работе, 
крестьян, почему РКИ должна всемерно 
содействовать такому выдвижению ра
ботников из среды селян и рабочих 
в госаппарат как на местах, так и 
в центре.

4. Имея в виду, что поднятие кре
стьянского хозяйства и культурности 
села связано с правильным распреде
лением средств на нужды села и го
рода и общим построением и укре
плением местного бюджета, РКИ долж
на в своей работе обратить особое 
внимание на проводимые работы по 
построению местного бюджета и про
верке его распределения. Вместе с тем 
РКИ должна проводить проверку фи
нансовых операций и вести борьбу за 
устранение недочетов в области кон* 
троля над использованием средств.

5. Работа по поднятию производи
тельности труда и регулированию во
просов заработной платы, а также по 
снижению себестоимости продукции, 
развитию массовой продукции для кре 
стья'нства, улучшению производства, 
вся эта работа, проводимая РКИ пу
тем связи с производственными Ко
миссиями и Совещаниями, путем об 
следования предприятий, а также про 
явления инициативы в деле постанов
ки перед хозорганами вопросов ра- * 
ционадизации производства, должна и 
впредь стоять в центре внимания РКИ,
в частности необходимо повысить зна-
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зації виробництва, що перепрова
джується органами РСІ на підприєм 
ствах.

6. У ділянці торгівлі та коопера
ції РСІ повинна й надалі звертати 
особливу увагу на зменшення наклад
них видатків та на поліпшення тор
говельного апарату, а також на допо
могу кооперативним органам у боротьбі 
з незаконними авансами,кредитуванням 
та витрачанням кооперативних коштів.

7. Умови мирного будівництва дають 
запоруку успішности здійснення на
мічених завдань РСІ, надто тим, що 
зараз уже підготовлюються нові кадри 
культурних робітників з робітництва 
й селянства, шо кінчають виші школи. 
Втягнення їх у держапарат поліпшу
ватиме якисть складу його робітни
ків.

Разом з цим система практиканства 
та стажерства, заведена в практичній 
роботі РСІ. спонукує робити повсяк
час добір та виховувати робітників; 
тому треба й надалі поширювати при
тягнення робітників та селян, осо
бливо з поміж шкільної молоді, до 
роботи РСІ.

8. З'їзд зобов'язує всі відомства та 
Наркомати яко мога сприяти роботі 
РСІ, вважаючи, що поліпшення держ
апарату повинно бути ділом усього 
держапарату та його керовників.

З'їзд закликає великий робітничий 
загал до активної підмоги в тяжкій 
та складній роботі РСІ, яку намічено 
великим будівничим Робітничо-Селян
ської держави — Л е н і н и м .

Харків, 10 травня 1025 р.
Голова ІХ-го Всеукраїнського 

З'їзду Рад Петровськчч.

Секретар ІХ-го
Всеукраїнського З'їзду • 

Рад Буцінко.Оголошено в. Вістях ВУЦВК"з Нлшпвя1025 року, я. 158.

чение производственных Комиссий в 
деле рационализации производства, 
проводимой органами РКП на пред
приятиях.

6. В области торговли и коопера
ции РКП должна и впредь обратить 
особое внимание на снижение наклад
ных расходов и улучшение аппаратов 
торговли, а также на содействие ко
оперативным органам в борьбе с не
законными авансами, кредитованием и 
расходованием сумм кооперации.

7. Условия мирного строительства 
гарантируют успешность в осуще
ствлении намеченных задач РКИ, тем 
более, что в настоящее время уже под
готавливаются новые кадры культур
ных работников из рабочих и крестьян 
оканчивающих высшие учебные заве 
дения, вовлечение которых в госаппа
рат будет улучшать качественный со
став работников последнего.

В то же время система практикант
ства и стажерства, установленная, 
практикой работ РКИ, требует по
стоянного подбора и выращивания ра
ботников, почему необходимо и в 
дальнейшем расширять вовлечение ра
бочих и крестьян, особенно из уча
щейся молодежи, в работу РКИ.

8. С'езд обязывает все ведомства и 
Наркоматы оказывать всемерное со
действие в работе РКИ, считая, что 
.улучшение госаппарата должно быть 
делом всего госаппарата и его руко
водителей.

С‘езд призывает широкие рабочие 
массы к активному содействию 8 слож
ной и трудной работе РКИ, намечен
ной великим строителем Рабоче-Кре
стьянского государства—ЛЕНИНЫМ.Харьков, 10 мая 1925 года.

Председатель IX Всеукраинского 
С'езда Советов Петровский.

Секретарь IX Всеукраинского 
С'езда Советов Буцепко.Расоубдвковано в „Віотях ВУЦВК“ от 14 яюдя 1925 г., Я* 158.
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309. Про перехід на 3-хступневу
систему управління на УкраГні.

Питання про перегляд адміністра* 
ційного поділу, шо Його поставлено 
на порядок денний з самого початку 
існування Радянської влади, було ви
кликано потребою планового охоплен
ня районового господарства, націо
нальною політикою Радянської влади 
та стремлениям наблизити апарат 
влади до села. Це особливо потрібно 
в той мент, коли ми переводимо в 
життя гасло „Лицем до села", тому 
що реформа сприяє переведенню цього 
гасла в життя, встановлюючи безпо
середній звязок округ з центром та 
забезпечуючи вчасніший облік як 
економічних, так і культурно-освіт
ніх потреб селянства.

Робота, що торкається переходу на 
3-хступневу систему управління, по
чалась ще в 1922-му році, і вже тоді, 
як перший крок в напрямку шо до 
здійснення цієї системи, було скоро
чено кількість губерень; повіти було 
розширено й перейменовано на округи, 
волості, після їх розширення, перей
меновано в райони.

Праця, яку пророблено в напрямку 
скорочення кількости адміністраційних 
одиниць за минулий час, є підготов
чою роботою до остаточного пере
ходу на 3-хступневу систему упра
вління.

За цей час нові адміністраційні оди
ниці— округа та райони удосталь 
зміцнились та вже виконують поста
влені перед ними завдання. Досвід 
існування зазначених више адміністра
ційних одиниць доводить доцільність 
утворення, міцність та життєвість 
останніх та разом з тим висовує пи
тання про дальше логічне завершення 
перепроваджуваної реформи району
вання, себ-то ліквідування губерень.

Що до зміцнення низових радян
ських органів, особливо районів, то 
в цьому напрямкові у минулому про
роблено величезну роботу. Але зараз, 
з переходом на 3-хступневу систему 
управління, треба пам'ятати, що рай
онові доведеться виконувати велику 
роботу, як низовому радянському ор
ганові, шо має найтісніші звязки з

309. 0 переходе на 3-хстепенную 
систему управления на Украине.

Вопрос о пересмотре администра
тивного деления поставлен в порядок 
дня с самого начала существования 
Советской 'власти, вызванный необхо
димостью планового охвата хозяйства 
районов, национальной политикой 
Соввласти и стремлением приблизить 
аппарат власти к селу. Это тем более 
необходимо в тот момент, когда мы 
осуществляем лозунг „Лицом к селу-, 
так как реформа способствует пр9ве- 
дению этого лозунга в жизнь, уста
навливая непосредственную связь 
округов с центром и обеспечивая 
более своевременный учет как эконо
мических, так и культурно-политиче
ских нужд крестьянства.

Работа по переходу на 3-хстепен
ную систему управления началась 
еще в 1922 году, при чем уже 
тогда, как первый шаг в направлении 
к осуществлению этой системы, было 
сокращено количество губерний, уезды 
были укрупнены и превращены в ок
руга, волости, наряду с укрупнением, 
переименованы в районы.

Работа, проделанная по сокраще
нию количества административных 
единиц за истекший период, является 
подготовительной работой на пути 
к завершению перехода на 3-хсте
пенную систему управления.

За это время новые административ
ные единицы—округа и районы—в до
статочной мере окрепли и уже выпол
няют поставленные перед ними за
дачи. Опыт существования вышеука
занных административных единиц 
доказывает целесообразность создания, 
мсшность и жизненность последних 
и вместе с тем ставит вопрос о 
дальнейшем логическом завершении 
проводимой реформы районирования, 
т. е. ликвидации губерний.

Работа по укреплению низовых 
советских органов, особенно районов, 
проделана за прошедший период 
значительная. Однако, сейчас, при 
переходе на 3 >степенную систему 
управления, надо помнить, что району 
придется выполнять большую работу, 
как низовому советскому органу,564
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масами, і, завдяки цьому, потрібно 
скупчити увагу всіх органів на зміц
нення районових центрів при даль
шому непослабному зміцненню окру- 
гових центрів.

У 1922 році, на початку переведення 
реформи, в звязку з укрупненням 
всіх адміністраційних одиниць було 
переведено скорочення кількости 
сільрад, при чому за весь час існу
вання побільшених сільрад практика 
виявила потребу поширення мережі 
сільрад під керовництвом округових 
центрів.

З цією метою З'їзд пропонує ке
руватися постановою IV Сесії ВУЦВК'у 
VIII Скликання, про організацію сіль
рад в тих залюднених місцевостях, 
де населення нараховується менш 
одної тисячі, але не менш 500 чоло
вік, в залежности від умовин тієї 
місцевости.

Завдяки тому, що досвід утворення 
самостійних районів та сільрад в міс
цевостях, що їх залюднено переважно 
національними меншостями, дав пози
тивні наслідки, З'їзд пропонує і в 
майбутньому провадити цю лінію за 
для забезпечення інтересів національ
них м^ншостів і, ухвалюючи резолю
цію IV Сесії ВУЦВК'у VIII скликання 
про низове районування припускає 
організацію сільрад, коли нарахову
ється не менш 500 мешканців, а орга
нізацію райвиконкомів—коли мається 
10.000 мешканців та доручає ВУЦВК'у 
неухильно переводити цю постанову 
в життя.

Перехід до 3-хступневоІ системи 
управління висовує як чергове зав
дання до збільшення самодіяльности 
місцевих органів це зміцнення та жва
вість низових органів влади іДляхом 
утворення працездатности районових 
та округових центрів, шо їм надано 
більш широкі права як в господарчому 
так в адміністраційному та операцій 
ному відношеннях, широкого втяг- 
нення до роботи в низових радян
ських установах робітничих та селян
ських код, а тому З'їзд вважає за 
конечне зміцнити керовництво з боку 
центральних установ, зміцнити дисци-

имеющему самое тесное соприкосно
вение с массами, и что поэтому необ
ходимо сосредоточить внимание всех 
органов на усилении и укреплении 
районных центров при дальнейшем 
неослабном укреплении окружных 
центров.

В 1922 году, в начале проведения 
реформы, в связи с укрупнением всех 
административных единиц, было про
изведено сокращение количества сель
советов, при чем за весь период су
ществования укрупненных сельсове
тов, практика показала необходимость 
расширения сети сельсоветов под 
руководством окружных центров.

С этой целью С'езд предлагает 
руководствоваться постановлением 
IV-й Сессии ВУЦИК'а VIII Созыва об 
организации сельсоветов в местностях 
с количеством жителей менее одной 
тысячи, но не менее 500 человек, 
в зависимости от условий данной 
местности.

Ввиду того, что опыт создания са
мостоятельных районов и сельсоветов 
в местностях, населенных по преиму
ществу национальными меньшинствами, 
дал положительные результаты, С'езд 
предлагает в дальнейшем проводить 
эту линию для обеспечения интересов 
национальных меньшинств и, одобряя 
резолюцию 1У-й Сессии ВУЦИК'а 
VIII Созыва о низовом районирова
нии, допускает организацию сельсо
ветов при наличии не менее 500 жи
телей, а организацию райисполкомов— 
при наличии 10.000 жителей и пред
лагает В У Ц И К у  проводить это не
уклонно в жизнь.

Переход к 3-хстепенной системе 
управления ставит, как очередную 
задачу, усиление самодеятельности 
местных органов, укрепление и ожи
вление низовых органов власти, путем 
создания дееспособности наделенных 
более широкими правами в хозяй
ственном, административном и опера
тивном отношениях районных и ок
ружных центров, широкое вовлече 
ние в работу низовых советских ор
ганов рабочих и крестьянских масс. 
С'езд считает настоятельно необхо
димым усиление руководства со сто
роны центральных органов, усиление

565
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пліну шо до переведення директив 
центральних органів, за одночасового 
розвантаження центральних установ 
від дрібних питань та розвязування 
іх на місцях в округових та райо- 
нових виконкомах.

У звязку з ліквідацією де-яких 
округ і з скороченням загальної кіль- 
кости округових одиниць, З'їзд вважає 
за потрібне закінчити оформлення 
кордонів до 1-го червня 1925 року. 
Зі скасуванням губерніяльних центрів 
межі округ та районів значним змінам 
не повинні підлягати. Зміни в тери- 
торіяльному поділі допустимі лише 
частково, яких не можна оминути 
підчас скасування губерніяльннх меж 
та ліквідації намічених округ.

Для переведення в життя всіх за
ходів, що сполучені з переведенням 
реформи, З'їзд доручає Урядові з 1-го 
липня встановити безпосередній 
звязок по-між округовими та 
центральними органами, з таким 
розрахунком, шо би до 1-го жовтня 
1924 року перехід на 3-хступневу 
систему управління було цілковито 
закінчено.

дисциплины в отношении проведения 
деректив центральных органов, при 
одновременной разгрузке централь
ных органов от мелких вопросов 
с решением их на местах—в окруж
ных и районных исполкомах.

В связи с ликвидацией некоторых 
округов и с сокращением общего 
числа окружных единиц С'еэд счи
тает необходимым оформление границ 
закончить к 1-му июня 1925 года. 
При упразднении губернских центров 
границы округов и районов корен
ным изменениям подвергаться не 
должны. Изменения в территориаль
ном делении допустимы лишь частич
но, как необходимые и неизбежные 
в процессе упразднения губернских 
границ и ликвидации намеченных 
округов.

Для проведения всех мероприятий, 
связанных с проведением реформы, 
С'езд поручает Правительству с 1-го 
июля установить непосредственную 
связь между окружными и централь
ными органами с таким расчетом, 
чтобы к 1-му октября 1925 года пе
реход на 3-хстепенную систему упра
вления был закончен полностью.

Оскільки перехід на 3*хстулневу 
систему управління потребує встано
влення нормального звязку між окру
гами та центром, З'їзд доручає Уряду 
в найближчий час перевести всі за
ходи технічного та фінансового ха
рактеру, аби забезпечети почтовий, 
телефоновий, телеграфний та радіо-
звязок центра з усіма округами.

З переведенням в життя реформи 
повстає питання про перегляд по* 
ложень про округові та районові 
виконкоми, мійськради і сільради 
в напрямкові поширення та виразного 
означення їх прав. З'їзд пропонує 
ВУЦВК'у та Раднаркому внести всі 
потрібні зміни на підставі Конститу
ції з тим, аби з 1-го липня було 
можливо приступити до запроваджен
ня нового положення.

З огляду на те, що зазначена ре
форма має важливе значіння, а сама 
робота що до переходу на 3-хступ- 
неву систему управління занадто

Поскольку переход к 3*хстепенной 
системе управления требует устано
вления нормальной связи между окру* 
гами и центром, С'езд поручает Пра
вительству в ближайшее время про
вести все мероприятия технического 
и финансового характера, обеспечи
вающие почтовую, телефонную, теле
графную и радио-связь центра со 
всеми округами.

При проведении реформы встает 
вопрос о пересмотре положений об 
окружных и районных исполкомах, 
горсоветах и сельсоветах в направле
нии расширения и уточнения их 
прав. С'езд предлагает ВУЦИК'у 
и Совнаркому внести все необходи
мые изменения, на основании Консти
туции, с тем, чтобы к 1-му июля 
можно было приступить к введению 
нового положения.

Ввиду важности реформы и слож
ности работы по переходу на 3-х- 
степенную систему управления необ
ходима широкая раз'яснигельная

\
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складні, необхідно провадити широку 
пояснюючу работу серед широких кол 
людности про мету та значіння ре
форми.

З'їзд закликає широкі маси всебіч
но сприяти перепровадженню ре
форми.Харків, 10 травая 1925 р.

Голова IX Всеукраїнського 
З'їзду Рад Петровський.

Секретар IX Всеукраїнського 
З'їзду Рад А. Буценко.Оголошено в ..Віотях ВУЦВК“ з Нлипня 1925 р., ч. 158.

работа среди широких масс населения 
о целях и значении проводимой 
реформы.

С'езд призывает широкие массы 
окаоать всемерное содействие прово
димой реформе.Харьков, 10 мая 1965 года.

Председатель IX Всеукраинского 
С'езда Советов Петровский.

Секретарь IX Всеукраинского С'езда 
Советов Буценко.Раопубликовано в .Вістях ВУЦВК* от 14 ягеля 1925 г., № 158.

310. Про вступ Уабекистаноької і 
Туркменської СРР до складу Союзу 

РСР.

Беручи на увагу висловлену 
працюючими масами ново утворених 
Узбекистанської і Туркменської Соці- 
млістичних Радянських Республик їх 
волю вступити до складу Союзу Ра
дянських Соціялістичних Республік 
І в Союзі працювати за для захисту 
влади працюючих проти мирового 
капіталу,

ЇХ й Всеукраїнський З'їзд Рад по
с т а н о в и в :

1. Вітати приєднання Узбекистан
ської і Туркменської Радянських Ре
спублік до Союзу РСР.

2. Висловити братерську згоду пра
цюючих мас Української СоцІялістич- 
ної Радянської Республіки на приняття 
до складу Союзу РСР 2-х нових Ра
дянських Республік.

3. Доручити делегації УСРР на
3-му Всесоюзному З'їзді Рад Союзу 
РСР підтримати своїм голосуванням 
додучення Узбекистану і Туркмені- 
стану до Союзу РСР.Харків, 10 травая 1925 року.

Голом ІХ-го Всеукраїнського
ЗЧзду Рад Петровський.

Секретар ІХ-го Всеукраїнського
З'їзду Рад А. Буценко.Оголошеїо в „Вістях ВУЦВКМ 8 14 лвпвя1925 р.. *і. Ь$.

310. О вхождении Узбекистанской 
Туркменистанской ССР в состав 

Союва ССР. *

Принимая во внимание выраженную 
трудящимися массами вновь образо
вавшихся Узбекистанской и Туркмени
станской Социалистических Советских 
Республик волю их вступить в состав 
Союза Советских Социалистических 
Республики в общем Союзе трудиться 
для дела зашиты власти трудящихся 
против мирового капитала,

9-й Всеукраинский С‘езд Советов 
п о с т а н о в и л :

1. Приветствовать присоединение 
Узбекистанской и Туркменистанской 
Советских Республик к Союзу ССР.

2. Выразить братское согласие 
трудящихся масс Украинской Соци
алистической Советской Республики . 
на прием в состав Союза ССР 2-х 
новых Советских Республик.

3. Поручить делегации УССР на 
3-м Всесоюзном С'езде Советов Союза 
СССР поддержать своим голосованием 
включение Узбекистана и Турк
менистана в Союз ССР.Харьков, 10 мая 1925 г.

Председатель IX Всеукраинского 
С'езда Советов Петровский.

Секретарь IX Всеукраинского 
С'езда Советов А. Буценко.Распубликовано в „Віотях ВУЦВК** от 14 шюнд 1925 г., 158.

.5*7



Арт. 311 № 49-50 Арт. 311

311. Про особистий склад ВУЦВК 
IX Смикання.

ІХ-Й Всеукраїнський З'їзд Рад Ро
бітничих, Селянських та Червоноар- 
мійських. Депутатів п о с т а н о в и в :  
Всеукраїнський Центральний Виконав
чий Комітет ЇХ Скликання затвер
дити в такому складі:

І. Члена ПУЦВК.

1. Айзатулін.
2. Акулов І. А.
3. Амоль Г. Г.
4. Андреев.
5. Анський.
6. Булат І. Л.
7. Буиенко А. І.
8. Блакитний В. М.
9. Балицький В. А.

10. Буздалін С. Ф.
11. Богуцький В. Н.
12. Баликін.
13. Боброва.
14. Бсровльов.
15. Беліков.
16. Білий.
17. Бережная.
18. Бородай.
19. Безсонов.
20. Бройченко В. С.
21. Бліндер.
22. Бейзак.
23. Бабкін.
24. Белов.
25. Бойко.
26. Бадаев.
27. Барбу.
28. Владимірський.

29. Височиненко С. Д.
30. Вершій І. Д.
31. Воробьов.
32. Васильів.
33. Васильїв*.
34. Власенко.
35. Василенко.
36. Воробьов.
37. Вележинський.
38. Воробей.
39. Вітебська.
40. Воропаев.
41. Волков.
42. Грязев 1. Я.
43. Горбачов.
44. Генкін.

Ч. 49-50*

311. 0 личном составе ВУЦИКа IX 
Созыва.

IX Всеукраинский С'езд Советов 
Рабочих, Крестьянских и Красно
армейских Депутатов п о с т а н о в и л :  
Всеукраинский Центральный Исполни
тельный Комитет IX Созыва утвердить 
в следующем составе:

I. Члены ВУЦНК.

1. Айзатулин.
2. Акулов И. А.
3. Амоль Г. Г.
4. Андреев. і
5. Анский.
6. Булат И. Л.
7. Буценко А. И.
8. Блакитный В. М.
9. Бнлицкий В. А.

10. Буздалин С. Ф.
11. Богуцкий В. Н.
12. Балыкин. 
їЗ. Боброва.
14. Боровлев.
15. Беликов.
16. Белый.
17. Бережная.
18. Бородай.
19. Беконов.
20. Бройченко В. С.
21. Блиндер.
22. Бейзак.
23. Бабкин.
24. Белов.
25. Бойко.
26. Бадаев.
27. Барбу.
28. Владимирский.
29. Высочиненко С Д.
30. Вершин И. Д.
31. Воробьев.
32. Васильев.
33. Васильева.
34. Власенко.
35. Василенко.
36. Воробьев.
37. Вележинский.
38. Воробей.
39. Витебская.
40. Воропаев.
41. Волков.
42. Грязев И. Я.43. Горбачев.44. Генкин.
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45. Гопнер С. І.46. Головненко С. Т.47. Гринько Г. Ф.48. Гринько (Гол. Сільради).49. Ґордійнук.50. Горлинський.51. Гольфельд.52. Гадось.53. ГвоздецькиА.54. Голубятніков.55. Гончарук.56. Гусак.57. Городиський.58. ГригорьТв П. П.59. Галушка.60. Григоренко.61. Гладка.63. Гаркавий.62. Гаврилов.64. Герасимов.65 Гулий К. М.66. Гааридіи I. Д.67. Гонтаренко.68. Дудиік А. М.69. Демченко.70. Д1юк.71. Дубовий.72. Двюбак.73. Дериком.74. Давидюк.75. Дейнега.76. Дряппо.77. Єфімов Л I.78. Сгорев,79. Житцький.80. Жуков.81. Затояський В. П.82. Эолотврьов.83. Зорін-84. Зубарьов С. I.85. Знахареико.8о. Эеленсысий.87. Зеленое.
88. Заеіцькмй.89. Іванов Н.90. Іванов А.91. Іванов В.92. Ісасяко.93. Кагановін Л. М.94. Клименко I. Е.95. Корнгшін П. Д.96. Кузнецов С М.97. Кіркіж.^8 Корнеев I. I.^ Кацеаь П. Л

45. Гопнер С. И.46. Головченко С. Т.47. Гринько Г. Ф. .48. Гринько (ПредсеД. Сельсовете)49. Гордийчук.50. Горлинский.51. Гольфельд.52. Гадось.53. Гвоздецкий.54. Голубятников.55. Гончарук.56. Гусак.57. ГородискиЙ.58. Григорьев П. ГІ.59. Галушка.60. Григоренко.61. Гладка.62. Гаркавий.63. Гаврилов.64. Герасимов.65. Гулый К. М.
66. Гаврилин И. Д.67. Гонтаренко.
68. Дудник А. М.69. Демченко.70. Диюк.71. Дубовой.72. Дзюбак.73. Д'рикоза.74. Давидюк.75. Дейнега.76. Дряппо.77. Ефимов Д. И.78. Егоров.79. Житцкий.80. Жуков.81. ЗатонскиЙ В. П.82. Золо арев.1*3. Зорин.84. Зубарев С. И.85. Знахаренко.
86. Зеленский.*7. Зеленое.
88. ЗавицкиЙ.89. Иванов Н.90. Иванов А.91. Иванов В.92. Исаенко.93. Кашнович Л. М.95 Клименко И. Б.94. Кориюшин П. Д.96. Кузнецов С. М.97. Киркиж.98. Корнеев И. И.99. Капель П. Д.
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Ч. 4°-50 Арт. ?11 ^ 49-50 О. ЗИ
100 КулебІцькиЙ.
101. Корольова
102. Константінов.
103. Кришенко.
104. Кіріччов.
105. Кузменко.
106. Конишев.
107. Кримський.
108. Кузнецов.
109. Квятек.
110. Коновалов.
111. Котовський.
112. Кудрін.
113. Кремлянський.
114. Кіріченко.
115. Касьян.
11л. Кукова.
117. Качинський. 
118 Каширін.
119. Кушнір.
120. Кобзар.
121. Козловський.
122. Котик М. М.
123. Клочко Н. Т.
124. Ко.мбудов.
125. Крупко.
126. Кирбач.
127 Кошельов.
128. Калінкін.
129. Кононенко.
130. Копп.
131. Кухтін Н. П.
132. Колганов.
133. Кулешов.
134. Кузьменко.
135 Комбурян.
136. Лебедь Л. 3.
137. Лобанов.
138. Любченко П. П.
139. Левконія.
140. Луцкевич.
141. Ляпін 3. Ф.
142. Левченко Н. I.
143. Ляліков П. П.
144. Легкій.
145. Лотвін.
146. Лісовик.
147. Луценко.
148. Левченко.
149. Лирьов.
150. Лежевський.
151. Лакомий.
152. Лихачов.
153. Луговой.
154. Мусульбас.

100 КулебицкиЙ.
101. Королева.102. Константинов103. Кришенко.104. Киричков105. Кузменко106. Конишев.107. Крымский.108. Кузнецов.109. Квятек.110 Коновалов.111. Котовский.112. Кудрин.113. Кремлянский.114. Кириченко.115. Касьян.116. Кукова.ч 117. Качинский118. Каширин.119. Кушныр.120. Кобзар.121. Козловский.122. Котик М. М.123. Клочко Н. Т.124. Комбудов.125. Крупко.126. Кирбач.127. Кошелев.128. Калинкин.129. Кононенко.130. Копп.131. Кухтин Н. П.132. Колганов.133. Кулешов.134. Кузьменко.135. Комбурян.136. Лебедь Д. 3.137. Лобанов.138. ЛюбченкоП. П.139. Левкович.140. Луцкевич.141. Ляпин 3. Ф.142. Левченко Н. И.143. Ляликов П. П.144. Легкий.145. Лотвин.146. Лисовик.147. Луценко.148. Левченко.149. Лырев.150. Лежевский.151. Лакомый.152. Лихачев.
153. ЛугоаоЙ.154. Мустльбас.

570
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155. Міксімов.156. Медведев.157. Маркітан.158. МоТсеенко К. В.159. Міхееико Д. Ь.1 оО. Мешок.МІ. Матіенко.1п2. Міроненко.163. Музиченко.164. Мирошниченко.165. Мери.166. МануЙленко.
167. Мусін.168. Макяоов.169. Молдаван.170. Мякотенко.171. Муценек.
172. Мулін.173. МаковськиА.174. Макаров.175. Марков.176. Малійський.177. Малий.178 Нагорний.179. Наліноа.180. Новіков.181. НоАкоа.182. Неподкупний.183. Нобок.184. Новіков.185. Нарижний.186. Немцов.187. Олександров і. О.188. Овчаренко О. І.189. Огиистова.
190. Осиній.191. ОНІ.192. Оиішеико.193. Петровськмй Г. І.194. Полисов.195. Попов Н. Н. ■
196. Познанський.197. Полоз М М.198. Петровськмй Д. І.199. Порой ко В. І.200. Поспішав.
201. ПшпогІн П. Ь.202. Пасічник І 4.203. Петров И. А 204 Погребной205. Пашковськпй.
206. Пучка,207. Прокек.20Й. Портика 20н Поруч.

155. Максимов.
156. Медведев.
157. Маркитан.
158. Моисеенко К. Б.
159. Михеенко Д. Я.
160. Мешок.
161. Матиенко.
162. Мироненко.
163. Музыченко.
164. Мирошниченко.
165. Мери.
166. МануЙленко.
167. Мусин.
168. Макаров.
169. Молдаван.
170. Мякотенко.
171. Муценек.
172. Мулин.
173. Маковский.
174. Макаров.
175. Марков.
176. Мединский.
177 Малый.
178. Нагорный.
179. Налимов.
180. Новиков.
181. Нойков.
182 Неподкупный.
183. Нобок.
184. Новиков.
»85. Наружный.
18о. Немцев.
187. Александров И. А. 
188 Овчаренко А. И.
189. Огнистоал.
190. Ослдчий.
191. Огий.
192. Онишенко.
193. Петровский Г. И.
194. Поляков.
195. Попов Н. Н.
196. Познанский.
197. Полоз М. М.
198. Петровский Д. И.
199. Порайко В. И.
200. Постышеа.
201. Пилюгин П. Е.
202. Пасечник И. А.
203. Петров Н. А.
204. Погребной.
205. Пашковский.
206. Пучко.
207. Пронек.
208. Партмка.
209 Пору и.
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Ч. 49-50 Арт. 311 № 49-50 Ст. 311210. Иотрулевич.211. Ііисенко.212. Поляков В. К.213. Пахомов Я. 3.214. Пеклун.215. Прихленко.2іо. Петренко.217. Петренкова.218. Протасенко.219. Подгорний.220. Рухімовіч.221. Рейхель М. А222. Ракітов.223. Радченко.224. Радченко Г. Т. 2^5. Рисавий.226. Ремез.227. Руттер.228. Ремейко.229. Ролоф С.230. Рибалко.231. Руденко.232. Романчук.233. Скрипник М. О.234. Сухомлін.235. Совцов Я. Г.236. Сухомлінов С. Ф.237. Стрелець.238. Салон.239. Суходуб.240. Свистун.241. Скворец.242. Степанов.243. Стоянов.244. Сиволап.245 Степанов.246. Сачко.247. Слинько.
248. Сліпенький.249. Сінгаєвський.250. Синичев.251. Смірнов.252. Стахов.253. Сокольчик.254. Самойлов А. М.255. Сотник.256. Старева.257. Старий.258. Строев.259. Татьков Ф. П.
260. Тараненко К. С.261. Таран.262. Терехов.263. Тетерев.264. ТІханов.

210. Иотрулевич.
211. Лысенко.
212. Поляков В. В.
213. Пахомов Я. 3.
2*4. Пеклун.
215. Лрыхленко.
21 о. Петренко.
217. Петренкова.
218. Протасенко.
219. Подгорный.
220. Рухимович.
221. Рейхель М. О.
222. Ракитов.
223. Радченко.
224. Радченко Г. Т.
225. Рысивый.
226. Ремез.
227. Руттер.
228. Ремейко.
229. Ролов С.
230. Рыбаленко.
231. Руденко.
232. Романчук.
233. Скрыпник Н. А.
234. Сухомлин.
235. Совцов Я. Г.
236. Сухомлинов С. Ф.
237. Стрелец.
238. Салон.
239. Суходуб.
240. Свистун.
241. Скворец.
242. Степанов.
243. Стоянов.
244. Сиволап.
245. Степанов.
246. Сачко.
247. Слинько.
248. Слипенький
249. Сингаевский.
250. Синичев.
251. Смирнов.
252. Стахов.
253. Сокольчик.
254. Самойлов А. М.
255. Сотник.
256. Старева.
257. Старый.
258. Строев.
259. Татьков Ф. П.
260. Тараненко К. С.
261. Таран.
262. Терехов.
263. Тетерев.
264. Тиханоа.
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265. Ткаченко.
2ьб. Табаков.
267. Томасович.
268. Таран.
269. Терновая.
270. Угаров Ф. Я.
271. Фоменко.
272. Федоров.
27і. Фабриціус.
274. Фомічева.
275. Федотов К. Я.
276. Хорунжий.
277. Чубар В. Я.
278. Чернов.
279. Черніцов.
280. Черепінська
281. Черепов Д. П
282. Чубин.
283. Шумський А. Я.
284. Шліхтер О. Г.
285. Шкадінов.
286. Шпаковський Н У.
287. Штромбах.
288. Шавлах.
289. Шмідт.
290. Шебло.
291. Шафранов.
292. Швед.
293. Шило.
294. Щербінська.
295. Юдін.
296. Юсипенко.
297. Яворський.
298. Якуба.
299. Яровенко.
300. Яценко.

II. Кандидати в члени ВУЦКК'у.

1. Конотоп В, Я,
2. Мазлах.
3. Сіньков.
4. Попов Н. С.
5. Авксентьєвський.
6. Лашевич.
7. Беседовський.
8. Мізерницький.
9. Генак.

10. Будаєв.
11. Макаревіч.
12. Перекатов.
13. Кельмансон.
14. Николаєвський.
15. Одинцов.
16. Ряппо Я. П.17. Маслов.

2о5. Ткаченко.
266. Табаков.
267. Томасевич.
268. Таган.
269. Терновая.
270. Угаров Ф. Я.
271. Фоменко.
272. Федоров.
273. Фабрициус.
274. Фомичева.
275. Федотов К. Я 
276 Хорунжий.
277. Чубарь В. Я.
278. Чернов.
279. Черницов.
280. Черепинская.
281. Черепов Д. П.
282. Чубин.
283. Шумский А. Я.
284. Шлихтер А. Г.
285. Шкадинов.
286. Шпаковский Н. У.
287. Штромбах.
288. Шавлах.
289. Шмидт.
290. Шебло.
2Л. Шафранов.
292. Швед.
293. Шило.
294. Щербинская.
295. Юдин.
296. Юсыпенко.
297. Яворский.
298. Якуба.
299. Яровенко.
300. Яценко

Кандидаты в члены НУЦВК'а .

1. Конотоп В. Я.
2. Мазлах.
3. Синьков.
4. Попов Н. С.
5. Авксеньтьевский.
6. Лашевич.
7. Беседовский.
8. Мезерницкий.
9. Генак.

10. Будаев.
11. Макаревич.
12. Перекатов.
13. Кельмансон.
14. Николаевский.
15. Одинцов.
16. Ряппо Я. П.
17. Маслов.
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Ч. 49-50 Арт. 311 Мв 49-50 Ст. 31118. Каттель.19. Герасимов.20. Карлсон.21. Максимович.22. Плахотніков.23. Попов П. І.24. Каган.25. Башинський.26. Єрмошенко В. І.27. Солодуб П. К.28. Михайлик.
29. Драгомирецький.30. Корнієвський.31. Зайцев Ф. І.32. Чугунов А. П.33. Портенко.34. Погребной С. І.35. Вернигора.36. Подвесний І. Р.37. Івонін В.
38. Баранова.39. Дмитрієв.40. Казачков Д. І.41. Варелас.42. Смоловик.43. Могильна.44. Яковенко.45. СкарОек.46. ТертичниЙ.47. Насько.48. Тенкін.49. Суханов.50. Кизенко.51. Гребенюк.52. КресталовськиЙ.53. Хвиля.
54. Березін.55. Анічкін.
56. Амосов.57. Рибак.58. Сапов.59. Мазуренко.60. Сменшов.61. Косило.62. Леплевський.63. Горбань.64. Смірнов.65. Музика.06. Покко.07. Тарабрін.68. Тубік.69. Козько.
70. Чувирін.71. Владиміров.72. Блейзер.

18. Каттель.
19. Герасимов.
20. Карлсон.
21. Максимович.
22. Плахотников.
23. Попов П. И.
24. Каган.
25. БагинскиЙ
26. Ермощенко В. И.
27. Солодуб П. К.
28 Михайлик.
29. Драгомирецкий.
30. Корнеевскийй.
31. Зайцев Ф. И.
32. Чугунов А. П.
33. Портенко.
34. Погребной С. Я.
35. Вернигора.
36. Подвесный И. Р.
37. Ивонин В.
38. Баранова.
39. Дмитриев.
40. Казачков Д. И.
41. Варелас.
42. Смоловик.
43. Могильная.
44. Яковенко.
45. Скарбек.
46. Тертичный.
47. Насько.
48. Тенкин.
49. Суханов.
50. Кизенко.
51. Гребенюк.
52. Кресталовский.
53. Хвиля.
54. Березин.
55. Аничкин.
56. Амосов.
57. Рыбак.
58. Сапов.
59. Мазуренко.
60. Сменшов.
61. Косило.
62. Леплевский.
63. Горбань.
64. Смирнов.
65. Музыка.
66. Покко.
67. Тарабрин.
о8. Тубик.
69. Козько.
70. Чувырин.
71. Владимиров.
72. Блейзер.
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73. Евсів.
74. Гайдамака
75. Матяш.
76. Ермоленко.
77. Бойченко.
78. Баранов.
79. Котельніков.
80. Маркелов.
81. Замкова.
82. Огурцова.
83. Копил.
84. Фьодорон.
85. Кубасов.
86. Семковський.
87. Беляева.
88. Павелиця.
89. Иономарьов.
90. Антосяк.
91. Пуцято.Харків, 10 травня 1925 р.
Голова ІХ-го Всеукраїнського 

З'їзду Рад Г. 7. Петровськиіі. 
Секретар ІХ-го Всеукраїнського 

З'їзду Рад А. Буценко. Оголошено в .Вістях ВУЦВК“ з 14-го липня 1925 р., ч. 158.
312. Про вибір представників до 
Ради національностей ЦВК Союзу 

РСР.
ІХ-й Всеукраїнський 3‘Тзд Рад Ро

бітничих, Селянських та Червоноар- 
мійських Депутатів п о с т а н о в и в :

Обрати відповідно до п. 15 Основ
ного Закону (Конституції) Союзу 
РСР представників до Ради Націо
нальностей ЦВК'у Союзу РСР: ^

1. Ч л е н а м и :
1. Скрипник.
2. Буценко.
3. Угаров.
4. Гринько
5. Затонський

II. К а н д и д а т а м и :
1. Любченко.
2. Скарбек.Харків, 10 травня 1925 року.

Голова ІХ-го Всеукраїнського
З'їзду Рад Петровський.

Секретар ІХ-го Всеукраїнського
З їзду Рад Буценко. Оголошено в..Вістях ВУЦВ.Ч"* з 14 липня 1925 р., ч. 158.

73. Евсив.
74. Гайдамака.
75. Матяш.
76. Ермоленко.
77. Бойченко.
78. Барабанов.
79. Котельников.
80. Маркелов.
81. Замкова.
82. Огурцова.
83. Копил.
84. Федоров.
85. Кубасов.
86. О-мковскнб.
87. Беляева.
88 Павелиця.
89. Пономарев.
90. Антосяк.
91. Пуцято.Харьков. 10 мая 1925 г.

Председатель 1Х-го Всеукраинского
С'езда Советов Петровский. 

Секретарь 1Х-го Всеукраинского
С'езда Советов А. Буценко. Распубликовано в „Вістях ВУЦВК“ от 14-го июля 1925 г., № 158.

312. Об избрании представителей 
в Совет Национальностей ЦИК Союза 

ССР.
IX Всеукраинский С*езд Советов 

Рабочих, Крестьянских, Красноармей
ских Депутатов п о с т а н о в и л :

Избрать в соответствии с п. 15 
Основного Закона (Конституции) 
Союза ССР представителей в Совет 
Национальностей ЦИК‘а Союза ССР:

I. Ч л е в а м в.
1. Скрыпник.
2. Буценко.
3. Угаров.
4. Гринько.
5 Затонский.

И. Кандидатами.
1. Любченко.
2. Скарбек.Харьков, 10 мая 1925 г.
Председатель 1Х-го Всеукраинского

С'езда Советов Петровский.
Секретарь 1Х-го Всеукраинского 

С'езда Советов Буценко.Распубликовано в „Вістях ВУЦ6К“ от 14 июля 1925 г., >в 158.



Видання Н&роднього Комісаріату Юстиції.

УИрглаывт Н 4809. Зав. М1751. Ткр. 15000.Уярголовяіт ч. 4809. Зам. ч. 1751. Пр. 15000.

Харків. Друкарня ПУУВО їм. Фрувм.

Иедавве Народного Комвссаряата Юотхцнв.



Д.—«"•»» Мя «ни», і4ко6г*€Сі!

ИШ О»ЦІННЕЗБІРНИК
УЗАКОНЕНЬ ТА 

РОЗПОРЯДЖЕНЬ =Рііітиіо-Сшіеиіго ІПЮ
1926 р.

ЗІ ДМИ 1925 р. ш Вііііл ПЕРШИЙ

[345 (47.71) (008)1
/І_ре**тарии 8с*х строп, соодиошОтосиіНЗДДНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕСОБРАНИЕ

УЗАКОНЕНИЙ Н 
РАСПОРЯЖЕНИЙ =Ргіоче-Крест. Приятельства Уіршн

1926 г.

Отдел ПЕРВЫЙЗІ ми 1925 г. І Цо 51
З М І С Т .

Постанови І А'-»'» Всеукраїнською 
ЗЧзОу Над і /-о» Сесії В У Ц В К  Ї Х  

скликання.

(10 уравня 1925 р.)318. Про затвердження Конституції АМСРР.314. Про затвердження персонального смаду Президії ВУЦВК і РИК УСРР.

С О Д Е Р Ж А Н И Е .

Постановления ІХю Всеукрачнскох 
0іезда Советов и І-и Сессии ВУЦИ\ 

1Х-Ю созыва.(10 мая 1925 г.)313. Об утверждении конституции АМСС1314. Об утвержденви персонального со-^ става президиума ВУЦИК и Совнаркома УССР.
Постанова 1Х-го Всеукраїнського 

З'їзду Рад.

313. Про твердження Конституції 
АМСРР.

Заслухавши доповідь про Консти
туцію Автономної Молдавської Соці
алістичної Радянської Республіки, 
1X й всеукраїнський З'їзд Рад пос т а 
новив :

1. У пакті 3 Конституції АМСРР, 
після мі” „верховник органів влади" 
і слів „на З’їздах Рад44 викреслити
слова: „СРСР і“-

2. Конституцію Автономної Мол
давської Соціалістичної Радянської 
Республіки, що ТІ ухвалив 23-го квітня 
1925 року Перший Всемоддавський 
З'їзд Ра*, зі зазначеним виправлен
ням затвердити та оголосити • та
кому вигладі-'

Постановление ІХ*го Всеукраин- 
ского С’езда Советов.

313. Об утверждении Конституции 
АМССР.

Заслушав доклад о Конституции 
Автономной Молдавской Социалисти
ческой Советской Республики, ІХ-Й 
Всеукраинский С'езд Советов пос т а 
новил :

1. В пункте 3 Конституции АМССР, 
после слов „верховных органов вла
сти*1 и слов „на С'ездах Советов11, 
исключить слова: „СССР и*.

2. Конституцию Автономной Мол
давской Социалистической Советской 
Республики, одобренную 23 апреля 
1925 года Первым Молдавским С‘ез- 
дом Советов, с указанной поправкой 
утвердить и опубликовать ее в сле
дующем виде:
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Постанова Першого Молдавського 
3‘їзду Рад Робітничих, Селянських 
і Червоноармійських Депутатів.

Про Конституцію Автономної Мол
давської Соціялістичної Рядянської 

Республіки.

Здійснюючи волю трудящих усієї 
Молдавії про встановлення вільних 
форм їхнього національного держав
ного об‘єднання в складі Української 
Соціялістичної Радянської Республіки 
на основі доброхітного і дружного 
з нею союзу і через його посред- 
ництво з усіма трудящими, об'єдна
ними в Союз РСР, будучи свідомим 
спільности великих історичних за
вдань, що стоять під теперішній відпові
дальний момент перед пролетаріятом,— 
Перший Молдавський З'їзд Рад Ро
бітничих, Селянських і Червоноармій
ських Депутатів п о с т а н о в и в  ухва- 
* ити нижчеподану Конституцію Авто- 

омної Молдавської Соціялістичної 
Радянської Республіки.

і

КОНСТВТУЦЇЯ •

Автономної Молдавської Соціаліст ячної 
Радянської Республіки.

І. Загальні засади.

1. Автономна Молдавська Соціалі
стична Радянська Республіка (АМСРР), 
увіходячи в склад Української Соці
ялістичної Радянської Республіки, 
здійснює на своїй території державну 
владу трудящих Молдавії на підста
вах, цею Конституцією визначених.

2. Владу трудящих Молдавії здій
снюється на території Автономної 
Молдавської Соціялістичної Радян
ської Республіки через Ради Робіт
ничих, Селянських і Червоноармій
ських Депутатів, їхні З'їзди й органи, 
шо їх вони утворюють.

3. Автономна Молдавська Соціалі
стична Радянська Республіка бере 
участь в утворенні верховних органів 
влади УСРР, через своїх делегатів на

Постановление Первого Молдав
ского С‘езда Советов Рабочих, 

Крестьянских и Красноармейских 
Депутатов.

О Конституции Автономной Молдав
ской Социалистической Советской 

Республики.

Осуществляя волю трудящихся всей 
Молдавии об установлении свободных 
форм их национального государствен
ного об'единения в составе Украин
ской Социалистической Советской 
Республики на основаниях доброволь
ного и дружеского с ней союза' и че
рез его посредство со всеми трудя
щимися, об'единенными в Союз ССР, 
в сознании общности великих исто
рических задач, стоящих в настоящий 
ответственный момент пред пролета
риатом,—Первый Молдавский С'езд 
Советов Рабочих, Крестьянских и 
Красноармейских Депутатов п о с т а 
н о в и л  одобрить нижеследующую 
Конституцию Автономной Молдавской 
Социалистической Советской Респу
блики.

КОНСТИТУЦІЇ Я

Автономной Молдавском Соцваластнче- 
ской Советской Республика.

1. Общие ‘положения.

1. Автономная Молдавская Социали
стическая Советская Республика 
(АМССР), входя в состав Украинской 
Социалистической Советской Респу
блики, осуществляет на своей терри
тории государственную власть трудя
щихся Молдавии на основаниях, опре
деленных настоящей Конституцией.

2. Власть трудящихся Молдавии 
осуществляется на территории Авто
номной Молдавской Социалистической 
Советской Республики через Советы 
Рабочих, Крестьянских и Красноар
мейских Депутатов, их С'езды и обра
зуемые ими органы.

3. Автономная Молдавская Соци
алистическая Советская Республика 
участвует в образовании верховных 
органов власти УССР через своих 
делегатов на С'ездах Советов УССРГ
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З'їздах Рад УСРР, а також в Раді На
ціональностей Центрального Виконав
чого Комітету Союзу РСР через 
своїх представників.

4. Законодавчі акти й постанови 
центральних органів влади Союзу 
РСР і Української Соціалістичної 
Радянської Республіки: З'їздів Рад, 
Центральних Виконавчих Комітетів 
(їхніх Президій), Рад Народніх Комі
сарів СРСР і УСРР, а також Ради 
Праці та Оборони і Української Еко
номічної Наради поширюється на 
Автономну Молдавську Соціалістичну 
Радянську Республіку, за винятком 
випадків:

а) як-що в них є вказівка, що їх 
не поширюється на територію Авто
номної Молдавської Соціалістичної 
Радянської Республіки, і

б) шо-до законодавства Українсь
кої Соціалістичної Радянської Рес-

■  публіки, як що верховні органи Ав
тономної Молдавської Соціалістичної 
Радянської Республіки в межах прав, 
цею Конституцією наданих, свої са
мостійні закони видадуть.

■  5. Верховні органи Автономної 
Молдавської Соціалістичної Радян
ської Республіки мають право:

А. Видавати самостійні законодавчі 
акти в таких справах:

а) шо-до організації необ'єднаних 
народніх комісаріатів Автономної 
Молдавської Соціалістичної Радян
ської Республіки, а також місцевих 
виконавчих комітетів і їхніх відділів, 
відповідно до загальних принципів 
організації тих самих органів в Ук
раїнській Соціалістичній Радянській 
Республіці;

б) що-до встановлення штатів і 
мережі місцевих установ необ'єдна
них наркоматів так на державному, 
як і на місцевому бюджетові утриму-

/ ваних;
/ в) шо-до справи про мову, відпо

відно до цєї Конституції;
г) в справах народньої освіти, від- 

повідно до основних засад Кодексу 
Законів про Народню Освіту УСРР.

а также в Совете Национальностей 
Центрального Исполнительного Коми
тета Союза ССР через своих пред
ставителей.

4. Законодательные акты и поста
новления центральных органов власти 
Союза ССР и Украинской Социали
стической Советской Республики: 
С'ездов Советов, Центральных Испол
нительных Комитетов (их Президи
умов), Советов Народных Комиссаров 
СССР и УССР, а также Совета Труда 
и Обороны и Украинского Экономи
ческого Совещания распространяются 
на Автономную Молдавскую Социали
стическую Советскую Республику, за 
исключением случаев:

а) когда в них содержится указа
ние на нераспространение их на тер
риторию Автономной Молдавской 
Социалистической Советской Респу
блики и

б) в отношении законодательства 
Украинской Социалистической Совет
ской Республики, когда верховные 
органы Автономной Молдавской Со
циалистической Советской Республики 
в пределах прав, предоставленных 
настоящей Конституцией, издадут 
свои самостоятельные законы.

5. Верховные органы Автономной 
Молдавской Социалистической Совет
ской Республики имеют право:

А.Издавать самостоятельные законо
дательные акты последующим вопросам:

а) по организации необ'единенных 
народных комиссариатов Автономной 
Молдавской Социалистической Совет
ской Республики, а также местных 
исполнительных комитетов и их 
отделов, в соответствии с общими 
принципами организации тех же ор
ганов в Украинской Социалистической 
Советской Республике;

б) по установлению штатов и сети 
местных учреждений необ'единенных 
наркоматов, содержимых как на госу
дарственном, так и на местном бю
джете;

в) по вопросу о языке, в соответ
ствии с настоящей Конституцией;

г) по вопросам народного просве
щения, в соответствии с основными 
положениями Кодекса Законов о Ні- 
родном Просвещении УССР.
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П р и м і т к а  1. Відступати від 
законодавства Української Со
ціалістичної Радянської Республіки 
в усіх инших випадках, окрім за
значених у цьому артикулові, можна 
тільки з дозволу Всеукраїн
ського Центрального Виконавчого 
Комітету.

П р и м і т к а  2. Будову органів 
юстиції Автономної Молдавської 
Соціалістичної Радянської Рес
публіки, втому числі Головного Суду 
АМСРР, а також організацію Про
куратури, визначається особливими 
законами, що Тх видає Всеукраїн
ський Центральний Виконавчий Ко
мітет відповідно до розділу у V цієї 
Конституції.

Б. Видавати додаткові до законо
давства УСРР декрети й постанови в 
усіх галузях управління необ'єдна
них народніх комісаріятів Автономної 
Молдавської Соціалістичної Радян
ської Республіки (Внутрішніх Справ, 
Охорони Здоровля, Народньої Освіти. 
Соціального Забезпечення, Юстиції І 
Земельних Справ).

6. Верховна влада Автономної Мол
давської Соціалістичної Радянської 
Республіки здійснює право часткової 
амністії (помилування) в справах, які 
вирішили судові й адміністрацій^ 
установи АМСРР відповідно до зако
нів, шо їх видає в цій справі Все
український Центральний Вико- 
назчний Комітет.

7. Незалежно від перелічених вище 
найвищих повноважень, виші цен
тральні органи Автономної Молдав
ської Соціалістичної Радянської Рес
публіки в царині місцевого управління 
і місцевих фінансів мають усі права, 
шо їх надало законодавство Союзу 
РСР і УСРР губерніяльним з'їздам 
рад і губерніяльним виконавчим ко
мітетам.

8. Автономна Молдавська Соціалі
стична Радянська Республіка має при 
Уряді УСРР свого постійного пред
ставника, шо має право дорадчого

П р и м е ч а н и е  1. Отступления 
от законодательства Украинской 
Социалистической Советской Рес
публики во всех других случаях, 
кроме указанных в настоящей 
статье, могут допускаться лишь 
с разрешения Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Коми
тета.

П р и м е ч а н и е  2. Устройство 
органов юстиции Автономной Мол
давской Социалистической Совет
ской Республики, в том числе Глав
ного Суда АМССР, а также орга
низация Прокуратуры определяются 
особыми законами, издаваемыми 
Всеукраинским Центральным Испол
нительным Комитетом в соответ
ствии с разделом V настоящей 
Конституции.
Б. Издавать дополнительные к за

конодательству УССР декреты и по
становления по всем отраслям упра
вления необ'единенных народных 
комиссариатов Автономной Молдав
ской Социалистической Советской 
Республики (Внутренних Дел, Здра
воохранения, Народного Просвещения, 
Социального Обеспечения, Юстиции 
и Земледелия).

6. Верховная власть Автономной 
Молдавской Социалистической Совет
ской Республики осуществляет право 
частной амнистии (помилования) по 
делам, разрешенным судебными и 
административными учреждениями 
АМССР, в соответствии с законами, 
издаваемыми на этот предмет Все
украинским Центральным Исполни
тельным Комитетом.

7. Независимо от перечисленных 
выше верховных полномочий, высшие 
центральные органы Автономной Мол
давской Социалистической Советской 
Республики в области местного упра
вления и местных финансов поль
зуются всеми правами, предоставлен
ными законодательством Союза ССР 
и УССР губернским с'ездам советов 
и губернским исполнительным коми
тетам.

8. Автономная Молдавская Соци
алистическая Советская Республика 
имеет при правительстве УССР своего 
постоянного представителя, пользу-
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голосу в усіх центральних органах 
УСРР.

9. За найрозповсюдженіші мови в
Автономній Молдавській Соціялістич- 
ній Радянській Республіці визнається 
мови: молдавську, українську й ро
сійську. -

10. Мови всіх національностей, що 
залюднюють територію Автономної 
Молдавської Соціалістичної Радян
ської Республіки, рівноправні. Кож
ному громадянинові в Автономній 
Молдавській Соціялістичній Радян
ській Республіці забезпечується змогу 
в його зносинах із державними орга
нами й у зносинах державних орга
нів з ним користатися рідною мовою, 
також як і користатися нею на за
сіданнях зїздів рад, на всіх инших 
з'їздах, засіданнях і ріжних прилюд
них виступах.

II. Про верховні органи влади 
АМСРР.

11. За верховні органи влади Ав
тономної Молдавської Соціялістичної 
Радянської Республіки в:

а) Молдавський З'їзд Рад Робітни
чих, Селянських і Червоноармійських 
Депутатів;

б) Молдавський Центральний Вико
навчий Комітет Рад і його Президія.

12. Молдавський З'їзд Рад є най
вища влада Автономної Молдавської 
Соціялістичної Радянської Республіки, 
і постанови його можуть скасувати 
тільки Всеукраїнський Центральний 
Виконавчий Комітет або Всеукраїн
ський З'їзд Рад.

13. Молдавські З'ізди Рад бувають 
чергові й надзвичайні.

Чергові З'їзди Рад скликає Мол
давський Центральний Виконавчий 
Комітет один раз на рік.

Надзвичайні З'їзди скликаєтеся на 
пропозицію' Президії Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету, 
Президії Молдавського Центрального 
Виконавчого Комітету з власного по

ющегося правом совещательного го
лоса во всех центральных органах 
УССР.

9. Наиболее распространенными 
языками в Автономной Молдавской 
Социалистической Советской Респу
блике признаются языки: молдавский, 
украинский и русский.

10. Языки всех национальностей, 
населяющих территорию Автономной 
Молдавской Социалистической Совет
ской Республики, равноправны. Ка
ждому гражданину в Автономной Мол
давской Социалистической Советской 
Республике обеспечивается возмож
ность в его сношениях с государ
ственными органами и в сношениях 
государственных органов с ним поль
зоваться родным языком, равно как 
пользоваться таковым на заседаниях 
с'ездов советов, на всяких других 
съездах, заседаниях и разных публич
ных выступлениях.

Л. О верховных органах власти 
АМССР.

11. Верховными органами власти 
Автономной Молдавской Социалисти
ческой Советской Республики яв
ляются:

а) Молдавский С'езд Советов Рабо
чих, Крестьянских и Красноармей
ских Депутатов;

б) Молдавский Центральный Испол
нительный Комитет Советов и его 
Президиум.

12. Молдавский С'езд Советов яв
ляется высшей властью Автономной 
Молдавской Социалистической Совет
ской Республики и постановления его 
могут быть отменяемы только Все- 
украинским Центральным Исполни
тельным Комитетом или Всеукраин- 
ским С'ездом Советов.

13. Молдавские С'езды Советов 
бывают очередные и чрезвычайные.

Очередные С'езды Советов созы
ваются Молдавским Центральным 
Исполнительным Комитетом один раз 
в год.
* Чрезвычайные с'езды созываются 
по предложению Президиума Всеукра- 
инского Центрального Исполнитель
ного Комитета, Президиума Молдав
ского Центрального Исполнительного
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чину або на вимогу рад місцевостей, 
що об’єднують не менш одної тре
тини всеї людности Автономної Мол
давської Соціалістичної Радянської 
Республіки.

14. Норми представництва й поря
док обрання на З’їзди Рад устано
влює Молдавський Центральний Вико
навчий Комітет і затверджує Всеук
раїнський Центральний Виконавчий 
Комітет.

15. Молдавський З’їзд Рад дає за
гальний напрямок діяльності Робіт- 
ничо-Селянского Уряду й усіх орга
нів влади Автономної Молдавської 
Соціалістичної Радянської Республіки 
з тим, що зміну й доповнення Кон
ституції Автономної Молдавської Со
ціалістичної Радянської Республіки, 
зміну її території, затвердження ро
кового бюджету АМСРР і звіти про 
його виконання обов’язково належить 
подавати на розгляд Молдавському З'їз
дові Рад.

П р и м і т к а .  Як-що не можна 
вчасно провести бюджет АМСРР 
через Молдавський З'їзд Рад, Мол
давський Центральний Виконавчий 
Комітет подає його безпосередньо 
до належних органів Української 
Соціялістичної Радянської Респу
бліки, наступно доповідаючи най
ближчому Молдавському З’їздові 
Рад.

16. Молдавського Центрального Ви
конавчого Комітета обирає черговий 
Молдавський З’їзд Рад в числі членів, 
шо його визначає Молдавський З’їзд 
Рад, на строк до дальшого чергового 
Молдавського З'їзду Рад.

17. У періоді між Молдавськими 
З’їздами Рад, Молдавський Централь
ний Виконавчий Комітет є виша вла
да Автономної Молдавської Соціялі
стичної Радянської Республіки.

18. Молдавський Центральний Ви
конавчий Комітет розглядає належні 
до його компетенції справи на сесій
них засіданнях або в складі Пре
зидії.

Комитета по собственному почину 
или по требованию советов местно
стей, об’единяющих не менее одной 
трети всего населения Автономной 
Молдавской Социалистической Совет
ской Республики.

14. Нормы представительства и по
рядок избрания на С’езды Советов 
устанавливаются Молдавским Цен
тральным Исполнительным Комитетом 
и утверждаются Всеучраинским Цен
тральным Исполнительным Комитетом.

15. Молдавский с’езд Советов дает 
общее направление деятельности Ра
боче-Крестьянского Правительства и 
всех органов власти Автономной Мол
давской Социалистической Советской 
Республики, причем изменение и до
полнение Конституции Автономной 
Молдавской Социалистической Совет
ской Республики, изменение ее терри
тории, утверждение годового бюджета 
АМССР и отчеты об его исполнении 
обязательно должны быть предста
вляемы на рассмотрение Молдавского 
С’езда Советов.

П р и м е ч а н и е .  При невозмож
ности своевременного проведения 
бюджета АМССР через Молдавский 
С’езд Советов, Молдавский Цен
тральный Исполнительный Комитет 
представляет таковой непосред
ственно в надлежащие органы 
Украинской Социалистической Со
ветской Республики с последующим 
докладом ближайшему Молдавскому 
С’езду Советов.
16. Молдавский Центральный Испол

нительный Комитет' избирается оче
редным Молдавским С'ездом Советов 
в количестве членов, определяемом 
Молдавским С’ездом Советов, на срок 
до следующего очередного Молдав
ского С’езда Советов.

17. В период между Молдавскими 
С’ездами Советов, Молдавский Цен
тральный Исполнительный Комитет 
является высшей властью Автономной 
Молдавской Социалистической Совет
ской Республики.

18. Молдавский Центральный Испол
нительный Комитет рассматривает 
отнесенные к его ведению вопросы 
на сессионных заседаниях или в со
ставе Президиума.
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Ч 51 Арт. 313 N 51 Ст. 31319. ОсіТ Молдавського Центрального Виконавчого Комітету бувають чергові II надзвичайні.Чергові Сесії Молдавського Центрального Виконавчого Комітету скликає Президіє Молдавського Центрального Виконавчого Комітету не рідше, юс тричі на рік.Надзвичайні Сесії Молдавського Центрального Виконавчого Комітету скли- каетьсл на пропозиції президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, з власної Ініціативи Президії Молдавського Центрального виконавчого Комітету і на вимоги Ради Народніх Комісарів АМСРР.20. На розгллд і затвердження Сесій Молдавського Центрального Виконавчого Комітету його Президія обов'язково подає:а) справи про зміну й доповнення Конституції АМСРР;64 про зміну кордонів АМСРР;в) проекти кодексів, а також усіх постанов, що визначають загальні норми політичного й економічного життя АМСРР, або впроваджують корінні зміни в Існуючу практику державних органів Республіки;г) рокоаий бюджет АМСРР і звіти про його виконання;д) усі справи місцевих фінансів, що належать в силу загального законодавства про місцеві фінанси, до роз гладу й затвердження губерніальних з'їздів ряд, я в Автономній Молдавській Соціалістичній Радянській Республіці розглядувані й затверджувані Молдавським З'їздом Рід.П р и м і т к о .  У виняткових випадках справи, зазначені в п. „в" цього артикулу, може розвязувати Президія Молдавського Центрального Виконавчого Комітету, наступно подаючи на затвердження Сесії Молдавського Центрального Виконавчого Комітету.21. Молдавський Центральний Виконавчий Комітет відповідає аа свою
'Ток ’ьакю. Нлыаасымма 

*^оав5*ь. чяЛчмдо,доти 'Центравыпи Виконавчим Хом

19. Сессии Молдавского Центрального Исполнительного Комитета бывают очередные или чрезвычайные.Очередные Сессии Молдавского Центрального Исполнительного Комитета созываются Президиумом Молдавского Центрального Исполнительного Комитета не реже трех раз в год.Чрезвычайные Сессии Молдавского Центрального Исполнительного Комитета созываются по предложениям Президиума Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета, по собственной инициативе Президиума Молдавского Центрального Исполнительного Комитета и по требованиям Совета Народных Комиссаров АМССР.20. На рассмотрение и утверждение Сессий Молдавского Центрального Исполнительного Комитета его Президиумом обязательно вносятся:а) вопросы об изменении и дополнении Конституции АМССР;б) об .изменении границ АМССР;в) проекты кодексов, а равно всех постановлений, определяющих общие нормы политической и экономической жизни АМССР, либо вносящих коренные изменения в существующую практику государственных органов Республики;г) годовой бюджет АМССР и отчеты о его исполнении;д) все вопросы местных финансов, подлежащие, в силу общего законодательства о местных финансах, рассмотрению и утверждению губернских с'ездов советов, а в Автономной Молдавской Социалистической Советской Республике рассматриваемые и утверждаемые Молдавским Сездом Сове-' то в. П р и м е ч а н и е .  В исключительных случаях вопросы, указанные в п. шв* настоящей статьи, могут разрешаться Президиумом Молдавского Центрального Исполнительного Комитета с последующим внесением на утверждение Сессии Молдавского Центрального Исполнительного Комитета.21. Молдавский Центральный Исполнительный Комитет несет ответственность за. свою деятельность, как перед • Жоддхчскша Сездон Советов, так и я- перед Ъсеукрямискмм Центральным
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тетом. Його постанови може скасу
вати виключно Молдавський З'їзд Рад 
1 Всеукраїнський Центральний Вико
навчий Комітет.

22. Молдавський Центральний Вико
навчий Комітет обирає зі свого складу 
Президію в числі, шо його встановлює 
З'їзд Рад АМСРР.

У періоді між Сесіями Молдавського 
Центрального Виконавчого Комітету 
його Президія є виший орган влади 
АМСРР і діє від імени Молдавського 
Центрального Виконавчого Комітету.

III. Про Раду Народиіх Комісари 
і Народні Комісаріяти АМСРР.

23. Раду Народніх Комісарів Авто
номної Молдавської Соціалістичної 
Радянської Республіки утворює Цен
тральний Виконавчий Комітет АМСРР 
у складі:

Голови Ради Народніх Комісарів 
і Народніх Комісарів, шо стоять на 
чолі окремих Народніх Комісаріатів 
АМСРР:

1) Народнього Комісара Внутрішніх 
Справ,

2) Народнього Комісара Юстиції,
3) Народнього Комісара Освіти,

4) Народнього Комісара Соціаль
ного Забезпечення,

5) Народнього Комісара Охорони 
Здоровля,

6) Народнього Комісара Земельних 
Справ,

7) Народнього Комісара Фінансів,
8) Народнього Комісара Внутріш

ньої Торгівлі,
9) Народнього Комісара Робітничо- 

Селянської Інспекції,
10) Народнього Комісара Праці, й
11) Голови Ради Народнього Госпо

дарства.
П р и м і т к а .  Ті чи инші з пере- 

числених у цьому артикулі Нарко
матів можуть бути об'єднані в од
ному апараті на підставі постанови 
Молдавського Центрального Вико
навчого Комітету, шо її затвердив 
Всеукраїнський Центральний Вико
навчий Комітет.

Исполнительным Комитетом. Его по
становления могут быть отменяемы 
исключительно Молдавским С'ездсм 
Советов и Всеукраинским Централь
ным Исполнительным Комитетом.

22. Молдавский Центральный Испол
нительный Комитет избирает из своей 
среды Президиум в количестве, уста
навливаемом С'ездом Советов АМССР.

В период между Сессиями Молдав
ского Центрального Исполнительного 
Комитета его Президиум является 
высшим органом власти АМССР и 
действует от имени Молдавского Цен
трального Исполнительного Комитета.

III. О Совете Народных Комиссаров 
и Народных Комиссариатах АМССР.

23. Совет Народных Комиссаров 
Автономной Молдавской Социалисти
ческой Советской Республики обра
зуется Центральным Исполнительным 
Комитетом АМССР в составе:

Председателя Совета Народных Ко
миссаров и стоящих во главе отдель
ных народных комиссариатов АМССР 
народных комиссаров:

1) Народного Комиссара Внутрен
них Дел,

2) Народного Комиссара Юстиции,
3) Народного Комиссара Просве

щения,
4) Народного Комиссара Социаль

ного Обеспечения,
5) Народного Комиссара Здраво

охранения,
6) Народного Комиссара Земледе

лия,
7) Народного Комиссара Финансов.
8) Народного Комиссара Внутрен

ней Торговли,
9) Народного Комиссара Рабоче- 

Крестьянской Инспекции,
10) Народного Комиссара Труда и
11) Председателя Совета Народного

Хозяйства. *
П р и м е ч а н и е .  Те или другие 

из перечисленных в настоящей 
статье Наркоматов могут быть объ
единены в одном аппарате по по
становлению Молдавского Централь
ного Исполнительного Комитета, 
утвержденному Всеукраинским Цен
тральным Исполнительным Комите
том.
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24. Уповноважені загальносоюзних 
Народніх Комісаріятів при УСРР ма
ють при АМСРР своїх представників, 
безпосередньо їм підпорядкованих. За
значені представники увіходять до 
Ради Народніх Комісарів АМСРР з до
радчим голосом.

25. При Раді Ніродніх Комісарів 
АМСРР організ>еться на правах об'єд
наних народніх комісаріятів Стати
стичне Управління й Державне Полі
тичне Управління; особи, шо стоять 
на чолі їх, увіходять з правом дорад
чого голосу до Ради Народніх Комі
сарів АМСРР.

26. У склад Ради Народніх Коміса
рів АМСРР Молдавський Центральний 
Виконавчий Комітет може вводити 
з правом ухвального або дорадчого 
голосу й инших осіб.

27. Рада Нвродніх Комісарів АМСРР 
відповідає за свою діяльність так 
перед Молдавським Центральним Ви
конавчим Комітетом, як і перед Все
українським Центральним Виконав
чим Комітетом, і здійснює свсю діяль
ність так під керовництвом Централь
ного Виконавчого Комітету Автоном
ної Молдавської Соціалістичної Радян
ської Республіки, як і Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету, 
Ради Народніх Комісарів УСРР і Укра
їнської Економічної Наради.

28. Постанови Ради Народніх Комі
сарів АМСРР може касувати так Мол
давський Центральний Виконавчий 
Комітет, як і Всеукраїнський Цен
тральний Виконавчий Комітет.

П р и м і т к а .  Раді Народніх Комі
сарів УСРР належить право зу
пиняти постанови Ради Народніх 
Комісарів АМСРР, подаючи при- 
скасуьання цих постанов до Пре
зидії Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету.

29. Народні Комісаріати АМСРР 
розподіляються на:

а) необ'єднані, шо-до числа їх на
лежать народні комісаріати: Внутріш
ніх Справ, Охорони Здоровля, Земель

24. Уполномоченные общесоюзных 
Народных Комиссариатов при УССР 
имеют при АМССР своих представи
телей, непосредственно им подчинен
ных. Означенные представители вхо
дят в Совет Народных Комиссаров 
АМССР с совешательным голосом.

25. При Совете Народных Комисса
ров АМССР организуются на правах 
об'единенных народных комиссариатов 
Статистическое Управление и Госу
дарственное Политическое Управле
ние, возглавляющие коих лица вхо
дят с правом совещательного голоса 
в Совет Народных Комиссаров АМССР.

26. В состав Совета Народных Ко
миссаров АМССР Молдавским Цен
тральным Исполнительным Комитетом 
могут быть введены с правом реша
ющего или совещательного голоса и 
иные лица.

27. Совет Народных Комиссаров 
АМССР ответственен за свою деятель
ность как перед Молдавским Централь
ным Исполнительным Комитетом, так 
и перед Всеукраинским Центральным 
Исполнительным Комитетом и осуще
ствляет свою деятельность как под 
руководством Центрального Исполни
тельного Комитета Автономной Мол
давской Социалистической Советской 
Республики, так и Всеукраинского 
Центрального Исполнительнсго Коми
тета, Совета Народных Комиссаров 
УССР и Украинского Экономического 
Совещания.

28. Постановления Совета Народ
ных Комиссаров АМССР могут быть 
отменяемы как Молдавским Централь
ным Исполнительным Комитетом, так 
и Всеукраинским Центральным Испол
нительным Комитетом.

П р и м е ч а н и е .  Совету Народ
ных Комиссаров УССР принадле
жит право приостановления поста
новлений Совета Народных Комис
саров АМССР с представлением об 
отмене этих постановлений в Пре
зидиум Всеукраинского Централь
ного Исполнительного Комитета.
29. Народные Комиссариаты АМССР 

разделяются на:
а) необ'единенные, к числу каковых 

относятся народные комиссариаты: 
Внутренних Дел, Здравоохранения,
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них Справ, НародньоІ Освіти, Соці- 
яльного Забезпечення і Юстиції;

б) об’єднані з однойменними народ- 
німи комісаріятами УСРР, що - до 
числа цих наркоматів належать на
родні комісаріати:

Внутрішньої Торговлі, Праці, Робіт
ничо-Селянської Інспекції, Фінансів, 
Рада Народнього Господарства й на 
правах народніх комісаріатів—Стати
стичне Управління Й Державне Полі
тичне Управління.

30. Народніх комісарів, що стоять 
на чолі необ’єднаних народніх комі
саріатів АМСРР: Внутрішніх Справ, 
Охорони Здоров'я, Земельних Справ, 
Народньої Освіти, Соціяльного Забез
печення Й Юстиції обирає Молдавсь
кий Центральний Виконавчий Комітет, 
з тим що Народнього Комісара Юсти
ції й Прокурора АМСРР—за згодою 
з Народнім Комісаріятом Юстиції 
УСРР.

31. Необ'єднані народні комісаріати 
Автономної Молдавської Соціалістич
ної Радянської Республіки підпоряд
ковані безпосередньо Центральному 
Виконавчому Комітетові й Раді На
родніх Комісарів АМСРР і здійснюють 
свою діяльність під їхнім керов- 
ництвом.

Необ’єднані народні комісаріати 
Автономної Молдавської Соціалістич
ної Радянської Республіки відповідним 
однойменним необ'єднаним народнім 
комісаріатам УСРР не підпорядковані, 
але повинні виконувати окремі зав
дання останніх, що не ламають внут
рішньої автономії АМСРР, а також 
подавати їм всі жадані відомості 
й звіти.

П р и м і т к а .  М-іжі й порядок під- 
леглости Прокурора Республіки 
АМСРР Прокуророві Республіки 
УСРР установляється особливим за
коном, що його видає Всеукраїнсь
кий Центральний Виконавчий Комі
тет.
32. Обіжники, що їх видають не- 

об’єдані народні комісаріати УСРР на 
тлумачення законів УСРР, які чинні 
також на території АМСРР (арт. 4-й 
цієї Конституції), обов’язкові для не
об’єднаних народніх комісаріатів 
АМСРР, але їх може зупинити Мол-

Земледелия, Народного Просвещения, 
Социального Обеспечения и Юстиции;

б) об’единенные с одноименными 
народными комиссариатами УССР, к 
числу каковых наркоматов относятся 
народные комиссариаты: Внутренней 
Торговли, Труда, Рабоче-Крестьянской 
Инспекции, Финансов, Совет Народ
ного Хозяйства и на правах народ
ных комиссариатов Статистическое 
Управление и Государственное Поли
тическое Управление.

30. Стоящие во главе необ’еди- 
ненных народных комиссариатов 
АМССР народные комиссары: Внутрен
них Дел, Здравоохранения, Земледелия, 
Народного Просвещения,- Социального 
Обеспечении и Юстиции избираются 
Молдавским Центральным Исполни
тельным Комитетом, при чем Народ
ный Комиссар Юстиции и Прокурор 
АМССР—по соглашению с Народным 
Комиссариатом Юстиции УССР.

31. Необ’единенные народные комис
сариаты Автономной Молдавской Соци
алистической Советской Республики 
подчинены непосредственно Централь
ному Исполнительному Комитету и Со
вету Народных Комиссаров АМССР 
и осуществляют свою деятельность под 
их руководством.

Необ’единенные народные комисса
риаты Автономной Молдавской Соци
алистической Советской Республики 
соответствующим одноименным необ‘- 
единенным народным комиссариатам 
УССР не подчинены, но обязаны вы
полнять отдельные задания последних, 
не нарушающие внутренней автоно
мии АМССР, и также представлять 
им все требуемые сведения и отчеты.

П р и м е ч а н и е .  Пределы и поря
док подчинения Прокурора Респу
блики АМССР Прокурору Республики 
УССР устанавливаются особым 
законом, издаваемым Всеукраинским 
Центральным Исполнительным Коми
тетом.
32. Циркуляры, издаваемые необ*- 

едине иными народными комиссари
атами УССР в раз’яснение законов 
УССР,  действующих также на тер
ритории АМССР (ст. 4-я настоящей 
Конституции), обязательны для необ*- 
единенных народных комиссариатов
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ямський Центральний Виконавчий 
Комітет (і його Президія) у разі яв
ної невідповідности законові. Про та* 
ке зупинення Молдавський Централь
ний Виконавчий Комітет негайно опо
віщає Раді Народніх Комісарів УСРР 
і відповідним народнім комісаріатам 
УСРР.

33. Народніх Комісарів Внутрішньої 
Торгівлі, Праці, Робітничо-Селянської 
Інспекції, Фінансів, Голову Ради На- 
роднього Господарства, Керовничого 
Статистичного Управління й Голову 
Державного Політичного Управління, 
що стоять на чолі об'єднаних народ
ніх комісаріятів і центральних уста
нов АМСРР, обирає Молдавський Цен
тральний Виконавчий Комітет за по
годженням із відповідними одноймен
ними об'єднаними народніми коміса
ріатами УСРР.

34. Об'єднані народні комісаріати 
АМСРР, підлягаючи Молдавському 
Центральному Виконавчому Коміте
тові й Раді Народніх Комісарів 
АМСРР, здійснюють у своїй діяльно
сті директиви й завдання відповідних 
об'єднаних народніх комісаріятів 
УСРР і підконтрольні їм.

35. Обіжнихи, постанови й розпо
рядження об'єднаних народніх комі
саріятів УСРР є обов'язкові для об'єд
наних народніх комісаріятів АМСРР.

Зазначені обіжники, постанови й 
розпорядження може зупинити Мол
давський Центральний Виконавчий 
Комітет (і його Президія) у разі, як
що вони явно не відповідають законам 
Союзу РСР або УСРР. Про таке зу
пинення Молдавський Центральний 
Виконавчий Комітет негайно опові
щає Раді Народніх Комісарів УСРР 
і відповідним народнім комісаріатам 
УСРР.

П р и м і т к а .  Усі розпорядження 
й завдання об'єднаних народніх 
комісаріятів УСРР належить прова
дити через відповідні об'єднані 
народні комісаріати АМСРР.

АМССР, но могут быть приостано
влены Молдавским Центральным Испол
нительным Комитетом (и его Прези
диумом) в случае явного несоответ
ствия закону. О таком приостановле
нии Молдавский Центральный Испол
нительный Комитет немедленно сооб
щает Совету Народных Комиссаров 
УССР и соответствующим народным 
комиссариатам УССР.

33. Стоящие во главе об'единенных 
народных комиссариатов и централь
ных учреждений АМССР народные 
комиссары Внутренней Торговли, Тру
да, Рабоче-Крестьянской Инспекции, 
Финансов, Председатель Совета На
родного Хозяйства, Управляющий Ста
тистическим Управлением и Предсе
датель Государственного Политиче
ского Управления избираются Мол
давским Центральным Исполнительным 
Комитетом по соглашению с соответ
ствующими одноименными об'единен- 
ными народными комиссариатами УССР.

34. Об'единенные народные комис
сариаты АМССР, подчиняясь Молдав
скому Центральному Исполнительному 
Комитету и Совету Народных Комис
саров АМССР, осуществляют в своей 
деятельности директивы и задания 
соответствующих об'единенных Народ
ных Комиссариатов УССР и подкон
трольны им.

ЗБ^Циркуляры,постановления и распо
ряжения об'единенных народных комис
сариатов УССР обязательны для об'еди
ненных народи, комиссариатов АМССР.

-Указанные циркуляры, постановле
ния и распоряжения могут быть при
остановлены Молдавским Централь
ным Исполнительным Комитетом (и его 
Президиумом) в случае их явного 
несоответствия законам Союза ССР 
или УССР. О таком приостановлении 
Молдавский Центральный Исполни
тельный Комитет немедленно сообщает 
Совету Народных Комиссаров УССР 
и соответствующим народным комис
сариатам УССР.

П р и м е ч а н и е .  Все распоряже
ния и задания об'единенных народ
ных комиссариатов УССР должны 
проводиться через соответствующие 
об'единенные народные комисса
риаты АМССР.
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36. Звання Народнього Комісара 
АМСРР належить виключно членам 
Ради Народніх Комісарів АМСРР, 
перечислении у арт. 23 цієї Кон
ституції, й ніяким иншим представ
никам влади в АМСРР надане бути 
не може.

IV. Організація влади на місцях 
у АМСРР.

37. За органи влади на місцях 
у Автономній Молдавській Соціялі- 
стичній Радянській Республіці є:

а) Ради Робітничих, Селянських 
і Червоноармійських Депутатів (міські 
й сільські);

б) 3 їзди Рад (районові) і Вико
навчі Комітеті (виконкоми), що їх 
еони обирають.

38. Вибори до місцевих органів 
влади провадиться на підставі загаль
ного виборчого закону УСРР.

39. Адміністраційно-територіяльний 
поділ Автономної Молдавської Соці- 
ялістичної Радянської Республіки вста
новлює Молдавський Центральний 
Виконавчий Комітет і затверджує 
Всеукраїнський Центральний Вико
навчий Комітет.

V. Про організацію органів Юстиції 
АМСРР.

40. Судові органи Автономної Мол
давської Соціялісгичної Радянської 
Республіки засновується й вони діють 
на підставах законами Союзу РСР 
і УСРР і правилами цієї Конституції 
установлених.

41. На території Автономної Мол
давської Соціалістичної Радянської 
Республіки засновується Головний 
Суд, що діє на підставі особливого 
про нього положення, затвердженого 
Всеукраїнським Центральним Виконав
чим Комітетом.

42. На Головний Суд Автономної 
Молдавської Соціялістичної Радянської 
Республіки покладається:

я) загально тлумачити (пленумом) 
місцеві закони у справах судової 
практики;

б) розвязувати прохання про пере
гляд справ, що їх розвязали народні

36. Звание Народного Комиссара 
АМССР принадлежит исключительно 
членам Совета Народных Комиссаров 
АМССР, перечисленным в ст. 23 на
стоящей Конституции, и никаким 
иным представителям власти в АМССР 
предоставлено быть не может.

IV. Организация власти на местах
в АМССР.

37. Органами власти на местах 
в Автономной Молдавской Социали
стической Советской Республике явля
ются:

а) Советы Рабочих, Крестьянских 
и Красноармейских Депутатов (урод
ские и сельские).

б) С'езды Советов (районные) и из
бираемые ими Исполнительные Коми
теты (исполкомы).

38. Выборы в местные органы вла
сти производятся на основании обще
го избирательного закона УССР.

39. Административно-территориаль
ное деление Автономной Молдавской 
Социалистической Советской Респу
блики устанавливается Молдавским 
Центральным Исполнительным Коми
тетом и утверждается Всеукряинскин 
Центральным Исполнительным Коми
тетом.

V. Об организации органов Юстиции
в АМССР.

' 40. Судебные органы Автономной 
Молдавской Социалистической Совет
ской Республики учреждаются и дей
ствуют на основаниях, установленных 
законами Союза ССР и УССР ипра* 
вилами настоящей Конституции.

41. На территории Автономной 
Молдавской Социалистической Совет
ской Республики учреждается Глав
ный Суд, действующий на основании 
особого о нем положения, утвержда
емого Всеукраинским Центральным 
Исполнительным Комитетом.

42. На Главный Суд Автономной 
Молдавской Социалистической Совет
ской Республики возлагается:

а) общее истолкование (пленумом) 
местных законов по вопросам судеб
ной практики;

б) разрешение ходатайств о пере
смотре дел, разрешенных народными
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суди АМСРР, на підставі знову аия- судами АМССР, по вновь открывшим- 
вмних обставин; ся обстоятельствам;

в) касувати, порядком догляду, при- в) отмена, в порядке надзора, ре- 
суди й вироки народніх судів АМСРР; шений и приговоров народных, судов

АМССР;
г) розглядати касаційно-ревізійним г) рассмотрение, в кассационно-ре-

порядком, присуди й вироки народ- визионном порядке, решений и при- 
ніх судів АМСРР з правом їх касу- говоров народных судов АМССР 
вати І виправляти в межах і випадках, с правом их отмены и исправления 
Положенням про Головний Суд АМСРР в пределах и случаях, предусмотрен- 
передбачених; ных Положением о Главном Суде

АМССР;
д) розвязувати, як судові першої д) разрешение, в качестве суда пер-

інстанцП, справи особливої важли- вой инстанции, дел особой важности, 
вости, а також шо-до звинувачення а также по обвинению высших долж- 
виших урядових осіб АМСРР у зло- ностных лиц АМССР в преступле- 
чинах по посаді, з винятком тих ниях по должности, за исключением 
випадків, коли такі справи спеціяль- тех случаев, когда такие дела специ- 
ною постановою Всеукраїнського Цен- альным постановлением Всеукраин- 
трального Виконавчого Комітету пере- ского Центрального Исполнительного 
дано на розгляд Найвищому . Су- Комитета будут переданы на рассмо- 
дові УСРР; трение Верховного Суда УССР;

е) розвязувати инші справи, згідно е) разрешение других дел, согласно 
з Положенням • про Головний Суд Положению о Главном Суде АМССР. 
АМСРР.

43. З касаційно-ревізійного погляду 43. В кассационно-ревизионном от-
Головний Суд АМСРР підлягає кон- ношении Главный Суд АМССР под- 
тролі Найвищого Суду УСРР. лежит контролю Верховного Суда

УССР.
44. Адміністраційно - організаційні 44. Административно организацион-

функціТ шо-до судових установ, шо ные функции в отношении судебных 
знаходяться на території АМСРР, установлений, находящихся на тер- 
покладаеться на Народній Комісаріат ритории АМССР, возлагаются на На- 
ЮстицІЇ АМСРР. родный Комиссариат Юстиции АМССР.

VI. Про бюджет АМСРР. VI. О бюджете АМССР.
45. Держачи! прибутки й видатки 4Ь. Государственные доходы и рас- 

Автоноиної Молдавської Соціялістич- ходы Автономной Молдавской Социа- 
ноТ Радянської Республіки об'єднується листической Советской Республики 
в П державному бюджетові, що ввіхо- об'единяются в ее государственном 
дить у склад бюджету Української бюджете, входящем в состав бюджета 
Соціалістичної Радянської Республіки. Украинской Социалистической Со

ветской Республики.
46. Державний бюджет Автоном- 46. Государственный бюджет Авто- 

ноі Молдавської Соціалістичної Ра- номной Молдавской Социалистической 
дяиської Республіки, після того, як Советской Республики, по рассмо- 
його розгляне й затвердить Мол- трении и утверждении его Молдавским 
давський З'їзд Рад, або у випадках Съездом Советов, или в случаях, 
у примітці до артикулу 15 цєі Коисти- указанных в примечании к ст. 15-й 
туції зазначених, Молдавський Цен- настоящей Конституции, Молдавским 
тральний Виконавчий Комітет подає Центральным Исполнительным Коми- 
■ становленим порядком на затвер* тетом представляется в установлен- 
дження Всеукраїнському Центральному ном порядке на утверждение Всеук- 
Виконавчому Комітетові й його вклю- раинского Центрального Исполнитель- 
чається ■  склад державного бюджету ного Комитета и включается в состав
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Української Соціялістичної Радянської 
Республіки.

П р и м і т к а .  Докладно бюджетові 
права Автономної Молдавської Со
ціялістичної Радянської Республіки, 
а також порядок складання, затвер
дження й виконання ЇЇ бюджету 
визначається особливим законом, 
шо його видає Всеукраїнський 
Центральний Виконавчий Комітет.

47. Місцевий бюджет Автономної 
Молдавської Соціялістичної Радянської 
Республіки регулюється Тимчасовим 
Положенням про місцеві фінанси.

VII. Про герб і прапор ЛМСРР.
48. Молдавська Соціалістична Ра

дянська Республіка має свій держав
ний герб і прапор, що їх установлює 
Молдавський Центральний Виконавчий 
Комітет і затверджує Всеукраїнський 
Центральний Виконавчий Комітет.

Балта, 23 квітня 1925 р. Голова 
Першого Молдавського З'їзду Рад 
Старий. Секретар Першого Молдав
ського З'їзду Рад Бочачер.

Харків, дня 10 травня 1925 р.

Голова IX Всеукраїнського
З'їзду Рад Петровський.

Секретар IX Всеукраїнського
З'їзду Рад А. Буценко.

государственного бюджета Украин
ской Социалистической Советской 
Республики.

П р и м е ч а н и е .  Подробно бю
джетные права Автономной Молдав
ской Социалистической Советской 
Республики, а также порядок со
ставления, утверждения и исполне
ния ее бюджета определяются осо
бым законом, издаваемым Всеукра- 
инским Центральным Исполнитель
ным Комитетом.
47. Местный бюджет Автономной 

Молдавской Социалистической Совет
ской Республики регулируется Времен
ным Положением о местных финансах.

УII. О гербе и флаге А ШССР.
48. Молдавская Социалистическая 

Советская Республика имеет свой 
государственный герб и флаг, устана
вливаемые Молдавским Центральным 
Исполнительным Комитетом и утвер
ждаемые Всеукраинским Центральным 
Исполнительным Комитетом.

Балта, 23 апреля 1925 г. Председа
тель Первого Молдавского С'езда Со
ветов Старый. Секретарь Первого 
Молдавского С'езда Советов Бочачер.

Харьков. 10 мая 1925 г.

Председатель IX Всеукраинского
С'езда Советов Петровский.

Секретарь IX го Всеукраинского 
і С'езда Советов А. Буценко.

Постанова 1-ої Сесії Всеукраїн
ського Центрального Виконавчого 

Комітету IX Скликання.

314. Про затвердження персонального 
складу Президії ВУЦВК і РНК УСРР.

Перша Сесія Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету IX 
скликання п о с т а н о в и л а :

1. Обрати Президію Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету

314. Об утверждении персонального 
состава Президиума ВУЦИК и СНК 

УССР.

Первая Сессия Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета 
IX Созыва п о с т а н о в и л а :

1. Избрать Президиум Всеукраин
ского Центрального Исполнительного
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Ч. 51 Арт. 314 Н 51 Ст. 314• складі 17 членів та 5 кандидатів до членів Президії.2. Президію ^Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету затвердити в такому складі:а) Члени Президії—т. т. Петров- ський Г. І., Буценко А. І., Каганович Л. М., Скрипник М. О., Владимирський М. Ф., Угаров Ф. Я., За- тонський В. П., Лебедь Д. 3., Булат 1. Л., Поляков В. В., Шум- ський О. С., Шліхтер О. Г., Мусуль- бас І. А., Гаврилін 1. Д., Совцов Я. Д., Якуба Л. Н. і Пучко;б) Кандидати до членів Президії: т. т. Лобанов М. І., Корнюшин, Дудник А. М., Кузнецов С. М. 1 Сухо- млін К.3. За Голову Всеукраїнського Центрального виконавчого Комітету затвердити т. Петровського Г. І. і за Секретаря Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету т. Бу- ценка А. І.4. За Голову Ради Народніх Комісарів затвердити т. Чубаря В. Я.5. Особистий склад инших членів Ради Народніх Комісарів залишити без змін, доручивши Президії ВУЦВК'у подати список членів Ради Народніх Комісарів Другій Сесії ВУЦВК'у IX Скликання на остаточне затвердження.
6. Доручити Президії ВУЦВК'у встановити час скликання та порядок денний 2-ої Сесії ВУЦВК'у ЇХ Скликання.Харків, два 10 траввя 1025 року.Голова Всеукраїнського Централь-' ного Виконавчого Комітету' Петровськчч.Секретар Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету

А. Буценко.Оголошено в .Вістях ЬУЦВК" »10 червня 
1925 р., ч. 129.

Комитета в составе 17 членов Президиума и 5 кандидатов в члены Президиума.2. Президиум Всеукраннского Цен* трального Исполнительного Комитета утвердить в следующем составе:а) Члены Президиума—т. т. Петровский Г. И., Буценко А. И., Каганович Л. М„ Скрыпник Н. А., Владимирский М. Ф., Угаров Ф. Я., Затонский В. Л„ Лебедь Л. 3., Булат И. Л., Поляков В. В., Шумский О. С., Шлихтер А. Г., Мусульбас И. А., Гаврилин И. Д., Совцов Я. Д., Якуба Л. Н. и Пучко.б) Кандидаты в члены Президиума— т. т. Лобанов М. И., Корнюшин, Дудник А. М., Кузнецов С. М. и Сухомлин К.'3. Председателем Всеукраннского Центрального Исполнительного Комитета утвердить т. Петровского Г. И. и Секретарем Всеукраннского Центрального Исполнительного Комитета т. Буценко А. И.4. Председателем Совета Народных Комиссаров утвердить т. Чубаря В. Я.5. Персональный состав прочих Членов Совета Народных Комиссаров оставить без изменений и поручить Президиуму ВУЦИЮа представить список членов Совета Народных Комиссаров II Сессии ВУЦИЮа 1Х-го Созыва на окончательное утверждение.
6. Поручить Президиуму ВУЦИЮа установить время созыва и порядок дня 11 Сессии ВУЦИЮа \Х-гс Созыв.Харьков. 10 мал 1925 г.Председатель Всеукраннского Центрального ИсполнительногоКомитета Петровский.Секретарь Всеукраннского Центрального Исполнительного Комитета А.Распубликовано в „Еістлх В7ЦВК* 

от 10 и*вя 1925 129.
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вкдияя Народаього Коїоеаріяуу ЮеткфТ.Замовлення ч. 1757. Прим. 15.000. Зеиаа * 1757. їира* 15.000.

Укрголовліт № 4309. Харюв. Дружарвж ПУУВО і** Фружаа.

Иідше Нір«4іоп> Коі«юфіягкЮвтЧ0.



ЯшштірІ ЬЬ крек. гЪнСтвЫВИДАННЯ ОФІЦІЙНЕЗБІРНИК= УЗАКОНЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ =
ММішші Урцу Уіраїїі

375/. 1926 р.

|И5 (47 71) (008)]
Жпмтит Лыж син», шЗюхішк»/ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕСОБРАНИЕ
УЗАКОНЕНИЙ Н

РАСПОРЯЖЕНИЙРИмв-Нрмт. Прітелмти Украпи 
1926 г.31 шп 1925 р. У2 Відділ ПЕРШИЙ 31 іклі 1925 г. № Отдел ПЕМЫЙ

1 Я І 0 Т
Постанови РНК.

(18 червня, 2—4 липня 1925 р).315. Про затвердження т. т. Віктором та Введенського членами Президії Держ- плкну УСРР.Зів. Про настановлення т. Сербиченга на другого заступника Голова УЕН.317. Про затвердження т. Лворського за члена Адмініотрацівно-Фінансовоі Комісії при РНК УСРР.318. Про «моди до розвитку вкладовах і переказовнх оаераців кредитових установ.19. Про структуру й штати Народнього Комісаріату Охорони Здоровая та ок- рутових інспектур охорони вдоровля.

С О Д Е Р Ж А Н И Е
Постановления СНК.

(18 июня, 2—4 июля 1925 і.).315. Об утверждении т.т. Викторова и Введенского членами Президиума Госплана УССР.316. О назначении т. Сербичевко вторым заместителем Председателя ЭКОСО УССР.317. Об утверждении т. Яворского членом Административно - Финансовой Комиссии при СНК УССР.318. О мерах к развитию вкладной я переводной операции кредитных учреждений.319. О структуре и штатах Народного Комиссариата Здравоохранения и окружных инспектур здравоохранения.
Постанови Ради Народніх Комісарів УСРР.
315. Про ствердження т.т. Вікто
ром та Введенського членами Пре- 

індії Держплану УСРР.

Гада Народніх Комісарів УСРР 
п о с т а н о в и л а :

Затвердити т.т. Вікторова Б. К. 
та Введенського В. Я. на посадах чле
нів Президії Державної Планової Ко
місії УСРР, звільнивши від праці: пер 
шого—в Нарооньому Комісаріаті Зе
мельних Справ (залишивши за члена 
вдміністраційно-фінансової комісії при

Постановления Совета Народных Комиссаров УССР.
315. Об утверждении т.т. Викторова 
и Введенского членами Превидиума 

Госплана УССР.

Совет Народных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л :

Утвердить т. т. Викторова Б. К. 
и Введенского В. Я. в должностях 
членов Президиума Государственной 
Плановой Комиссий^ УССР, освободив 
от работы: первого—в Народном Ко
миссариате Земледелия (с оставлением 
членом административно-финансовой
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РНК УСРР), а другого—в Управлінні 
Уповноваженого Народнього Коміса- 
ріяту Зовнішньої Торгівлі.Харків, дня 18 червня 1925 р.
Заступник Голови Ради Народніх

Комісарів УСРР Сербиченко.

Заступник Керуючого Справами Ради 
Народніх Комісарів УСРР Яворський.

Комиссии при СНК УССР),а второго— 
в Управлении Уполномоченного Народ
ного Комиссариата Внешней Торговли.

Харьков, 18 нюня 1925 года.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР Сербиченко.

Зам. Управляющего Делами 
Совета Народных Комиссаров

УССР Яворский.

316. Про настановлення т. Сербиченка 
на другого Заступника Голови УЕН.

Рада Народніх Комісарів УСРР п о- 
с т а н о в и л а :

Настановити т. Сербиченка А. К. на другого Заступника Голови 
Українсько! Економічної Наради.

Харків, дня 18 червня 1925 р.
Голова Ради Народніх

Комісарів УСРР В. Чубар.

Керуючий Справами Ради
Народніх Комісарів УСРР Ф. Веха.

ЗІб.Оназиачениит. Сербиченко вторым 
Заместителем Председателя 'УЭС.

Совет Народных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л :

Назначйть тов. Сербиченко А. К. 
вторым Заместителем Председателя 
Украинского Экономического Сове
щания.Харьков, 18 июня 1925 г.
Председатель Совета Народных

Комиссаров УССР В. Чубаръ.

Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР Ф. Веха.

317. Про затвердження тов. Явор- 
ського за члена Адміністраційно-Фі- 

нансової Комісії при РНК УСРР.

Рада Народніх Комісарів УСРР п о- 
с т а н о в и л а :

Затвердити тов. Яворського Ю. Е. 
за Члена АдміністраціЙно-Фінансової 
Комісії при Раді Народніх Комісарів 
УСРР.Харків, дня 2 липня 1925 р.
Заст. Голови Ради Народніх

Комісарів УСРР Сербиченко.

Керуючий Справами Ради Народніх 
Комісарів УСРР Ф. Веха.

317. Об утверждении т. Яворского 
членом Административно-Финансо

во» Комиссии при СНК УССР.

Совет Народных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л :

Утвердить тов. Яворского Ю. Е. 
Членом Административно-Финансовой 
Комиссии при Совете Народных Ко
миссаров УССР.Харьков, 2 июля 1925 г.
Зам. Председателя Совета Народных 

Комиссаров УССР Сербиченко.

Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров

УССР Ф. Бега.
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318. Про мходи до роммтху акладових 
1 лереказових операцій кредитових 

установ.

Для розвитку вклждових І перека- 
зових операцій та усунення обмежень, 
шо • перешкоджують господарському 
обігові, Рада Народніх Комісарів УСРР 
п о с т а н о в и л а :

1. Усі суми, вношувані від- приват
них осіб і організацій на вклади, бі- 
жучі рахунки і для переказу до всі
ляких кредитових установ І установ 
Народнього Комісаріяту Фінансів, не 
підлягають арештові й конфіскації инак- 
ще, як на підставі постанови судо
вих і слідчих органів.

П р и м і т к а .  Правила цього ар
тикулу поширюються також на вкла
ди до кооперативних організацій, 
що їм дозволено приймати вклади.

2. Кредитові установи й коопера
тивні організації видають всілякі до
відки про біжучі рахунки, перекази 
А инші банківські операції своїх клі
єнтів тільки самим клієнтам 1 судо
вим та слідчим органам.

Жадиі инші державні органи, не 
вилучаючи Й фінансової Інспекції, не 
мають права вимагати видачі зазна
чених довідок.

П р и м і т к а .  Довідки судовим і 
слідчим органам видається з точ
ним додержуванням порядку, вста
новленого в Цивільному Процесу
альному й Кримінально-Процесу
альному Кодексах УСРР.

Харків, два 4 канва 1925 р.

Заст. Грлоаи Ради Народніх
Комісарів УСРР Сербичеюсо.

Керуючий Справами Ради Народніх 
Комісарів УСРР Ф. Бею.

Оголошено в .Вістах ВУЦВК* 
лама 19» р, ч. 163.

318. О мерах к развитию вкладной 
и переводной операций кредитных 

учреждений.

В целях развития вкладной и пе
реводной операций и устранения 
ограничений, стесняющих хозяйствен
ный оборот, Совет Народных Комис
саров УССР п о с т а н о в и л :

1. Все суммы, вносимые частными 
лицами и организациями на вклады, 
текущие счета и для перевода во всякого 
рода кредитные учреждения и в учре
ждения Народного Комиссариата Фи
нансов, не подлежат аресту и конфи
скации иначе, как по постановлениям 
судебных и следственных органов.

П р и м е ч а н и е .  Правила настоя
щей статьи распространяются 
также на вклады в кооперативных 
организациях, которым разрешен 
прием вкладов.
2. Кредитные учреждения и коопе

ративные организации выдают всякого 
рода справки о текущих счетах, пе
реводах и о прочих банковских опе
рациях их клиентов лишь самим 
клиентам и судебным и следственным 
органам.

Никакие другие государственные 
органы, не исключая и финансовой 
инспекции, не имеют права требо
вать выдачи означенных справок. .

При м е ч а н  и е. Справки судеб
ным и следственным органам вы
даются с точным соблюдением порядка, 
установленного Гражданским Процес
суальным и Уголовно-Процессуальным 
Кодексами УССР.Харьков, 4 июля 1925 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР Ссронченко.

Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР Ф. Бею.Распубликовано в .Вістях ВУЦВК*25 июля 1925 г., № 168.
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Відділ VI. Прибутки з різних підпри
ємств і заходів.

1. З тих, що їх адмініструє безпо
середньо районовий виконавчий ко
мітет.

Відділ VII. Різні надходження.
1. Стягнення і штрафи.
2. Відсотки з грошових капіталів 

і відсоткових паперів.
3. З продажу негодящого майна.

4. Инші надходження.

Відділ VIIІ  .Відрахований з'держпри- 
бутків.

1. З лісових прибутків розміром, 
установленим від округового виконав
чого комітету.

2. З експлоатації держмайна роз
міром, установленим від округового 
виконавчого комітету.

3. З реалізації держфондів.

Відділ ЇХ. Відрахований з держпо- 
датків.

1. З сільгоспподатку.
П р и м і т к а .  Відраховання з с.-г. 

податку певністю розподіляє окру- 
говий виконавчий комітет перед по
чатком складення бюджету між 
районовими виконавчими коміте
тами, залежно від їхньої міцности, 
але з тим, щоби у прибуткову час
тину кожного районового виконав
чого комітету було відраховано не 
менш як 80% відраховань з с.-г. по
датку, стягуваного на території 
району. Решту 20% розподіляється 
між менш міцними районами.

Відділ X. Падвишки до держподатків 
і збору.

1. а) До всіх форм промподатку 
з промпідприємств перших чотирьох 
розрядів і торговельних підприємств 
перших трьох розрядів, що знахо
дяться в межах району, а також до 
ціни патентів на особисту пром. працю 
у межах району;

б) до ціни патентів на право про
дажу напоїв і тютюнових виробів у 
межах району й

Раздел VI. Доходи от разных пред
приятий и мероприятий.

1. От администрируемых непосред
ственно районным исполнительным ко
митетом/

Раздел VII. Разные поступления.
1. Взыскания и штрафы.
2. Проценты от денежных капита

лов и процентных бумаг.
3. От продажи негодного имуще

ства.
4. Прочие поступления.

Раздел VIII. Отчисления от госдоходов. *

1. От лесных доходов в размере, 
установленном окружным исполни
тельным комитетом.

2. От эксплоатации госимуществ 
в размере, установленном окружным 
исполнительным комитетом.

3. От реализации госфондов.

Раздел IX. Отчисления от госналогов.

1. От сельхозналога, 
П р и м е ч а н и е .  Отчисления от 

с.-х. налога полностью распределя
ются окружным исполнительным ко
митетом перед началом составления 
бюджета между районными испол
нительными комитетами, в зависи
мости от их мощности, но с тем, 
чтобы в доходную часть каждого 
районного исполнительного комитета 
было отчислено не меньше 80% 
отчислений от с.-х. налога, собира
емого на территории района. Осталь
ные 20% распределяются между 
менее мощными районами.

Раздел X. Надбавки к госналогам 
и сборам.

1. а) Ко всем видам промналога с 
находящихся в пределах района пром* 
предприятий первых четырех разрядов 
и торговых предприятий первых трех 
разрядов, а равно к цене патентов 
на личные пром. занятия в пределах 
района;

б) к цене, патентов на право про
дажи питей и табачных изделий в пре
делах района и
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Арт. 319 № 52 Ст. 319Ч 52Швейцарів....................................................  ЗУбмральииць.............................................. 4Грубник .......................................................  148
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11В с ь о г о  по Організаційно Адміні- страційному Відділу . . 61 посада.
8. іизшторпсою-Фінансовий Відділ.Завідувач Коште рисово-Фіна псового Відділу................................................. 1Головний бухгалтер............................... 1Бухгалтер .....................................................  1Помічник бухгалтера ...........................  1Завідувач кошторисово-кредитовоїчастини....................................................  1Бухгалтер..................................................... 1Рахівників.....................................................ЗБухгалтер обліку фондів застрахованих ...................................................  1Бухгалтер обліку фондів транспорту ................................................................  1Роадатчик-артільник............................ 1

12

4. Голота Інспекція судової ледачами.

Головині Інспектор судової медицини ........................................................  1Діловод судової медицина . . . .  1
3. Лінарині Відділ,Завідувач Шкірного Відділу ... 1інспектор міської мережі . . . .  1

Швейцвров •.................................................ЗУборщиц............................................................. 4Истопник ...........................................................  і48
2) Организационный IIІ отдел.Заведующий П/отделом—Заместитель Заведующего Организационно-Административным Отделом ........................................................... —Инспектор информационно-инструкторской части.........................................1Инслекторов-инструкторов ... 3 Заведующий учетом и распределением ответственных работников 1 Заведующий учетом квалифицированного медицинского персонала 1Учетчиков ........................................................ 2Секретарь комиссии по стажу . . 1 Заведующий иностранной корреспонденцией и информацией . . 1 Юрисконсульт..............................................1

~иВ с е г о по Организационно-Административному Отделу 61 должность
3. Смешно-Финансовый Отдел.Заведующий Сметно-ФинансовымОтделом........................................................ 1Главный бухгалтер......................................1Бухгалтер .........................................................1Помощник бухгалтера...............................1Заведующий сметно - кредитнойчастью............................................................1Бухгалтер..........................................................1Счетоводов .....................................................  3Бухгалтер по учету фондов застрахованных ........................................... 1Бухгалтер по учету фондов транспорта ........................................................... 1Раздатчик-артельщик............................... 1

12

4. Гласная Инспекция по судебной 
медицине.Главный инспектор по судебноймедицине....................................................1Делопроизводитель по судебной медицине..............................................______ 1

2
5. Лечебный Отдел.Замедусщий Лечебным Отделом . 1 Инспектор по городской сети . . 1
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Інспектор сільської мережі ... 1
. психіатрії......................... 1
* боротьби з венеричними

хворобами .....................  1
Інспектор боротьби з туберкульо

зом ......................................... 1
Інспектор фармацевтичної частини 1 
Інспектор зуболікарської справи . 1
Інспекторів-інструкторів лікарської 

частини (один з них у справі ту
беркульозу) ............................  З

Інструктор-контрольор фармацев
тичної частини ........................... 1

Завідувач медичного постачання . 1
Завідувач обліку і розподілу ме

дичного майна...........................  1
Консультант хірургії........................ 1

„ гінекології. . * . . 1
„ хвороб вуха, горла й

носа.........................................  1
„ офталмології . . . .  1
„ педіатрії................  1

Секретар Відділу............................  1
20

П р и м і т к а .  Консультантам 
виплачується '/г ставки.

6. Санітарно-пошесний Відділ.

Завідувач Санітарно-Пошесного Від
ділу .......................................  1

Інспекторів епідеміології . . . .  2
„ санітарної частини . 2

Інструктор санітарної частини . • 1
Інспекторів санітарної освіти . . 2

Інструктор санітарної освіти . . 1

Інспектор професійних хвороб . 1

„ житлової справи . . 1
* харчової справи . . 1

Санітарний інженір-б)дівничий . 1
Санітарний інженір водопостачання 1
Рисовник ...................................  1
Секретар Відділу........................... 1

16
7. Відділ охорони материнства й 

дитинства.

Завідувач Відділу охорони материн
ства й дитинства ....................... 1

Заступник Завідувача Відділу охо
рони материнства й дитинства 1

Инспектор по сельской сети . . і 
„ по'психиатрии . ... і 
. по борьбе с венерически

ми болезнями .......................... 1
Инспектор по борьбе с туберкулезом 1 
Инспектор по фармацевтической

части.......................................1
Инспектор по зубоврачебному делу 1 
Инспекторе в-инструкторов по ле

чебной части (один из них по
туберкулезу) ............................  3

Инструктор-контролер по фарма
цевтической части......................1

Заведующий медицинским снабже
нием ...................................... 1

Заведующий учетом и распределен 
нием медицинского имущества . 1

Консультант по хирургии . . . 1
* * гинекологии . . 1
* * болезням уха,

горла и носа......................... 1
Консультант по офталмологии. . 1

* * педиатрии . . . 1
Секретарь Отдела.........................1

20
П р и м е ч а н и е .  Консультанты 

оплачиваются '/а ставкой.

6. Санитарно-эпидемический Отдел.

Заведующий Санитарно-Эпидимиче-
ским Отделом............................1

Инспекторов по эпидемиологии . 2 
„ „ санитарной части 2

Инструктор по санитарной части. 1 
Инспекторов по санитарному
просвещению............................. 2

Инструктор по санитарному про
свещению ................................ 1

Инспектор по профессиональным 
заболеваниям ........................... 1

Инспектор по жилищному делу . 1 
* по пищевому делу . . 1 

Санитарный инженер-строитель . 1 
Санитарный инженер по водосна

бжению .................................   1
Чертежник................................... 1
Секретарь Отдела.......................... 1

16
7. Отдел охраны материнства 

и детства.
Заведующий Отделен охраны ма

теринства и детства . . . .  1 
Заместитель Заведующего Отделом 

охраны материнства и детства . 1
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Ч. 52 Арт. 319 № 52 Ст. 319Інспектор охорони материнства йдитинстві.............................................. 1Інспектор охорони здоровдя дітей 1Інструктор фізичної культури . . 1Інструктор охорони материнстві
В дитинства ............................ 1Інструктор-педагос.................................1Інструктор охорони здоровая дітей 1Інспектор пологу .................................... 1Секретар Відділу.......................................1

10

8. Відділ ІМіттчоі Медицини Завідувач Відділу робітничої медицини ........................................................... 1Заступник Завідувача Відділу робітничої медицини.............................1інспектор лікар и оТ та профілактичної частими.....................................1Інспектор у справі визначення й відмовлення працездатносте . 1 Лікар розподілу приїзжих хворих 1інструкторів робітничої медицини(лікарів)..................................................... 2Секретар Виділу........................................ 1Діловод 1-го розряду..............................1 9
9. Відділ 1р дмем вумі в вві Медицини.Завідувач Відділу трвмсоортоооТ медицини ......................................................1

Інспектор Марної чдстани . . 1 
, адміністрації мої ча

стіша  І
Інспектор санітарна! частим . . 1 

охорони «термиста 
І дитинства иа траисаортоеі . 1 

інспектор-інструктор . . . . .  І 
Секретар виділу.....................................1 7
10. ВШи Медитт Сині» у о. Омян-
Эвидувач Вімиу медичне-салі - тарної статистики..............................1

Инспектор по охране материнстваи младенчества .....................................  1Инспектор по охране здоровьядетей..............................................................1Инструктор по физической культуре ................................................................1Инструктор по охране материнстваи младенчества ...................................... 1Инструктор-педагог...................................1Инструктор по охране здоровьядетей.............................................................. 1Инспектор по родовспоможению . 1 Секретарь Отдела . . . . . .  1
10

8. Отдел Рабочей Медицины.Заведующий Отделом рабочей медицины ........................................................ 1Заместитель Заведующего Отделомрабочей медицины ..............................  1Инспектор по лечебной и профилактической части................................. 1Инспектор по определению и восстановлению трудоспособности . 1Врач по распределению приезжающих больных ............................................ 1Инструкторов по рабочей медицине (врачей) ................................................ 2Секретарь Отдела.........................................1Делопроизводитель 1-го разряда . 19
9. Отдел Транспортной Медицины.Заведующий Отделом транспортноймедицины.................................................... 1Инспектор по лечебной части . . 1 „ 9 административнойчасти................................................................1Инспектор по санитарной части . 1

я 9 охране материнствам детства на транспорте ... 1Инспектор-инструктор............................. 1Секретарь Отдела......................................... 1 7
10. Отдел Медико-Санитарной Ста-

Заведующий Отделом медико-санитарной статистики..................................»Кмаивстороа статистиков (врачей). 3
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Статистиків 1-го розряду . . . 6
Статистиків 2-го розряду . . . 2
Рисовник .................................... 1
Лічбарів...................................... 3

16

В с е г о  по Народному Комисса
риату Здравоохранения 158 долж.

II. О к р у ж н ы е  и н с п е к т у р ы  
з д р а в о о х р а н е н и я .

В с ь г о  по Народньому Комісаріатові 
Охорони Здоровля . . 1 5 8  посад.

II. О к р у г о в і  І н с п е к т у р и  о х о 
р о н и  З д о р о в л я

#00

О к р у г и

1- а  ватег.
(8

 о
кр

.)
 2

 к
ат

.
(1

9 
ок

р.
) 

з 
^

Назва посад

1 
гр

уп
а 

[4
 о

вр
.)

2 
гр

уп
а 

(1
0 

ок
р.

)

Кількість посад

Округовий інспектор 
охорони здоровля . . 1 1 1 1

Завідувач бюра робіт
ничої медицини . . . 1 1 1

Інструктор робітничої 
медицини ............... 1 _

Округовий Інспектор 
лікарної частини . . 1 1 1 1

Інспектор лікарної 
частини .................. 1 1 _ _

Інструктор лікарної 
частини . . . . 1

Інспектор фармацевт 2 1 1 1
Округовий інспектор 

санітарно-пошесно! 
частини . . . . 1 1 1 1

Інспектор санітарно- 
пошесно? частини 1 1 1 1

Інспектор санітарно! 
освіти.................. 1 1

Округовий епідеміо
лог ...................... 1

•

Округовий інспектор 
охорони материн
ства й дитинства . 1 1 1 1

Інспектор охорони ма
теринства й дитин
ства ..................... 1 1

Інспектор охорони здо* 
ровля дітей . . . 1 1 1 1

Інструктор охорони 
материнства й ди
тинства . . . . 1

Наименование дол
жностей

О к р у г а

1-а кат.

(8
 о

кр
Т)

 2
 к

ат
.

(1
9 

ок
р.

) 
8 

ка
т.

1 
гр

уп
па

 
(4

 о
кр

.)

2 
гр

уа
па

 
(1

0 
ок

р.
)

Количество доджи.

Окружной инспектор 
здравоохранения . 1 1 1 1

Заведующий бюро ра
бочей медицины. . 1 1 1 _

Инструктор по рабо
чей медицине. . . 1 — -

Окружной инспектор 
по лечебной части. 1 1 1 1

Инспектор по лечеб
ной ч а с т и . . . . 1 1

Инструктор по лечеб
ной части. . , . 1 _ _

Инспектор-фармацевт 2 1 1 1
Окружной инспектор 

по санитарно-эпидеми 
ческой части. . . 1 1 1 1

Инспектор по сани- 
тарно эпидемической 

части................... 1 1 1 1
Инспектор по сани
тарному просвеще

нию ..................... 1 1 -
Окружной эпидеми

олог .................... 1 - т

Окружной инспектор 
по охране материн

ства и детства.. . 1 1 1 1
Инспектор по охране 
материнства и дет

ства .'................... 1 1 -
Инспектор по охране 

здоровья детей.. . 1 1 1 1
Инструктор по охране 

материнства и дет-

Статистиксе 1-го разряда . . . 6
Статистиков 2-го разряда . . . 2
Чертежник..........................
Счетчиков ..........................

1.
^1 сг

: 
^
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Всього  по  41  окрузі . . 619 пос. 
Прим і тка .  До  1-ої категорії 

' належать округи:
1- а група: Катеринославська, 

Київська, Одеська Й Харківська.
2- а група: Артемівська, Вин

ницька, Житомирська, ЗіновЧвська,1 Запорізька, Луганська, Миколаїв
ська, Полтавська, Сталінська, та 
Чернигівська.

9

• До 2-ої категорії належать округи:

Бердичівська, Кременчуцька, Криво
різька, Маріупольська, Новгород- 
Сіверська, Сумська, Херсонська та 
Черкаська.

До 3-ої категорії належать округи: 
Білоцерківська, Ізюмська, Кам'янець- 
ка, Коростенська, Конотопська, 
Куп'янські, Лубевська, Мелітополь
ська, Могилівська, Ніжинська, Пав
лоградська, Першомайська, При
луцька, Проскурівська, Роменська, 
Старобільська, Тульчинська, Умань- 
ська та Шепетівська.
Разом по Народньому Комісаріятові 

Охорони Здоровая та по 41 округових 
Інспектурах охорони здоровая—777 
посад.Харків, два 4 лноая 1925 р.

Заст. Голови Ради Народ ні х
Комісарів УСРР Сербичеихо. 

Керуючий Справами Ради 
Народніх Комісарів УСРР Ф. Бега.Вядаавя Народаього Комісаріату Юстиції. Укргодоадіт. 4ЭОс. Зам. ч. 1758 Пр. 15.000.

Окружной инспектор 
по судебной меди» 
цине.................... 1 1 X 1

Учетчик медицинского 
персонала. . . . 1 1 X

Окружной санитар» 
ный статистик(врач) 1 1

Санстатистик 1-го 
разряда . . . . 1 1 1 1

Санстатистиков 2-го 
разряда................ 3 2 2 1

Бухгалтер по рабочей 
медицине . . . . 1 1 X

Секретарь окружной 
инспектуры здраво
охранения. . . . 1 1 1 1

25 19 15 11100 190 120 209
Всего  по 41 округу . . . .  619 

должностей.
Примечание .  К 1-й категории 

относятся округа:1 группа: — Екатеринос/іавский, 
Киевский, Одесский и Харьковский.

2 группа:—Артемовский, Винниц
кий, Житомирский, Зиновьевский, 
Запорожский, Луганский, Никола
евский, Полтавский, Сталинский и 
Черниговский.

Ко 2-ой категории относятся 
округа:

Бердичевский, Кременчугский,. 
Криворожский, Мариупольский, Нов- 
город-Северский, Сумской, Херсон
ский и Черкасский.

К 3-й категории относятся округа: 
Белоцерковский, Изюмский, Каме

нецкий, Коростенский,Конотопский 
Купянский, ЛубенскиЙ, Мелито
польский, Могилевский, Нежинский^ 
Павлоградский, Первомайский, При- 
лукский, Проскуровский, РоменскиЙ, 
Старобедъскмй, ЧупьчанскуА, Учан
ский и Шепетовский.
Итого  по Народному Комиссари

ату Здравоохранения и по 41 окруж
ным инспектурам здравоохранения— 
777 должностей.Харьков, 4 июля 1925 г.

Зам. Председатель Совета Народных 
Комиссаров УССР Серби чем ко. 

Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР Ф. Беї а.Нздаяве Народного Комжооараата Юстяцжн. Укргдаыат К 4309. Зав. Ж1758 Тар. 15.00а

Округовий інспектор 
судової медицини . 1 1 1 1

Облікувач медичного 
персоналу . . . . 1 1 1

Округовий санітарний 
статистик (лікар) . . 1 1

Статистик 1-го роз* 
ряду................... 1 1 1 1

Статистиків 2-го роз
ряду .................. 3 2 2 1

Бухгалтер робітни
чої медицини . . 1 1 1

Секретар округової 
Інспектури охорони 
здоровля . . . 1 1 1 1

25 19 15 11
. 100 190 120 209

Харків. Друк&ряя ПУУВО ім. Фруаве.





ВИДАННЯ ШуЦ

З В І Р Н И К
УЗАКОНЕНЬ ТА 

РОЗПОРЯДЖЕНЬ
Мітмчо-Сешпоті У рад Уіриаа

1026 р.

&мртиЛ№|. ^ ^ 1 Віддій ПЕРШИЙ

1*4Ь («71) («08)1
Яяшштврт $ыж шрвЦ, с*4+*е»Ьт9Ш

ИЗДАНИЕ ОФОИЦШЦЮЕСОБРАНИЕ
ШКОШМ

РАСПОРЯЖЕНИИ
Мои Хрмт. Пришити УідпЦ 

1925 Г.

І5иггст*Ш5 г.І |0 53 |0тдиі ПЕРВЫЙ

З М І С Т .

Постанови РНК.

(6 липня 1925 р.).820. Про структуру в штати Народнього Комісаріату Юстиції УСРР. Найвищого Суду УСРР, округових судів і округовнх прокуратур.

С О Д Е Р Ж А Н И Е .
Постановления СНК.(6 июля 1925 г.).320. О структуре и штатах Народного Комиссариата Юстиции УССР, Верховного Суда УССР, окружных судов и окружных прокуратур.

Постанова Ради Народніх Комі
сарів УСРР.320. Про структуру й штати Народнього Комісаріату Юстиції УСРР, Найвищого Суду УСРР, округовнх судів і округових прокуратур.

Скасовуючи постанови свої з 13-го 
листопаду 1923 р. та 7 лютого 1924 р. 
„Про структуру й штати Народнього 
Комісаріяту Юстиції'* (36. Уз. 1923 р.,
ч. 39, арт. 533; 1924 р„ч. 6, арт. 44)* 
Рада Народніх Кдмісарів УСРР по
с т а н о в и л а  затвердити й надати 
чинности нижчеподаній структурі й 
штатам Народнього Комісаріяту Юсти- 
цП, Найаищого Суду УСРР, округо
вих судів і округових прокуратур:СТРУКТУРА Н ШТАТИНароднього Комісаріату Юстиції УСРР, 

НаНицого Суду УСРР, «кругових судів і округових прокуратур.1. Народній Комісаріат Юстиції УСРР.
1. К о л е г і я .

Народній Комісар Юстиції і Гене
ральний Прокурор Республіки 1

Постановление Совета Народных 
Комиссаров УССР.320. О структуре и штатах Народного Комиссариата Юстиции УССР, Верховного Суда УССР, окружных судов и окружных прокуратур.

В отмену постановлений своих от 
13-го ноября 1923 г. и 7 февраля 1924 г. 
„О структуре и штатах Народного 
Комиссариата Юстиции** (С. У. 1923 г., 
№ 39, ст. 533; 1924 г., № 6, ст. 44)— 
Совет Народных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л  утвердить и ввести в 
действие нижеследующие структуру и 
штаты Народного Комиссариата Юсти
ции, Верховного Суда УССР, окружных 
судов и окружных прокуратур:СТРУКТУРА И ШТАТЫНародного Комиссариата Юстиции УССР, Верховного Суда УССР, окружных судов і окружных прокуратур.НародныйКомиссариатЮстиции УССР.

1. Коллегия.
Народный Комиссар Юстиции и Гене

ральный Прокурор Республики 1
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Заступник Народнього Комісара 
Юстиції і Генерального Прокурора
Республіки ........................... 1

Членів Колегії ...........................З
5

2 .  Відділ Судоустрою.

Завідувач Відділу Судоустрою та 
Догляду (Член Колегії) . . —

Заступник Завідувача Відділу . 1
Секретар Відділу.........................1
Резерв відповідальних робіт

ників ................................... 15
Діловод 1-го розряду . . . . 1

18

Заместитель Народного Комиссариата 
Юстиции и Генерального Проку
рора Республики ..................  1

Членов Коллегии......................_ З
5 ~

2. Отдел Судоустройства.

Заведывающий Отделом Судоустрой
ства и Надзора (Член Коп.") . —

Заместитель Заведываюшего Отде
лом ...................................  1

Секретарь Отдела.....................  1
Резерв ответственных работников 15 
Делопроизводитель 1-го разряда 1

'18

1) З а г а л ь н и й  П / в і д д і л .

Завідувач П/відділу.......................1
Консультантів.............................. 4

5

2) П / в і д д і л  р е в і з і ї  й  д о г л я д у .

Завідувач П/відділу.......................1
Інспекторів-інструкторів ... 8
Діловодів 1-го розряду ... З

12

3) І н ф о р м а ц і й н о - С т а т и с т и ч 
н и й  П / в і д д і л .

Завідувач П/відділу....................1
Помічник Завідувача П/відділу . 1
Секретар ................................... 1
Статистиків-юристів . . . .  7
Статистиків 1-го розряду (лічба-

рів)............................   6
Інформатор..............................1
Конторист .................................  1

18

4) Б ю р о  в и д а ч і  д о в і д о к  п р о  
с у д и м і с т ь .

Завідувач Бюра........................ 1
Діловодів 1-го розряду ... 2
Коректор .................................. 1
Завідувач картотеки про суди

мість .....................................1
Діловод 1-го розряду . . . . 1

6

5) Н о т а р і а л ь н и й  П / в і д д і л .

Завідувач П/відділу . . . . .  1 
Консультант..............................1

1) О б щ и й  П/отдел.

Заведывающий П/отделом ... 1
Консультантов ........................... 4

• 5

2) П / о т д е л  р е в и з и и  и  н а д з о р а .

Заведывающий П/отделом . . 1
Инспекторов-инструкторов . . 8
Делопроизводитель 1-го разряда 3

12

3) И н ф о р м а ц и о н н о - С т а т и с т и 
ч е с к и й  П / о т д е л .

Заведывающий П/отделом ... 1
Помощник Заведываюшего П/отде

лом ................ •.................  1
Секретарь ................................  1
Статистиков-юристов . . . .  7
Статистиков 1 -го раз. (счетчиков) 6
Информатор .............................  1
Конторщик...............................  1

18

4) Б ю р о  п о  в ы д а ч е  с п р а в о к  о
с у д и м о с т и .

Заведывающий Бюро................... 1
Делопроизводителей 1-го разряда 2
Корректор ...............................  1
Заведывающий картотекой по суди

мости ..................................  1
Делопроизводитель 1-го разряда 1

6

5) Н о т а р и а л ь н ы й  П/отдел.

Заведывающий П/отделом . і
Консультант ...........................  1
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Арт. 320 № 53 Ст. 320Інструкторі* ... ........................................2Діловоді* 1-го розряду ... 2 бУ с ь о г о по Відділу Судоустрою-65 пос.
3. Адміпктрсщійно-Фіпансотй Відділ.Завідувач Адміністрацій но-Фінан-со*ого Відділу......................................1Секретар—він же Завідувач Кан-целярії..................................................... 1

21) С е к р е т а р і я т .

Ч. $3

Секретар Колегії—він же Заві* дувач Обліково - Контрольноїчастини ...............................................  іСекретар Народнього Комісарі .............................................................. 1Секретар Заступника НародньогоКомісара.............................................. 1Стенографів-протоколістів . . 2 52) О б л і к о в о - К о н т р о л ь н а  ч а с т и н а .Завідувач частини—він же Секретар Колегії..................................Контролерів...................................................ЗЗ
3) Таємн і  час тин і .Завідувач частини...................................... 1Діловод 1-го розраду . . . .  1Реєстратор.................................................... 1Машинкток 1-го розряду ... 2

Шифровник............................ 1
' 64) К о ш т о р и с о а о - Ф І н а н с о в и й  П / в І д д і л .Завідувач П/відділу . . . . .  1 Завідувач КошторнсоооІ частини 1 Головний бухгалтер . . . .  1Бухгалтерів....................................................ЗРахівників . . ...................................................ЗКасир...............................................................1105) З а г а л ь н а  к а н ц е л я р і я .Завідувач какцелфП- він же Секретар Відділу . . . .  —

Инструкторов.............................* . 2Делопроизводителей 1-го разряда 2
6В с е г о по Отделу Судоустройства—65 должностей.

3. А Оммнистратмвно-Финансовый Отдел.ЗавелыеаюшиЙ Административно* Финансовым Отделом . . . .  1Секретарь—он же Заведывающий Канцелярией ....................................... 1
2 "1) С е к р е т а р и а т .Секретарь Коллегии—он жеЗаведы?аю- щий Учетно-Контрольной частью 1Секретарь Народного Комиссара 1Секретарь Заместителя Народного Комиссара..............................................  1Стенографов-протоколистов . . 2

_____2) У ч е т ы о - К о н т р о л ь н а я  ч а с т ь .
Заведывающий частью—он же Секретарь Коллегии.................................... —Контролеров ............................................. 3.33) С е к р е т н а я  ч а с т ь .Заведывающий частью ... 1Делопроизводитель 1-го разряда 1Регистратор.............................................. 1Машинисток 1-го разряда . . 2 Шифровальщик......................................1

64) С м е т н о - Ф и н а н с о в ы й  П/о т д е л.Заведывающий Л/отделом . . 1Заведывающий Сметной частью 1Гаавный бухгалтер ..............................  1Бухгалтеров.................................................3Счетоводов ................................................. 3Кассир..........................................................  1
1̂05) О б щ а я  к а н ц е л я р и я .Заведующий Канцелярией—он же Секретарь Отдела . . . .  —
«К



Діловодів 1-го розряду . . . .  4
Реєстраторів...............................4
Старша машиністка . . . .  1 
Машиністок 1-го розряду . . 7

„ 2-го ..............................6
Експедиторів.............................. 2
Завідувач бібліотеки ... 1
Архівар..................................... 1
Чергових....................................2

""28

6) Господарча  частина .

Завідувач господарства ... 1
Конторист ................................  1
Телефоністок..............................2
Кур'єрів .................................... 8
Палівників..................................2
Двірник..................................... 1
Шофер...................................... 1
Візників..................................... 2
Убиральниць ............................. 4
Електромонтьор ........................  1

“23“
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7) О б л і к о в о - Р о з п о д і л ь ч и й  
П /  в і д д і л .

Завідувач П/відділу.......................1
Помічник Завідувача П/відділу . 1

Діловодів 1-го розряду ... З
5

У с ь о г о по Адміністраційно-ФІнансо- 
вому Відділові—82 посади.

4. Відділ Законодавчих ■ Проектів 
і Кодифікації Законів.

Завідувач Відділу— він же Заступ
ник Народнього Комісара . . — 

Заступник Завідувача Відділу . 1
Секретар ...................................1

~ 2

1 ) П / в і д д і л  п о п е р е д н ь о г о  р о з ’  
г л я д у  з а к о н і в .

Завідувач П/відділу...................... 1
Консультантів..............................6
Секретар ..................................  1
Діловод 1-го розряду . . . . 1

9

2) З а г а л ь н о - К о н с у л ь т а ц і й 
н и й  П / в і д д і л .

Завідувач П/відділу..................... 1
Консультантів 5

Делопроизводителей 1-го разряда 4
Регистраторов ........................  4
Старшая машинистка . . . .  1 
Машинисток 1-го разряда . . 7

. 2-го „ . . 6
Экспедиторов.........................2
Заведываюший библиотекой . . 1
Архивариус .............................  1
Дежурных............................. 2

28

6) Хозяйственная  часть .

Заведываюший хозяйством . . 1
Конторщик.............................. ' 1
Телефонисток .............. 2
Курьеров ................................. 8
Истопников .............................. 2
Дворник .................................  1
Шоффер ..................................1
Кучеров ..................................  2
Уборщиц............................... 4
Электромонтер 1

23
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7) У ч е т н о - Р а с п р е д е л и т е л ь 
н ы й  П/отдел.

Заведывающий П/отделом . . . .  1 
Помощник Заведываюшего П/от

делом ................................... 1
Делопроизводителей 1-го разряда З

5”
В с е г о  по Административно-Финансо

вому Отделу—82 должности.

4 Отдел Законодательных Предполо
жений и Кодификации Законов.

Заведующий Отделом—он же За
меститель Народного Комиссара— 

Заместитель Заведующего Отделом 1 
Секретарь ...............................  1

2
1) П / о т д е л  п р е д в а р и т е л ь н о г о  

р а с с м о т р е н и я  з а к о н о в .

Заведующий П/отделом.................1 •
Консультантов ..........................  6
Секретарь ...............................  1
Делопроизводитель 1-го разряда . 1

9

2) О б щ е - К о н с у л ь т а ц и о н н ы й  
П/отдел.

Заведующий П/отделом................ 1
Консультантов ...........................  5
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Секретар.............................. 1
Діловод 1-го розряду . . . . 1

8

3) К о н с т и т у ц і й н и й  П / в і д д і л .

Ч. 53

Завідувач П/відділу................. 1
Консультантів ....................... 2
Секретар 1
Діловод 1-го розряду . . . .  1

5

4 )  П / в і д д і л  о г о л о ш е н н я  
з а к о н і в .

Завідувач П/відділу—відповідаль
ний редактор ......................  1

Редактор - консультант Збірника
Узаконень .............................. 1
Помічник Редактора-консультанта 1
Редактор бюлетеня НКЮ . . 1
Коректорів........................... 2
Діловодів 1-го розряду ... 2

8~
5) К а р т о т е к а .

Завідувач картотеки й архіву . 1 
Помічник Завідувача . . . .  1 
Діловод 1-го розряду . . . . 1

З"

У с ь о г о  по Відділу Законодавчих Про
ектів І Кодифікації Законів—35 посад.

5. Відділ Прокуратури.
Завідувач Відділу Прокуратури— 

він же Член Коллегії й Стар
ший Помічник Генерального Про-
курора Республіки . . . . —Секретар Відділу...............................1

1

1) За гальний  П /в ідд іл .

Завідувач П/віддіяу................1
Реєстраторів.........................2
Діловодів 1-го розряду ... З
Прокурорів-Інструкторів . . ._З

9

2) П/ві д д і д А д м і н і с т р а ц і Й н о г о  
Д о г л я д у .

Завідувач П/відділу (Помічник Гене
рального Прокурора Республіки) 1

Прокурорів при НКЮ . . . .  7

Секретарь .................................  1
Делопроизводитель 1-го разряда ^_1_

8 "

3) К о н с т и т у ц и о н н ы й  П/отдсл. 

Заведующий П/отделом . . . .  1
Консультантов ........................... 2
Секретарь ................................  1
Делопроиэводичъъ'ъ Ууъ \

5

4) П / о т д е л  п у б л и к а ц и и  з а к о 
н о в .

Заведующий П/отделом—ответст
венный редактор......................1

Редактор-консультант Собраний
Узаконений ...........................  1

Помощник Редактора-консультанта 1 
Редактор бюллетеня НКЮ ... 1 
Корректоров 2 .
Делопроизводителей 1-го разряда 2

8
5) К а р т о т е к а .

Заведующий картотекой и архивомі 
Помощник Заведывающего . . . .  1 
Делопроизводитель 1-го разряда . 1

~з~

В с е г о  по Отделу Законодательных 
Предположений и Кодификации Зако

нов—35 должностей.

5. Отдел Прокуратуры. 
Заведывающий Отделом Прокурату

ры, он же Член Коллегии и Стар
ший Помощник Генерального 
Прокурора Республики . . . . — 

Секретарь Отдела.........................1

1) О б щ и й  П / о т д е л .

Заведывающий П/отделом ... 1
Регистраторов............................. 2
Делопроизводителей 1-го разряда 3 
Прокуроров-инструкторов . . . . 3

2) П / о т д е л  А д м и н и с т р а т и в -  
н о г о Н а д з о р а .

Заведывающий П/отделом (Помощ
ник Генерального Прокурора Рес
публики) ...................... ... 1

Прокуроров при НКЮ ... * 7

607
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Секретар ..................................  1
Діловодів 1-го розряду . . . .  5

1 4

3 )  П / в і д д і л  д о г л я д у  з а  с л і д 
с т в о м  і  д і з н а н н я м .

Завідувач П/відділу (Помічник Гене
рального Прокурора Республіки) 1 . 

Прокурорів при НКЮ . . . .  4
Секретар...................................1
Діловодів 1-го розряду . . .3

9

4) П / в і д д і л  д о г л я д у  з а  о р г а 
н а м и  Д е р ж а в н о г о  П о л і т и ч 

н о г о  У п р а в л і н н я .

Завідувач П/відділу (Помічник Гене
рального Прокурора Республіки) 1 

Прокурорів при Наркомюстиції. З
Секретар.................................... 1
Діловодів 1-го розряду . . . .  З

8

5 )  П / в і д д і л  н а г л я д у  й  д о г л я д у
з а  с у д о в и м и  о р г а н а м и .

Завідувач П/відділу (Помічник Гене
рального Прокурора Республіки) 1 

Прокурорів Найвищого Суду . 15
Секретар....................................1
Діловодів 1-го розряду ... 9

26

6) С л і д ч а  ч а с т и н а .

Слідчих у важливіших справах . З 
Діловод 1-го розряду . . . .  1

4
У с ь о г о по Відділу Прокуратури—71 

посада.

6. Видавничий Відділ

Завідувач Відділу........................1
Секретар .................................  1

2
Р а з о м  по Народньому КомісарІятові 

Юстиції—260 посад.II. Найвищий Суд.
1. Президія.

Голова Найвищогр Суду , . . 1 
Заступник Голови . : . . . 1

2

Секретарь .................................  1
Делопроизводителей 1-го разряда 5

14

3) П / о т д е л  н а д з о р а  з а  с л е д с т 
в и е м  и  д о з н а н и е м .

Заведывающий П/отделом (Помощник 
Генеральн. Прокурора Республики) 1
Прокуроров при НКЮ.................... 4
Секретарь...................................1
Делопроизводителей 1-го разряда.3

Т

4) П / о т д е л  н а д з о р а  з а  о р г а н а 
м и  Г о с у д а р с т в е н н о г о  П о л и 

т и ч е с к о г о  У п р а в л е н и я .

Заведывающий П/отделом (Помощник 
Генеральн. Прокурора Республики) 1 
Прокуроров при Наркомюсте . . 3
Секретарь ................................. 1
Делопроизводителей 1-го разряда 3

8

5) П / о т д е л  н а б л ю д е н и я  и  н а д 
з о р а  з а  с у д е б н ы м и  о р г а н а м и .

Заведывающий П/отделом (Помощник 
Генеральн. Прокурора Республики) 1 
Прокуроров по Верховному Суду 15
Секретарь...................................1
Делопроизводителей 1-го разряда.9

26

6) С л е д с т в е н н а я  ч а с т ь . .

Следователей по важнейшим делам 3 
Делопроизводитель 1 разряда . . 1

4
В с е г о  по Отделу Прокуратуры—71 

должность.

6. Издательский Отдел.

Заведывающий Отделом. ... 1
Секретарь................................. 1

2
И т о г о  по Народному Комиссариату 

Юстиции—260 должностей.II. Верховный Суд.
1. Президиум.

Председатель Верховного Суда . 1 
Заместитель Председателя . . .1.

2

і к а
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2. Колегії.

1) С у д о в а  К о л е г і я  у  к р и м і 
н а л ь н и х  с п р а в а х .

Голова Колегії.........................1
Членів Колегії......................... 8

9

2) С у д о в а  К о л е г і я  у  ц и в і л ь 
н и х  с п р а в а х .

Голова Колегії.........................1
Членів Колегії......................... 5

6

3) Касац ійна  Колег і я  у  кри 
м інальних  справах .

Голова Колегії..........................І
Членів Колегії..........................8

9 ~

4) Касац ійна  Колег і я  у  ци 
в ільних  справах .

Голова Колегії........................ 1
Членів Колегії......................... 5

~Ь~

3. Слідча частина.

Слідчих у важливіших справах 9
Секретар ..............................  1
Помічник Секретареві . . . .  1 
Діловодів 1-го розряду. ... 2 
Машиністом 1-го розряду . . 2

15 "

і. Канцелярії Колегії.

1) Канцеляр ія  Судово ї  Коле 
г і ї  у  крим інальних  справах .

Секретар ..............................  1
Помічників Секретареві ... 2 
Діловодів 1-го розряду ... 2 
Машиністом 1-го розряду . . 2

7

2) Канцеляр ія  Судово ї  Коле 
г і ї  у  цив ільних  справах

Секретар................................1
Помічників Секретареві ... 2 
Діловодів 1-го розряду ... 2 
Машиністом 1-го розряду . . 2

~1~~

2. Коллегии.

1) С у д е б н а я  К о л л е г и я  п о  у г о 
л о в н ы м  д е л а м .

Председатель Коллегии. ... 1
Членов Коллегии......................8

9

2) С у д е б н а я  К о л л е г и я  п о  г р а 
ж д а н с к и м  д е л а м .

Председатель Коллегии . . . .  1
Членов Коллегии ..................... 5

П>

3) К а с с а ц и о н н а я  К о л л е г и я  
п о  у г о л о в н ы м  д е л а м .

Председатель Коллегии . . . .  1
Членов Коллегии ..................... 8

9

4) К а с с а ц и о н н а я  К о л л е г и я  
п о  г р а ж д а н с к и м  д е л а м .

Председатель Коллегии . . . .  1 
Членов Коллегии . . . .  . . 5

о

3. Следственная часть. 
Следователей по важнейшим делам 9
Секретарь ...............................  1
Помощник Секретаря.................. 1
Делопроизводителей 1-го разряда 2 
Машинисток 1-го разряда ... 2

15

4. Канцелярии Коллегий.

1) К а н ц е л я р и я  С у д е б н о й  К о л 
л е г и и  п о  у г о л о в н ы м  д е л а м .

Секретарь ...............................  1
Помощников Секретаря . . . .  2
Делопроизводителей 1-го разряда 2 
Машинисток 1-го разряда . . . 2

7

2) К а н ц е л я р и я  С у д е б н о й  Кол
л е г и и  п о  г р а ж д а н с к и м  д е л а м .

Секретарь.......................'. . . 1
Помощников Секретаря . . . .  2 
Делопроизводителей 1-го разряда 2
Машинисток 1-го разряда . . ._______ 2_

7

609
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3) К а н ц е л я р і я  К а с а ц і й н о ї  
К о л е г і ї  у  к р и м і н а л ь н и х  

с п р а в а х .Секретар .....................................................  1Помічників Секретареві ... 4 Діловодів 1-го розряду ... З Машиністок 1-го розряду. . . 4
12

4 )  К а н ц е л я р і я  К а с а ц і й н о ї  
К о л е г і ї  у  ц и в і л ь н и х  с п р а в а х .

Секретар .................................. 1
Помічників Секретареві ... 4
Діловодів 1-го розряду ... З 
Машиністок 1-го розряду . . 2

10
5. Керування Справами. 

Керовничий Справ—він же
Секретар ..............................  1

Секретар Пленуму ......................  1
2

1) З а г а л ь н а  к а н ц е л я р і я .

Завідувач канцелярії ... 1-
Діловодів 1-го розряду ... З
Шифровникділовод....................... 1
Машиністок 1-го розряду. . . 2
Експедиторів................................2
Журналістів-реєстраторів ... '2
Статистиків................................. З
Завідувач бібліотеки . . . .  1
Кур'єрів для будинку й розсиль

них ........................................7
Судових розпорядників .. . ._ З

25

2 )  Г о с п о д а р ч а  ч а с т и н а .
Завідувач господарства . . . 1
Бухгалтер , .....................1
Рахівників .................................. 2
Швайцар . . . . . . . .  1
Убиральниц ...............................  З
Візник......................................і
Двірник . ................................. 1
Паливників.............................__2

12
3) А р х і в .

Завідувач архіву ........................ 1
Архівар.................................... ...1_

2Р а з о м по Найвищому Судові — 124 посади.

3) К а н ц е л я р и я  К а с с а ц и о н н о й  
К о л л е г и и  п о  у г о л о в н ы м  делам.

Секретарь ...............................  1
Помощников Секретаря . . . .  4 
Делопроизводителей 1-го разряда 3 
Машинисток 1-го разряда ... 4

12

4) К а н ц е л я р и я  К а с с а ц и о н н о й  
К о л л е г и и  п о  г р а ж д а н с к и м

д е л а м .
Секретарь ................................ 1
Помощников Секретаря..................4

Делопроизводителей 1-го разряда 3 
Машинисток 1-го разряда . . . 2

10
5. Управление Делами. 

Управляющий Делами—он же
Секретарь ............................  1

Секретарь Пленума ....................  1
2

1) О б щ а я  к а н ц е л я р и я .

Заведываюший канцелярией . . 1 
Делопроизводителей 1 го разряда 3 
Шифровальщик*делопроизводитель1 
Машинисток 1-го разряда ... 2
Экспедиторов ...........................  2
Журналистов-регистраторов .. . 2
Статистиков .............................  3
Заведывающей библиотекой . . 1 
Курьеров по зданию и рассыльных 7

Судебных распорядителей . . . 3
25

2 )  Х о з я й с т в е н н а я  ч а с т ь .
Заведываюший хозяйством . . 1
Бухгалтер.................* . . . . 1
Счетоводов ..............................  2
Швейцар................................... 1
Уборщиц................................... 3
Кучер.......................................1
Дворник ..................................  1
Истопников . .*......................2

12
3) А р х и в .

Заведываюший архивом . . . .  1
Архивариус................................1

Т
И т о г о  по Верховному Суду—124 

должности.
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1. Позакатеюрові округові суди. 1. Внекатеюрные окружные суды.

(4 округи—Катеринославська, 
ська, Одеська, Харківська).

Київ- (4 округа—Екатеринославский, 
ский, Одесский, Харьковски

Киев-
й.

Назва оооад Харків. Київськ
а

О
де

оь
ка

Катери
но

сдавськ
а Нанменовавве должностей Харько
в..

Кневск
.

Одесок
вй

Ек
ат

е- риносл
.

Чяодо посад Количество доджи
Голова округову суду 1 1 1 Председатель окруж

ного суда . . . 1 1 1
Заступник голови 
округового суду . І 1 1 Заместитель предсе

дателя окружного 
суда . . . . 1 1 1Членів округового 

суду.................. 8 8 6 Членов окружного 
суда................... 8 8 6

Додаткові членів 
округового суду . 3 3 3

Добавочных членов 
окружного суда . 3 3 3

Старших слідчих. . 5 4 4 Старших следовате
лей ................... 5 4 4

Старший секретар 
округового суду . 1 1 1 Старший секретарь 

окружного суда . 1 1 1
Секретар пленуму 

(він же відав пер* 
сональним складом) 1 1 1

Секретарь пленума 
(он же ведает лич
ным составом) . . 1 1 1

Секретарів відділів . 2 2 2 Секретарей отделов. 2 2 2
Секретарів колегії . 4 4 4 Секретарей коллегий 4 4 4

Судових розпоряд
ників ................ 3 3 2 Судебных распоряди

телей ................. 3 3 2
Діловодів 1-го роз

раду . . 9 8 7 Делопроизводителей 1 разряда . . . 9 8 7
Машиністок 1 -го роз

ряду ................. 7 7 6
Машинисток 1 разряда 7 7 6

Інструктор . . . 1 1 1 Инструктор . . . 1 1 1
Бухгалтерії . . . 1 1 1 Бухгалтер . . . . 1 1 1

Рахівників (ведуть і 
звітність прокура- 
тури)................. 2 2 2 Счетоводов (ведут и 

отчетность проку
ратуры) . . 4 . г 2 2

Реєстраторів . . . 3 3 2 Регистраторов. . . 3 3 2
За віл у • ач господар

ства ................. 1 1 1
Заведывающий хозяй

ством ................. 1 1 1
Архівар................. 1 1 1 Архивариус. . . . і 1 1
Візник.................. 1 1 1 Кучер.................... і 1 1

Кур'єрів : . . . 3 3 3 Курьеров . . . . 3 3 3
Убмральниц . . . 2 2 2 Уборщиц . . . . 2 2 2

Пааівників . . . . 2 2 2 Истопников. . . . 2 2 2
Двірник................ 1 1 1 Дворник ................ 1 1 1

63 61 55 63 61 55Усьогооо 4-х позакатегорокмхохру* гоамх суді*—242 посади.
611

Всего по 4-м анекатегорнум окружным судам—242 доажности.
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2. Округові суди 1-оі категорії.

(20 округ—Артемівська, Білоцерків
ська, Бердичівська, Винницька, Жито
мирська, Запорізька, Зінов’Гвська, 
Кам'янецька, Кремінчуцька, Луганська, 
Могилівська, Миколаївська, Полтавська 
Проскурівська, Сталінська, Сумська, 
Уманська, Херсонська, Черкаська, Чер- 

нигівська).

Голова округового суду . . . 1 
Заступник Голови округового суду 1

Членів округового суду . . .4
Додаткових членів округового суду З

Старших слідчих..........................З
Старший секретар округового суду 1

Секретарів колегій........................ З
Судових розпорядників . . . .  2
Діловодів 1-го розряду ... . .6
Машиністок 1 -го розряду . . 5
Інструктор .......................... 1
Бухгалтер .......................... 1
Рахівників................................ 2
Реєстратор............................... 1
Завідувач господарства . . . .  1
Архігар.................................... 1
Візник......................................1
Кур'єрів....................................2
Убиральниць .............................. 2
Двірник.....................................]
Палівників............................... ..  2

44 '

У с ь о г о по 20 округових судах 1 -ої 
категорії—880 посад.

3. Округові суди 2-оі категорії.

(13 округ—Конотопська. Коростен- 
ська, Криворізька, Лубенська, Марі* 
упольська, Мелітопільська, Ніжинська, 
Павлоградська, Першомайська, При
луцька, Роменська, Тульчинська та 

ШепетІвська).

Голова округового суду ... 1
Заступник голови округового суду 1

Членів округового суду . . . .  З 
Додаткових членів округового суду З

Старших слідчих.......................... 2

Председатель окружного суда . 1 
Заместитель Председателя окруж

ного суда . . . . . . .  1
Членов окружного суда . . . 4 
Добавочных членов окружного

суда.................................... 3
Старших следователей . . . . 3 
Старший секретарь окружного 

суда.................................... 1
Секретарей коллегии . . . . 3 
Судебных распорядителей . . 2 
Делопроизводителей 1-го разряда 6
Машинисток 1-го разряда . . 5
Инструктор ..............................  1
Бухгалтер................................. 1
Счетоводов..............................   2
Регистратор.............................. 1
Заведывающий хозяйством . . 1
Архивариус .............................. 1
Кучер...................................... 1
Курьеров .................................  2
Уборщиц................................... 2
Дворник .................................. 1
Истопников................................2

~44~

В с е г о  по 20 окружным судам 1 -й ка
тегории- 880 должностей.

3. Окружные суды 2-й категории.

(13 округов—Конотопский, Коростень- 
ский, Криворожский, Дубенский, Ма
риупольский, Мелитопольский, Нежин
ский, Павлоградский, Первомайский, 
ПрилукскиЙ, Роменский, Тульчинский 

и Шепетовский).

Председатель окружного суда . 1 
Заместитель председателя окруж

ного суда............................. 1
Членов окружного суда ... 3
Добавочных членов окружного

суда.................................... 3
Старших следователей . . . .  2612

2. Окружные суды 1-й категории.

(20 округов—Артемовский, Белоцер
ковский, Бердичевский, Винницкий, 
Житомирский, Запорожский, Зиновьев- 
ский, Каменецкий, Кременчугский, 
Луганский, Могилевский, Николаевский 
Полтавский, ПроскуровскиЙ, Сталин
ский, Сумской, Уманский, Херсонский, 

Черкасский и Черниговский).
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Старший секретар округового суду 1

Секретарів колегій......................З
Судових розпорядників . . . .  2 
Діловодів 1-во розряду . . . .  4 
Машиністок 1-го розряду ... 4
Інструктор................................ 1
Бухгалтер................................. 1
Рахівників................................ 2
Реєстратор...............................1
Завідувач господарства . . . . 1
Архівар....................“. . . . 1
Візник.....................................1
Кур'єр..................................... 1
Убиральниця............................ 1
Двірник...................................1
Палівник................................. 1

36

УсьогопоіЗокругових судах 2-ої 
категорії—468 посад.

4. Округові суди 3-оі категорії.

(4 округи: Ізюмська, Куп'янська, Нов- 
город-Сіверська та Старобільська).

Голова округового суду . . . .  1 
Заступник голови округового суду 1

Членів округового суду . . . .  З 
Додаткових членів округового суду 2

Старших слідчих......................2
Старший секретар округового

СУДУ . . . • ....... ...................1
Секретарів колегій...................2
Судовий розпорядчих............... 1
Діловодів 1-го розряду . . . .  З
Машиністок 1-го розряду ... З
Інструктор ............................. 1
Бухгалтер..............................1
Рахівників '............................ 2
Реєстратор.............................1
Завідувач господарства . . . .’ 1
Архівар.................................1
Кур'єр...................................1
Убиральниця.......................... 1
Двірник.................................1
Палівник............................... 1

ЗО

У с ь о г о  п о 4  округових судах 3-ої 
категорії—120 посад.

В с ь о г о п о  41 округовому судові— 
1710 посад.

Старший секретарь окружного
суда..................................... 1

Секретарей коллегий . . . .  З 
Судебных распорядителей . . 2
Делопроизводителей 1-го разряда 4
Машинисток 1-го разряда . . 4
Инструктор................................. 1
Бухгалтер................................. • 1
Счетоводов ...............................  2
Регистратор..............................1
Заведывающий хозяйством . . 1
Архивариус .............................. 1
Кучер......................................1
Курьер..........................  1
Уборщица................................ 1
Дворник.................................. • 1
Истопник ................................  1

36

В с е г о  по 13 окружным судам 
2-й категории—468 должностей.

4. Окружные суды 3-й категории.

(4 округа: Изюмский, Купянский. 
Новгород-Северский и Старобельский).

Председатель окружного суда . 1 
Заместитель председателя окруж

ного суда............................. 1
Членов окружного суда . . . 3
Добавочных членов окружного

суда................................... 2
Старших следователей . . . .  2
Старший секретарь окружного

суда................................... 1
Секретарей коллегий.................2
Судебный распорядитель . . . 1
Делопроизводителей 1-го разряда 3
Машинисток 1-го разряда . . 3
Инструктор.............................1
Бухгалтер ................................ 1
Счетоводов ............................... 2
Регистратор............................1
Заведывающий хозяйством. . . і
Архивариус ..............................  і
Курьер................................. .... 1
Уборщица................................ і
Дворник ................................... і
Истопник .................................. і

30
В с е г о  по 4 окружным судам 3-й ка

тегории—120 должностей.

В с е г о  по 41 окружному суду—1710 
должностей. 613
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1. Позакатегорова окруюва прокура
тура.

(4 округи—Катеринославська,Київська, 
Одеська та Харківська).

Округовий прокурор . . . .  1 
Помічників округовому прокуро

IV. Округова прокуратура.

рові ....................................... 6
Прокурор для роз'їздів . . . 1 
Старший секретар . . . . 1
Секретарів відділів . . . .  2
Діловодів 1-го розряду ... 4
Машиністок 1-го розряду ... З
Реєстратор.................................. 1
Кур'єр...........................'. . . 1
Убиральниця..............................   1

21

У с ь о г о  по 4-х позакатегорових 
округових прокуратурах . . 84 п.

2. О кругова прокуратура 1-оі кате
горії.

(20 округ—Артемівська, Білоцерків
ська, Бердичівська, Винницька, Жито
мирська, Запорізька, Зінов'ївська, 
Кам'янецька, Кремінчуцька, Луганська 
Могилівська, Миколаївська, Полтав
ська, Проскурівська, Сталінська, Сум
ська, Уманська, Херсонська, Черка

ська, Чернигівська).

Округовий прокурор . . . .  1 
Помічників округовому прокуро

рові .*.....................................4
Прокурор для роз'їздів . . . .  1
Старший секретар.........................1
Секретарів відділів........................2
Діловодів 1-го розряду . . . .  З 
Машиністок 1-го розряду . . З
Реєстратор ................................ 1
Кур'єр........................................ і
Убиральниця .............................  1

18

У с ь о г о  по 20 округових проку
ратурах 1-ої категорії — 360 п.

3. Округова Прокуратура 2-оі кате
горії.

(17 округ:—Ізюмська, Конотопська, 
Коростенська, Криворізька, Куп'ян- 
ська, Лубенська, Маріупольська, Мелі-

1. Внекатегорная окружная проку
ратура.

(4 округа:—Екатеринославский, Киев
ский, Одесский и Харьковский).

Окружной прокурор...................... 1
Помощников окружного проку

рора ......................................6
Прокурор для раз'ездов . . • . 1
Старший секретарь.......................1
Секретарей отделов . . . . .  2 
Делопроизводителей 1-го разряда 4 
Машинисток 1-го разряда . . * 3

IV. Окружная Прокуратура.

Регистратор.............................   1
Курьер..................................... 1
Уборщица................................   1

21

В с е г о  по 4-м внекатегорным окруж
ным прокуратурам—84 должности.

2. Окружная прокуратура 1-й кате
гории.

(20 округов—Артемовский, Белоцер
ковский, Бердичевский, Винницкий, 
Житомирский, Запорожский, Зиновь- 
евский, Каменецкий, Кременчугский, 
Луганский, Могилевский, Николаев
ский, Полтавский, Проскуровский, 
Сталинский, Сумской, Уманский, Хер
сонский, Черкасский и Черниговский).

Окружной прокурор................... 1
Помощников окружного проку

рора .................................... 4
Прокурор для раз'ездов ... 1
Старший секретарь................... 1
Секретарей отделов ...................  2
Делопроизводителей 1-го разряда 3
Машинисток 1-го разряда . . . 3
Регистратор............................ 1
Курьер...................................1
Уборщица............................... 1

18

В с е г о  по 20 окружным прокурату
рам 1-й категории—360/должностей.

3. Окружная прокуратура 2-й кате
гории.

(17 округов — Иэюмский, Конотоп- 
ский, Коростеньский, Криворожский, 
Купянский, Дубенский, МариулоЛь-

614 \
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ТОПОЛЬСЬКЖ'НІЖИНСЬКІ'НоВГОрОД-Сіїер- 

ська, Павлоградська, Першомайська, 
Прилуцька, Роменська, Старобільськв, 

Тульчинська та Шепетівська).

Округовий прокурор . . . 1
Помічників округовому прокуро

рові ...................................З
Прокурор для розТздів . . * 1
Старший секретар.....................1
Секретарів відділів..................... 2.
Діловодів 1-го розряду . . . .  2 
Машиністом 1-го розряду ... 2
Реєстратор..............................1
Кур'єр.................................... 1
Убиральниця ..........................  1

15

У с ь о г о  по 17 округових прокура
турах 2-ої категорії—255 п. .

У с ь о г о  по 41 округовій прокурату 
рі—699 п.

Р а з о м  по Народньому Комісарі
атові Юстиції УСРР, Найвищому 
Судові УСРР, округових судах 
та округових прокуратурах—2793 п.Харків, дия 6 лвавя 1925 р

Заст. Голови Ради
Народніх Комісарів УСРР Сербиченко.

Керуючий Справами Ради 
Народніх Комісарів УСРР Ф. Боа.

ский, Мелитопольский, Нежинский, 
Новгород - Северский, Павлоградский, 
Первомайский, Прилукский, Ромен- 
ский, Старобельский, Тульчинский 

и Шепетовский).

Окружной прокурор..................... 1
Помощников окружного проку

рора ..................................... З
Прокурор для раз'ездов . * . 1
Старший секретарь...................... 1
Секретарей отделов . . . .2
Делопроизводителей 1-го разряда 2 
Машинисток 1-го разряда ... 2
Регистратор ...............................1
Курьер...................................... 1
Уборщица . . ......... .................... Л_

15

В с е г о  по 17окружным прокуратурам
2-й категори—255 должностей.

Все г о л о  41 окружной прокуратуре— 
699 должностей.

И т о г о по Народному Комиссариату 
Юстиции УССР, Верховному Суду 
УССР, окружным судам и окружным 

прокуратурам—2793 должности.Харьков. 6 июля 1925 года.
Зам. Председателя Совета 

Народных Комиссаров УССР
Сербччепко.

Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР

Ф. Бем.

Вадкім Народного Коиісаріяту Юотації.Замовленая я. 1765. Тар. 15.000. Закав № 1765. Тіраж 15.000 эк».
Уярголовліт я 4309. Харків. Друкарня ПУУВО ім. Фрунве.

Иадавае Народного Комвосврвата Юствдвв





ВИШНЯ ОФІЦІЙНЕЗБІРНИК
УЗАКОНЕНЬ Ті 

РОЗПОРЯДЖЕНЬ =
Мішч-Сипмпго Урідг Україи 1926 р.

(М6 (49 71) (ООЩ)
ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕСОБРАНИЕ
УЗАКОНЕНИЙ И 

РАСПОРЯЖЕНИЙМиб-Яц<т. Піттшга Упаяй1926 г.
І ■  І о т

Постанова РНК 
(4 ипи 1926 р.).

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Постановление СНК (6 вдел 1925 г.).эдуодь ̂ шдши отягаяь . бевсвірваи оорідкон ©;и веподатхо- вого характер;.
• V

Постанова Ради Народніх Комі
сарів УСРР.

321. Про порядок провадження стя
гань боаспірним порядком сум иепо- 

даткоаого характеру.

Для встановлення певности й одно
манітносте порядку провадження 
безспірним порядком стягань сум не
податкового характеру, Рада Народ
ніх Комісарів УСРР п о с т а н о в и  л а  
затвердити й надати чинности нижче
поданому положенню про порядок 
провадження стягань безспірним по
рядком сум неподаткового характеру:

в о л о  ж  к и п  я .яро аорвдвк провал жекжя етагаяь без- саіряім яорядкоя еуя яешцахяовоге - іараятеру..

Постановление Совета Народных 
Комиссаров УССР.

321. О порядке производства мы* 
оканий в бесспорном порядке сумм 

неналогового характера.

В целях установления определен
ности и однообразия порядка произ 
водства в бесспорном порядке взы
сканий сумм неналогового характера. 
Совет Народных Комиссаров УССР 
постановил  утвердить и ввести 
в действие нижеследующее положение 
о порядке производства взысканий 
в бесспорном порядке сумц неналого
вого характера:

П О Д О Ж Е Й В Ее яерддке вродзводсіва вшсваявй 
в беесворяои порядке един яеваюго- вого дарапера.

/• Заишмі мсадщ.

1. Стягання через адміністраційні 
органи без звертання до судових 
установ провадиться на підставі

617

і прпі 1925 у ЧИ' І Надії ПЕРШИЙ Занупа1925г. ІШ Отієї ПЕРВЫЙ

321. О порядки производства ваыскаввй в бессчорвом порядке суми вевалого- вого характера.

І. Общие шпала.

1. Взыскания через административные органы без обращения в су- ДебяыЬ установляння производятся
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цього Положення у всіх випадках, 
коли в законі зазначено порядок 
безспірних стягань, з винятком стя- 
гань, то стосовно них визначено, що 
їх провадиться згідно з Положенням 
про справляння податків і збору.

2. Установи й організації, що їм 
надано право стягати належні їм суми 
безспірним порядком, попереду ніж 
приступити до стягання, надсилають 
неплатієві пропозицію внести належ
ні виплати до певного реченця, по
переджуючи, що в разі неуплати 
Протягом визначеного реченця, на
лежні суми буде стягнено примусово.

3. За невиплату належних сум 
стягазться з дня закінчення реченця 
виплати пеню: з державних і коопе
ративних підприємств, а також ак
ційних товариств і пайових това
риств з виключною й переважною 
участю державного Й кооперативного 
капіталу, розміром 0,1°/о на день, 
цеб-то 3°/0 на місяць, а з инших ор
ганізацій і приватних осіб розміром 
*/в°/о на день» иеб-то 5°/0 на місяць, 
як-що инше не передбачено законом 
або договором.

4. В разі, коли на майно неплатія 
одночасно направлено стягання по
рядком виконання судових вирішень 
або ухвал, а також стягання по
даткового й неподаткового характеру 
безспірним порядком, то всі ці стя
гання провадиться порядком 256—265 
. 268—316 арт. арт. Цивільного Про
цесуального Кодексу УСРР.

В разі, коли на майно неплатія 
одночасно направлено стягання без
спірним порядком по податках та 
збору й по сумах неподаткового ха
рактеру, то всі ці суми стягається 
згідно з Положенням про стягання 
податків і збору.

П р и м і т к а  1 .  Я к щ о  судовий 
виконавець або відповідні органи На- 
роднього Комісаріяту Фінансів ста
нуть до провадження стягання, що 
його почали адміністраційні органи 
перед днем торгів, то призначені

на основании настоящего положения 
во всех случаях, когда в законе ука
зан порядок бесспорных взысканий, 
за исключением взысканий в отно
шении коих определено, что они 
производятся согласно Положению 
о взимании налогов и сборов.

2. Учреждения и организации, коим 
предоставлено право взыскивать при
читающиеся им суммы в бесспорном 
порядке, предварительно, до обра
щения ко взысканию, посылают не
плательщику предложение произвести 
взнос следуемых платежей к опреде
ленному сроку, с предупреждением, 
что в случае неуплаты в назначенный 
срок, причитающиеся суммы будут 
взысканы принудительно.

3. За неплатеж причитающихся 
сумм взыскивается со дня истечения 
срока платежа пеня: с государствен
ных и кооперативных предприятий, 
а также акционерных обществ и пае
вых товариществ с исключительным 
и преобладающим участием государ
ственного и кооперативного капитала, 
в размере 0,1 °/0 в день, т.е. 3°/0 в ме
сяц, а с прочих организаций и част
ных лице размере 1/в°/о 8 день, т.е. 
5°/0 8 месяц, если иное не преду
смотрено законом или договором.

4. В случае, когда на имущество 
неплательщика одновременно обра
щается взыскание в порядке испол
нения судебных решений или 
определений, а также взыскание на
логового и неналогового характера 
в бесспорном порядке, то все эти взы
скания производятся в порядке 256-265- 
и 268—316 ст. ст. Гражданского 
Процессуального Кодекса УССР.

В случае, когда на имущество не
плательщика одновременно обра
щаются взыскания в бесспорном по
рядке по налогам и сборам и по 
суммам неналогового характера то 
все эти суммы взыскиваются, соглас- 
сно Положению о взимании налогов 
и сборов.

П р и м е ч а н и е ! .  Если судеб
ный исполнитель или подлежащие 
органы Народного Комиссариата 
Финансов вступят в производство 
взыскания, начатого административ
ными органами, до дня торгов, то
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Ч. 54 Арт. 321 № 54 Ст. 321торги не скасовується, але в дальшому їх провадить судовий виконавець або органи Народнього Комісаріату Фінансів за належністю.Розподіляє вторговані на торгах суми в цьому разі також судовий виконавець або належний орган Народнього Комісаріату Фінансів.П р и м і т к а  2. Прилучати нові стягання можна тільки протягом трьох день після переведення прилюдних торгів; після закінчення цього реченця виконавець мусить скласти розрахунок розподілу між стягачами вторгованих сум.
11. Майно, що на нього можна на
правити стягання безспірним поряд

ком.5. Стягання безспірним порядком 
можна направити:а) на грошові суми Й ценности, належ ні иеадатіям, що знаходяться при них або в касах їхніх підприємств, з винятком сум, зазначених у п. п. „з" і „б" арт. 6;б) на всілякі суми, що їх мають одержати неплатії від третіх осіб, установ і організацій, а також на суми, шо знаходяться на біжучих рахунках 1 вкладах у кредитових установах.П р и м і т к а .  Як-шо для направлення стягання на рахунки й вклади у будь-якій кредитовій установі ктаноімний законом спеціальний порядок, то стягання провадиться згідно з цим порядком. Так само направляти стягання на вклади в ощадних касах можна за порядком, що його спеціально для цього встановлено законом.в) на належні непдатієві й що знаходяться так у нього, як і в третіх осіб, майно, фабрикати, крам, сировину Й инше, з винятком переліченого в о. о. „г44 1 „м" арт. 6;г) на будинки І наші будівлі, з винятком зазначених у в. п. *з" і пи“ арт. 6;

назначенные торги не отменяются, но в дальнейшем производятся судебным исполнителем или органами Народного Комиссариата Финансов по принадлежности.Распределение вырученных на торгах сумм в этом случае производит также судебный исполнитель или подлежащий орган Народного Комиссариата Финансов.П р и м е ч а н и е  2. Присоединять новые взыскания возможно только в течение трех дней после производства публичных торгов, по истечении какового срока исполнитель должен составить расчет распределения между взыскателями вырученных сумм.
П. Имущество, на которое может 

быть обращено взыскание в бесспор
ном порядке.5. Взыскание в бесспорном порядке может быть обращено:

а) на денежные суммы и ценности, 
принадлежащие неплательщикам, находящиеся при них или в кассах их предприятий за исключением сумм, указанных в п. п. „а* и ,6м ст. 6-й;б) на всякого рода суммы, причитающиеся к получению неплательщикам от третьих лиц, учреждений и организаций, а также на суммы, находящиеся на текущих счетах и вкладах в кредитных учреждениях.П р и м е ч а н и е .  Если для обращения взыскания на счета и вклады в каком-либо кредитном учреждении установлен законом специальный оорядок, то взыскание производится, согласно этого порядка. Равным образом, обращение взыскания на вклады в сберегательных кассах может производиться в порядке, специально для этого установленном законом.в) на принадлежащие неплательщику и находящиеся как у него, так и у третьих лиц, имущество, фабрикаты, товары, сырье и проч. за исключением перечисленного в п. п. „г“ м .м" ст. 6-й;г) на домостроения и другие постройки, за исключением указанныхз о. о. „3м и „м" ст. 6-й; 619
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д) на право забудови;
е) на майно державних підприємств, 

що їх переведено на господарський 
розрахунок, як-що його не вилучено з 
приватного обігу;

П р и м і т к а .  На майно, що від
носиться до основного капіталу, стя
гання можна направляти, додержу
ючи встановленого в законі по
рядку.
ж) на усяке инше майно, що його 

не вилучено З ЦИВІЛЬНОГО обігу Й ЩО 
не підпадає під чинність арт. 6 цеі 
постанови.

]Ц. Майно, що на ньою не моокна 
направляти стягання безспірним по

рядком.

6. Стягання безспірним порядком 
не можна направляти:

а) на готівку, потрібну для задово
лення вимог робітників і службовців, 
згідно з колективними й трудовими 
договорами, вклади соціяльного стра
хування й аліменти, за минуле й за 
два тижні наперед;

б) на суми страхової винагороди, 
належні на підставі обов'язкового 
страхування;

в) на знаряддя вирібництва й 
струменти, потрібні для професійної 
праці, ремесла або кустарного про
мислу неплатія, як-що неллатій не 
вживає найманої праці, а також 
книги й приладдя для професійної 
праці трудящих і для шкільної та 
наукової праці учнів;

г) на потрібні для неплатія й утри
манців—членів його родини носиль
ний зимовий і літній зодяг, білизну, 
взуття й инші речі хатнього вжитку, 
а також на запаси палива Й харчі, 
в кількости, потрібній на три місяці 
для самого неплатія Й для утриман
ців—членів його родини;

д) на харч для селян, що живуть 
з сільського трудового господарства, 
в кількости, потрібній до нового вро
жаю відповідно до числа членів 
двора;

д) на право застройки;
е) на имущество государственных 

предприятий, переведенных на хо
зяйственный расчет, если оно не из- 
ято из частного оборота;

П р и м е ч а н и е .  На имущество, 
относящееся к основному капиталу, 
взыскивание может быть обращено 
с соблюдением установленного в за
коне порядка.
ж) на всякое другое имущество, 

не из'яТое из гражданского оборота, 
и не подходящее под действие ст. 6-й 
настоящего постановления.

III. Ймущество, на которое не может 
быть обращаемо взыскание в бесспор

ном порядке.

6. Взыскание в бесспорном по
рядке не может быть обращаемо:

а) на наличные суммы, необходимые 
для удовлетворения требований рабо
чих и служащих по коллективным 
и трудовым договорам, взносов по 
социальному страхованию и алимен
тов, за истекшее время и за 2 не
дели вперед;

б) на суммы страхового вознагра
ждения, причитающиеся по обязатель
ному страхованию;

в) на орудия производства и ин
струменты; необходимые для про
фессиональных занятий, ремесла 
или кустарного промысла неплатель
щика, если неплательщик не приме
няет наемного труда, а также книги 
и пособия для профессиональных за
нятий трудящихся и для ученических 
и научных занятий учащихся;

г) на необходимое для неплатель
щика и иждивенцов-членов его семьи 
носильное Зимнее и летнее платье, 
белье, обувь и другие• предметы 
домашнего обихода, а также на за
пасы топлива и продуктов продоволь
ствия, в количестве необходимом 
на три месяца для самого неплатель
щика и для иждивенцев, членов его 
семьи;

д) на продукты продовольствия для 
селян, занимающихся сельским трудо
вым хозяйством в количестве, необ
ходимом до нового урожая по числу 
членов двора;
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с) на сільсько-господарський живий 
і мертвий інвентар, в кількості, по
трібній для підтримання господарства, 
як ось: один плуг, одна борона, один 
кінь, або пдра волів, одн| коровд 0 
т. и. види тяглової Я продуктової ху
доби, а також пашу в кількості, пот
рібній до вигону худоби на пасовисько;

П р и м і т к а .  Зазначене в п. „є** 
цього артикулу вилучення не по
ширюється на випадки стягання 
безспірним порядком з приводу 
виданої позички або угоди про 
купівлю-продаж з рохроченням 
виплати, коли стягання направле
но на інвентар живий І мертвий, 
що його набуто за цю позичку 
або на підставі угоди про купівлю- 
продаж на сплату ратаии й він за
безпечує відповідне зобов‘язання.

ж) на биків продуцентів, як що 
вони обслуговують громадське стадо, 
а також на екземпляри заводської 
худоби, на посвідчення земельних від
ділів з потрібкою кількістю паші для 
кожної голови худоби на реченець, 
зазначений у попередньому пункті;

з) на будинки й инші будівлі не- 
платіїв, шо потрібні для сільського 
господарства трудових землекористу
вачів;

і) на належні робітникам і служ
бовцям житлові непромислового ха
рактеру будинки, що є забезпечен
ням потрібної житлової ПЛОЩІ для 
нього А його родини;

к) на сировину й паливо, потрібне 
для фактичної роботи державних і 
кооперативних підприємств протягом 
трьох місяців;

л) на незнятий врожай;

м\ «а аасчаиа, а кчаькосй, потріб
ній для майбутнього засіву землі, що 
П обробляє неплатій, і

н) на пайові вкладки позичальника 
е кооперативні організації першого 
ступінл всіх форм кооперації (спо
живчої, сільсько-господарської, житло
вої, промислової, кредитової й иаше).

е) на сельско-хозяйственный жи
вой и мертвый инвентарь, в количе
стве необходимом для поддержания 
хозяйства, как-то: один плуг, одна 
борона, одна лошадь или пара волов, 
одна коро да и Т. п. видов рабочего 
« продуктового скота, а также корм, 
в количестве потреби ом до выгона 
скота на пастбище:

П р и м е ч а н и е .  Означенное в 
п. „е* настоящей статьи исклю
чение не распространяется на слу
чаи взыскания в бесспорном по
рядке по выданной ссуде или по 
сделке купли-продажи с рассрочкой 
платежа, если взыскание обращается 
на инвентарь живой и мертвый,при
обретенный на эту ссуду или по 
сделке купли-продажи в рассрочку 
платежа и служащий обеспечением 
соответствующего обязательства.

ж) на быков производителей, если 
они обслуживают обшественное стадо, 
а также на экземпляры племенного 
скота, по удостоверениям земельных 
отделов с необходимым количеством 
корма для каждой головы скота 
на срок, указанный в предыдущем 
пункте;

з) на домостроения и другие по
стройки неплательщиков, кои необхо
димы для сельского хозяйства трудо
вых землепользователей;

и) на принадлежащие рабочим и 
служащим жилые непромыслового 
характера домостроения, являющиеся 
обеспечением необходимой жилищной 
площади для него и его семьи;

к) на сырье и топливо, необходимое 
для фактической работы государствен
ных и кооперативных предприятий 
в течение 3-х месяцев;

л) на неснятый урожай;

м) иа семена, в количестве, необхо
димом для предстоящего посева обра
батываемой неплательщиком земли, и

н) на паевые взносы заемщика 
в кооперативные организации первой 
ступени всех видов кооперации (по
требительской, сельско-хозяйственной 
жилищной, промысловой, кредитной 
и проч.).
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IV. Порядок г правила провадження 
стягань безспірним порядком.

7. Після закінчення встановленого 
для виплати реченця (арт. 2), уста
нови й організації виносять, у межах 
компетенції, наданої їм законом або 
положеннями, постанови про стягання 
з неплатія безспірним порядком не
належних від нього виплат і надси
лають колії цих постанов для пере
ведення стягання в містах й містечках 
органам міліції, а в сільских місцево
стях—сільським радам.

Постанови ці мають підписати 
особи, що стоять на чолі установ чи 
організацій, порядком, встановленим 
у положеннях про них, або в стату
тах, що на підставі їх вони діють.

П р и м і т к а ї .  Провадити стягання 
безспірним порядком можуть уста
нови й організації через своїх аген
тів тільки в тому разі, коли таке 
право надано їм законом.

П р и м і т к а  2. Направляюти стя
гання безспірним порядком на бу
динки й инші будівлі неплатія, так 
у міських, як і сільських місцево
стях, а також на право забудови, 
судові виконавці, що їм заінтересо
вані установи й організації надси
лають копії своїх ухвал.

8. Органи, зазначені в арт. 7, одер
жавши копію постанови установи або 
організації про переведення стягання 
безспірним порядком/ пропонують не- 
платієві виплатити належні з нього 
суми не пізніш, як протягом трьох 
день з дня одержання вимоги, попе
редивши, що в разі неуплати до за
значеного реченця, належні з нього 
суми разом з пенею будуть стягнені 
примусовим порядком.

При м і т к а .  В разі відсутности не- 
ЪЧММЭ МЛЧІ.УЛ. ІОДЧНТИ чле

нам Його родини або домоупра
влінню.

IV. Порядок и провила производства 
взысканий в бесспорном порядке.

7. По истечении установленного 
для платежа срока (ст. 2) учреждения 
и организации выносят, в пределах, 
предоставленных им законом или по
ложениями, постановления о взыска
нии с неплательщика в бесспорном 
порядке причитающихся с него пла
тежей и направляют копии этих по
становлений для производства взыска
ния в городах и поселениях город
ского типа органам милиции, а в 
сельских местностях—сельским сове
там.

Постановления эти должны быть 
подписаны лицами, стоящими во главе 
учреждений или организаций, в по
рядке, установленном в положениях 
о них или в уставах, на основании 
которых они действуют.

П р и м е ч а н и е ! .  Производство 
взысканий в бесспорном порядке 
учреждениями и организациями 
через своих агентов, допускается 
лишь в том случае, когда такое 
право им предоставлено законом.

П р и м е ч а н и е  2. Обращение 
взыскания в бесспорном порядке 
на домостроения и другие построй
ки неплательщика, как в городских, 
так и в сельских местностях, 
а также на право застройки, про
изводится судебными исполнителями, 
которым заинтересованные учре
ждения и организации направляют 
копии своих определений.
8. Органы, указанные в ст. 7-й, 

получив копию постановления учре
ждения или организации о производ
стве взыскания в бесспорном порядке, 
предлагают неплательщику произвести 
платеж следуемых с него сумм не 
позднее трехдневного срока со дня 
получения требования^ предупрежде
нием, что в случае неуплаты в ука
занный срок, следуемые с него суммы 
вместе с пеней будут взысканы в при
нудительном порядке.

П р и м е ч а н и е .  При отсутствии 
неплательщика требование может 
быть поручено членам его семьи 
или домоуправлению.
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9.'Направляючи стягання «а гро
шові суми й инше майно, шо знало* 
диться у третіх осіб 1 установ (п. 
п. .6" 1 „в* арт. 5), органи, шо про
вадять стягання, надсилають цим осо
бам і установам запити про те, чи є 
в них грошові суми або инше майао, 
шо належить чи припадає неплатієві, 
й а які реченці Тх належить видати, 
зазначивши, що з одержанням запиту, 
вони мусять вносити органові, шо про
вадить стягання, инше майно, що на
лежить чи припадає неплатієві, аж 
до повного сплачення стягуваної суми.

П р и м і т к а .  Направляючи стяган
ня на заробітню плату, вирахування 
з не! належить провадити порядком 
передбаченим у арт. 289 Цивільного 
Процесуального Кодексу УСРР.

•
10. За неподання відомостей, шо їх 

вимагає арт. 9 цього Положення, 
також як і за дачу неправдивих відо
мостей, треті особі й відповідальні 
керовники установ і організацій під
лягають відпояідальности згідно з від
повідними артикулами Кримінального 
Кодексу УСРР.

11. У разі невнесення належних 
сум у реченець, устаноалений згідно 
з арт. 8, виконавчі органи (арт. 7) 
розпочинають примусове стягання з 
майна неплатія, шляхом арешту, опису 
й прилюдного торгу. 12 13 * * * *

12. Арешт нагадається шляхом 
вчинення опису майна й оголошення 
неплатієві заборони розпоряджатися 
мим.

13. Опис і цінування провадиться 
за присутности двох понятих і непла- 
тія; в разі відсутности останнього, 
запрошується членів його родини, або 
представника домоуправління чи ко
гось із сусід.

Опис і цінування, коли стягання
направлено на підприємства, установи
А господарства, провадиться за при
сутности власника або його пред
ставника, а також міс ц ко му або фаб-
завкому. Неявка власника або його

9. При обращении взыскания на 
денежные суммы и другое имущество, 
находящееся у третьих лиц и учре
ждениях (п. п. «б» и «в* ст. 5). орга
ны, производящие; азыскжиие, посы
лают этим лицам и учреждениям 
запрос о том, есть ли у них денежные 
суммы или иное имущество, принад
лежащие или причитающиеся непла
тельщику, и в какие сроки таковые 
подлежат выдаче, с указанием, что 
с получением запроса, они обязаны 
вносить органу, производящему взыс
кание, все платежи и другое имуще
ство, принадлежащие или причитаю
щиеся неплательщику, впредь до 
полного погашения взыскиваемой 
суммы.

П р и м е ч а н и е .  При обращении 
взыскания на заработную плату, 
удержания из нее производятся 
в порядке, предусмотренном в 
ст. 289 Гражданского Процессуаль
ного Кодекса УССР.
10. За непредставление требуемых 

ст. 9 настоящего Положения сведений 
равно как и за дачу ложных сведений 
третьи лица и ответственные руко
водители учреждений и организаций 
подлежат ответственности по соот
ветствующим статьям Уголовного 
Кодекса УССР.

11. В случае невзноса причитаю
щихся сумм в срок, установленный 
согласно ст. 8, исполнительные орга
ны (ст. 7) приступают к принуди
тельному взысканию с имущества 
неплательщика, путем производства 
ареста, описи и публичной продажи.

12. Арест налагается посредством 
совершение описи имущества и об'
явлення неплательщику запрета распо
ряжаться им.

13. Опись и оценка производятся 
в присутствии двух понятых и не
плательщика: в случае отсутствия 
последнего приглашаются члены его 
семьи, либо представитель домоупра
вления или кто-либо из соседей

Опись и оценка при обращении 
взыскания на предприятия, учрежде
ния и хозяйства, производится в при
сутствии собственника или его пред
ставителя, а также месткома или 
фабзалкома. Неявка собственника
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представника не зупиняє опису й ці
нування.

14. Опис майна має містити в собі:

а) назву виконавчого органу А особи, 
що вчиняє опис;

б) час й місце вчинення опису;
в) підставу опису;
г) назву стягача й неплвтія;

д) назву й опис кожної речі, зане
сеної в опис;

е) нотатки про особливі якости й 
властивости, занесеної в опис речі;

ж) оцінку кожної описуваної речі;

з) ім'я, по-батькові, прізвище по
нятих і инших осіб, зазначених 
в арт. 13;

и) назву переховувача, що йому пере
дано на схов арештоване майно, 
роз'яснення обов'язків його що-до 
перехованця й підпис переховувача;

к) уваги сторін і осіб, що присутні 
при опису, й розпорядження с приводу 
Тх особи, що провадить опис;

л) підпис усіх осіб, шо брали 
участь в опису;

15. Майно, що знаходиться в по
мешканні, яке займає неплатій спільно 
з иншими особами, не належить опи
сувати тільки в тому разі, як-шо це 
майно явно належить иншій особі.

16. Як-шо треті особи заявляють 
на описане майно свої права, підтвер
джені безспірними доказами, то про 
це складається особливого протокола, 
зазначаючи в ньому всі обставини 
справи, і зазначене чайно виключа
ється із опису.

17. Цінування описаного майна ро
бить особа, що чинить опис, за пере
січними ринковими цінами,

В разі потреби для переведення 
оцінки можна запросити експерта. 18

18. Описане майно віддається на 
переховання неплатієві.

Коли неплатій відмовиться перехо
вувати, або Його не буде, чи з инших 
обставин, які не дозволяють довірити

или его представителя на приостана
вливает описи и оценки.

14. Опись имущества должна со
держать в себе:

а) наименование исполнитедьнога 
органа и лица, совершающего опись;

б) время и место совершения описи;
в) основание описи;
г) наименование взыскателя и непла

тельщика;
д) наименование и описание каждого 

предмета, включенного в опись;
е) отметки об особых качествах 

или свойствах внесенного в опись 
предмета:

ж) оценка каждого описываемого
предмета: •

з) имя, отчество, фамилия понятых 
и других лиц, указанных в ст. 13;

и) наименование хранителя, коему 
передано на хранение арестованное 
имущество, раз'яснение обязанностей 
его по ^ранению и подпись храни
теля;

к) замечание сторон и лиц, при
сутствующих при описи, и распоря
жения по ним лица, производящего 
опись;

л) подпись всех лиц, принимавших 
участие в описи.

15. Имущество, находящееся в по
мещении, занимаемом неплательщиком 
совместно с другими лицами, не под
лежит описи лишь в том случае, если, 
это имущество явно принадлежит 
другому лицу.

16. Если третьи лица пред'являют 
н а  описанное имущество свои права, 
подтвержденные бесспорными доказа
тельствами, то об этом составляете» 
особый протокол, с указанием всех 
обстоятельств дела и означенное 
имущество исключается из описи.

17. Оценка описанного имущества 
производится лицом, совершающим 
опись, по средним рыночным ценам.

В случае необходимости для произ
водства оценки может быть при
глашен эксперт.

18. Описанное имущество отдаете» 
на хранение неплательщику.

В случае отказа неплательщика 
от хранения, отсутствия его или 
иных обстоятельств, не позволяющих
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йому перехований, за перехована на* 
становляє з свого розсуду особа, що 
робить ОПИС.

19. Копію опису, не пізніш, як че
рез три дві після складення П, 
належить вручити неплатієві, зазна
чивши час, день і годину продажу 
майна з прилюдних торгів. Продаж з 
прилюдних торгів може бути не ра
ніш, як після скінчення сімох день 
після опису майна, а продаж майна 
державних та кооперативних підпри
ємств і акційних товариств та пайо
вих товариств з виключною і пере
важною участю державного й коопе
ративного капіталу, не раніш, як че
рез два тижні з дня опису.
•і • ■ > . , V• ]'

20. Описане майно належить про
давати з прилюдних торгів на місці, 
де воно знаходиться, окрім випадків, 
коли а обопільно! згоди стягача й не- 
ллатія буде призначене инше місце для 
продажу.

В цьому разі перевозку майна на 
місце продажу провадиться коштом 
стягача й неплатія.

21. Про наступний продаж з при
людних торгів не пізніш, як за три 
дні, вивішується оголошення в місці, 
де відбудуться торги. Оголошення ви
вішується в містах:—в управлінні мі
ліції, в містечках—у районових вико
навчих комітетах, а в сільських мі
сцевостях—у сільських радах. Як-шо 
майно, шо належить продати, ціно
ване понад 500 крб., то про продаж 
його з прилюдних торНв оголошу
ється в місцевий офіційній газеті, а в 
сільських місцевостях сповіщається 
житців ближчих селищ через сільські 
рик.

П р и м і т к а .  На вимогу вину
ватця й його коштами оголошення 
можна зробити в місцевому офіцій
ному органі преси Й в тому разі, як 
шо майно ціновано нижче як 500 
карбованців.
22. Оголошення про продаж має 

містити в собі:
а) перелік продаваному майну з за

значеним його місцезнаходження Яці* 
мування;

доверить ему хранения, хранитель 
назначается по усмотрению лииа, 
производящего опись. *

19. Костя описи, не позднее 3-х 
дней цреле составления ее, должна 
быть вручена неплательщику с указа
нием времени, дм и часа продажи 
имущества с публичных торгов. Про
дажа с публичных торгов может 
последовать не раньше истечения
7-ми дней после описи имущества, 
а продажа имущества государствен
ных и кооперативных предприятий 
и акционерных обществ и паевых 
товариществ с исключительным и пре- 
обладаюшимучастием государственного 
и кооперативного капитала, не ранее
2-хнедельного срока со дня описи.

20. Описанное имущество подлежит 
продаже с публичных торгов на месте 
его нахождения, кроме случаев, когда 
с обоюдного согласия взыскателя 
и неплательщика будет назначено 
иное место продажи.

В этом случае перевозка имущества 
на место продажи производится за 
счет взыскателя и неплательщика.
* 21. О предстоящей продаже с пуб

личных торгов не позднее чем за 
3 дня вывешивается объявление в месте, 
где состоятся торги. Об‘явления вы
вешиваются: в городах—в управлении 
милиции, в поселениях городского 
типа—в районных исполнительных 
комитетах, а в сельских местностях 
— 8 сельских советах. Если подле
жащее продаже имущество оценено 
свыше 500 руб., то о продаже его 
с публичных торгов публикуется в 
местной оффициальной газете, а в 
сельских местностях оповещаются 
жители ближайших селений через 
сельские советы.

П р и м е ч а н и е .  По требованию 
должника и за его счет публика
ция может быть произведена в 
местном оффициальном органе пе- 

• чати и в том случае, когда имуще
ство оценено ниже 500 рублей.
22. Об'явленяе о продаже должно 

содержать в себе:
а) перечисление продаваемого иму

щества, с указанием его местонахо
ждения и оценки;
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б) місце, помешкання й час про
дажу.

23. Як-шо призначене на продаж 
майно заставлено, то про день про
дажу сповіщається заставовмця.

24. Як-що до часу, призначеного 
для переведеня продажу, не будуть 
внесені виплати або не буде одер
жано від стягача повідомлення про 
зроблену уплату, то особа, що про
вадить стягання, провадить про
даж арештованого майна з прилюдних 
торгів у призначений для продажу 
день і годину, в місці, зазначеному 
в оголошені.

25. У дні прилюдного продажу до
пускається до огляду продаваних рі
чей тих, що бажають.

26. На торгах не можуть брати 
участи члени місцевих виконавчих ко
мітетів, сільських рад, особи, що про
вадять продаж, члени їхніх родин 
і всі службовці МІЛІЦІЇ.

27. Прилюдні торги провадиться 
словно.

28. Продаж належить починати 
з 10 годині*, й неможна тягти піз-. 
ніш, як до 18 години.

29. Як-що до 10 години не 
явиться ніхто, що бажав би торгува
тися, убо-ж явиться тільки один по
купець, то особа, що провадить про
даж, мусить чекати на явку покупців 
не пізніш, як до 14 години. Як-що 
явиться не менш, як два покупці, але 
в кожному разі не раніш, як о 12 го
дині, починяються торги.

30. Продаж, що його не закінчено 
за один день, тягнеться дальшими за 
тим днями, аж до ’ закінчення, додер
жуючи правил, передбачених в арт. 
арт. 28 і 29.

31. Для зручнішого продажу, майно 
можна розподілити на продавальні 
партії.

32. Відкриваючи торги, особа, що 
їх провадить, оголошує ціну кожній 
речі, визначену при цінуванні, й пи
тає: «хто більше». Пропоновані від 
покупців ціни оголошує особа, що 
провадить торги, словно, доки дода
вання тривають далі.

33. Після припинення додавання, 
особа, що провадить торги, промо-

б) место, помещение и время про
дажи.

23. Если предназначенное к прода
же имущество заложено, то о дне 
продажи извещается залогодержа
тель.

24. Если ко времени, назначенному 
для производства продажи не после
дует взноса платежей или не будет 
получено от взыскателя уведомления 
о произведенной уплате, то лицо, 
производящее взыскание, производит 
продажу арестованного имущества 
с публичных торгов, в назначенный 
для продажи день и час, в месте, 
указанном в об'явлений.

25. В дни публичной продажи желаю
щие допускаются к осмотру продава
емых предметов.

26. В торгах не могут принимать 
участие члены местных исполнитель
ных комитетов, сельских советов, 
лица, производящие продажу, члены 
их семей и все служащие в милиции.

27. Публичные торги производятся 
устно.

28. Продажа должна начинаться 
с 10-ти часов и не может продолжаться 
позже, чем до 18-ти часов.

29. Если к 10-ти часам не явится 
никто из желающих торговаться или 
явится только один покупатель, то 
производящее продажу лицо должно 
ожидать явки покупателей не позже, 
чем до 14-ти часов. Когда явится не 
менее двух покупателей, но во всяком 
случае, не ранее 12-ти часов, начи
нается производство торгов.

30. Продажа, не оконченная в один 
день, продолжается в следующие за 
тем дни, впредь до окончания, с со
блюдением правил, предусмотренных 
ст. ст. 28 и 29.

31. Для удобства продажи, имуще
ство может быть распределено на 
продажные партии.

32. При открытии торгов произво
дящее их лицо, об'явдяет цену ка
ждого предмета, определенную при 
оценке и спрашивает: «кто больше». 
Предложенные покупателями цены 
об'являются производящим торги лицом 
устно, пока наддачи продолжаются.

33. Про прекращении наддач, про
изводящее торги лицо произносит три
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вляе тричі: «ніхто більше» і як-що 
після третього р«зу не буде дода
вання, торги вважаються за закінчені.

34. Продавані речі лишаються за 
тим, хто запропбнував вищу ціиу.

35. Коли надійдуть від продажу 
частини майна суми, достатні для по
криття всіх пред'явлених претенвій 
і видатків, звязаних з арештом і про- 
дажом, дальший продаж решти аре
штованих річей припиняється й їх 
повертається володільцеві.

П р и м і т к а .  Особа, що прова
дить торги, мусить перед початком 
торгів мати точні відомості про 
розмір претензій, пред'явлених до 
неплатіяй видатків, звязаних з аре
штом і продажом.
36. Особа, що провадить торги, 

складає торговельного листа, де за
значається:

а) хто й де провадив торги;
б) нумери продаваних річей за 

описом;
в) вищу ціну, пропоновану на 

торгах;
г) прізвище, ім'я й по-батькові по

купців, шо записують вони власно
ручно, а як вони неписьменні,—инші 
особи з їхнього довір'я;

д) чи був присутній при продажу 
володілець майна або особа, шо його 
заступає, й

е) шо зі складу призначеного на 
продаж майна залишилось непродане. 37 38

37. Покупець, негайно, після скін
чення торгів, вносить не менш як 
одну п'яту частину останньої ціни, 
що запропонував, решту суми він 
мусить внести готівкою не пізніш 
наступного дня.

38. Покупець, шо не вніс негайно 
одної п'ятої частини останньої ціни, 
шо запропонував, підпадає, за поста
новою особи, шо провадить торги, 
піа штраф розміром не більшим, як 
25 карбованців, яку постанову має 
затвердити народній суддя, що в його 
районі провадиться торги, а самі 
торги тривають далі. Коли не анесе 
покупець протягом установленого ре
ченця цілком всю запропоновану від 
нього на торгах суму, завдаток, що

раза «никто больше» и, если после 
третьего раза не последует наддачи, 
торг считается законченным.

34. Продаваемые предметы остаются 
за предложившим высшую цену.

35. В случае поступления от про
дажи части имущества суммы, доста
точной для покрытия всех предъявлен
ных претензий и расходов, связанных 
с арестом и продажей, дальнейшая 
продажа остальных арестованных пред
метов прекращается и они возвра
щаются владельцу.

П р и м е ч а н и е .  Лицо, произво
дящее торги, должно до начала тор
гов иметь точные сведения о раз
мере претензий, пред'явленных к не
плательщику и расходов, связанных 
с арестом и продажей.
36. Лицо, производящее торги, со

ставляет торговый лист, в котором 
указывается:

а) кем и где производились торги;
б) нумера продаваемых предметов 

по описи;
в) высшая, предложенная на торгах 

цена;
г) фамилия, имя и отчество поку

пателей, записываемые ими собствен
норучно, а при их неграмотности— 
другими лицами по их доверию;

д) присутствовал ли при продаже 
владелец имущества или заступающее 
его лицо и

е) что из состава назначенного 
в продажу имущества осталось непро
данным.

37. Покупатель немедленно, по окон
чании торгов, вносит не менее одной 
пятой части предложенной им послед
ней цены, остальную сумму он обязан 
внести наличными деньгами не позд
нее следующего дня.

38. Покупщик, не внесший немед
ленно одной пятой части предложен
ной им последней цены подвергается, 
по постановлению лица, производя
щего торги, штрафу в размере не 
свыше 25 руб. каковое постановление 
подлежит утверждению народного 
судьи, в районе коего производятся 
торги, самые же торги продолжаются* 
В случае невнесення покупщиком 
в установленный срок сполна всей 
предложенной им на торгах суммы,
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він вніс, в розмірі одної п'ятої запро
понованої останньої ціни, повер
тається на поповнення стягання.

39. Продані речі віддається покуп
цеві не инакше, як після одержання 
від нього цілком запропонованої на 
торгах суми.

40. Торги визнається за невідбулі:

а) як-що ніхто не явиться торгу
ватися або-ж явиться тільки одна 
особа;

б) як-шо ніхто з тих, що явилися, не 
зробить надбавки проти цінування;

в) як що після закінчення торгів 
закупець не заплатить у реченець пов
ністю належної з нього суми.

41. В разі, як-шо торги не відбу
лися, стягачі протягом трьох днів мо
жуть заявити, що залишають за со
бою продаване майно в сумі ціну
вання. В противному разі признача
ється другі торги, не раніш, як через 
тиждень і їх провадиться за прави
лами, встановленими для перших тор
гів, але з тією різницею, що їх по
чинається з першої запропонованої 
на цих (других) торгах суми й вва
жається за відбулі, хоч би виша за
пропонована сума була нижча від 
цінування майна.

42. Як-що другі торги не відбу
дуться, то особі, що провадить торги, 
надається право продати описане 
майно способом з свого розсуду.

В разі неможливости продати майно, 
його передається стягачеві на раху
нок стягуваних сум, згідно з цінуван
ням, зазначеним в опису.

V. Про розподіл сум, що їх стягнено 
безспірним порядком.

43. В разі, як-шо надійшлі від про
дажу суми є недостатні для задово
лення всіх направлених на неплатіїв 
стягань, то насамперед покривається 
видатки: за арешт, переховання й при
ставку майна, а решту суми розподі
ляється між стягачами таким порядком:

а) у першу чергу задовольняється 
повністю претензії робітників і служ
бовців по колективних І трудових

задаток, внесенный им в размере одной 
пятой предложенной последней цены 
обращается на пополнение взыскания.

34. Проданные предметы отдаются 
покупателю не иначе, как по получе
нии от него сполна предложенной на 
торгах суммы.

40. Торги признаются несостоявши- 
мися:

а) если никто не явится торговаться 
или не явится только одно лицо;

б) если из явившихся никто не сде
лает надбавки против оценки;

в) если по окончании торгов покуп
щик не уплатит в срок полностью 
следуемой с него суммы.

41. В случае, если торги не состо
ялись, взыскатели в течение трех дней 
могут заявить об оставлении за ними 
продаваемого имущества в сумме 
оценки. В противном случае назнача
ются вторые торги, не ранее, чем че
рез неделю и производятся по пра
вилам, установленным для первых тор
гов, но с тем различием, что они на
чинаются с первой предложенной на 
этих (вторых) торгах суммы и счита
ются состоявшимися, хотя бы высшая 
предложенная сумма быда ниже оценки 
имущества.

42. Если вторые торги не состоятся, 
то лицу, производящему торги, предо
ставляемся право продать описанное 
имущество способом по его усмотре
нию.

В случае невозможности продажи 
имущества, таковое передается взыс
кателям в счет взыскиваемых сумм, 
по оценке, указанной в описй.

V. О распределении сумм, взысканных 
в бесспорном порядке.

43. В случае, если поступившие от 
продажи суммы недостаточны для 
удовлетворения всех обращенных на 
неплательщиков взысканий, то перво
начально покрываются расходы: по 
аресту, хранению и доставке имуще
ства, а остающаяся сумма распреде
ляется между взыскателями следующим 
порядком:

а) в первую очередь удовлетворяются 
полностью претензии рабочих и слу
жащих по коллективным и трудовым
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договорах, аліментах і претензіях про 
винагороду за смерть чи постійну або 
тимчасову втрату працездатносте

б) у другу чергу—претензії на со
ціальне страхування;

в) у третю чергу — вимоги на 
покриття недоплатів до всіх подат
ків і збору так державних, як і мі
сцевих;

г) у четверту чергу—претензії про 
безспірні стягання державних уста
нов І инших організацій, що їм на 
підставі закону надано право безпір- 
його стягання;

д) у п'яту чергу—претензії про 
всякі стягання установ і підприємств, 
шо знаходяться на державному Й мі
сцевому бюджеті;

е) решту суми розподіляється про
порційно до претензії всіх инших 
кредиторів.

Сумй, вторговані від продажу заста
вленого майна, після покриття еидат- 
ків на арешт, приставку Й перехр- 
вання майна, надходять передовсім 
на задоволення претензій заставоєм- 
ців, з винятком податків і збору, шо 
безпосередньо припадають на заста
влене майно.

Оголошуючи неспроможність або 
ліквідацію державних підприємств, гро
мадських і кооперативних організацій, 
а також в разі оголошення неспро- 
можности приватних осіб, або лікві
дації їхніх підприємств, суми, вторго
вані від продажу з прилюдних торгів 
належного їм заставленого майна, 
як-що иншого майна неспроможного 
винуватця або підприємства, шо його 
ліквідується, є нвдосить, повертаються 
переважно перед претензіями заста- 
воємців на покриття видатків на 
арешт, переховання Й приставку майна, 
претензій, зазначених у п. «а» цього 
артикулу, а також на похриття недо
платів до податків і збору, так дер
жавних, як і місцевих, що безпосе
редньо припадають на заставлене 
майно (акциз, попенна плата, митний 
збір, мито, податок з будівель і инш ).

договорам, алиментам и претензиям 
по вознаграждению за смерть или 
постоянную или временную утрату 
трудоспособности;

б) во вторую очередь—претензии 
по социальному страхованию;

в) в третью очередь требования на 
покрытие недоимок по всем налогам 
и сборам, как государственным, так 
и местным;

г) в четвертую очередь—претензии 
по бесспорном взысканиям государ
ственных учреждений и иных органи
заций, которым по закону предоста
влено право бесспорного взыскания;

д) в пятую очередь—претензии по 
всяким взысканиям учреждений и пред
приятий, находящихся на государ
ственном и местном бюджетах;

е) оставшиеся затем суммы распре
деляются пропорционально претензиям 
всех остальных кредиторов.

Суммы, вырученные от продажи 
заложенного имущества, послепокры- 
тия расходов по аресту, доставке 
и хранению имущества поступают 
в первую очередь, на удовлетворение 
претензий залогодержателей, за исклю
чением налогов и сборов, непосред
ственно падающих на заложенное 
имущество.

При об'явлений несостоятельности 
или ликвидации государственных пред
приятий, общественных и кооператив
ных организаций, а также в случае 
об'явлення несостоятельности частных 
лиц, или ликвидации их предприятий, 
суммы,вырученные от продажи с пуб
личных торгов принадлежащего им 
заложенного имущества, если прочего 
имущества несостоятельного должника 
или ликвидируемого предприятия недо- 
достаточно, обращаются преимуще
ственно пред претензиями залогодер
жателей на покрытие , расходов цо 
аресту, хранению и доставке имуще
ства, претензий, указанных в п. 
настоящей статьи, а также .напокры
тие недоимок по налогам и сборам, 
как государственным, так и местным 
непосредственно падающим на зало
женное имущество (акциз, попонная 
плата, таможенный сбор, таможенная 
пошлина, налог со строений и пр.)
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П р и м і т к а  1. В разі, коли втор
говані від продажу з прилюдних 
торгів суми будуть для повного за
доволення всіх претензій, віднесених 
до одної з зазначених п'ятьох 
груп—недостатні, то суми ці розпо
діляється в межах кожної з цих 
груп пропорційно до пред'явлених 
претензій.

П р и м і т к а  2. Виконавці чин
ності осіб, шо провадять стягання 
безспірним порядком, належить 
оплачувати згідно з таксою і поряд
ком, визначуваним Інструкцією На- 
роднього Комісаріату Юстиції й 
Народнього Комісаріату Фінансів. 
Таким самим порядком визначається 
плату за переховання арештова
ного майна переховувачам, а також 
витрати на переведення оголошень 
і на видачу винагороди понятим 
і експертам.
44. Розрахунок належних кож

ному стягачеві сум складає викона
вець після закінчення трьох день із 
дня одержання грошей. Як-шо протя
гом трьох день із дня складення роз
рахунку не надійде заперечень з боку 
стягачів або збоку винуватця,—вико
навець видає всім стягачам гроші, 
згідно з розрахунком, а в разі запе
речень, подає розрахунок народньому 
судді на затвердження.

VI. Про спори й скарги в справах 
стягання.

45. Скарги на неправильне переве
дення опису, цінування або призна
чення продажу, а також на непра
вильний розподіл вторгованих від 
продажу сум подається протягом сімох 
день до відповідного нороднього суду, 
шо мусить протягом двох ТИЖНІВ 
розглянути надійшлу скаргу й винести 
на неї вирішення. Подання скарги не 
зупиняє дальших виконавчих чин
ностей, як шо народній суд не зро
бить розпорядження про їх зупинення.

Постанови Народнього Суду можна 
оскаржити порядком, установленим 
Цивільним Процесуальним Кодексом 
УСРР.

П р и м е ч а н и е  1. В случае, когда 
вырученные от продажи с публич
ных торгов суммы будут для пол
ного удовлетворения всех претен
зий, отнесенных к одной из ука
занных пяти групп—недостаточны, 
то суммы эти распределяются 
в пределах каждой из этих групп 
пропорционально пред'явленным 
претензиям.

П р и м е ч а н и е  2. Исполнитель
ные действия лиц, производящих 
взыскания в бесспорном порядке, 
подлежат оплате, согласно таксы 
и в порядке, определяемом инструк
цией Народного Комиссариата Юсти
ции и Народного Комиссариата 
Финансов. В таком же порядке 
определяется плата за хранение 
арестованного имущества храните
лям, а также издержки по произ
водству публикаций и на выдачу воз
награждения понятым и экспертам.
44. Расчет причитающихся каж

дому взыскателю сумм составляется 
исполнителем по истечении трех дней 
со дня получения денег. Если в тече
ние трех дней со дня составления 
расчета не поступит возражений со 
стороны взыскателей или со стороны 
должника, исполнитель выдает всем 
взыскателям деньги,согласно расчета, 
а в случае возражений, представляет 
расчет Народному Судье на утвер
ждение.

VI. О спорах и жалобах по делам 
взыскания.

45. Жалобы на неправильное про
изводство описи, оценки или назна
чение продажи, а также на непра
вильно» распределение вырученных от 
продажи сумм приносятся в семиднев
ный срок в подлежащий народный суд, 
который обязан в двухнедельный 
срок рассмотреть поступившую жа
лобу и вынести по ней решение. По
дача жалобы не приостанавливает 
дальнейших исполнительных действий, 
если Народный Суд не сделает рас
поряжения об их приостановлении.

Постановления Народного Судьи 
допускаются к обжалованию в порядке, 
установленном Гражданским Процес
суальным Кодексом УССР.
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Скарги наинші неправильні чин* 
кости осіб, що провадять стягання, 
подається до вищих над ними інстанцій 
загальновстановленим порядком, але 
вони не зупиняють стягання, як-шо про 
те не буде розпорядження вищої 
інстанції.

46. Того, що набув на торгах майно, 
вважається за власника його, і таке 
не можна у нього відібрати, навіть, 
як-би потім виявилось, що з торгів 
було продано майно, не належне не* 
платіеві, з винятком майна державних 
установ і підприємств, що можуть ви
правити від кожного набувача належне 
їм майно, незаконно вивласнене(арт. 60 
Цивільного Кодексу).

Ч. 54 Арт. 321

47. Народньому Комісаріатові Вну
трішніх Справ, за згодою з Народнім 
Комісаріатом Юстиції й заінтересова
ними урядництвами, видати на роз
виток цеі постанови відповідну 
інструкцію.Харків, 6 авпвя 1025 р.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР Сербиченко.

Керуючий Справами 
Ради Народніх Комісарів УСРР

Ф. Беїа.

Жалобы на прочие неправильные 
действия лиц, производящих взыска
ние, подаются в высшие над ними 
инстанции в общеустановленном по
рядке, но не приостанавливают взы
скания, если о том не последует рас
поряжения высшей инстанции.

46. Приобревший на торгах имуще
ство считается его собственником 
и таковое не может быть у него 
отобрано, даже если бы впоследствии 
оказалось, что с торгов было продано 
имущество, не принадлежащее непла
тельщику, за исключением имущества 
государственных учреждений и пред
приятий, каковые могут истребовать 
от всякого приобретателя принадле
жащее им имущество, незаконно от
чужденное (ст. 60 Гражданского Ко
декса).

47. Народному Комиссариату Вну
тренних Дел по соглашению с Народ
ным Комиссариатом Юстиции и заин
тересованным ведомствам издать в раз
витие настоящего постановления со
ответствующую инструкцию.Харьков, в жюдя 1925 г.

Зам. Предс. Совета Народных 
Комиссаров УССР Сербиченко.

Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР

Ф. Беїа.

№ 54 Ст. 321

Виді— Няродпего Кошсяріяту Юстиції.0766. Прям. 15.000. Зама» Ж 1766. Тарам 15.000.
Укргояовдіт Ж 4309. Харків. Друкарка ПУУВО ш. Фруква.

Иідше Няродиого Комиссариат» Юстшдп.





ВИДАННЯ ОФІЦІЙНЕЗБІРНИК
= УЗАКОНЕНЬ ТА 
РОЗПОРЯДЖЕНЬ =

МІшчо-Сшімого Урац Іщш 1926 р.

І серні 1925 р. І її! ВІДДІЛ ПЕРШИЯ

(&45 (47.71) (ООІ)ГИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕСОБРАНИЕ
УЗАКОНЕНИЙ І 

РАСПОРЯЖЕНИЙРйон-Крівт. Прішеїиш Укрши 1925 г.
І 8 августа 1925 г. Цд ]] і| Отдал ПЕРВЫЙ

ЗМІСТ
Постанови РИК.

СОДЕРЖАНИЕ.
Постановления СНК.(&-13 лнаня 1925 р.)322. Про штати Всеукраїнської Державної Чорноморсько-Азовської Нкуково-Про- мнслової Досвідної Станції.323. Про передачу Комітетові Незаможних Селян села Гиївкн, Харківської округи, садиби, шо входить до складу иемлі, переданої Народвьфіу Комісаріатові Освіти для дитячого будинку імени Тараса Шевченка.324. Про аміну постанови «Основні засади про гарантійне страхування".326. Про штати рибницько-промислового догляду за водами Чорного й Азовського морів.826. Про структуру Й штати Державної Планової Комісії УСРР (Держплан УСРР) та округових планових комісій.827. Про встановлення на 1925-26 бюдже- товнй рік розміру відрахувань од єдиного сільоько-господарського податку до районовях бюджетів.

(8-13 июля 1925 года).322. О штатах Всеукраинской Государственной Черноморско-Азовской Научно-Промысловой Опытной Станции.323. О передаче Комитету Незаможных Селян селаГневки, Харьковского округа, усадьбы, входящей в состав землв, переданной Народному Комиссариату Просвещения для детского дома имени Тараса Шевченко.324. Об изменении постановления «Основные положення о гарантийном страховании".325. О штатах рыбо-промыслового надзора за водами Черного и Азовского морей.326. О структуре и штатах Государственной Плановой Комиссии УССР (Госплан УССР) н окружных плановых комиссий.327. Об установлении на 1925-26 бюджетный год размера отчислений от единого сельско-хозяйственного налога в районные бюджеты.

Постанови Ради Народніх Коміса
рів УСРР.

322. Про штати ВсеукраТнсьиоТ Дер- 
жавноїЧорноморсько-А зовської Науко

во-Промислової Досвідної Станції.

Рада Народніх Комісарів УСРР 
п о с т а н о в и л а  затвердити нижче
подані штати Всеукраїнської Держав
ної Чорноморсько Азовської Науково- 
Промислової Досвідної Станції.

Постановления Совета Народных 
Комиссаров УССР.

322.0 штатах Всеукраинской Г осу дар
ственной Черноморско-Азовской Науч

но-Промысловой Опытной Станции.

Совет Народных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л  утвердить нижесле
дующие штаты Всеукраинской Госу
дарственной Черноморско - Азовской 
Научно-Промысловой Опытной Станции:633



Ч. 55 Арт. 322*323 Ст. 322-323

ШТАТИ

Всс/країнської Державної Чорноморсько- 
Азовської Науково-Прояїсаової Досвідної 

Станції.

Завідувач станції (іхтіолог) . . 1
Завідувач хемічної лабораторії, 

він же Й заступнйк завідувача
станції................................  1

Старших асистентів...................  2
Молодших асистентів . • . . 2
Лаборантів . •.......................... 2
Препаратор..................• . . . 1
Облікувачів.............................  З
Наглядачів.............................. 4
Діловод..................................1
Бухгалтер ..................................  1
Машиністка.................................  1
Сторожів . . *........................... 4
Убиральниць (лабораторових) . 2
Шкіпер................................. . 1
Моторист................................ 1
Рибалка ....................................  1
Візник...................................  1 29Харків, днявлнпня 1925 р.

Заведывающий станцией (ихти
олог) ....................... .... 1

Заведывающий химической лабо
раторией, он же заместитель
заведывающего станцией . . 1

Старших ассистентов . . . .  2 
Младших ассистентов . . . .  2
Лаборантов . ........ ....................2
Препаратор ................................  1
Учетчиков ................................  3
Надсмотрщиков......................... 4»
Делопроизводитель ......................  1
Бухгалтер....................................1
Машинистка.................................1
Сторожей . ...... ........................4
Уборщиц (лабораторных) ... 2
Шкипер..................................... 1
Моторист.................................... і
Рыболов ................................... 1
Кучер......................................   1

* 29Харьков, 8 июля 1925 года.
Злет. Голови Ради Народніх

Комісарів УСРР Сербиченко.

Керуючий Справами Ради Народніх 
Комісарів УСРР Ф. Бега.

323. Про передачу Комітетові Незаможних Селян села Гиївки, Харківської округи, садиби, що входить до складу землі, переданої Народньому Комісаріятові Освіти дли дитячого будинку імени Тараса Шевченка.
Змінюючи постанову свою з 26 

квітня 1921 р. «Про заснування дитя
чого будинку імени Тараса Шевченка» 
(36. Уз. І921 р., ч. 7, арт. 214),— 
Рада Народніх Комісарів УСРР по
с т а н о в и л а :

Вилучити зі складу майна, шо його 
передано Народньому Комісаріятові 
Освіти для дитячого будинку Імени 

Тараса Шевченка, садибу мірою 
в 3.400 кв. саж. (1,55 кв. гектари) 

з трьом* флігелями, теплицею й сад
ком, що входить до складу частини

323. О передаче Комитету Незаможных Селян села Гиевки, Харьковского округа, усадьбы, входящей в состав земли, переданной Народному Комиссариату Просвещения для детского дома имени Тараса Шевченко.
Во изменение постановления своего 

от 26-го апреля 1921 года „Об учре
ждении детского дома имени Тараса 
Шевченко" (С. У. 1921 года, № 7, 
ст. 214),—Совет Народных Комиссаров 
УССР п о с т а н о в и л :

Из‘ять из состава имущества, пере
данного Народному Комиссариату 
Просвещения для детского дома имени 
Тараса Шевченко, усадьбу мерою 
3400 кв. сажен (1,55 квадр. гектара) 
с тремя флигелями, теплицей и садом, 
входящую в состав части бывш. име-631

ШТАТЫ

Всеукраївской Государственной Черво- 
морено - АаовекоІ Научно - Промислової 

Опытной Стащи.

№ 55

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР Сербиченко.

Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР Ф. Бега.
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колишнього маєтку Святоподк-Мир- 
ського в с. ГиївцІ, Харківської округи, 
і передати її Комітетові Незаможних 
Селян села Гиївки, Харківської округи, 
для зорганізування селянського бу
динку.Харків, дна 9 липня 1925 р.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР Сербиченко.

Керуючий Справами Ради Народніх 
Комісарів УСРР Ф. Бега.Оголошено в „Вістях ВУЦВК" з 1 серпня 1925 року, я. 174.

ния Святополк-Мирского в с. Гиевке, 
Харьковского округа, и передать тако
вую Комитету Незаможных Селян 
села Гиевки, Харьковского округа, для 
организации селянского будынка.Харьков, 9 июля 1926 года.
Зам. Председателя Совета Народных 

Комиссаров УССР Сербиченко.

Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР Ф. Бега.Распубликовано в .Вістях ВУЦВК“ от 1 августа 1925 года, 74 174.

324 Про зміну постанови „Основні засади про гарантійне страхування".
Відповідно з постановою РНК Со

юзу РСР з 16 грудня 1924 реку 
„Про державне гарантійне страху
вання" (36. Зак. СРСР 1925 р.,
ч. 1, арт. 11) та змінюючи постанову 
свою з 11-го серпня 1924 року 
„Основні засади про гарантійне стра
хування" (36. Уз. 1924 р., ч. 31-32, 
арт. 227),—Рада Народніх Комісарів 
УСРР п о с т а н о в и л а  впровадити до 
постанови РНК УСРР з 11 серпня 
1924 р. „Основні засади про гаран
тійне страхування" (36. Уз. 1924 р.,
ч. 31-32, арт. 227) такі зміни:

1. Арт. З викласти в такій ре
дакції:

„3.—Держстрах бере на себе відпо
відальність по гарантійному страху
ванню тільки відносно тих службовців, 
які будуть зареєстровані як особи, 
шо їх можна допустити до виконання 
робот, зазначених в арт. 1-му".

2. Ар гик. 4-Й викласти в такій ре
дакції:

„4.—Зазначену в попередньому арти
кулові реєстрацію провадять реестра- 
ційно-атестаційні бюра по державному 
гарантійному страхуванню (РАБ); 
організація, компетенція, порядок чин
ности, порядок реченців і оскарження 
поставов цих бюр визначається осо
бливим про них положенням, видава
ним від Народньог о Комісаріату Фі
нансів УСРР за згодою з Народнім

324. Об изменении постановления „Основные положения о гарантийном страховании".
В соответствии с постановлением 

СНК Союза ССР от 16-го декабря
1924 г. „О государственном гарантий
ном страховании" (Собр. Зак. СССР
1925 г., № 1, ст. 11) и во изменение 
постановления своего от 11-го авгу
ста 1924 г. „Основные положения 
о гарантийном страховании" (С. У. 
1924 г., К»31-32,ст. 227),—Совет Народ
ных Комиссаров УССР п о с т а н о в и л  
внести в постановление СНК УССР 

от 11-го августа 1924 г. „Основные 
положения о гарантийном страхова
нии" (С. У. &24 г., № 31-32, ст. 
227) нижеследующие изменения:

1. Ст. 3-ю изложить в следующей 
редакции:

„3.—Госстрах принимает на себя 
ответственность по гарантийному страхованию только в отношении тех 
служащих, которые будут зарегистри
рованы как лица, могущие быть допу
щенными к исполнению работ, указан
ных в ст 1-ой."

2. Ст. 4-ю изложить в следующей 
редакции:

„4.—Указанная в предыдущей статье 
регистрация производится регистраци
онно-аттестационными бюро по госу
дарственному гарантийному страхова
нию (РАБ); организация, компетенция, 
порядок действия, порядок и сроки 
обжалования постановлений этих бюро 
определяются особым о них положе
нием, издаваемым Народным Комис
сариатом Финансов УССР по соглаше-
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Комісаріятом Праці та Всеукраїнською 
Радою Професійних Спіло*44.

3. Примітку до арт. 4 виклю
чити.

4. Арт. 5 та примітку до нього 
викласти в такій редакції:

„5.—Право на зазначену в арт. З 
реєстрацію мають особи:

а) що дійшли громадянського повно* 
ліття (арт. 7 Цивільного Кодексу 
УСРР);

б) що не обмежені в правах судо
вим вироком, що набув законної 
сили;

в) що прослужили в наймах не 
менш, як 4 роки, з яких не менше 
З років на роботі, зазначеній в арт. 
1 цього положення, і

г) що подали рекомендації від дер
жавних установ, громадських або 
професійних організацій.

П р и м і т к а .  Реєстраційноатеста- 
ційним бюрам надається право, від
носно окремих категорій праці, 
зміняти реченець стажу з насту
пним затвердженням від Республі
канського Реєстраційно-Атестацій- 
ного Бюра (РеРАБ)44.
5. Арт. 7 викласти в такій ре

дакції:
„7.—На постанову ре^траційно ате* 

стаційного бюра (РАБ) про відмовлення 
в реєстрації заінтересована особа 
може подати скаргу протягом тижня 
з дня одержання про те повідомлення 
до Республіканського Реєстраційно* 
Атестаційного Бюра (РеРАБ).

Зазначені скарги подається через 
реєстраційно-атестаціЦні бюра, що 
пересилають ці скарги до Республі
канської Реєстраційно-Атестаційного 
Бюра протягом трьох день з дня 
надходження скарги.

Вирішення Республіканського Ре
єстраційно-Атестаційного Бюра ухва
люється протягом тижня а дня одер
жання скарги і його вважається за 
остаточне44.

6. Примітку до арт. 7 виклю
чити.

7. Арт. 14 викласти в такій ре
дакції:

нию с Народным Комиссариатом Труда 
и Всеукраинским Советом Профес
сиональных Союзов.44

3. Примечание к ст. 4-ой исключить*

4. Ст. 5-ю и примечание к ней из
ложить в следующей редакции:

„5.—Правом на указанную вст 3-й 
регистрацию пользуются лица:

а) достигшие гражданского совер
шеннолетия (ст. 7-я Гражданского 
Кодекса УССР);

б) неограниченные в правах по 
вступившему в законную силу судеб
ному приговору;

в) прослужившие по найму не ме^ее
4-х лет, из коих не менее 3-х лет 
на работе, указаной в ст. 1-ой насто
ящего положения, и

г) представившие рекомендации от 
государственных учреждений, обще
ственных или профессиональных орга
низаций.

П р и м е ч а н и е .  Регистрационно
аттестационным бюро предоставля
ется право, в отношении отдельных 
категорий труда, изменять срок 
стажа с последующим утверждением 
Республиканским Регистрационно- 
Аттестационным Бюро (РеРАБ).44

5. Ст. 7-ю изложить в следующей 
редакции:

„7.—На постановление регистраци
онно-аттестационного бюро (РАБ) об 
отказе в регистрации заинтересован
ное лицо может подать жалобу в не
дельный срок со дня получения о том 
извещения в Республиканское Реги- 
страционно - Аттестационное Бюро 
(РеРАБ).

Означенные жалобы подаются 
через регистрационно-аттестационные 
бюро, которые пересылают эти жало
бы в Республиканское Регистрационно- 
Аттестационное Бюро в 3-хдневный 
срок со дня поступления жалобы.

Решения Республиканского Регистра
ционно-Аттестационного Бюро выно
сятся в недельныйсрок со дня получения 
жалобы и считаются окончательными44.

6. Примечание к ст. 7-й исключить.

7. Ст. 14*ю изложить в следующей 
редакции:
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„14.—В разі наступає для Держстраху 
зобов'язання виплатити страхову ви
нагороду в наслідок заподіяння за
страхованою особою злочинства, — 
цю особу, з моменту встановлення 
згаданого вчинку, належить зняти 
у дальшому зі страху, про що Держ
страх повідомляє страхувателя та 
відповідне реєстраційно-атестацІАне 
бюро".

8. Арт. 15 викласти в такій ре
дакції:

„15.—В разі виплати Держстрахом 
страхової винагороди за втрати від 
прораховання, що допустила застра
хована особа в розмірі 20% чи біль
ше від страхової суми або від неодно
разових лрораховань однією особою, 
Держстрах має право припинити свою 
відповідальність по договору відносно 
належної особи, повідомивши про це 
страхувателя та відповідне реєстра- 
ційно-атестаиійне бюро".

Харківця* 9 аапвя 1926 р.
Заст. Голови Рим Народніх 

Комісарів УСРР Сербмченко.

Керуючий Справами Ради Народніх 
Комісарів УСРР Ф. Беш.

„14,—В случае наступления для Гос
страха обязательства уплатить стра
ховое вознаграждение, вследствие 
совершения застрахованным лицом 
преступного деяния,—это лицо, с мо
мента установления упомянутого дея
ния, подлежит снятию в дальнейшем со 
страха, о чем Госстрах, уведомляет 
страхователя и соответствующее реги
страционно-аттестационное бюро."

8. Ст. 15-ю изложить в следующей 
редакции:

„15.—В случае выплаты Госстрахом 
страхового вознаграждения за убытки 
от просчета, допущенного застрахо
ванным лицом в размере 20°/0 или 
более от страховой суммы или от 
неоднократных просчетов одним лицом, 
Госстрах имеет право приостановить 
свою ответственность по договору 
в отношении подлежащего лица, уве
домив о сем страхователя и соответ
ствующее регистрационно-аттестаци
онное бюро".Харьков. 9 июля 1925 года.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР Сербиненко.

Управляющий Делами Совета
Народных Комиссаров УССР Ф. Бега.

ЗШІроаїтатирибимцькв-промислового 
да гладу и водами Чорногв й Азов

ського морів.
Рада Народніх Комісарів УСРР по

с т а н о в и л а  твердити такі штати 
рибницько-промислового догляду за 
•одами Чорного й Азовського морів:

ШТАТІ

рвйваьм-іріияеммго тті и во
дам Чорного І Азовського мрів*

Одеса Херсов Вердяа
ськ

Маріуп
оль

Інспектор рибальства 1 1 1 1Помічник інсоектороаі 1 2 1 1Дідоаод-рахіаник . . 1 — 1 1Наглядачів............................... 4 6 1 1Шкіпер...................................... 1 1 — —

325. 0 штатах рыбопромыслового над
зора за водами Черного и Азовского 

морей.
Совет Народных Комиссаров УССР 

п о с т а н о в и л  утвердить следующие 
штаты рыбопромыслового надзора за 
водами Черного и Азовского морей:

Ш Т А Т Ы

рыбояромыслового вадзора за вода мі 
Первого ■  А зо эс ко го морей.

•

О
де

сс
а.

Хе
ро

ов
.

Бе
рд

лн
с*

.

М
ар

иу
по

ль

Инспек. рыболовства 1 I 1 1
Помощи, инспектора 1 2 1 1
Дедопроизв,-счетовод 1 — 1 1
Надсмотрщиков . . 4 6 1 1
Шкипер . . . . 1 1 — —
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Одеоа Херсон Бердян
ськ

Мар(уо
іль

Матросів .................. 2 5 2 2
Моторист ................ ____ 1
Стерник .................. — — 1 1
Діловод , . . . . . ____ 1
Рахівник.................. — 1 — —

10 18 7 7

Р а з о м —42 посади.Харків, дня 9 липня 1925 р.
Зас.Тч Голови Ради Народніх 

'Ложкарю 'З'С?'? Сервичен-ко.

Керуючий Справами Ради Народніх 
Комісарів УСРР Бега

О
де

сс
а

Хе
рс

он

Бе
рд

ян
ск

М
ар

иу
по

ль

Матросов . . . . 2 5 2 2
Моторист . . . . — 1 — —
Кормчий . . . . — — 1 1
Делопроизводитель . — 1 — —*
Счетовод . . . . — 1 — —

1 0 1 8 7 7 .

И т о г о  — 4 2  должности.Харьков, 9 июля 1925 г.
Зам. Председателя Совета Народных 

Комиссаров УССР Сербнченко.

Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР Ф. Бега.

326. Про структуру й штати Держав
ної Планової Комісії УСРР (Держплан 
УСРР) та округових планових комісій.

Скасовуючи постанови свої з 
24 квітня 1924 року „Про штати 
Української Державної Загальнопла- 
нової Комісії (Укрдержплан) при УБН“ 
(36. Уз. 1924 р., ч. 10, арт. 95) і з 
12-го січня 1925 року „Про доповнення 
штатів Української Державної Загаль- 
нопланової Комісії (Укрдержплан) при 
УЕН- (36.Уз. 1925 року, ч. З, арт.17),— 
Рада Народніх Комісарів УСРР по
с т а н о в и л а  затвердити нижчеподані 
структуру Й штати Державної Плано
вої Комісії УСРР (Держплан УСРР) та 
округових планових комісій:

СТРУКТУРА й ШТАТИ 
Державної Планової Комісії УСРР (Держ- 
плаи УСРР) та округовпх плановихКОМІСІЙ.

326. О структуре и штатах Государ
ственной Плановой Комиссии УССР 
(Госплан УССР) и окружных плано

вых комиссий.

В отмену постановлений своих от 
24-го апреля 1924 года „О штатах 
Украинской Государственной Обще
плановой Комиссии (Укргосплан) при 
УЭС‘е“ (С. У. 1924 г., № 10, ст. 95) 
и от 12 января 1925 г. „О дополне
нии штатов Украинской Государствен
ной Общеплановой Комиссии (Укр
госплан) при УЭС‘е“ (С. У. 1925 г., 
№3,ст.17),—Совет Народных Комис
саров УССР п о с т а н о в и л  утвердить 
нижеследующие структуру и штаты 
Государственной Плановой Комиссии 
УССР (Госплан УССР) и окружных 
плановых комиссий:

СТРУКТУРА и ШТАТЫ 
Государственной Плановой Комнссві 

УССР (Госплан УССР) н окружных пла
новых К0МНСС1Й.

1. Державна Планова Комісія УСРР 
(Держплан УСРР).

1. Президія.
Голова ...................................... 1
Заступників Голови...................... 2
Членів Президії........................... 5

“Т"
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І. Государственная Плановая Комис
сия УССР (Госплан УССР).

1. Президиум.

Председатель..........................I
Заместителей Председателя . . 2 
Членов Президиума . . . . .  .  5  .
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2. Секретаріат.

Відповідальний секретар ... 1 
Помічників секретаря . . . .  2 
Вчений секретар Голови Держ-

плану................................... 1
Особистий секретар Голови Держ-

плану...................................1
Старший контрольор . . . 1
Молодший контрольор . . . . 1

7

3. Загальна канцелярія.

Завідувач канцелярії . . . .  1 
Діловодів 1-го разряду . . . . 2
Реєстраторів.............................. 2
Завідувач бюра переписки . . 1
Машиністок 1-го розряду. . . 14
Стенографів...............................З
Ротатористів.............................. 2
Кур'єрів . . . . . . . .  8
Рисовник 1
Архівар....................................1
Експедитор............................... 1

36

4. Бухгалтерія.

Бухгалтер................................1
Рахівників................................2
Касир-артільщик......................  1

4

2. Секретариат.

Ответственный секретарь . . 1
Помощников секретаря ... 2
Ученый секретарь Председателя

Госплана.............................1
Личный секретарь Председателя

Госплана.............................1
Старший контролер...................1
Младший контролер..................1

7

3. Общая канцелярия.

Заведываюший канцелярией . 1 
Делопроизводителей 1-го разряда 2
Регистраторов ...........................  2
Заведываюший бюро переписки* 1 
Машинисток 1-го разряда . . 14
Стенографов................................ 3
Ротаторщиков...............................2
Курьеров ...................................  8
Чертежник.................................. 1
Архивариус................................. 1
Экспедитор.............................. ...

36

4. Бухгалтерия.

Бухгалтер .................................. 1
Счетоводов................................. 2
Кассир-артельщик..................... ...1^

4

5. Комендатура. 

Комендант—він же завідувач гос
подарства ............................ 1

П ялівників...............................2
Швейцарів...................... ...  . 4
Двірників...............................   2
Убиральниць ........................... 4

13

6. Бібліотека.

Завідувач бібліотеки . . . . 1
Бібліотекар............................ 1
Бібліограф............................. _1 

З

7. Редакггійпо-видавнича частина. •
Завідувач частини.................... 1
Секретар................................1

2

5. Комендатура. 
Комендант — он же заведываю

ший хозяйством......................1
Истопников.............................-2
Швейцаров , , , , , , , ,  4
Дворников ................................  2
Уборщиц.................................4

13

6. Библиотека.

Заведываюший библиотекой . . 1
Библиотекарь ...........................  1
Библиограф......................-. ._____

3

7. Редакционно-издательская часть.

Заведываюший частью . . . .  1 
Секретарь ............................... 1

2
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<5. Транспортово-будівельна секція. 
Вчений секретар—він же Голова

секції .....................................1
Членів секції................................ 4
Секретарів .................................  2
Діловод 1-го розряду . . . .___ 1^

8

8. Транспортно-строительная секция 
Ученый секретарь—он же Пред

седатель секции ....................  1
Членов секции . . . . . .  4
Секретарей ..............................  2

Делопроизводитель 1-го разряда 1

8

9. Сільсько-господарська секція. 
Голова секції—один з членів

Президії..................................—
Вчений секретар ......................... 1
Членів секції.............................6
Секретарів............................... 2
Діловод 1-го розряду . . . . 1
Статистик-інструктор . . . . 1

11

10. Бюджетово-фінансова секція 
Вчений секретар—він же Голова

секції .................................... 1
Членів секції............................... 8
Секретар ..................................  1
Діловодів 1-го розряду.................2

12

9. Сельско-хозяйственная секция.

Председатель секции — один из 
членов Президиума . . . —

Ученый секретарь........................1
Членов секции ..........................  6
Секретарей ............................... 2
Делопроизводитель 1-го разряда 1 
Статистик-инструктор . . .1

11

10. Бюджетно-финансовая секция 
Ученый секретарь—он же Пред

седатель секции ....................  1
Членов секции ..........................  8
Секретарь ...............................  1
Делопроизводителей 1-го разряда 2

12

П р и м і т к а .  З  числа членів бю 
джетово-фінансової секції 1 працює 
у бюдж.-фін. секц., З працюють 
в п/секції держ. фін. і господ., 
4 працюють в п/секції місцевого 
бюджету й господарства.

П р и м е ч а н и е .  Из числа членов 
бюджетно-финансовой секции 1 ра
ботает вбюдж.-фин. секции, 3 раб. 
в п/секции гос. фин. и хоз., 4 раб. 
в п/секции местного бюджета и хо
зяйства.

1 ) П / с е к ц і я  д е р ж а в н и х  ф і н а н 
с і в  і  г о с п о д а р с т в а .

Вчений секретар...........................1
Секретар ...................................  1
Економіст-статистик...................... 1

1) П / с е к ц и я  г о с у д а р с т в е н -  
н ы х  ф и н а н с о в  и  х о з я й с т в а .

Ученый секретарь...................... 1
Секретарь ................................ 1
Экономист-статистик . . . 1

3

2) П/с е к ц і я м і с ц е в о г о  б  г а 
д ж е т у  і  г о с п о д а р с т в а .

Вчений секретар ........................  1
Секретарів................................ З
Статистик 1-го розряду ... 1
Статистик-інструктор . . . .. 1

6 •

В с ь о г о  по бюджетово-фінансовій 
секції—21 посада.

2) П / С е к ц и я  м е с т н о г о  б ю 
д ж е т а  и  х о з я й с т в а .

Ученый секретарь .....................  1
Секретарей...............................3
Статистик 1-го разряда ... 1 
Статистик-инструктор . . . . 1•

6

В с е г о  по бюджетно-финансовой 
секции 21 должность.
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11. Секція енергетики й реконструк 
X ціі.

Голова секції—один з членів
Президії ................................—

Вчений секретар .......................  1
Членів секції..............................4
Секретарів................................ З
Діловод 1-го розряду . . . . 1

9

12. Промислова секція. 
Голова секції —один з членів

Президії.............................—
Вчений секретар . . . . ^ 1
Членів секції......................... 7
Секретарів............................ З
Діловод 1-го розряду . . . . 1

12

13. Секція районування і місцевої 
економіки.

Голова секції — один з членів
Президії . ;........................—

Вчений секретар....................1
Членів секції . .... ..................... 4
Секретар ...............................  1
Статистик-інструктор . , . . 1
Діловод 1-го розряду . . . . 1
Рисовник..............................1

9

14. Кредитово-грошова секція.

Голова секції — один з членів
Президії...............................—

Вчений секретар ......................  1
Членів секції.............................З
Секретар ................................  1
Діловод 1-го розряду - ... 1

Статистик 1-го розряду . . . 1

7

15. Кон'юнктурна Рада. 
Голова Ради—Голова Держплану —
Вчений Секретар ....................  1
Членів Ради..........................2
Економіст............................ 1
Статмстик-імструктор . . . . 1
Секретар ..............................  1
Статистик 1-го розряду . . . 1

7

11. Секция энергетики и рекой- 
струкциц.

Председатель секции — один из 
членов Президиума . . . .  —

Ученый секретарь.......................1
Членов секции........................... 4
Секретарей. .... .........................Э
Делопроизводитель 1-го разряда 1

9

12. Промышленная секция.

Председатель секции—один из 
членов Президиума . . . .  —

Ученый секретарь ...................... 1
Членов секции ...........................  7
Секретарей . . . . . .  3
Делопроизводитель 1-го разряда 1

12

13. Секция районирования и местной 
экономики.

Председатель секции-один из чле
нов Президиума ....................  —

Ученый секретарь...................... 1
Членов секции .........................  4
Секретарь ...............................  1
Статистик-инструктор . . . .  1 
Делопроизводитель 1-го разряда 1 
Чертежник................................1

9

14. Кредитно-денежная секция.

Председатель секции - один из чле
нов Президиума......................-

Ученый секретарь........................ 1
Членов секции ........................... 3
Секретарь ................................  1
Делопроизводитель 1-го разряда 1 
Статистик 1-го разряда . . . 1

• 7 .

15 Кон’юнктурний Совет. 
Предс. Совета—Предс. Госплана —
Ученый секретарь ...................... 1
Членов Совета........................ 2
Экономист..............................1
Статистик-инструктор . . . .  1
Секретарь . . *........................ 1
Статистик 1-го разряда • . • 1 .

7
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16. Економічна секція.

Голова секції — один з членівПрезидії................................................... —
Членів секції...............................7
Секретар .................................. 1
Діловодів 1-го розряду . . . . 2

10

Прим і тка .  З числа членів еко
номічної секції 3 прац. у п/с. внутр. 
торг., 1 у п/секц. зови, торг., 
1 у кооперат. п/секції, 1 у п/сек- 
цІТ праці й 1 у п/секції економічн. 
статистики.

1) П / секц і я  внутр ішньо ї  т ор 
гова ! .

Вчений секретар .........................  1
Секретар ...................................  1

2
2) П / секц і я  зовн ішньо ї  т ор -

гов  лі.
Вчений секретар...........................1
Секретар .................................... 1

2
3) Кооперативна  п / секц і я .

Вчений секретар .........................  1
Секретар .................................... 1

2
4) П/с е к ц І я прац і .

Вчений секретар .........................  1
Секретар .................................... 1

2
5) П / секц і я *  економ ічно !  с та 

тистики .
Секретар ...................................  1
Всього по економічній секції . 19л .
Стажорів.................... . . .12 осіб
Р а з о м  по державній плановій 

комісії УСРР . . . . 1 7 6  посад 
та 12 стажорів.II. Округові планові комісії.

1. Округи 1-оі групи.
(4 экруги: Харківська, Київська, Одесь

ка та Катеринославська).

Відповідальний секретар ... 1
Секретарів секцій....................... З
Референтів................................З

16. Экономическая секция.

Председатель секции—один из 
членов Президиума . . . . —

Членов секции .......................... 7
Секретарь ...............................  1
Делопроизводителей 1-го разряда 2

10

П р и м е ч а н и е .  Из числа членов 
экономической секции — 3 раб. 
в п/секции внутр. торговли—1 
в п/секции внеш. торговли, 1 в коопе
ратив. п/секции, 1 в п/секции труда 
и 1 в п/секции эконом, стати
стики.

1) П / с е к ц и я  в н у т р е н н е й  '  
т о р г о в л и .

Ученый секретарь .....................  1
Секретарь ...............................  Г

2
2) П/с е к ц и я  в н е ш н е й  

т о р г о в л и .
Ученый секретарь.....................1
Секретарь................................. 1

2
3) К о о п е р а т и в н а я  п / с  е к ц и я .

Ученый секретарь....................... 1
Секретарь ................................ 1

2
4) П / с е к ц и я  т р у д а .

Ученый секретарь ...................... 1
Секретарь .................................1

2

5) П / с е к ц и я  э к о н о м и ч е с к о й  
с т а т и с т и к и .

Секретарь ................................  1
Всего по экономической

секции 19 должностей.
Стажеров............................12 чел.
И т о г о  по государственной плано

вой комиссии УССР 176 долж.
и 12 стажеров.II. Окружные плановые иомиесии.

1. Округа 1-й группы.
(4 округа: Харьковский, Киевский, 
Одесский и Екатеринославский).

Ответственный секретарь . . 1
Секретарей секции ..................  3
Референтов...........................3
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Технічний секретар . . . .  1 
Діловод 1-го розряду . . . .  1 
Машиністок 1-го розряду. . ,_2__

11

По 4 округах........................ 44 п.

2. Округи 2-оі групи.

(16 округ: Артемівська, Бердичівська, 
Винницька, Житомирська, Запорізька, 
Зінов‘ївська, КремІнчуцька, Луганська, 
Маріупольська, Миколаївська,' Полтав
ська, Сталінська, Сумська, Уманська, 

Черкаська та Херсонська).

Відпоіідальний секретар ... 1
Референтів.............................. З
Діловод 1-го розряду . . . .  1 
Машині%тка 1-го розряду. . . 1

6

По 16 округах...........................96 п.

3. Округи 5-ої групи.

(Останні 21 округа).

Відповідальний секретар ... 1
Референт................................. 1
Діловод 1-го розряду . . . .  1
Машивістка 1-го розряду . .________ 1

4

В с ь о г о  по 21 окрузі. . . . 84 п. 
В с ь о г о  по 41 округових плано

вих комісіях......................... 224 п.
Р а з о м  по Державній Плановій 

Комісії УСРР та округових 
планових комісіях . . . 400 по
сад 1 12^стажорів.Харків, дая 10 лвпня 1925 р.

Заст. Голови Ради Народніх - 
Комісарів УСРР Сербиченко.

Керуючий Справами Ради Народніх 
Комісарів УСРР Ф. Бега.

327. Про встановлення на 1925-26 
бюджзтовий рік роаміру відрахувань 
од єдиного сільсько господарського 

яодатку до районових бюджетів. .
На підставі арт. 27 «Положення 

про єдиний сільсько - господарський 
податок на 1925-26 бюджетовий рік41

Технический секретарь ... 1 
Делопроизводитель 1-го разряда 1 
Машинисток 1-го разряда . . 2

11

По 4 округам 44 должности.

2. Округа 2-й группы.

(16 округов: Артемовский, Бердичев
ский, Винницкий, Житомирский, Запо
рожский, Зиновьевский, Кременчугский 
Луганский, Мариупольский, Николаев
ский, Полтавский, Сталинский, Сумской, 
УманскиЙ, Черкасский, Херсонский)

Ответственный секретарь . . 1
Референтов................................3
Делопроизводитель 1-го разряда 1 
Машинистка 1-го разряда . . 1

6

'По 16 округам 96 должностей.

3. Округа 3 й группы.

(Остальные ТА округ).

Ответственный секретарь . . 1
Референт................................. 1
Делопроизводитель 1-го разряда 1 
Машинистка 1-го разряда . . 1

<4~

В с е г о  по 21 округу 84 должности. 
В с е г о  по 41 окружным плановым

комиссиям 224 должности. 
И т о г о  по Государственной Плановой 

Комиссии УССР и окружным плано
вым комиссиям 400 должностей и

12 стажеров.Харьков, 10 июля 1925 г.
Зам. Председателя Совета Народных 

Комиссаров УССР Сербиченко.

Управляющий Делами Совета Народных 
Комиссаров УССР Ф. Бега.

327. Об установлении на 1925-26 
бюджетный год размера отчислений 
от единого сельско-хозяйственного 

налога в районные бюджеты.

На основании ст. 27-й „Положения 
о едином сельско-хозяйственном на
логе на 1925-26 бюджетный год“643
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(36. Зак. СРСР 1925 рік, ч. 31, 
арт. 209) і постанови Ради Народні* 
Комісарів СРСР з 2 червня 1925 р. 
„Про розміри відрахувань до волосних 
(районових) бюджетів із надходжень 
єдиного сільсько-господарського по
датку 1925-26 бюджетового року» 
(„Известия- ЦВК СРСР і ВЦВК, 
з 7 червня 1925 року, ч. 128.),—Рада 
Народніх Комісарів УСРР п о с т а н о 
в и л а :

1. Відсоток відрахувань, що їх на
лежить видатковувати виключно на 
потреби району, до районових бюдже
тів із єдиного сільсько-господарського 
податку в 1925-26 бюджетовому році 
встановити в округах УСРР і в Ав
тономній Молдавській Соціалістичній 
Радянській Республіці в розмірі 41,5°/0 
загальної суми надходжень податку 
на території кожної округи і Авто
номної Молдавської Соціалістичної 
Радянської Республіки.

2. із загальної суми зазначених 
у арт. 1 відрахувань не менш, як 80°/0 
належить обов‘язково зарахувати до 
бюджету того району, що на його 
території надійшла дана сума відра
хувань.

Решту відсотку відрахувань можуть 
використати округові виконавчі комі
тети УСРР і Рада Народніх Комісарів 
АМСРР, як маневровий фонд для під
силення коштів найслабіших у межах 
округи або АМСРР районів.

3. Точну суму відрахувань од над
ходжень єдиного сільсько-господар
ського податку по кожному району 
окремо, відповідно до арт. 2 цієї по
станови, встановити округовим вико
навчим комітетам і Раді Народніх Ко
місарів АМСРР за Належністю не 
пізніш, як 25 липня 1925. року.

Харків, два 18 даная 1925 р.
Заст. Голови Ради Народніх 

Комісарів УСРР Сербиченко.
Заст. Керуючого Справами Ради
Народніх Комісарів УСРР Яворський.

Задавая ^ароджьото ЇАогаарНяту

Замовлення 4.1767. Прям. 15.000.

(Собр. Зак. СССР 1925 г., № ЗІ* 
ст. 209) и постановления Совета На
родных Комиссаров СССР от 2-го- 
июня 1925 года „О размерах отчи
слений в волостные (районные) бю
джеты из поступлений единого сель
ско-хозяйственного налога 1925-26 
бюджетного года. (Известия ЦИК СССР 
и ВЦИК от 7 июня 1925г.,№ 128),— 
Совет Народных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л :

1. Процент подлежащих исключи
тельному расходованию на нужды рай
она отчислений в районные бюджеты 
от единого сельско-хозяйственного на
лога в 1925-26 бюджетном году устат 
новить по округам УССР и в Авто
номной Молдавской Советской Социа
листической Республике в размере 
41,5% обшей суммы поступлений на
лога на территории каждого округа и 
Автономной Молдавской Советской 
Социалистической Республике.

2. Из обшей суммы указанных 
в ст. 1-й отчислений, не менее 80°/о 
подлежат обязательному зачислении 
в бюджет того района, на территории 
которого поступила данная сумма 
отчислений.

Остающийся °/0 отчислений мо
жет быть использован окружными 
исполнительными комитетами УССР 
и Советом Народных Комиссаров 
АМССР в качестве маневрового фонда 
для усиления средств наиболее слабых 
в пределах округаили АМССР районов.

3. Точную сумму отчислений от 
поступлений единого сельско-хозяй
ственного налога по каждому району 
в отдельности, в соответствии со 
ст. 2-й настоящего постановления, 
установить окружным исполнитель
ным комитетам и Совету Народных 
Комиссаров1 АМССР по принадлеж
ности не позднее 25-го июля 1925 года. 
Харьков, 13 вюдя 1925 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР Сербиченко. 

Зам. Управляющего Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР Яворский.

УЛадавжс Народного Комиссариата Юстиция.

Закаа № 1767. Тира* 15.000.

Укргодовліт-Лг 4809. Харків. Друкарня ПУУВ0 ім. Фрунаа.



ВИДАННЯ ОФІЦІЙНЕЗБІРНИК
узаконень та

РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РоАІтіиі-Сшиьмго Уряду Україні

1926 р.

|$45 (47.71) (008))
Яромтвыт ве+г стовы, с+*Ьшг$те<ъ]ИЗДАЙЙЕ ОФИЦИАЛЬНОЕСОБРАНИЕ

УЗАКОНЕННІ'И 
РАСПОРЯЖЕНИИ

РаСочі-Крест. Праишшм України
1925 г. 1

10 серия 1925 р. 156 Відділ ПЕРШИЙ Ю аігуета 1925 г. 1.561 Отди ПЕРВЫЙ

ЗМІСТ
Постанови ВУЦВК і РНК(10—21 липня 1925 р.)328. Про передачу Народньому Комісаріатові Охорони Здоров'я УСРР на пра- . рах володіння в користування землею всіх лікарннх та профілактичних установ, що знаходяться на території державних промислових підприємств.

329 Про прибутково-видаткові кошторисі сільських рад.

СОДЕРЖАНИЕ
Постановления ВУЦИК и СНК(10—21 июля 1925 г.)328. О передаче Народному Комиссариату Здравоохранения УССР на правах владения в пользования вемлей всех лечебных и профилактических учреждений, находящихся на территории государственных промышленных предприятий.329. О приходо-расходных, сметах сельских советов.330. Про порядок, як мають користуватися установи, організації і приватні особи державним прапором УСРР.831. Про оголошення опиоків осіб, що позбавлені пру» і обмежені в дієздатносте332 Цро практичні заходи до українізації радянського апарату.383. Про зміну А доповнення постанови .Про правила, що регулюють професійну роботу медперсоналу".

334. Про організацію при Народиьому Комісаріатові Праці УСРР ,комісії державного нормування варобітяьої платні службовців установ, що гнахо-. даться на державному й місцевому бюджетові

330. О порядке пользования учреждепиями, организациями и частными лицами^государственным флагом УССР.331. Об опубликовании' списков лиц. лишенных прав н ограниченных в дееспособности.332. О практических мероприятиях по украинизации советского аппарата.333. Об изменении н дополнении постановленая аО правилах, регулирующих профессиональную работу медперсонала".334. Об рргаиизации при Народном Комиссариате Труда УССР комисоии по государственному нормированию Заработной платы служащих учреждений, находящихся на государственном и местном бюджете.

645
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Постанова Ради Иародніх Коміса

рів УСРР.328. „Про передачу Народньому Комісаріатові Охорони Здоров а УСРР на правах володіння й користування землею всіх лікарнях та профілактичних установ, що знаходнтьсн на території державних промислових 
підприємств.

Рада Народніх Комісарів УСРР 
п о с т а н о в  и л а :

1. Всі будинки, які знаходяться на 
території державних заводів, фабрик, 
копалень і инших промислових під

приємств, зайняті в теперешній час 
під різного роду лікарні та профілак
тичні установи з лабораторіями й де- 
зинфекційними камерами, куховарнями, 
пральнями, хлівами і взагалі зі всіма 
службами, що до них стосуються, 

а т&кож будинки, зайняті під житло 
персоналу, який обслуговує ці уста
нови, і спеціально для цього призна
чені, а також усе медичне обладну
вання цих установ та ввесь інвентар 
закріпити за Народнім Комісаріатом 
Охорони Здоров'я на засадах постій
ного володіння і користання.

П р и м і т к а .  Будинки, зазначені 
в цьому артикулі, можуть бути 
обмінені на инші, що підходять для 
цеї мети, за згодою між Вищою 
Радою Народнього Господарства 
і Народнім Комісаріатом Охорони 
Здоров‘я і з затвердження Україн
ської Економічної Наради.

2. Народній Комісаріят Охорони 
Здоров'я може використовувати за
кріплені за ним будинки тільки після 
їх прямого призначення для медичних 
і инших мет, зазначених варт. 1-му. 
Закріплені будинки, що звільнились 
через остаточне закриття медичних 
установ, які в них містились, нале
жить повернути у розпорядження 
господарських органів тих заводів, 
фабрик, копалень та инш., на тери
торії яких вони.знаходяться, ц 3

3. Перебудова будинків, що вже 
зайняті лікарними та профілактич-

Постановление Совета Народных 
Комиссаров УССР.328. О передаче Народному Комиссариату Здравоохранения УССР на правах владения и пользования землей всех лечебных и профилактических учреждений, находящихся на территории государственных промышленных предприятий.

Совет Народных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л :

1. Все здания, находящиеся на*тер
ритории государственных заводов, 
фабрик, рудников и других промыш
ленных предприятий, занятые в на; 
стоящее время под разного рода ле
чебные и профилактические учрежде
ния, с лабораториями и дезинфекцион
ными камерами, кухнями, лрачешными,. 
сараями и вообще со всеми служ
бами, к ним относящимися, а также 
здания, занятые под жилища персо
нала, обслуживающего эти учрежде
ния, и специально для сего предназна
ченные, а равно все медицинское обо
рудование этих учреждений и весь 
инвентарь закрепить за Народным 
Комиссариатом Здравоохранения на 
началах постоянного владения и поль
зования.

П р и м е ч а н и е .  Здания, указан
ные в настоящей статье, могут 
быть обменены на другие, подхо
дящие для той же щели, по согла
шению между Высшим Советом На
родного Хозяйства и Народным 
Комиссариатом Здравоохранения и 
с утверждения Украинского Эконо
мического Совещания.
2: Здания, закрепленные 8а Народ

ным Комиссариатом Здравоохранения,, 
могут быть использованы им только 
по их прямому назначению для ме
дицинских и иных целей, указанных 
в ст. 1-й. Закрепленные здания, осво
бодившиеся вследствие окончатель
ного закрытия помещающихся в них 
медицинских учреждений, подлежат 
возвращению в распоряжение хозяй
ственных органов тех заводов, фаб
рик, рудников и проч., на террито
рии которых они находятся.

3. Переустройство зданий, уже за
нятых лечебными и профилактиче-646
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ними установами, займання инших 
будинків, що-мають друге призначення,. 
Збудування нових будинків для ме
дичних установ на території заводів,, 
фабрик, копалень і инш. провадиться 
за згодою органів Охорони Здоров'я 
з відповідними господарськими орга
нами. %

4' Народньому Комісаріатові Охо
рони Здоров'я надається право вико
ристати медичні установи, шо знахо
дяться в будинках, зазначених у арт. 
1 -му Цієї постанови, для подачі медич
ної допомоги не тільки робітникам 
і службовцям того підприємства, на 
території якого ці установи знахо
дяться, але й иншим особам з тим, 
проте, щоб у разі подачі зі сторони 
господарського органу вимоги про ізо
лювання проходу до лікарної уста- 
новивід иншої території підприємства, 
таке виконали органи Охорони Здо
ров'я, як що це можливо здійснити.

5. Передачу Народньому Комісарія- 
тові Охорони Здоров'я будинків, за
значених у арт. 1-му цеї постанови, 
провадить особлива комісія з пред
ставників органів охорони здоров'я, 
управління підприємством і міжспіл
кового професійного об'єднання (по

# 1-му представникові від кожного).•
Всьому майнові, яке закріплюється 

за Народнім Комісаріятом Охорони 
Здоров'я, складається орис і його ви
ключається зі складу підприємства, 
як-шо майно це рахувалось в статуті 
або балансах підприємства.

Реченець для .передачі будинків 
встановляється 3-хмісячниЙ з дня 
вступу в силу цеї постанови.

6. Народньому Комісаріятові Охо
рони Здоров'я спільно з Вищою Ра
дою Народнього Господарства видати 
інструкцію до пристосування цеї по
станови.Харків, дня 10 липня 1925 р. 

Заступник Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР 'Сербиченко. 

Керуючий. Справами Ради Народніх
Комісарів УСРР Беха.

скими учреждениями, занятие иных; 
здания, имеющих другое назначение, 
-и постройка новых зданий для меди- 
щи неких учреждений на территории 
заводов, фабрик* рудников и проч. 
производится по соглашению органов- 
Здравоохранения с соответствующими1 
хозяйственными органами.

4. Народному Комиссариату; З'дра-- 
сохранения предоставляется право- 
использовать медицинские учрежде
ние,, находящиеся в зданиях, указан
ных в ст. 1-й настоящего постано
вления, для оказания медицинском по
мощи не только рабочим и служащим- 
того предприятия, на территории 
которого эти учреждения находятся,- 
но и другим лицам с тем, однако^ 
чтобы в случае пред'явлення со сто
роны хозяйственного органа требов*- 
ния об изолировании прохода в ле
чебное учреждение от остальной терри
тории предприятия, таковое было 
исполнено органами Здравоохранения, 
если это возможно осуществить.

5. Передача Народному Комисса
риату Здравоохранения зданий, ука
занных в ст. 1-й * настоящего поста
новления, производится особой ко
миссией из представителей органов 
здравоохранения, управления пред
приятием и межсоюзного профессио
нального об'единения (по 1 предста
вителю от каждого).

Всему имуществу, закрепляемому 
за Народным Комиссариатом Здраво
охранения, составляется опись, и оно 
исключается из состава предприятия, 
если имущество это числилось по 
уставу или балансам предприятия.

Срок для передачи зданий устана
вливается 3-хмесячный со дня всту
пления в силу настоящего поста
новления.

6. Народному Комиссариату Здра
воохранения совместно с Высшим 
Советом Народного Хозяйства издать 
инструкцию по применению настоя
щего постановления.Харьков, 10 ню л я 1925 г.
Зам. Председателя Совета Народных 

Комиссаров УССР Сербиченко.
Управляющий Делами Совета 

Народных Комиссаров УССР Беха.
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Постанови Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету 
й Ради Народніх Комісарів УСРР.

329. Про прибутково-видаткові кошториси сільських рад.
Для найбільшого втягнення сіль

ської людности через сільські ради 
в радянське будівництво Й ПОВНІШОГО 
виявлення джерел неподаткових при
бутків, що їх можна повернути на 
потреби села, розвиваючи п. „ам арт. 
9 постанови ВУЦВК і РНК з*1 липня 
1925 року „Про зміну функцій уста
нов УСРР, що відають місцевими фі
нансами" (36. Уз. 1925 р., ч. 45-46, 
арт. ЗОЇ),—Всеукраїнський Централь
ний Виконавчий Комітет і Рада На
родніх Комісарів УСРР п о с т а н о 
в и л и  затвердити нижчеподане поло
ження про прибутково-видаткові кош
ториси сільських рад:

ПОЛОЖЕННЯ
про прабутково-вндаткові кошториси 

сільських-* рад.

1. У сільських радах на підстав* 
особливих постанов районових вико
навчих комітетів, згідно з директив
ними вказівками округових виконав
чих комітетів, запроваджується при
бутково-видаткові кошториси, що 
їх включається до відповідних райо
нових бюджетів по окремих кошто- 
рисових пГдрозділах останніх.

2. У прибутково-видаткові кошто* 
риси сільських рад не належить 
включати видатки, що проходять 
виключно по бюджетах районових ви
конавчих комітетів, а .саме: видатки 
на утримання основної мережі сіль
ських установ і заходів (школи, лі
карні, амбулаторії, агро-участки, ве
теринарні пункти й т. п.), а також 
на заробітню платню робітникам 
районових і сільських установ. >

3. У видаткові частини прибутково- 
видаткових кошторисів сільських 
рад можна включати на підставі по
станов районових виконавчих коміте
тів, затверджуваних від округових

Постановления Всеунраинсного Цен
трального Исполнительного Коми

тета н Совета Народных Комис
саров УССР.

329. О приходо-расходных сметах 
сельских советов.

В целях наибольшем вовлечения 
сельского населения через сельские 
советы в советское строительство 
и наиболее полного выявления источ
ников неналоговых доходов, могущих 
быть обращенными на нужды села, 
в развитие п. «а» ст. 9-й постано
вления ВУЦИК и СНК от 1 июля 
1925 года «Об изменении функций» 
учреждений УССР, ведающих мест
ными финансами» (Собр. Уз. 1925 г., 
К* 45-46,ст.301)|—^Всеукраинский Цен
тральный Исполнительный Комитет 
и Совет Народных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л и  утвердить нижесле
дующее Положение о приходо-расход
ных сметах сельских советов: 

ПОЛОЖЕН НК
о приходо-расходных сметах сельсввх 

советов.

1. В сельских советах особыми по
становлениями районных исполнитель
ных комитетов, согласно директивным 
указаниям окружных исполнительных 
комитетов, вводятся приходо-расход
ные сметы, включаемые в соответ
ствующие районные бюджеты по от
дельным сметным подразделениям по
следних. '

2. В приходо-расходные сметы сель
ских советов не подлежат включению 
расходы, которые проходят исключи
тельно по бюджетам районных испол
нительных комитетов, ж именно: 
расходы по содержанию основной 
сети сельских учреждений и меро
приятий (школы, больницы, амбулато
рии, агро-участки, ветеринарные пунк
ты и т. п.), а также по заработной 
плате работников районных и сель
ских учреждений.

3. В расходные части приходо-рас
ходных смет сельских советов могут 
включаться,наосновании постановлений 
районных исполнительных комитетов, 
утверждаемых окружными исполни-
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виконавчих комітетів, видатки: на 
сільське впорядкування, на влашту
вання й ремонт колодязів, ставів, са
дів, на протипожежну охорону, на 
спорядження й утримання польових 
шляхів і шляхових споруджень на 
них, на господарське обслуження 
сільських громадських організацій, на 
експлоатацію й охорону земельного 
та иншого майна й підприємств, що 
їх передано у відання сільських рад, 
і т. п. заходи виключно сільського 
значіння.

4. На покриття зазначених в арт. 
З видатків у розпорядження сільських 
рад, на підставі постанов районових 
виконавчих комітетів, затверджуваних 
від відповідних округових виконавчих 
комітетів, надходять прибутки від 
експлоатації переданих у відання сіль
ських рад—земельного майна, рибного 
лову та місць для торгівлі на базарах 
і инших джерел, а також спеціальні 
асигнування,як що такі будуть потрібні.

5. Перед початком бюджетового 
року районові виконавчі комітети 
спільно з відповідними сільськими ра
дами встановлюють попередні розміри 
прибутків і видатків для кожної сіль
ської ради, що на основі їх і скла
дають* фінансово податкові частини 
районових виконавчих комітетів 
проекти прибутково-видаткових кош
торисів сільських рад.

6. Складені за порядком, що його 
зазначено • арт. 5-му, проекти при
бутково-видаткових кошторисів роз
глядаються сільськими радами й, по 
ухвалі ними, подається їх через 
районов бюджетові комісії на розгляд 
відповідним районовим виконавчим 
комітеті», шоб останні включили, 
після відповідних кошторисових під- 
розподілів, до районових бюджетів, 
затверджуваних од районових з'їздів 
рал.

7. Постановами районових виконав
чих комітетів, затвердженими від відпо
відних округових виконавчих комі
тетів, в містечках, що в них будуть 
організовані міські ради, прибутково- 
видаткові кошториси сільських рад

тельными комитетами, расходы: по 
сельскому благоустройству, по устрой
ству и ремонту колодцев, прудов, са
дов, по противопожарной охране, по 
устройству и содержанию полевых 
дорог и дорожных сооружений на 
них, по хозяйственному обслужива
нию сельских общественных органи
заций, по эксплоатации и охране зе
мельных и других имушеств и пред
приятий, переданных в ведение сель
ских советов, и т. п. мероприятия 
исключительно сельского значения.

4. На покрытие указанных в ст. 3-й„ 
расходов в распоряжение сельских 
советов постановлениями районных * 
исполнительных комитетов, утвержда
емыми соответствующими окружными 
исполнительными комитетами, посту
пают доходы от эксплоатации пере
данных в ведение сельских советов 
земельных имуществ, рыбных ловель 
и мест для торговли на базарах 
и тому подобных источников, а также 
специальные ассигнования, если та
ковые потребуются.

5. До. начала бюджетного года 
' районные исполнительные комитеты
совместно с подлежащими сельскими 
советами устанавливают предвари
тельные размеры доходов и расходов 
для каждого сельского совета, на 
основе которых и составляются фи
нансово налоговыми частями районных 
исполнительных комитетов проекты 
приходо-расходных смет сельских со
ветов.

6. Составленные порядком, указан 
ным в ст. 5-й, проекты приходо-рас
ходных смет рассматриваются сель
скими советами и по одобрении ими 
представляются через районные бю
джетные комиссии на рассмотрение 
соответствующих районных исполни
тельных комитетов, для включения 
последними по соответствующим смет
ным подразделениям в районные бюд
жеты, утверждаемые районными с'езда- 
ми советов.

7. По постановлениям районных 
исполнительных комитетов, утвер
жденным соответствующими окруж
ными исполнительными комитетами, 
в поселениях городского типа, в кото
рых будут организованы городские
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можуть бути поширені СТОСОВНО ДОі 
міського бюджету.

8. Сільські ради витрачають дані 
їм кошти, додержуючи призначень, 
шо вказані у прибутково-видаткових 
кошторисах, щомісячно подаючи 
звіти про їх витрати відповідним 
районовим виконавчим комітетам.

9. Порядок експлоатації від сіль
ських рад переданого до їхнього ві
дання майна визначають відповідні 
районові виконавчі комітети.

10. Усе діловодство по фінансовій 
частині сільських рад ведуть їхні се
кретарі за спрощеною формою, Шо 
її встановлює Народній Комісаріат Фі
нансів УСРР.

11. Порядок складання, прохо
дження та виконання прибутково-ви
даткових кошторисів сільських рад 
визначається інструкцією, видаваною 
від Народнього Комісаріату Фінансів 
УСРР.Харків, 15 липня 1925 р.

Голова Всеукраїнського
Центрального Виконавчого

Комітету Петровсьхий.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР Сербиченко.

Тим. вик. об. Секретаря 
Всеукраїнського Центрального

Виконавчого Комітету Угаров.Оголошено в .Вістях ВУЦВК“ І серпня 1925 р.. ч. 174.
330. Про порядок, як мають користува
тися установи, організації Й приватні

особи державним прапором УСРР.

На зміну постанови своєї з 7 серп
ня 1924 р. (36. Уз. 1924 р., ч. 20, 
арт. 175) „Про надання ЦКДД при 
ВУЦВК“у виключного права виго
товляти на продаж прапори для вивішу
вання їх в установлені законом ре
волюційні свята*, Всеукраїнський 
Центральний Виконавчий Комітет

советы, приходо-расходные сметы сель
ских советов могут быть расширены 
применительно к городскому бю
джету.

8. Сельские советы расходуют предо
ставленные им средства с соблюдением 
назначений, указанных в приходо- 
расходных сметах, ежемесячно пред
ставляя отчеты в их израсходовании 
соответствующим районным исполни
тельным комитетам.

9. Порядок эксплоатации сельскими 
советами переданных в их ведение 
имуществ определяется соответствую
щими районными исполнительными 
комитетами.

10. Все делопроизводство по финан
совой части сельских советов ведется 
их секретарями по упрощенной форме, 
устанавливаемой Народным Комисса
риатом Финансов УССР.

11. Порядок составления, прохо
ждения и исполнения приходо-расход
ных смет сельских советов опреде
ляется инструкцией, издаваемой Народ
ным Комиссариатом Финансов УССР.

Харьков, 15 июля 1925 г.
Председатель Всеукраинского 

Центрального Исполнительного
Комитета Петровский.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР Сербиченко.

Вр. и. об. Секретаря Всеукраинского
Центрального Исполнительного

Комитета Угаров.Распубликовано в .Вістах ВУЦВК" 1 августа 1925 г., >в 174.
330.0 порядке пользования учреждени
ями, организациями и частными ли
цами государственным флагом УССР.

Во изменение своего постановления 
от 7 августа 1924 г. (С. У. 1924 г., 
К* 20, ст. 175) .О предоставлении 
ЦКПД при ВУЦИК'е исключительного 
права изготовления для продажи фла
гов, подлежащих вывешиванию в уста
новленные законом революционные 
праздники*, Всеукраинский Централь
ный Исполнительный Комитет и Совет
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Ч. 56 Арт. 330 № 56 Ст. 330і Рш НдродніхчКомісарів УСРР пос т а н о в и л и :  '1. Державний првпор УСРР на території Республіки вивішується:а) на будинках,** відбуваються Всеукраїнський і місцеві з'їзди рад, а також сесії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, протягом з'їзду або сесії;б) яа будинках, де міститься Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет І Рай Народніх Комісарів УСРР, а також на будинках, де містяться місцеві ‘ ради й виконавчі комітети,—постійно;
ш) на будинках, де містяться ияші державні й місцеві органи УСРР (народні комісаріати, відділи місцевих виконавчих комітетів І инш.), в дні загальиопроаетарських, загальносоюзних, республіканських і місцевих революційних свят і урочистостей.П р и м і т к а ,  На будинках громадських установ, зазначених в арт.1-му постанови Ц6К І РНК Союзу РСР з 29-го серпня 1924 р. .Про прапори й прапорці фоюзу РСР* (36. Зак. СРСР 1925 р., ч 27, врт. 185), в дні загальиопроаетарських І загальносоюзних свят і урочистостей вивішують державний прапор Союзу РСР.Зазначеним в арт. 1-му постанови ЦВК І РНК СРСР з 29 серпня 1924 року установім надається право вивішувати також і державний прооор УСРР.2. У дні аагальиопролетарських І загальносоюзних свят І урочистостей, на всіх будниках, де містяться держави! установи, не перелічені в врт. Міу неї постанови, а також професійні, кооперативні А инші громадські установи Й організації, вивішується червоний (або кармазиновий) првпор, без надписів і вких-будь ознак.3. Обов'язок вивішувати прапори • дні загальносоюзних і республіканських свят І революційних урочистостей щериться ив вривати і установи, від-

Нвродиых Комиссаров УССР п о с т а н о в и л и :1. Г осу дарственный флаг УССР на территории Республики поднимается:а) на зданиях, где происходят Все- украинский и местные с'езды советов, а также сессии Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета, в течение с'езда или сессии;б) на зданиях, где помешаются Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров УССР, а также на зданиях, где помешаются местные советы и исполнительные комитеты,—постоянно;в) на зданиях, где помешаются прочие государственные и местные органы УССР (народные комиссариаты, отделы местных исполнительных комитетов и проч.),—в дни общепролетарских, общесоюзных, республиканских и местных революционных празднеств и торжеств.П р и м е ч а н и е .  На зданиях общественных учеждений, поименованных в ст. 1-й постановления ЦИК и СНК Союза СССР от 29-го августа 1924 г. «О флагах и вымпелах Союза ССР> (Сбор. Зак. СССР за 1925 г., № 27, ст. 185), в дни общепролетарских и общесоюзных празднеств и торжеств поднимается государственный флаг Союза ССР.'• Означенным в ст. 1-й постановления ЦИК и СНК СССР от 29 августа 1924 г. учреждениям предоставляется право вывешивать также м государственный флаг УССР.2. В дни общепролетарских и общесоюзных празднеств и торжеств на всех зданиях, где помешаются государственные учреждения, не перечисленные в ст. 1-й настоящего поста* новления, а также профессиональные, кооперативные и другие общественные учреждения и организации, поднимается красный (иди алый) флаг, без надписей и каких-либо обозначений.3. Обязанность вывешивания флагов в дни общесоюзных и республиканских революционных праздников и торжеств распространяется на частные651
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приємства та організації і на при- 
ватніх осіб, але такі мають право 
вивішувати прапор, зазначений в арт.
2-му цеї постанови.

4. Народньому Комісаріатові Вну
трішніх Справ припоручається видати, 
за згодою з Народнім Комісаріатом 
Юстиції, протягом місяця з дня ого
лошення цеї постанови, інструкцію 
про пристосування такої.

5. На Народній Комісаріат Внутріш
ніх Справ і підлеглі йому органи 
на місцях покладається наглядати за 
виконанням цеїпостанови та інструк
ції, шо має бути видана, про її 
пристосування.

Харків, дня'15-липня 1925 р.

Голова Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету йетровський.

Заст. Голови Ради Народніж
Комісарів УСРР Сероиченко.

Т. в. об. Секретаря Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету 

Член Президії ВУЦВК‘у Уіаров.

Оголошено в „Вістях ВУЦВК‘\

331. Про оголошення, списків особам, що позбавлені прав і обмежені в дієздатносте
Всеукраїнський Центральний Вико

навчий Комітет і Рада Народніх Ко
місарів УСРР п о с т а н о в и л и :

1. Зобов'язати Народній Комісаріат 
Юстиції оголошувати списки особам, 
шо їх, на підставі судових вироків, 
позбавлено прав або обмежено в пра
вах, а також недієздатним, що пе
редбачені арт. 8-м Цивільного Ко
дексу.

2. В оголошуваних списках зазна
чається:

а) ім’я, по батькові та прізвище 
осіб, місце народження і постійного 
перебування;

б) характер позбавлення чи обме
ження прав або недієздатности особи;

учреждения, предприятия и организа
ции и на частных лиц, но таковые 
имеют право вывешивать флаг, ука
занный в ст. 2-й настоящего поста
новления.

4. Народному Комиссариату Внут- 
ренных Дел поручается издать по- 
соглашению с Народным Комиссариатом 
Юстиции, в месячный срок со дно 
опубликования настоящего постано-. 
вления, инструкцию по применению 
такового.

5. На Народный Комиссариат Вну
тренних Дел и подведомственные ему 
органы на местах возлагается наблю
дение за выполнением настоящая 
постановления и имеющей быть издан- 
ной инструкции по его применению.

• Харьков, 15 июля 1925 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного

Комитета Петровский.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР Сербиченко.

В-*ид. Секретаря Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета 

Член Президиума ВУЦИК’а Угаров,.

Раопублвжоваіо в .Вістях ВУЦВК".

331.06 опубликовании списков лиц, лишенных прав и ограниченных в дееспособности.
Всеукраинский Центральный Испол

нительный Комитет и Совет Народ
ных Комиссаров УССР п о с т а н о 
ви л и:

1. Обязать Народный Комиссариат 
Юстиции опубликовывать списки лиц, 
которые на основании приговоров 
судов лишены прав или ограничены 
в правах, а также недееспособных, пре
дусмотренных ст. 8-ой Гражданского- 
Кодекса.

2. В публикуемых списках обозна
чается:

а) имя, отчество и фамилия лиц„ 
место рождения и место постоянного 
жительства;

б) характер лишения или ограни
чения пряв или недееспособности 
лица;
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») реченець позбавлення чи обме
ження прав;

г) на підставі вироку якого суду 
позбавлено прав чи обмежено права 
або на підставі якої постанови відпо
відної установи оголошено особу за 
недієздатну.

3. Всі судові та инші установи му
сять негайно надсилати до Народнього 
Комісаріату Юстиції вівомості за всі 
вироки про позбавлення прав або 
обмеження а правах і за всі поста
нови яро оголошення, в порядкові 
арт. 8-го Цивільного Кодексу, иедіє- 
здатности.

Форми повідомлення і порядок над
силання їх встановляє Народи й Ко
місаріат Юстиції 33 погодженням із 
заінтересованими урядництвами.

Харків, дня 15 лвпня 1925 р,

Голова Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету Петровський.

Заст. Голови Ради Народніх 
Комісарів УСРР Сербчченхо.

Тим. вик. о5. Секретаря Всеукраїн
ського Центрального Виконавчого 

Комітету Угаров.
Оголошено в .Вістях ВУЦВК"

в) срок лишения или ограничения
прав;

г) иа основании приговора, какого 
суда лишение или ограничение прав 
постановлено или на основании какого 
постановления соответствующего уч
реждения последовало об'явление не
дееспособности лица.

3. Все судебные и иные учреждении 
должны немедленно высылать в На
родный Комиссариат Юстиции сведе? 
пия о всех приговорах о лишении 
прав или об ограничении в правах 
и о всех постановлениях об об'явле
ний, в порядке ст. 8й Гражданского 
Кодекса, о недееспособности.

Форма уведомлений и порядок при
сылки их устанавливаются Народным 
Комиссариатом Юстиции, по согласо
вании с заинтересованными ведом
ствами.Харьков, 15 июля 1925 г.

Председатель Псе^крачиского
\\ечтрааь\?лсъ Чіс&озчжтздьмко

Комитета Петровский.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР Сербиченхо.

Врид. Секретаря ВсеукраинскогоЦентрального ИсполнительногоКомитета Угаров.Распубликовано в .Вістях ВУЦВК-

Постанови Ради Народніх Коиі- 
міоарів УСРР.

332. Про практичні заходи до укра
їнізації радянського апарату.Дм досягнення повного і вчасного переходу державного апарату на українську мову, на розвиток постанови ВУЦВК і РНК УСРР з ЗО квітня 1925 року (36. Уз. 1925 р., ч. 26, арт. 202) „Про заходи термінового переведення вовно! українізації радянського апарату-,—Рада Народніх Комісарів УСРР п о с т а н о в и л а :1. Всю роботу що-до керовництва українізацією радянського апарату, зосередити в Центральній Всеукраїн- сьсій Комісії а справі керовництва

Постановления Совета Народных 
Комиссаров УССР.

332. О практических.. мероприятиях 
по украинизации советского аппарата.

В цепях достижения полного и свое- 
временного перехода государственного 
аппарата на украинский язык, в раз
витие постановления ВУЦИК'а и СНК 
УССР от 30 апреля 1925 года (Собр. 
Уз. 1925 г. № 26, ст. 202) «О ме
рах срочного проведения полной 
украинизации советского аппарата»,— 
Совет Народных Комиссаров УССР 
постановил :

1. Всю работу по руководству укра
инизацией советского аппарата сосре^ 
доточить в Центральной Всеукраин- 
ской Комиссии по руководству укра- 653
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українізацією радянського апарату 
при РНК УСРР.

П р и м і т к а .  Керовництво до 
практичного переведення україніза
ції в округах покласти на округові 
комісії в справі керовництва украї
нізацією при округових виконавчих 
комітетах, Згідно з пактом 11 по
станови ВУЦВК і РНК УСРР 
з ЗО квітня 1925 року.
2. При всіх установах у центрі 

й на місцях, що підпадають під чин
ність постанови ВУЦВК і РНК УСРР 
з ЗО квітня 1925 р., негайно зорга
нізувати „урядницькі комісії в справі 
українізації" у складі голови установи 
або його заступника, представника 
місцекому, а також спеціяльно наста
новлених від адміністрації осіб, що 
можуть допомогти в переведенні укра
їнізації.
, П р и м і т к а .  Відповідальність за 
переведення українізації покла
дається на керовника установи.
3. На „урядницькі комісії в справі 

українізації" на розвиток п.п. „а“> 
„б" і „в“ арт. 9-го постанови ВУЦВК 
і РНК УСРР з ЗО квітня 1925 року 
покладається:

а) негайно перевести точний облік 
особистого складу співробітників уста
нови і підлеглих їй підприємств, що
до виявлення знання української мови.

Облік належить перевести, поділю- 
ючи осіб на тих: 1) що знають укра
їнську мову добре, 2) що знають 
мову неповністю й 3) що не знають 
мови зовсім;

б) негайно ознайомити всіх співро
бітників установи на загальних збо
рах з декретами й'постановями орга
нів влади що до переведення україні
зації, роз'яснити громадську вагу цієї 
справи, а також роз'яснити співро
бітникам установи наслідки, що ви
пливають із чинного законодавства 
(п. 15 постанови ВУЦВК і РНК УСРР 
з ЗО квітня 1925 р.) в разі невчас
ного вивчення української мови;

в) зорганізувати спільно з місце- 
комом гуртки українознавства й пе
ревести широку культурно-освітну

инизацией советского аппарата при
СНК УССР.

П р и м е ч а н и е .  Руководство 
практическим проведением украи
низации в округах возложить на 
окружные комиссии по руководству 
украинизацией при окружных ис
полнительных комитетах, согласно 
п. 11 постановления ВУЦИК и СНК 
УССР от 30 апреля 1925 года.
2. При всех учреждениях в центре 

и на местах, подпадающих под дей
ствие постановления ВУЦИК'а и СНК 
УССР от 30 апреля 1925 года немед
ленно организовать „ведомственные 
комиссии по украинизации" в составе 
председателя учреждения или его 
заместителя, представителя месткома, 
а также специально назначенных ад
министрацией лиц, могущих способ
ствовать проведению украинизации.

П р и м е ч а н и е .  Ответственность 
за проведение украинизации возла
гается на руководителя учреждения.
3. На „ведомственные комиссии по 

украинизации", в развитие п. п. „а", 
„б" и „в" ст. 9 й постановления 
ВУЦИК'а и СНК УССР от. 30 апреля 
1925 года, возлагается:

а) немедленное производство точ
ного учета личного состава сотруд
ников учреждения и подведомствен
ных ему предприятий, в целях выяс
нения знания ими украинского языка.

Учет должен быть произведен с под
разделением на: 1) лиц, знающих 
украинский язык хорошо, 2) лиц, 
знающих язык неполностью, и 3) лиц, 
не знающих вовсе языка;

б) немедленное ознакомление всех 
сотрудников учреждения на общих 
собраниях с декретами и постановле
ниями органов власти, касающихся 
проведения украинизации, раз'ясне- 
ния общественного значения этого 
вопроса, а равно раз'яснение сотруд
никам учреждения о последствиях, 
вытекающих из действующего зако
нодательства (п. 15 постановления 
ВУЦИК'а и СНК УССР от 30 апреля 
19?5 года) в случае несвоевременного 
изучения украинского языка;

в) организация совместно с мест
комом кружков украиноведения и про
ведение широкой культурно-просве-
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ч
роботу, скеровану на те, шоб співро
бітники установи цілком опанували 
українську мову й культуру;

г) керувати в адміністраційно-госпо- 
дарчому відношенні курсами укра
їнської мови, що знаходяться при 
установах;

% д) розподіляти співробітників, за
лежно від їх знання української мови, 
на той чи инший курс;

е) инші заходи, потрібні' для пере
ведення українізації установи, в силу 
особливих умов її роботи.

4. Для планомірного переведення 
діловодства на українську мову до
1-го січня 1926 року всі центральні 
й місцеві установи й підлеглі їм під
приємства мають виробити негайно 
реальні календарні плани і ці плани 
подати Центральній Всеукраїнській 
Комісії в справі керовництва укра
їнізацією при РНК УСРР, або окру- 
говим комісіям за належністю;

П р и м і т к а .  Установи й під
приємства, складаючи плани, му
сять обрахувати окремо категорії 
фахівців й наукових працьовників, 
що до них має бути вироблений 
особливий план, розрахований на 
більш тривалий реченець.

5. Округ<мі комісії в справі керов
ництва українізацією, що існують 
на підставі п. 11 постанови ВУЦВК 
І РНК УСРР з ЗО квітня 1925 року 
мусять негайно розробити заходи що 
до українізації низового радянського 
апарату (сільського, районового й 
округового) відповідно до постанови 
ВУЦВК і РНК УСРР з ЗО квітня 
1925 р. й цієї постанови.

П р и м і т к а .  Виробляючи захо
ди, належить обрахувати ті райони, 
що їх, згідно з особливою поста
новою, виділено в адміністраційно- 
територіядвні одиниці нацменшо
стей, що відносно них чинить арт. 
18 постанови ВУЦВК і РНК УСРР 
з ЗО квітня 1925 року.

тигельной работы, направленной к пол
ному овладению сотрудниками учре
ждения украинским языком и куль
турой;

г) административно - хозяйственное 
руководство курсами украинского 
яЗыка, находящимися при учрежде
ниях;

д) распределение сотрудников по 
степени значия ими украинского 
языка на тот или иной курс;

е) другие мероприятия, необходи
мые для ' проведения украинизации 
учреждения, в силу особых условий 
его работы.

4/ В целях планомерного перевода 
делопроизводства на украинский язык 
к 1-му января 1926 года всем цен 
тральным и местным учреждениям 
и подведомственным им предприятиям 
выработать немедленно реальные ка
лендарные планы, каковые планы пред
ставить в Центральную Всеукраин- 
скую Комиссию по руководству укра
инизацией при СНК УССР или окруж
ные комиссии по принадлежности.

П р и м е ч а н и е .  Учреждения и 
предприятия при составлении пла
нов обязаны учесть отдельно кате
гории специалистов и научных ра
ботников, в отношении коих дол
жен быть выработан особый план, 
рассчитанный на более длительный 
срок.
5. Окружные комиссии по руковод

ству украинизацией, существующие 
на основании л. II постановления 
ВУЦИК'а и СНК от 30 апреля 
1925 года, обязаны срочно разрабо
тать мероприятия по украинизации 
низового советского аппарата (сель
ского, районного и окружного), в со
ответствии с постановлением ВУЦИК'а 
и СНК УССР от 30 апреля 1925 года 
и настоящим постановлением.

П р и м е ч а н и е .  При выработке 
мероприятий должны быть учтены 
те районы, кои, согласно особого 
постановления выявлены в админи
стративно-территориальные единицы 
нацменьшинств, в отношении коих 
действует ст. 18 постановления 
ВУЦИК'а и СНК УССР от 30 апреля 
1925 года. .
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6. З огляду на те, шо державні й
орта«\зжцїі в округах у 

значній мірі пересели своє діловод
ство на українську мову, усі цен
тральні установи мають листуватися 
з периферією українською мовою.

і

7. Покласти на Народній Коміса
ріат Внутрішніх Справ, Народній 
Комісаріат Земельних», Справ, Упов
новаженого Народнього Комісаріату 
Пошт і Телеграфів, Уповноваженого 
Народнього Комісаріату Шляхів, Ви
щу Раду Народнього Господарства— 
видати розпорядження по урядницькій 
лінії про ступневий перехід службов
ців, при звертанні до людности, на 
українську мову. Передовсім пошири
ти це на міліцію, поштово-телеграф
них, залізничих і трамвайних служ
бовців.

8. Щоб утворити сприятливі умови 
що до розвитку українізації для на
укових працьовників й кваліфікованих 
фахівців, всі центральні й місцеві 
установи мають: а) підсилити куль
турну й наукову роботу українською 
мовою, організувати лекції й допові
ді з українознавства в науково-куль
турних установах і організаціях ( м е 
дичне товариство, діловий клуб, 
юридичні товариства й инш.); б) роз
почати ступневе переведення на 
українську мову існуючих наукових 
журналів і періодичних наукових ви
дань, передовсім—журналів і видань 
медичних та науково-технічних.

П р и м і т к а .  Народньому Комі
саріатові Освіти за погодженням 
із ВУРПС та ЦК Робітосвіти— 
виробити інструкції’що до переве
дення широкої освітньої роботи в 
справі українізації при установах, 
клубах і инших культурно-освітних 
організаціях.
9. Всі обіжники, розпорядження й 

постанови, які стосуються до пере
ведення українізації центральних уста
нов, надсилається в копіях до Цент
ральної Всеукраїнської Комісії в 
справі керовництва українізацією при 
РНК УСРР, а місцевих—до округо- 
вих комісій, які надсилають їх до 
Центральної Комісії.

6. Ввиду того, что государствен
ные и общественные организации 
в округах в значительной степени 
перевели свое делопроизводство на 
украинский язык,—всем центральным 
учреждениям вести переписку с пери
ферией на украинском языке.

7. Возложить на Народный Комис
сариат Внутренних Дел, Народный 
Комиссариат Земледелия, Уполном'о- 
ченного Народного Комиссариата 
Почт и' Телеграфов, Уполномо
ченного Народного Комиссариата 
Путей Сообщения, Высший Совет 
Народного Хозяйства —издать распо
ряжение по ведомственной линии 
о постепенном переходе служащих 
при обращении с населением на укра
инский язык. В первую очередь рас
пространить это на милицию, почто
во-телеграфных, железно - дорожных 
и трамвайных служащих.

8. В целях создания благоприятных 
условий для развития украинизации 
научным работникам и квалифициро
ванным специалистам, всем централь
ным и местным учреждениям: а) уси
лить культурную и научную работу 
на украинском языке, - организовать 
лекции и доклады по украиноведению 
в научно - культурных учреждениях 
и организациях (медицинское обще
ство, деловой клуб, юридические 
общества и друг.); б) приступить 
постепенно к переводу на украинский 
язык существующих научных журна
лов и периодических научных изданий, 
в первую очередь—журналов и изда
ний медицинских и научно-технических.

П р и м е ч а н и е .  Народному Ко
миссариату Просвещения по согла
совании с ВУСПС и ЦК Работпрос— 
выработать инструкции по прове
дению широкой просветительной 
работы по украинизации при учре
ждениях, клубах и других культур
но-просветительных организациях.
9. Все циркуляры, • распоряжения 

и постановления, касающиеся прове
дения украинизации центральных уч
реждений, направляются в копиях 
Центральной Всеукраинской Комиссии 
по руководству украинизацией при 
СНК УССР, а местных—окружным 
комиссиям, которые направляют их 
Центральной Комиссии.
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10. Для ліквідації українсько! не- 
письменности й малолисьменности 
організуються при установах і за ра
хунок установ курси двох типів— 
перші з 5-хмісячним терміном на
вчання й другі з 3 місячним терміном 
навчання. Перші—для неписьменних й 
другі—для малописьменних співробіт
ників установ.

11. Методологічне і інспекційне ке- 
ровництво курсами покладається на 
Народній Комісаріат Освіти й його 
органи на місцях, а адміністраційно- 
господарче— на комісії по україніза
ції в кожній установі.

П р и м і т к а .  В* складі відділу 
ліквідації неписьменносте Народнім 
Комісаріатом Освіти організується 
п/відділ ліквідації українсько? не
письменносте, штати якого затвер
джується належним порядком.

12. Після закінчення курсів навчан
ня комісія по українізації атестує 
співробітників. Комісія, коли визнав 
необхідним, персонально перевіряє 
тих співробітників, які на ЇЇ думку, 
вимагають заслухати знання самого 
співробітника.

13. Всі комісії при атестуранні по
діляють співробітників на три кате
горії: а) що знають мову і можуть 
вільно провадити працю ^ установі,
б) що потрібу|)ть удосконалити знан
ня й в) що не знають мови.

14. Курси при центральних і місце
вих установах і підприємствах ке
руються • своїй роботі «Положенням 
про курси» і «Планом робот», які 
вироблює Народній Комісаріат Осві
ти після затвердження Центральною 
Комісією в справі українізації при 
РНК УСРР.Харків, дня 16 липня 1925 р.

Голова Рий Народніх Комісарів
УСРР В. Чубар.

Керуючий Справами Ради Народ
ніх Комісарів УСРР Ф. Беїа.

10. Для ликвидации украинской не
грамотности и малограмотности орга
низуются при учреждениях и за счет 
учреждений курсы двух типов—первые 
с 5-хмесячным сроком обучения и вто
рые—с 3-тимесячным сроком обуче
ния. Первые—для неграмотных и вто
рые—для малограмотных сотрудников 
учреждений.

11. Методологическое и инспекци
онное руководство курсами возла-

, гается на Народный Комиссариат Про
свещения и его органы на местах, 
а административн(*хозяЙственно€—на 
комиссии по украинизации в каждом 
учреждении.

* П р и м е ч а н и е ,  В составе отдела 
ликвидации неграмотности Народ
ным Комиссариатом Просвещения 
организуется п/отдел ликвидации 
украинской неграмотности, штаты 
которого утверждаются надлежа
щим порядком.
12. По окончании курсов обучения 

комиссия по украинизации аттестует 
сотрудников. Комиссия, в случае если 
найдет необходимым, персонально про
веряет тех сотрудников, какие, по ее 
мнению, требуют заслушания знаний 
самого сотрудника.

13. Все комиссии при аттестации 
разделяют сотрудников на три кате
гории: а) знающих язык и могущих 
свободно проводить работу в учре
ждении, б) нуждающихся в усовер
шенствовании знаний и в) незнающих 
языка.

14. Курсы при центральных и местных 
учреждениях и предприятиях руковод
ствуются в своей работе «Положением 
о курсах» и «Планом работ», выра
батываемыми Народным Комиссариатом 
Просвещения по утверждении Цен
тральной Комиссии по украинизации 
при СНК УССР.Харьков, 16 июля 1936 года.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров УССР В. Чубаръ.

Управляющий Делами Совета 
НароЦных Комиссаров УССР Ф. Бега.

Огояошзіо в .Вістях ВУЦВК4* з 24 явная іПбр. ч.'1в?
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333. Про*зміну й доповнення поста
нови «Про правила, що регулюють 

професійну роботу медперсоналу».

Змінюючи й доповнюючи постанову 
свою з 17-го квітня 1924 р. „Про 
правила, що регулюють професійну 
роботу медперсоналу** (36. Уз. 1924 р.,
ч. 10, арт. 94),—Рада Народніх Коміса
рів УСРР п о с т а н о в и л а :

1. Артикули 12, 31 і 32 зазначеної 
постанови викласти^ в такій редакції:

«12.—Право на кваліфікацію лікаря 
мають:

а) особи, що скінчили медичні інсти
тути й університети по медичному 
факультету й инші вищі медичні школи 
Союзу РСР і колишньої Російської 
імперії і які одержали встановленим 
порядком свідоцтва на лікаря;

б) особи, що скінчили вищі медичні 
школи за кордоном, які одержали там 
кваліфікацію доктора медицини й склали 
відповідного іспита при одній з вищих 
медичних шкіл Союзу РСР.

П р и м і т к а .  Осіб, що скінчили 
виші медичні школи за кордоном 
і працюють цього часу в лікарно- 
санітарних установах СРСР, може, 
на їхнЄ'Прохання, подане не пізніш 
як 1-го січня 1926 року, звільнити 
від іспитів Народній Комісаріат 
Охорони Здоров'я УСРР за згодою 
з Народнім Комісаріатом Освіти . 
УСРР*.

«31.—Право нафармацевтичну квалі
фікацію мають:

а) особи, що скінчили хеміко-фар- 
мацевтичні інститути, фармацевтичні 
технікуми, двохрічні фармацевтичні 
школи й дев'ятимісячні короткоречен- 
цеві фармацевтичні курси за програ
мою Головпрсфосвіти 1924 року;

б) особи з чужоземною фармацев
тичною освітою, що мають відповідні 
свідоцтва і які склали встановленого

333. Об изменении и дополнении 
постановления 0 «правилах, регули
рующих профессиональную работу 

медперсонала».

Во изменение и дополнение поста
новления своего от 17 апреля 1924 г. 
«О правилах, регулирующих профес
сиональную работу медперсонала» 
(С. У. 1924 г., № 10, ст. 94),— 
Совет Народных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л :

1. Статьи 12, 31 и 32 указанного 
постановления изложить в следующей
редакции:

«12.—Право на квалификацию врача 
• имеют: - і

а) лица, окончившие медицинские 
институты и университеты по меди
цинскому факультету и другие выс
шие медицинские школы Союза ССР 
и бывшей Российской империи и по
лучившие в установленном порядке 
свидетельство о врачебном звании;

б) лица, окончившие высшие меди
цинские учебные заведения за грани
цей, получившие там квалификацию 
доктора медицины и выдержавшие со
ответствующие испытания при одном 
из высших медицинских учебных за
ведений Союза ССР.

П р и м е ч а н и е .  Лица, окончив
шие высшие медицинские учебные 
заведение за границей и работаю
щие в настоящее время в лечебно
санитарных учреждениях СССР, 
могу г быть по их ходатайствам, 
заявленным не позднее 1 января 
1926 г., освобождены от испыта
ний Народным Комиссариатом Здра
воохранения УССР по соглашению 
с Народным Комиссариатом Про
свещения УССР».
«31. —Право на фармацевтическую 

квалификацию имеют:
а) лица, окончившие химико-фар

мацевтические институты, фармацев
тические техникумы, двухгодичные 
фармацевтические школы и девяти
месячные краткосрочные . фармацев
тические курсы по программе Глав- 
профобра 1924 года;

б) лица с иностранным фармацев
тическим образованием, имеющие со
ответствующие свидетельства и.сдав-
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іспита при вищих фармацевтичних 
школах союзу РСР;

в) особи, шо мають свідоцтва на 
кваліфікацію магістра фармації, про* 
візора й аптекарського помічника, одер
жані ними з медичного факультету 
одного з університетів або инших ви
щих шкіл Союзу РСР і колишньої 
Російської імперії".

«32 —Усім особам, шо мають фарма
цевтичну кваліфікацію, надається право 
на відповідну кваліфіковану роботу 
в аптеках, аптечних склепах, аналі
тичних, бактеріологичних, органо тера
певтичних, судово-химічних лаборато
ріях і на фармацевтичних заводах».

2. Артикул 33-й виключити.Харків, дня 16 липня 1925 р.
Заст. Голови Ради Народніх Комі

сарів УСРР Сербиченхо.
і

Керуючий Справами Ради Народніх 
Комісарів УСРР Ф. Бега.Оголошвио в ,Біотах ВУЦВК“.

№

шиє установленное испытание при 
высших фармацевтических учебных 
заведениях Союза ССР. •

в) лица, имеющие свидетельства 
на квалификацию магистра фармации, 
провизора и аптекарского помощника, 
полученные ими от медицинского 
факультета одного из университетов 
или других высших учебных заведе
ний Союза ССР и бывшей Россий
ской империи».

«32. — Лем лицам, имеющим фар
мацевтическую квалификацию, предо
ставляется право на соответствующую 
квалифицированную работу в апте
ках, аптечных складах, аналитиче
ских, бактериологических, органо-те
рапевтических, судебно-химических 
лабораториях и на фармацевтических 
заводах».

2. Статью 33 исключить.Харьков, 16 в юля 1925 г.
Зам. Председателя Совета Народных 

Комиссаров УССР Сербичеико.

Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР Ф. Бега.Распубянковано в .Вістях ВУЦВК".

334. Про організацію при Народньому Коааісаріятові Праці УСРР Комісії державного нормування заробітньоТ платні службовців установ, що знаходяться на державному й місцевому бюджетові.
Для розгляду й розвязання справ, 

звязаних Із переведенням державного 
нормування заробітньої платні служ
бовців, Рада Народніх Комісарів УСРР 
п о с т а н о в и л а :

1. При Народньому Комісаріатові 
Праці УСРР організується Центральну 
Комісію державного нормування заро
бітньої платні службовців установ, 
що знаходяться на державному й міс
цевому бюджетові, у складі: голови— 
представника Народнього Комісаріяту 
Праці та членів-представників Народ
нього Комісаріяту Фінансів, Народ- 

'нього Комісаріяту Робітничо-Селян
ської Інспекції, Державної Планової

334. Об организации при Народної* Комиссариате Труда УССР Комиссии по государственному нормированию заработной платы служащих учреждений, находящихся на государственном и местном бюджете.
В целях рассмотрения и разреше

ния вопросов, связанных с прове
дением государственного нормирова- 
вания заработной платы служащих. 
Совет Народных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л :

1. При Народном Комиссариате 
Труда УССР организуется Централь
ная Комиссия по государственному 
нормированию заработной платы слу
жащих учреждений, находящихся на 
государственном и местном бюджете, 
в составе:председателя—представителя 
Народного Комиссариата Труда и чле
нов— представителей Народного Ко
миссариата Финансов, Народного
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Комісії УСРР і Всеукраїнської Ради 
Професійних Спілок.

Персональный склад Комісії затвер
джує Рада Народніх Комісарів.

2. Комісія притягає до участі в своїй 
роботі представників заінтересованих 
урядництв і професійних спілок з до
радчим голосом.

•
3. До комплекції Комісії належить:

а) розробляти проект поясного роз
ділу України відносно заробітньої 
платні;

б) розробляти проекти твердих фік
сованих окладів по окремих посадах 
стосовно до способів фінансування 
(державний та місцевий бюджет) йдо 
характерних особливостей наркоматів 
та установ;

в) розглядати всі справи, звязані 
зі складанням бюджету України в ча
стині що до заробітньої платні;

г) брати на облік загальний респу
бліканський фонд заробітньої платні 
(по державному та місцевому бюджету) 
й розподіляти його між окремими 
урядництвами;

д) наглядати за переведенням у жит
тя постанов Ради Народніх Комісарів 
про нормування заробітньої платні 
службовців.

4. Постанови Комісії подається на 
затвердження Ради Народніх Коміса
рів установленим порядком.• І

5. Для попереднього розроблення 
матеріялів і для нагляду за переве
денням в округах постанов про дер
жавне нормування заробітньої платні 
службовців, організується при окру- 
гових виконавчих комітетах округові 
комісії для переведення державного 
нормувань заробітньої платні, під 
головуванням округових інспекторів 
праці, у складі представників: Робіт
ничо-Селянської інспекції, округової 
планової комісії, округового фінансо-

Комиссариата Рабоче • Крестьянской 
Инспекции, Государственной Плановой 
Комиссии УССР и Всеукраинского Со
вета Профессиональных Союзов.

Персональный состав Комиссии ут
верждается Советом Народных Комис
саров.
• 2. Комиссия привлекает к участию 

в своей работе представителей заин
тересованных ведомств и професси
ональных союзов с совещательным 
голосом.

3. К компетенции Комиссии отно
сится:

а) разработка проекта поясной раз
бивки Украины в отношении зара
ботной платы;

б) разработка проектов твердых 
фиксированных окладов по отдель
ным должностям применительно к спо
собам финансирования (государствен
ный и местный бюджет) и характер
ным особенностям наркоматов и учре
ждений;

в) рассмотрение всех вопросов, 
связанных* с составлением бюджета 
Украины в части, касающейся зара
ботной платы;

г) учет общего республиканского 
фонда заработной платы (по госу
дарственному и местному бюджету) 
и распределение его между отдель
ными ведомствами;

д) наблюдение за проведением 
в жизнь постановлений Совета Народ
ных Комиссаров о нормировании зара
ботной платы служащих.

4. Постановления Комиссии пред
ставляются на утверждение Совета 
Народных Комиссаров в установлен
ном порядке.

5. Для предварительной разработки 
материалов и для наблюдения за 
проведением в округах постановлений 
о государственном нормировании зар
платы служащих организуются при 
окружных исполнительных комитетах 
окружные комиссии для проведения 
государственного нормирования зара
ботной платы, под председательством 
окружных инспекторов труда, в сос
таве представителей: Рабоче-Крестьян
ской Инспекции, окружной лланооой
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вого відділу й округового бюра про
фесійних спілок.

6. Апаратом Центральної Й округо- 
вих1 комісій для переведення держав
ного нормування заробітньої платні 
службовців є апарат Народнього Ко
місаріату Праці та його округових 
органів.

7. Народньому Комісаріатові Праці 
доручається протягом 2-х тижнів роз
робити й подати на затвердження 
Ради Народніх Комісарів інструкцію 
про права округових комісій, держав
ного нормування зарабітньо! платні.

Харків, два 21 давня 1925 р.
Заступи. Голови Ради Народніх

Комісарів УСРР СерОиченко.

Керуючий Справами Ради Народніх 
Комісарів УСРР Ф. Бем.Оголошено в «Вістях ВУЦВК».

комиссии, окружного финансового 
отдела и окружного бюро профессио
нальных союзов.

6. Аппаратом Центральной и окруж
ных комиссий для проведения госу
дарственного нормирования заработ
ной платы служащих является аппа
рат Народного Комиссариата Труда 
и его окружных органов.

7. Народному Комиссариату Труда 
поручается в двухнедельный срок 
разработать и представить на утвер
ждение Совета Народных Комиссаров 
инструкцию о правах окружных ко
миссий по государственному нормиро
ванию заработной платы.Харьков, 21 июля 1925 года.
Зам. Председателя Совета Народных 

Комиссаров УССР Сербиченко.

Управляющий Делами Совета Народных 
Комиссаров УССР Ф. Бем.Распублвковаво в «Вістях ВУЦВК*.

Вядавва Народяього Комісаріату Юстиції
Замовлення *і. 1801. Пр. 15.000. Заказ Те 1801.Тяраж 15.000.Укргодовяіт .4 4309. Харю». Друкарня ИУУВ0 ім. Фрунзе.

Издание Народного Комиссариата Юстиція





ВИДАННЯ ОФІЦІЙНЕЗБІРНИК
УЗАКОНЕНЬ ТА 

РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РвАІткт-Сшісмого УрІД УкріїїІ1026 р.

|М6 (47 71) (008))
ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕСОБРАНИЕ
УЗАКОНЕНИЙ И 

РАСПОРЯЖЕНИИ
Г 'пе-Крвст. Припиши Уший1925 г.

14 серпня 1925 р. та Відділ ПЕРШИЙ 14 августа 1925 г. № 57-51Отдел ПЕРВЫЙ

ЗМІСТ
Постанови РНК (16, 41—21 липня 

1925 року).335. Про звільнення тов. Брона з посаде члена Держплану УСРР, члена УЕН і голови редакційної Колегії «Украинского Економиста» та «Хозяйство Украины»..336. Про затвердження тов. Шепотька на члена Колегії Наркомвнуторгу УСРР.837. Про затвердження тов. Чайка на члена Колегії Наркомсоцзабеву УСРР.338. Про штати Дніпровської й Бузької гідрометричних ставній.339. Про штати Сагайдацької зрошувальної досвідно-меліораційної станції.340. Про штати Рудня-РадовеДьської баг- но-висушувальної досвідно-меліораційної станції.341. Про штата Кааароввцької дугової дооіідво-медіораційної станції.343. Про штати центральної державної насінньової контрольної станції в м. Харкові й державних кря'евіх на- оінньовнх контрольних СТАНЦІЙ у м.м. Катеринослав, Київі та Одесі.343. Про Українсько-Східно-Торговельну Палату у м. Харкові.344. Про надання Воеукраївській Громаді землевпорядження трудящих еиреїв права провадити доброхітний збір по підписних листах.

СОДЕРЖАНИЕ
Постановления СНК (16, 21—21 июля 

192-5 года).335. Освобождение тов. Брона от должяо- стнчлеаа Госплана УССР, членаЭкосо УССР и председателя редакционной Коллегии «Украинского Экономиста» и «Хозяйства Украины».336. Об утверждении тов. Шепотько членом Коллегии Наркоывнуторга УССР.337. Об утверждении тов. Чайко членом Коллегии Наркомсообеса УССР.338. О штатах Днепровской н Бугской гидрометрических станций.339. О штатах Сагайдакской оросительной опытно-мелиоративной станции.340. О штатах Рудня-Радовельской болотно-осушительной опытно-мелиоративной станции.341. О штатах Казаровнчской луговой опытно-мелиоративной станции.342. О штатах центральной государственной семенной контрольной станции в г. Харькове и государственных областных семенных контрольных станций в г. г. Екатерннославе, Кнево и Одессе.343. Об Украинско - Восточной Торговой Палате в г. Харькове.344. О предоставлении Всеукраннскому Обществу по земельному устройству трудящихся евреев права производства добровольных сборов по подписным листам.
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Постанови Ради Народніх Комі
сарів УСРР.335. Про звільнення т. Брона з посад члена Держплану УСРР, члена УЕН і голови Редакційної Колегії «Украинского Екоиомиста» та «Хозяйства Украины*.

Рада Народніх Комісарів УСРР 
п о с т а н о в и л а :

З огляду на настановлення тов. 
Бр'на С. Г. на директорз-розпоряд- 
чика «Експорт-хліб», звільнити його 
з посад члена президії Державної 
Планової Комісії УСРР, члена Укра
їнської Економічної Наради й голови 
Редакційної Колегії «Украинского 
Економиста» та «Хозяйства Украины».

Харків, дня 16 липня 1925 р.
Заст. Голови Ради Народніх

Комісарів УСРР Сербиченко.

Л'грт/'лгу/*# С/7/И4ЯЛГМ Ради Народніх 
Комісарів УСРР <Р. б'єм.

Ч. 57-58
Постановления Совета Народных 

Комиссаров УССР.335. Освобождение т. Броиа от должностей члена Госплана УССР, члена Эиосо УССР и председателя Редакционной Коллегии „Украинского Эио- номиста“ и „Хозяйства Украины".
Совет Народных Комиссаров УССР 

п о с т а н о в и л :
Ввиду назначения т. Брона С. Г. 

директором-распорядителем „Экспорт- 
хлеба", освободить последнего от долж
ностей члена президиума Государ 
ственной Плановой Комиссии УССР„. 
члена Украинского Экономического 
Совещания и Председателя Редакцион
ной Коллегии „Украинского Эконо 
мисга" и „Хозяйства Украины*.Харьков. 16 воля 1925 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР Сербиченко.

Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР Ф. Бега-.

336. Про затвердження т. Шепотька на члена Колегії Наркомвнуторгу УСРР.
Рада Народніх Комісарів УСРР 

п о с т а н о в и л а :Затвердити тов. Шепотька I. П. 
на члена Колегії Народнього Коміса- 
ріяту Внутрішньої Торгівлі УСРР.Харків, двя 16 липня 1925 р.
Заст. Голови Ради Народніх

Комісарів УСРР Сербиченко.

Керуючий Справами Ради Народніх 
Комісарів УСРР Ф. Бега.Оголошено в „Вістях ВУЦВК* з 12 серпня 1925 р., ч. 182.

336. Об утверждении т. Шепотька* членом Коллегии Наркомвнуторгл УССР.
Совет Народных Комиссаров УССР 

п о с т а н о в и  л:
Утвердить тов. Шепотько И. П. 

членом Коллегии Народного Комисса
риата Внутренней Торговли УССР.Харьков, 16 нюжя 1925 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР Сербиченко.

Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР Ф. Бега-Распубликовано в .Вістях ВУЦВК* от 12 августа 19?5 г., 182.
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Ч. 57-58 Арт. 337—339 № 57-58 Ст. 337—339337. Про з&тверджвния т. Чайка на члена Колегії НаркомсоцаабезуУСРР.
Рада Народніх Комісарів УСРР 

п о с т а н о в и л а :
Затвердити тов. Чайка П. І. на 

члена Колегії Народнього Комісаріяту 
Соціальної^ Забезпечення УСРР.Харків, дня їв липня 1925 р.
Заст. Голови Ради Народніх

Комісарів УСРР Сербиченко.

Керуючий Справами Ради Народніх 
Комісарів УСРР Ф. Беїа.

337. Об утверждении т. Чайко членом Коллегии Наркомсообеса УССР
Совет Народных Комиссаров УССР 

п о с т а н о в и л : .
Утвердить тов. Чайко П. И. членом 

Коллегии Народного Комиссариата 
Социального Обеспечения УССР.Харьков, 16 июля 1925 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР Сербччтко.

Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР Ф. Беїа.

338. Про штати Дніпровської й Бузької гідрометричних станцій.
Рада Народніх Комісарів УСРР по

с т а н о в и л а  затвердити нижчеподані 
штати Дніпровської й Бузької гідро
метричних станцій:

Ш Т А Т И

Дніпровської И Бузької гїдрометрнчеіх став ці і:
Завідував станції. 1
Технік-гідрометр........................ 1
Вирахувач ...............................  1
Водомірник............................... 1~7

У с ь о г о  по 2-х станціях—8 посад.Харків, дня 21 лнпня 1925 р.
Голова Радії Народніх 

Комісарів УСРР В. Чубар.

Керуючий Справами Ради Народніх 
Комісарів УСРР Ф. Беїа.

338. 0 штатах Днепровской и Буг ской гидрометрических станций.
Совет Народных Комиссаров УССР 

п о с т а н о в и л  утвердить нижеследу
ющие штаты Днепровской и Бугской 
гидрометрических станций:Ш Т А Т Ы
Днепровской н Бугской гидрометриче

ских Станции

Заведывающий станцией . . . 1
Техник-гидрометр........................1
Вычислитель............................. ; 1
Водо мершик...........................   . 1

4
В с е г о  по двум станциям—8 должност.Харьков, 21 нюля 1925 года.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров УССР В. Чубарь.

Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР Ф. Беїа.

339. Про штати Сагайдацької зрошувальної досвідно • меліораційної станції.
Рада Народніх Комісарів УСРР п о- 

с т а н о в и л а  затвердити нижчеподані 
штати Сагайдацької зрошувальної 
досвідно-меліораційної станції:

339. 0 штатах Сагайдакской оросительной опыт но-нелиорат иеной станции.
Совет Народных Комиссаров УССР 

п о с т а н о в и л :  утвердить нижесле
дующие штаты Сагайдакской ороси
тельной опытно-мелиоративной стан
ции:
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Ш Т А Т И

Сагайдацької зрошувальної досвідно- 
меліораційної станції.

Завідувач станції...........................1
Агроном .................................... 1
Інженір-гідротехнік....................... 1
Технік меліоратор.........................1
Метеорологічний наглядач і водо

мірник ...............................1
Рахівник . . . •................... 1
Садівник •...................................1
Городник ...................................  І

8

Додатково на 6 місяців шо-року—
2 практиканти.

У с ь о г о—8 постійних І 2 сезонових 
посади.Харків, дня 21 липня 1925 р.

Голова Ради Народніх
Комісарів УСРР В. Чубар.

Керуючий Справами Ради Народніх
Комісарів УСРР Ф. Бега.

Ш Т А Т Ы

Сагайдакской оросительной опытно- 
мелиоративной станции.

Заведывающий станцией ... 1
Агроном ...................................  1
Инженер-гидротехник . . . .  1
Техник-мелиоратор .....................  1
Метеорологический наблюдатель

и водомершик.......................... 1
Счетовод ..................................  1
Садовник ..................................  1
Огородник ................................  1

8

Дополнительно на 6 месяцев еже
годно ... 2 практиканта 

В с е г о  8 постоянных и 2сезонных 
должности.Харьков, 21 июля 1925 г.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров УССР В. Чубарь.

Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР Ф. Бега.

340. Про штати Рудня-Радовельської багно-висушувальної досвідно-меліораційної станції.
Рада Народніх Комісарів УСРР по

с т а н о в и л а  затвердити нижчеподані 
штати Рудня-Радовельської багно-ви- 
сушувальної досвідйо - меліораційної 
станції:

Ш Т А Т И

Рудня-Радовельської' багно-внсушуваль- 
ної досвідно-меліораційної станції.

Завідувач станції..........................1
Фахівець культури багон . . . 1
Інженір-гідротехнік.......................1
Культур-і ехнік.............................1
Метеорологічний наглядач і водо

мірник ...............................1
Рахівник..................................... 1
Стайничий .................................  1
Сторож каналу . . . . . .  . _

8

Додатково на 6 місяців шо-року— 
2 практиканти.

340. 0 штатах Рудня-Радовельсной болото -осушительной опытно-мелиоративной станции.
Совет Народных Комиссаров УССР 

п о с т а н о в и л  утвердить нижесле
дующие штаты Рудня-Радовельской 
болото-осушительной опытно-мелиора
тивной станции.

Ш Т А Т Ы
Рудвя Радовельской болото осушительной 

опытно-мелворатавной станцаи.

Заведывающий станцией ... 1 
Специалист по культуре болот 1 
Инженер-гидротехник . . . .  1
Культур-техник........................... 1
Метеорологический наблюдатель

и водомершик..........................1
Счетовод .................................. 1
Конюх....................................... 1
Сторож канала ...........................  1

8

Дополнительно на 6 месяцев еже
годно 2 практиканта.
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У с ь о г о—8 постійних 12 сезонових 
посади.Харків, дня 21 лнпня 1925 р.

Голова Ради Народніх
Комісарів УСРР В. Чубар. 

Керуючий Справами Ради Народніх
Комісарів УСРР Ф. Веха. •

В с е г о  8 постоянных и2 сезонных 
должности.Харьков. 21 нюял 1925 г.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров УССР В. Чубарь. 

Управляющий делами Совета 
Народных Комиссаров УССР Ф. Веха.

341. Про штати КазаровицькоТ дугової досвідно-меліораційної станції.
Рада Народніх Комісарів УСРР п о- 

с т а н о в и л а  затвердити-нижчеподані 
штати КазаровицькоТ лугової досвідно- 
меліораційної станції:

Ш Т А Т И
Казаровнцької лугової досвідно-меліо- 

рацііівоТ ставції.

341. 0 штатах Казаровичской луговой опытно-мелиоративной станции.
Совет Народных Комиссаров УССР 

п о с т а н о в и л  утвердить нижеследую
щие штаты Казаровичской луговой 
опытно-мелиоративной станции:

Ш Т А Т Ы
Казароввчсвой луговой онытно-мелио- 

ратввноН ставніш.

Завідувач станції....................1
Агроном-луговод................... 1
Інженір-гідротехнік . . . . 1
Технік-меліоратор . . . . .  1
Хемік-лаборант......................1
‘Рахівник.............................. 1
Водомірник........................... і

~ї
Додатково на 6 місяців що-року—2 

практиканти.
У с ь о г о—7 постійних і 2 сезонових 

посади.Харків, дня 21 лнпня 1925 р.
Голова Ради Народніх

Комісарів УСРР В. Чубар. 
Керуючий Справами Ради 
Народніх Комісарів УССР Ф. Веха.

Заведываюший станцией . . . 1
Агроном-луговод......................... 1
Инженер-гидротехник . . . . 1

Химик-лаборант...........................1
Счетовод.............................. . 1
Водомерщик............................... 1

7
Дополнительно на 6 месяцев еже

годно—2 практиканта.
В с е г о — 7  постоянных и 2 сезон

ных должности.Харьков, 21 июля 1925 г.
Председатель Совета Народных 

Комиссаров УССР В. Чубарь. 
Управляющий Делами Совета 

Народных Комиссаров УССР Ф. Вега.

342. Про штати центральної державної насіииьової контрольної станції в м. Харкові й державних краевих насінньових контрольних станцій у м. м Катеринославі, Київі та Одесі.
Раді Народніх Комісарів УСРР по

с т а н о в и л а  затвердити нижчеподані 
штати центральної державної насін- 
ньової контрольної станції в м. Хар
кові й державних краевих насінньових 
контрольних станцій у м. м. Катери
нославі, Київі та Одесі:

342. 0 штатах центральной государственной семенной контрольной станции в г. Харькове и государственных областных семенных контрольных станций в г г. Екатеринославе, Киеве и Одессе.
Совет Народных Комиссаров УССР 

п о с т а н о в и л  утвердить нижесле
дующие штаты центральной государ
ственной семенной контрольной стан
ции в г. Харькове и государственных 
областных семенных контрольных 
станций в г. г. Екатеринославе, Киеве 
и Одессе:
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ш  т а  т и
центральної державної наеінвьової стан

ції в м. Харкові іі державних краевых 
иагінньових контрольних етанцііі у я. м. 

Катеринославі, Київ! та Одесі.

1. Ц«*нп.рольна державна насінньова контрольна станція в .ч. Харкові.
Завідувач станції.........................* 1
Агроном науково-дослідньої ча

стини .....................................1
Агроном лабораторно-нясінньової

контролі.............................. 1
Агроном польової насінньової кон

тролі ..................................... 1
Старший лаборант..................... 1
Лаборантів.............................. З
Рахівник..................................1
Агент для взяття зразків . . 1
Лабораторний служник . . . 1
Стайничий ................................. 1

12

Додатково на 6 місяців щорічно:

Практикантів............................. З
Сторож польової дільниці . . 1

4

7/. Штати державних краевых насік- 
пьових контрольних станцій у .н. м. 

Катеринославі, Киіві та Одесі.
Завідувач станції........................ 1
Ароном, що працює по насінньовій

контролі ................................ 1
Старший лаборант........................ 1
Лаборантів ................................ 1
Рахівник...................................
Агент для взяття зразків . . 1 
Лабораторний служник ... 1

9

Додатково на 6 місяців що-річно 2 
практиканти.

В с ь о г о  по 3-х краєвих насінньових 
контрольних станціях 27 постійних 
і 6 сезонових посад.Харків, дня 21 лваня 1925 р.

Голова Ради Народніх
Комісарів УСРР В. Чубар. 

Керуючий Справами Ради •
Народніх Комісарів УСРР ф. Веха.

Ш Т А Т Ы

центральной государственной семенной 
контрольной станции в г. Харькове н 
государственных областных семенных 
контрольных станций в г. г. Екатерн- 

ноелаве, Киеве я Одессе.

2 .  Центральная государственная 
семенная контрольная станция

в. г. Харькове.
ЗаведывающиЙ станцией ... 1 
Агроном по научно-исследова

тельской части........................ 1
Агроном по лабораторно-семен-

* ному контролю........................... 1
Агроном по полевому семенному

контролю.................................1 '
Старший лаборант....................... 1
Лаборантов ............................... 3
Счетовод . . . .  . . . .  1
Агент для взятия проб ... 1 
Лабораторный служитель . . 1
Конюх.......................................1

12

Дополнительно на 6 месяцев 
ежегодно:
Практикантов............................3

Сторож полевого участка . . 1
4

//. Штаты государственных област
ных семенных контрольных станций 
в г. г. ЕКатеринославе, Киеве и Одессе.
Заведываюший станцией . . . 1
Агроном, работающий по семен

ному контролю.....................1
Старший лаборант....................1
Лаборантов ..............................  3
Счетовод .................................  1
Агент для взятия проб . . . 1
Лабораторный служитель . . 1

9

Дополнительно на 6 месяцев еже
годно—2 практиканта.

В с е г о  по 3-м областным семенным 
контрольным станциям—27 постоян
ных и 6 сезонных должностей.Харьков, 21 июля 1925 г.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров УССР В. Чубарь.

Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР Ф. Веха.668
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343. Про Українсьио-Східию Торго- 
у ш. Харкові.Р а» Народах Ком\сар\а УСРР п о- с т а н о в и л а  затвердити нижчеподане •Яодожеин* про Укрдїнсько-Східню Торговельну Палату у и. Харкові.

положення
■ ро Уірііяеьи-Сіідвю Торговельну Палату у ж. Харкові.

1. Мета 6 ярова Палати.1. Українсько-Східна Палата у м. Харкові є громадська організація й мав за мету допомагати економічному зближенню УСРР з ТурцЦр. Персією, Єгиптом, Палестиною, Сирією, Балканами, Афганістаном, Хіною, Японією й нашими країнами Сходу на грунті торговельно-промислових інтересів.Палата перебуває у м. Харкові.2. Для здійснення мети, зазначе мої в арт. 1-му, Палата:а) перебуває в постійних зносинах, згідно з установленим порядком, з торговельними, промисловими й ин- шини організаціями так на території СРСР, як і за кордоном;б) заступає перед урядовими установа» и інтереси торговлі /країни ЗІ Сходом, а також бере участь через своїх представників на нарадах, з'їздах і комісіях у справах, дотичних оживлення й регулювання торговлі України зі Сходом, як ось: торговельних трактатів І конвенцій, залізничих тарифів і ШЛЯХІВ сполучення, торговельного-мореплавства, справ грошової системи й инше;в) збирає, розробляє й розповсюджує всілякі статистичні й инші відомості, дотичні торговлі України зі Сходом, ак о»: дамі про торговлю, зайча!, закони, ню регулюють торговлю й промислове життя, стан ринків, 
«ІЙЯ й инше;г) випускає всілякі видання, що кале жать до компетенції Палати;д) допомагає обміну думок у справках торговлі України зі Сходом між

343. Об Украинско-Восточной Торговой Палате в г. Харькове.Совет Народных Комиссаров УССР п о с т а н о в и л  утвердить нижеследую- шее Положение об Украинско-Восточной Торговой Палате в г. Харькове:ПОЛОЖЕН В Воб Украінско-Востояноіі Торговой Палате в г. Харькове.
I. Цель и права Палаты.1. Украинско-Восточная Палата в г. Харькове является общественной организацией и имеет целью содействие экономическому сближению УССР с Турцией, Персией, Египтом, Палестиной, Сирией, Балканами, Афганистаном, Китаем, Японией и другими странами Востока на почве торгово- промышленных интересов.Палата имеет местонахождение в г. Харкове.2. Для осуществления цели, указанной в ст. 1-й, Палата:а) состоит в постоянных сношениях в установленном порядке с торговыми, промышленными и другими организациями как на территории СССР, так и за границей;б) представляет перед правительственными учреждениями интересы торговли Украины с Востоком, а равно участвует через своих представителей в совещаниях, с'ездах и комиссиях по вопросам, касающимся оживления и регулирования торговли Украины с Востоком, как-то: торговых трактатов и конвенций, железнодорожных тарифов и путей сообщения, торгового мореплавания, вопросов денежной системы и друг.;в) собирает, разрабатывает и распространяет всякого рода статистические и иные сведения, касающиеся торговли Украины с Востоком, как-то: данные о торговле, обычаях, законах, регулирующих торговлю и промышленную жизнь, состояние рынков, ценах и проч.;г) выпускает всякого рода издания, относящиеся к предметам ведения Палаты;а) способствует обмену мнений по вопросам торговли Украины с Восто-6Ь9
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своїми членами й иншими заінтере
сованими установами й особами, влаш
товуючи для цього лекції, конферен
ції, періодичні збори й поїздки до тор
говельно-промислових центрів;

е) сприяє, з відома Уповноваже
ного Народнього Комісаріату Зовніш
ньої Торговлі СРСР при УСРР, утво
ренню спеціальних Мішаних Товариств 
для експорту на Схід й імпорту зі 
східніх країн;

ж) організує екскурсії, постійні й 
тимчасові вистави краму, що можуть 
стати за предмет вивозу з України 
на Схід або довозу зі східніх країн 
на Україну, музеї, спеціальні бібліо
теки й инше;

з) збирає всі видавані в СРСР та 
східніх країнах закони й урядові роз
порядження, що стосуються до тор 
говлі, промисловости й фінансів, а та- 
тож ознайомлює українську торговлю 
зі змінами, шо можуть її заінтересу
вати, у радянському й східньому за
конодавстві;

и) веде списки українських та 
східніх торговельних домів, заінтере
сованих у взаємних комерційних зно
синах, а також подає адреси україн
ських і ближнє-східніх виробничих 
і торговельних фірм, що можуть мати 
значіння для розвитку економічних 
зносин між Україною й країнами 
Сходу;

к) піклується про усунення труд
нощів, що заважають розвиткові тор
говельних зносин між Україною й 
Сходом, і про потреби, що виникають 
у межах, переслідуваних нею мет;

л) має так на Україні, як і в краї
нах Сходу, своїх кореспондентів;

м) знаходиться в постійних зно
синах згідно зі встановленим поряд
ком з різними установами у східніх 
країнах, які переслідують мету, ана- 
логичну меті Палати, обмінюючись 
з цими установами обопільно корис
ними відомостями, що можуть допо
магати розвиткові торговельно-проми
слових зносин між Україною і Сходом;

н) розробляє й встановлює норми, 
звязані зі справою про асортимент, 
чистоту -й засміченість краму, про

ком между своими членами и другими 
заинтересованными учреждениями и ли
цами, устраивая для этой цели лекции, 
конференции, периодические собрания 
и поездки в торгово промышленные 
центры;

е) содействует, с ведома Улолномо- 
ченного Народного Комиссариата Внеш
ней Торговли СССР при УССР, устрой
ству специальных Смешанных Обществ 
по экспорту на Восток и импорту 
из восточных стран;

ж) организует экскурсии, постоянные 
и временные выставки товаров, кото
рые могут’явиться предметом вывода 
из Украины на Восток или ввоза из 
восточных стран на Украину, музеи, 
специальные библиотеки и проч.;

з) собирает все издаваемые в СССР 
и восточных странах законы и пра
вительственные распоряжения, отно
сящиеся к торговле, промышленности 
и финансам, а равно ознакомляет 
украинскую торговлю с могущими ее 
заинтересовать изменениями в совет
ском и восточном законодательстве;

и) ведет списки украинских и во
сточных торговых домов, заинтере
сованных во взаимных коммерческих 
сношениях, а также сообщает адреса 
украинских и ближне-восточных про
изводственных и торговых фирм, кото
рые могут иметь значение для разви
тия экономических отношений между 
Украиной и странами Востока;

к) заботится об^странении затрудне
ний,стесняющихразвитие торговых сно
шений между Украиной и Востоком,, 
и о нуждах, возникающих в' пределах 
преследуемых ею целей;

.л) имеет как на Украине, так 
и в странах Востока своих корреспон
дентов;

м) состоит в постоянных сношениях 
в установленном порядке с различными 
учреждениями в восточных странах,, 
преследующими цели, аналогичные 
целям Палаты, обмениваясь с этими 
учреждениями обоюдно полезными све
дениями, могущими содействовать раз
витию торгово-промышленных сноше
ний между Украиной и Востоком;

н) разрабатывает ‘и устанавливает 
нормы, связанные с вопросом об 
ассортименте, чистоте и засоренности
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рід і розмір пакування, про спосіб 
приставки, розцінки краму й инше;

о) дає висновки й довідки за ви
могою судових і адміністраційних 
установ УСРР, а також на прохання 
торговельно-промислових і коопера
тивних установ, організацій і приват
них осіб про торговельні звичаї й 
норми звичайного торговельного права 
в країнах Сходу;

п) ‘організує комісії експертизи для 
дачі висновків відносно якости, кіль- 
кости або походження краму;

р/ організує при Палаті інститут 
перекладачів.

3. Фундатори Палати є Уповно
важений Народнього Комісаріату Зов
нішньої Торговлі СРСР при УСРР, 
Народній Комісаріят Внутрішньої 
Торговлі, Рада З'їздів Торговлі, Про- 
мисловости Й Транспорту України, 
Виша Рада Народнього Господарства 
та Уповноважений Народнього Комі- 
саріяту Закордонних Справ СРСР при 
УСРР.

4. Українсько-Східня Торговельна 
Палата має самостійне Правління на 
території України, провадить свою 
біжучу працю самостійно й працює 
у тісному контакті з Російсько-Схід- 
ньою Торговельною Палатою.

П р и м і т к а .  Точні взаємовідно
сини Українсько-Східньої Торго
вельної Палати з Російсько-Схід- 
ньою Торговельною Палатою визна
чається інструкцією, видаваною від 
Ради Російсько-Східньої Торговель
ної Палати після погодження з Пра
влінням Українсько-Східньої Тор
говельної Палати.

5. В межах, необхідних для досяг
нення передбачених цим Положенням 
мет, Палата посідає всі права юридич
ної особи й, зокрема, має право укла
дати угоди, кредитуватися в банках, 
набувати необхідне' для своїх потреб 
майно, відкривати на своє ім'я в кре
дитових устане вах склади й біжучі 
рахунки, наймати й звільняти служ
бовців, позивати й відповідати на суді.

товаров, о роде и размере упаковки, 
о способах доставки, расценки това
ров и проч.;

o) дает заключения и справки по- 
требованию судебных и администра
тивных установлений УССР, а также 
по просьбе торгово-промышленных 
и кооперативных учреждений, орга
низаций и частных лиц о торговых 
обычаях и нормах обычного торгового 
права в странах востока;

п) организует экспертные комиссии 
для дачи заключений относительно 
качества, количества или происхождения 
товаров;

p) организует при Палате институт 
переводчиков.

3) Учредителями Палаты являются: 
Уполномоченный Народного Комис
сариата Внешней Торговли СССР при 
УССР, Народный Комиссариат Вну
тренней Торговли, Совет С'ездов Тор
говли, Промышленности и Транспорта 
Украины, Высший Совет Народного 
Хозяйства и Уполномоченный Народ
ного Комиссариата Иностранных Дел 
СССР при УССР.

4. Украинско-Восточная Торговая 
Палата имеет самостоятельное Пра
вление на территории Украины, про
водит свою текущую работу самосто
ятельно и работает в тесном контакте 
с Российско-Восточной Торговой 
Палатой.

П р и м е ч а н и е .  Точные взаимо
отношения Украинско-Восточной 
Торговой Палаты с Российско- 
Восточной Торговой Палатой опреде
ляются инструкцией, издаваемой Со
ветом РоссиЙско Восточной Торговой 
Палаты по соглашению с Правле
нием Украинско-Восточной Торговой 
Палаты.
5. В пределах, необходимых для 

достижения предусмотренных настоя
щим Положением целей, Палата обла
дает всеми правами юридического лица 
и, в частности, имеет право заключать 
договоры, кредитоваться в банках, 
приобретать необходимое для своих 
нужд имущество, открывать на свое 
имя в кредитных учреждениях вклады 
и текущие счета, нанимать и уволь
нять служащих, искать и отвечать- 
на суде.
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6. Палата має свою печатку з .від
битком своєї назви.

II. Склад палати.

7. Палата складається з членів по
чесних, довічних, дійсних та членів- 
кореспондентів.

8. Членами Палати можуть бути: 
державні установи й підприємства, 
установи кооперативні й приватні, 
підприємства й особи, які знаходяться 
як на Україні, так і за кордоном.

П р и м і т к а .  Особи, що не дій
шли громадянського повноліття, не
спроможні винуватці,рівно як і особи, 
що їх судом обмежено в правах, не 
можуть бути за членів Палати.

9. Почесних членів обирають за
гальні збори, на пропозицію Пра
вління, з числа осіб, що зробили 
особливо цінні послуги у справі роз
витку Українсько-Східньої Торговлі.

Довічних членів Палати обирає 
Правління з числа осіб, що зробили 
особливо важливі послуги.

Почесні й довічні члени користуються 
всіма правами дійсних членів і їх 
звільняється від членських вкладок.

10. Особи й установи, що мають 
бажання стати за дійсних членів Па
лати, мусять подати до Правління пи
сану заяву та внести встановлену 
вступну вкладку. За обрану вважається 
установу, підприємство або особу, що 
одержала в Правлінні більшість го
лосів.

П р и м і т к а  1. Відмову прийняти 
до числа членів можна оскаржити 
до загальних зборів.

П р и м і т к а  2. Членів Палати, 
що не виплатили протягом перших
3-х місяців року членської вкладки, 
вважається за вибулих зі складу 
Палати.

Назад приймати таких членів до
зволяється тільки після внесення 
недоплати, що за ними рахується, 
додержуючи загального порядку 
приймання нових членів.
11. Членів-кореспондентів запро

шує Правління з числа установ і осіб, 
шо знаходяться й перебувають на

6. Палата имеет свою печать С обо
значением своего наименования.

II. Состав Палаты.

7. Палата состоит из членов почет
ных, пожизненных, действительных 
и членов-корреспондентов.

8. Членами Палаты могут быть: го
сударственные учреждения и предпри
ятия, учреждения кооперативные и ча
стные, предприятия и лица, находя
щиеся как на Украине, так и за гра
ницей.

П р и м е ч а н и е .  Лица, не достиг
шие гражданского совершеннолетия, 
несостоятельные должники, равно 
как и лица, подвергшиеся по суДу 
поражению в правах, не могут быть 
членами Палаты.
9. Почетные члены избираются 

общим собранием, по предложению 
Правления, из числа лиц, оказавших 
особо ценные услуги делу развития 
Украинско-Восточной Торговли.

Пожизненные члены Палаты изби
раются Правлением из числа лиц, 
оказавших особо важные услуги.

Почетные и пожизненные члены 
пользуются всеми правами действи
тельных членов и освобождаются от 
членских взносов.

10. Лица и учреждения, желающие 
сделаться действительными членами 
Палаты, должны подать в Правление 
письменное заявлением внести устано
вленный вступительный взнос. Избран
ным считается учреждение, предпри
ятие или лицо, получившее в Правлении 
большинство голосов.

П р и м е ч а н и е  1. Отказ в при
нятии в число членов может быть 
обжалован общему собранию*.

П р и м е ч а н и е  2. Члены Палаты, 
не уплатившие в течение первых
3-х месяцев года членского взноса, 
считаются выбывшими из состава 
Палаты.

Обратный прием таких членов 
допускается лишь по внесении чи
слящейся за ними недоимки, с соблю
дением общего порядка приема 
новых членов.
11. Члены-корреспонденты приглаша

ются Правлением из числа учреждений 
и лиц, находящихся и проживающих672
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Україні або за кордоном і виявили 
готовність бути корисними Палаті 
у здійсненні переслідуваних нею зав
дань. Членів-кореспондентів звільня
ється від внесення членських вкладок.

12. Кожному членові надається 
право користуватися даремно тими, 
шо є в Палаті, довідками й відомо
стями торговельно-промислового ха
рактеру, додержуючи умов, зазначених 
в арт. 46-му. Крім того, члени можуть 
користуватися установами, які знахо
дяться при Палаті, на визначуваних 
від Правління умовах.

111. Управління Справами Палати.

13. Справами Палати керує Прав
ління, шо складається за 15 членів, 
шо їх обирають загальні збори з числа 
членів Палати.

14. Правління обирає зі свого скла
ду Президію з 5 членів у складі: голови 
Правління, |двох заступників та двох 
членів Правління.

15. Голова Правління вважається 
за Голову Торговельної Палати.

16. Правління скликає, в міру по
треби, його Голова. Справи в Пра
влінні вирішується звичайною біль
шістю голосів. Як-що вирішення не 
збере більшости голосів, справу пере
носиться на обмірк/вання загальних 
зборів членів Палати.

17. Правлінню надається право за
прошувати на засідання, з правом 
дорадчого голосу, осіб, шо можуть бу
ти корисні своєю участю - в обмірко- 
ванні розвязуваних справ.

18. Для розроблення й розвязання 
окремих справ, що увіходять до об
сягу діяльности Палати, Правлінню 
надається право утворювати комісії, 
де приймають участь члени Палати, 
а також—на запрошення Голови Ко
місії—і сторонні особи, що не є чле
ни Палати. 19 * * * *

19. Правління веде біжучі справи
Палати. Засідання Правління дійсні 
при наявності не Менше, як 3 чле
нів.

П р и м і т к а .  Листування у спра
вах Палати веде Правління від іме

на Украине или за границей и изъ
явивших готовность быть полезными 
Палате в осуществлении преследуемых 
ею задач. Члены-корреспонденты осво
бождаются от • внесения членских 
взносов.

12. Каждому члену предоставляется 
право пользоваться безвозмездно имею
щимися в Палате справками и сведе
ниями торгово-промышленного хара
ктера, с соблюдением условий, указан
ных в ст. 46-й. Кроме того, члены 
могут пользоваться состоящими при 
Палате учреждениями на устанавли
ваемых Правлением условиях.

III. У правление Делами Палаты.

13. Делами Палаты управляет Пра
вление, состоящее из 15-ти членов, 
избираемых общим собранием из числа 
членов Палаты.

14. Правление избирает из своей 
среды Президиум из 5-ти членов в 
составе: председателя Правления, двух 
заместителей и двух членов Пра
вления.

15. Председатель Правления . счита
ется Председателем Торговой Палаты.

16. Правление созывается по мере 
надобности его Председателем. Дела 
в Правлении решаются простым боль
шинством голосов. В случае, если ре
шение не соберет большинства голо
сов, вопрос переносится на обсужде
ние общего собрания членов Палаты.

17. Правлению предоставляется 
право приглашать на заседания с 
правом совещательного голоса лиц, кои 
могут быть полезны своим участием в 
обсуждении разрешаемых вопросов.

18. Для разработки и разрешения 
отдельных вопросов, входящих в 
круг деятельности Палаты, Правле
нию предоставляется право образо
вывать комиссии, в которых прини
мают участие члены Палаты, а равно, 
по приглашению Председателя Комис
сии, и посторонние лица, не состоя
щие членами Палаты.

19. Правление ведет текущие дела 
Палаты. Заседания. Правления дей
ствительны при наличности не - менее
3-х членов.

П р и м е ч а н и е .  Переписка по
делам Палаты ведется Правлением
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ни Палати. Порядок підписання па
перів визначається інструкцією Пра
вління. Майнові акти підписує Го
лова та один із членів Правління. 
Ордері на виплату грошей пидпи- 
сує Голова, або його заступник, 
і керуючий справами. Чеки підпи
сує Голова, або його заступник.

20. Керуючого справами настанов
ляє Правління, шо й визначає йому 
винагороду в межах кошторису, за
тверджуваного від загальних зборів.

Инших службовців настановляє Ке
руючий Справами за ухвалою Пра
вління.

11-. Загальні збори.

21. Загальні збори членів Палати 
бувають звичайні й надзвичайні.

22. Звичайні загальні збори скли
кає Правління не менше 2 раз на 
рік: у кінці минулого кошторисового 
року, не пізніш як у жовтні, для 
розгляду кошторису на наступний рік, 
і на початку нового року, не пізніш 
як у січні, для вислухання й затвер
дження звіту.

23. Надзвичайні загальні збори 
скликає Правління з його розсуду, а 
також на вимогу Ревізійної Комісії, 
або не менш, як 25 членів Палати. 24 25 26 27 *

24. Загальні збори, так звичайні, 
як і надзвичайні скликаються або 
оповістками, або об'явами в газеті 
„Вісти ВУЦВК", шо їх робиться не 
пізніше, як за один тиждень перед 
днем загальних зборів, на оповістках 
і об'явах мусять бути зазначені спра
ви, що їх поставлено на обмірку
вання.

25. Для дійсности загальних зборів 
потрібна присутність не менш, як 
Чг, членів Палати, які перебувають 
у Харкові

26. Як-ио не прибуде достатнє чи
сло членів Правління, скликається 
другі загальні збори, що їх вважаєть
ся за дійсні при всякому числі при
сутніх членів.

27. Кожному членові надається пра
во вносити через Правління для по-

от имени Палаты. Порядок под
писания бумаг определяется ин
струкцией Правления. Имуществен
ные акты подписываются Предсе
дателем и одним из членов Пра
вления. Ордера на выплату денег 
подписываются Председателем или 
его заместителем и управляющим 
делами. Чеки подписываются Пред
седателем или его заместителем.
20. Управляющий делами назна

чается Правлением, которое опреде
ляет его вознаграждение в пределах 
сметы, утверждаемой общим собра
нием.

Назначение прочих служащих про
изводит Управляющий Делами с одо
брения Правления.

IV. Общие собрания.

21. Общие собрания членов Палаты 
бывают обыкновенные и чрезвычайные.

22. Обыкновенные общие собрания 
созываются Правлением не менее 2-х 
раз в год; в конце истекшего смет
ного года, не позднее октября, дли 
рассмотрения сметы на предстоящий 
год, и в начале нового года, не позд
нее января, для выслушания и утвер
ждения отчета.

23. Чрезвычайные общие собрания 
созываются Правлением по его усмо- 
трению.а также по требованию Реви
зионной Комиссии или не менее 25-ти 
членов Палаты.

24. Созыв общих собраний как 
обыкновенных, так и чрезвычайных 
производится либо повестками, либо 
об'явленнями в газете „Вісти ВУЦВК44, 
производимыми не позднее, чем за 
одну неделю до дня общего собра
ния; в повестках и об'явленнях долж
ны быть обозначены вопросы, поста
вленные на обсуждение.

25. Для действительности общих 
собраний требуется присутствие не 
менее і/б находящихся в Харькове 
членов Палаты.

26. В случаях неприбытия доста
точного числа членов Правления, со
зывается следующее общее собрание, 
которое считается действительным при 
всяком числе присутствующих членов.

27. Каждому члену предоставляется 
право вносить через Правление, для
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дання загальним зборам заявууспра- 
вах, що належать до компетенції 
палати, з тим, що заяви ці належить 
подавати до Правління не пізніше як 
за 2 тижні до загальних зборів.

28. Справи, шо їх порушують чле
ни на загальних зборах, залучується 
до програми дня не инакше, як за по- 
становою зборів.

29. До неодмінного розгляду загаль
них зборів належать справи, дотичні 
зміни статуту, виключення членів, 
ліквідування справ Палати, набуття, 
продажу й застави будівель і нерухо
мого майна (там, де це законом доз
волено), з тим, що справи ці розвя- 
зуеться більшістю */з голосів присут
ніх членів Палати.

30. Крім справ, зазначених у по
передньому артикулові, до компетен
ції загальних зборів належать справи, 
зазначені у примітці 1 до арт. 10 та 
у п. «б» арт. 46, затвердження звітів 
Правління, а також важливіші заходи 
Я справи загального характеру, шо 
їх Правління визнає, через їхню важ
ливість, шо вони вимагають обмірку
вання на загальних зборах. Всі заз
начені справи, крім тих, що вказані 
в артикулі 29, вирішується звичайною 
більшістю голосів членів Палати.

П р и м і т к а .  Періодичні звіти 
про діяльність Палати й рокові гро
шові звіти Палати подається для 
відома до Ради З'їздів Лромислово- 
сти, Торгоалі й Транспорту Ук
раїни.
31. Право ухвального голосу на 

загальних зборах мають почесні, до
вічні Я дійсні члени Палати.

Кожний член Палати має право 
тільки одного голосу. Членам - корес
пондентам надається право бути при
сутніми на загальних зборах з пра
вом дорадчого голосу.

V. Ревізійна Комісія.

32. Загальні збори обирають що
річно Ревізійну Комісію з 3 членів 
та 2-х кандидатів до них з тих, що

. не увіходять до складу Правління, по-

представления общему собоанию за
явления по вопросам, входящим в 
друг деятельности Палаты, при чем 
заявления эти должны быть вносимы 
в Правление не позже, чем за 2 не
дели до общего собрания.

28. Вопросы, возбуждаемые членами 
на общем собрании, включаются в 
программу дня не иначе, как по по
становлению собрания.

29. Непременному рассмотрении; 
общего собрания подлежат вопросы, 
касающиеся изменения устава, исклю
чения членов, ликвидации дел Палаты, 
приобретения, продажи и залога 
строений и недвижимых имуществ, 
(там, где это законом дозволено), 
при чем вопросы эти разрешаются 
большинством 2/з голосов присут
ствующих членов Палаты.

30 Кроме вопросов, указанных в 
предыдущей статье, ведению общего 
собрания подлежат вопросы, указан
ные в примечании 1-м к ст. 10-й и 
п. «б» ст. 46 й, утверждение отче
тов Правления, а также важнейшие 
мероприятия и вопросы обшего ха
рактера, кои Правление признает, 
ввиду их важности, требующими об
суждения на общем собрании. Все 
указанные вопросы, кроме тех, кои 
указаны в ст. 29-й, решаются про
стым большинством голосов членов 
Палаты.

П р и м е ч а н и е .  Периодические 
отчеты о деятельности Палаты и го
довые денежные отчеты Палаты 
представляются для сведения в Со
вет С'ездов Промышленности, Тор
говли и Транспорта Украины.
31. Правом решающего голоса на 

общих собраниях пользуются почет
ные, пожизненные и действительные 
члены Палаты. Каждый член Палаты 
пользуется правом только одного по
лоса. Членам-корреспондентам предо
ставляется право присутствовать на 
общих собраниях с правом совеща
тельного голоса.

V. Ревизионная Комиссия.

32. Общее собрание избирает еже
годно Ревизионную Комиссию в числе 
3-х членов и 2-х кандидатов к ним, 
из невходящих а состав Правления
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чесних, довічних і дійсних членів Па
лати, для обревізування діловодства, 
книг та перевірки грошових сум.

33. Доклад Ревізійної Комісії пода
ється на найближчі загальні збори.

VI. Спеціяльні Відділи Палати.

. 34. Згідно з постановою Правління, 
в складі Палати можуть бути утво
рені спеціяльні Відділи в окремих 
справах і галузях торговлі й проми- 
словости та на окремі територіяльні 
районі.

35. Порядок діяльности Відділів ви
значається інструкцією, що ії за
тверджує Правління.

VII. Філії Палати.
36. По-за містом Харковом, за на- 

явности не менше, як 15 членів Па
лати, що мають місцеперебування 
в певному районі, Правлінню надається 
право відкрити філії Українсько- 
Східньої Торговельної Палати.

37 Всі зносини філій, що знахо
дяться на території УСРР, з устано
вами й особами, які перебувають за кор
доном, провадиться через Українсько- 
Східню Торговельну Палату в м. Хар
кові, з винятком випадків, коли Пра
вління дає спеціяльні повноваження 
або доручення.

38. Район діяльности філії, поря
док обрання членів філій і скли
кання їхніх загальних зборів і, вза
галі, обсяг і порядок діяльности фі
лій, визначається на підставі цього 
Положення особливою для кожної 
філій інструкцією, що її затверджує 
філіїгПалати й яка обов'язкова для 
філій.

39. Справами місцевого філії 
керує комітет, що його обирають за
гальні збори членів філії в числі, 
візначуваному інструкцією. Комітет 
може обирати зі свого складу постій
ного делегата ао Правління Палати, 
що бере участь на засіданнях Пра
вління з дорадчим голосом.

40. Голова й члени Правління мо
жуть брати участь з правом ухваль
ного голосу на засіданнях комітетів 
філій.

почетных, пожизненных и действи
тельных членов Палаты, для обреви- 
зования делопроизводства, книг и 
проверки денежных сумм.

33. Доклад Ревизионной Комиссии 
представляется ближайшему общему 
собранию.

VI. Специальные. Отделы Палаты.

34. По постановлению Правления 
в составе Палаты могут быть обра
зованы специальные Отделы по от
дельным вопросам и отраслям Тор
говли и Промышленности и по от
дельным территориальным районам.

35. Порядок деятельности Отделов 
определяется инструкцией, утверждае
мой Правлением.

У И. Отделения Палаты.
36. Вне города Харькова, при 

наличности имеющих местопребыва
ние в определенном районе не менее 15 
членов Палаты, правлению предоста 
вляется право открыть отделение 
Украинско-Восточной Торговой Палаты.

37. Все сношения отделений, нахо
дящихся на территории УССР, с учре
ждениями и лицами, находящимися 
заграницей, ведутся через Украинско- 
Восточную Торговую Палату в г. Харь
кове, за исключением случаев, когда 
Правлением даются специальные пол
номочия или поручения.

36. Район деятельности отделения, 
порядок избрания членов отделений 
и созыва их общих собранчй и, во
обще, круг и порядок деятельности отделений, определяется на основании 
сего Положения особой для каждого 
отделения инструкцией, утверждаемой 
отделением Палаты и обязательной 
для отделений.

39. Делами местного отделения 
управляет комитет, избираемый общим 
собранием членов отделений,в числе, 
определяемом инструкцией. Комитет 
может избирать из своей среды по
стоянного делегата в Правление 
Палаты, участвующего в заседаниях 
Правления с совещательным грлосом.

40. Председатель и члены Правления 
могут принимать участие с правом 
решающего голоса в заседаниях 
комитетов отделений.
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VIII. Кошти Палати.

42. Кошти Палати складаються зі 
вступних вкладок, субсидій, вторго- 
вання од продажу видань, плати за 
спеціальні роботи й инших надхо
джень.

43. Вступна вкладка визначається в 
розмірі п'ятдесят карбованців.

44. Рокова членська вкладка визна
чається в розмірі двісті п'ятдесят 
карбованців.

П р и м і т к а  1. Для організацій 
та установ, які не торгують, але 
звязані з країнами Сходу по роду 
їхньої діяльности, мінімальну рокову 
вкладку встановлює Правління Па
лати в кожному випадкові окремо.

П р и м і т к а  2. Зазначені а цьому 
артикулові розміри рокови> вкладок 
можуть бути змінені в той чи 
инший бік, згідно з постановами 
загальних зборів Палати.
45. Члени Палати одержують до

відки з Палати безкоштовно лише 
в тому випадкові, як-шо видача таких 
довідок не вимагає попереднього спе
ціального оброблення. Виконання 
спеціальних робот з доручення членів, 
а також осіб, що нее членами Палати, 
а також видачу будь-яких довідок 
особам, що не є члени Палати, про
вадиться за тарифом, встановленим 
від Правління, у випадках, не перед
бачених тарифом—за згодою.

/X. Вибуття зі складу членів та 
ліквідація Палати.

46. Членів Падати, крім випадку, 
передбаченого приміткою Ь до ар
тикулу 10 вважається за вибулих зі складу Палати:

а) з моменту оголошення їх за не
спроможних;

VIII. Средства Палати.

42. Средства Палаты составляются 
из вступительных взносов, субсидий, 
выручки от продажи изданий, платы за 
специальные работы и других посту
плений.

43. Вступительный взнос определя
ется в размере пятидесяти рублей.

44. Годичный членский взнос опре
деляется в размере двухсот пятиде
сяти рублей.

П р и м е ч а н и е  1. Для органи- 
низаций и учреждений не торгу
ющих, но связанных со стоанами 
Востока по роду их деятельности^ 
минимальный годичный взнос уста
навливается Правлением . Палаты 
в каждом случае особо.

П р и м е ч а н и е  2. Указанные 
в этой статье размеры годичных 
взносов могут быть изменены в ту 
или другую сторону, по постано
влениям общих собраний Палаты.
45. Члены Палаты получают справки 

и? Палаты бесплатно, однако, в том 
случае, если выдача таковых справок 
не требует предварительной специаль
ной обработки. Исполнение же специ
альных работ по поручению членов, 
и также лиц, не состоящих членами 
Палаты, а также выдача каких бы то 
.ни было справок лицам, не состоящим 
членами Палаты, производится по та
рифу, установленному Правлен ием 
в случаях, не предусмотренных тари
фом,—по соглашению.

IX. Выход из состава членов и ликви
дация Палаты.

46. Члены Палаты, кроме случая,, 
предусмотренного в примечании 2-м 
к ст. 10-й, считаются выбывшими из 
состава Палаты:

а) с момента об'явлення их несо
стоятельными;

67 7

Председатели комитетов отделений могут участвовать в заседаниях Правления Палаты с решающим голосом,, остальные члены Комитетов отделений могут участвовать в заседаниях Правления Палаты с совещательным голосом.41. Сметы и отчеты отдедений- утверждаются Правлением Палаты.



Ч. 57-58 Арт. 343-344 К; 57-58 Ст. 343-344

б) згідно з постановою загальних 
зборів за ганебні вчинки або поста
новою Правління, більшістю 2/3 його 
ухвальних голосів, за такі-ж вчинки, 
з тим, що таку постанову Правління 
можна оскаржити до загальних зборів.

в) з власної листовної заяви, пода
ної до Правління.

П р и мі т к а. Вибулі з складу 
Палати члени не мають права на 
одержання назад зроблених ними 
членських вкладок.
47. Палата може бути ліквідована:

а) згідно з постановою загальних 
зборів, ухваленою з додержанням пра
вил, зазначених в арт. 29 цього 
Положення;

б) згідно з постановою Ради На
родніх Комісарів УСРР.

48. Для ліквідації справ і майна Па
лати утворюється Ліквідаційну Комі
сію, що її обирають загальні збори, 
-які постановили про ліквідацію.Я«-шо 
ліквідація провадиться згідно з поста
новою Ради Народніх Комісарів УСРР 
то ліквідація провадиться порядком, 
що його встановлено останньою.

49. В разі зупинення чинностей або 
ліквідації справ Палати, майно остан
ньої повертається на мети, що стоять 
у звязку з її завданнями. Найближчим 
чином призначення майна визначається 
постановою загальних зборів.

Харків, дня 22 липня 1925 р.

Заст. Голови Ради Народніх 
Комісарів УСРР Сербиченко.

б) по постановлению общего собра
ния за порочащие поступки или по 
постановлению Правления большин
ством 2/з его решающих голосов, за 
такое же деяние, при чем, такое по
становление Правления может быть 
обжаловано в общее собрание;

в) по собственному письменному 
заявлению, представленному в Пра
вление.

П р и м е ч а н и е .  Выбывшие из
состава Палаты члены не имеют

права на получение обратно сде
ланных ими членских взносов.
47. Палата может быть ликвидиро

вана:
а) по постановлению общего собра

ния, принятому с соблюдением праЬил, 
указанных в ст. 29-й настоящего 
Положения;

б) по постановлению Совета Народ
ных Комиссаров УССР.

48. Для ликвидации дел и имуще
ства Палаты образуется Ликвидацион
ная Комиссия, избираемая общим со
бранием, постановившим о ликвидации. 
Если же ликвидация происходит по 
постановлению Совета Народных Ко
миссаров УССР, то ликвидация про
исходит порядке, установленном 
последним.

49. В случае прекращения действий 
или ликвидации дел Палаты, имуще
ство последней обращается на цели, 
стоящие в связи с е і задачами. Бли
жайшим образом назначение имуще
ства определяется постановлением 
общего собрания.

Харьков, 22 нюля 1925 г.

Зам. Председателя Совета Народных
Комиссаров УССР Сербиченко.

Керуючий Справами Ради Народні* 
Комісарів УСРР Ф .  Б ш .

344. Про надання Всеукраїнській Гро
маді землевпорядження трудящих 
«вреїв права провадити доброхітиий 

збір по підписних листах.

На підставі арт. 1-го постанови 
Центрального Виконавчого Комітету 
й Ради Народніх Комісарів Союзу РСР

344.0 предоставлении Всеукраинскому 
Обществу по земельному устройству 
трудящихся евреев права производ
ства добровольных сборов по под

писным листам.
На основании ст. 1 -й постановле

ния ЦИК и СНК Союза ССР от
5-го сентября 1924 г. «О порядке
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з 5 вересня 1924 р. «Про порядок 
провадження доброхітного збору 
й офір» (36. Зак. СРСР 1924 р., ч. 8, 
арт 81),—Рада Народніх Комісарів 
УСРР п о с т а н о в и л а :

Надати всеукраїнській громаді зем
левпорядження трудяших євреїв права 
провадити доброхітний збір по під
писних листах, наперед про те пові
домляючи належні виконавчі комітети 
або сільради за належністю і реєст
руючи підписні листи, у кожному 
окремому випадкові, в органах Народ- 
нього Комісаріяту Внутрішніх Справ.

Харків, дня 24 липня 1925 р.

Заст. Голови Ради Народніх 
Комісарів УСРР Сербиченхо.

Керуючий Справами Ради Народніх 
Комісарів УСРР Ф. Бегл.

Оголошено у „Вістях 8УЦВК" 
а 12 серпня 1925 р., ч. 182.

производства добровольных сборов и 
пожертвований» (Собр. Зак. СССР 
1924 г., № 8, ст. 81),—Совет Народ
ных Комиссаров УССР п о с т а н о в и л :

Предоставить Всеукраинскому Об
ществу по земельному устройству 
трудящихся евреев право производ
ства добровольных сборов по под
писным листам, с предварительным о 
том уведомлением подлежащих испол
нительных комитетов или сельсове
тов, по принадлежности, и с реги
страцией подписных «листов в каждом 
отдельном случае в органах Народ
ного Комиссариата Внутренних Дел.

Харьков, 24 июля 1925 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР Сербиченхо.

Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР Ф. Бет.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК“ 
от 12 августа 1925 г., >5 182.

Відання Пародвього Комісаріату ЮстацІТ.
Ужргодоаліт Ч.4Э09. Зам. ч. 1615. Пр. 15000,г. Харків. Друкарня ім. Фрунзе.

Издание Народного Комиссариата Юстиція.
Укргламат № 4309. Зак. № 1815 Тар. 15000.
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Постанови ВУЦВК і РНК(24 -29 липня 1925 р.).
845. Про адміністраційні відділи округо

ві! виконавчих комітетів.

840. Про кабальні угоди в недорода их 
районах УСРР і АМСРР.

СОДЕРЖАНИЕ.

Постановления ВУЦИК и СНК

(24—29 июля 1925 г.).

345. Об административных отделах окруж • 
ных исполнительных комитетов.

846. О кабальных сделках в недородных 
районах УССР н АМСОР.

Постанови Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету 
й Ради Народніх Комісарів УСРР.

345. Про адміністрацій^ відділи 
округових виконавчих комітетів.

Розвиваючи постанову Всеукраїн
ського Центрального Виконавчого Ко
мітету з 3-го червня 1925 року «Про 
ліквідацію губерень і про перехід на 
трьохступневу систему управління» 
36. Уз. 1925 р., ч. 29-30, арт. 233) 

1 скасовуючи постанову Всеукраїн
ського Центрального Виконавчого Ко
мітету Я Ради Народніх Комісарів 
УСРР з 20-го вересня 1924 року 
«Про адміністраційні відділи губерні
альних та округових виконавчих комі
тетів» (36. Уз. 1924 р. ч., 35-36, 
арт. 244,),—Всеукраїнський Централь
ний Виконавчий Комітет і Рада Народ
ах Комісарів УСРР п о с т а н о в и л и

Постановления Всеукраинского Цен • 
трального Исполнительного Коми

тета и Совета Народных Комис
саров УССР.

345. Об административных отделах 
окружных исполнительных коми

тетов.

В развитие постановления Всеукра
инского Центрального Исполнитель
ного Комитета от 3-го июня 1925 года 
«О ликвидации губерний и о переходе 
на трехстепенную систему управле, 
ния» (Собр. Уз. 1925 г., № 29-30-
ст. 233) и в отмену постановления 
Всеукраинского Центрального Испол
нительного Комитета и Совета На
родных Комиссаров УССР от 20-го сен
тября 1924 года «Об административ
ных отделах губернских и окружных 
исполнительных комитетов» (С. У. 
1924 г., № 35-36, ст. 244),—Всеук- 
раинский Центральный Исполнитель
ный Комитет и Совет Народных
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затвердити й надати чинности нижче- 
зазначеному Положенню про адміні- 
страційні відділи округових виконав
чих комітетів:

ПОЛОЖЕННЯ

про адміністраційні відділи округових 
виконавчих комітетів.

В і д д і л  І. ’

Про завдання адміністраційних від
ділів округових виконавчих комітетів.

1. Адміністраційні відділи округових 
виконавчих комітетів, будучи місце
вими органами Народнього Комісаріату

Сгори, чмньть «а загаль
них підставах з иншими відділами 
округових виконавчих комітетів і на 
підставі правил, викладених у цьому 
Положенні.

2. До основних завдань адміністра- 
ційних відділів округових виконавчих 
комітетів належить:

1) переводити в життя постанови 
й розпорядження центральних органів 
влади й округових виконавчих комі
тетів у справах адміністраційного 
характеру, доглядати за виконанням 
людністю, установами та організаціями 
зазначених постанов і вживати захо
дів до їхнього виконання й, зокрема, 
переводити в життя законоположення 
та розпорядження центральної влади 
у справах:

а) про відокремлення церкви від дер
жави,

б) запису актів громадянського 
стану,

в) про догляд за діяльністю това
риств і спілок, що не мають на меті 
визиску,

г) про чужоземців і видачу закор* 
донних пашпортів,

д) боротьби зі стихійними злигод
нями,

е) адміністраційного догляду за спе
ціальними формами торговлі, а також 
у инших справах, віднесених цим 
Положенням до компетенції адміні-

Комиссаров УССР п о с т а н о в и л и  
утвердить и ввести в действие ниже
следующее Положение об администра
тивных отделах окружных исполни
тельных комитетов:

П О Л О Ж Е Н И Е

об адмвавстратвввы! отделах окружных 
нсиолевтельных вомдтехов.

Р а з д е л  I.

О задачах административных отде
лов окружных исполнительных коми

тетов.
і

1. Административные отделы окруж
ных исполнительных комитетов, яв
ляясь местными органами Народного 
Комиссариата Внутренних Дел, дей
ствуют на общих основаниях с дру
гими отделами окружных исполнитель
ных комитетов и на основании пра
вил, изложенных в настоящем Поло
жении.

2. К основным задачам администра
тивных отделов окружных испол
нительных комитетов относятся:

1) проведение в жизнь постано
влений и распоряжений центральных 
органов власти и окружных испол
нительных комитетов по вопросам 
административного характера, надзор 
за исполнением населением, учрежде
ниями и организациями указанных 
постановлений и принятие мер к их 
исполнению и, в частности, проведе
ние в жизнь законоположений и рас
поряжений центральной власти по 
вопросам:

a) об отделении церкви от госу
дарства,

б) записи актов гражданского 
состояния,

b) о надзоре за деятельностью 
обществ и союзов, не преследующих 
целей извлечения прибыли,

г) об иностранцах и выдачи загра
ничных паспортов,

д) борьбы со стихийными бед
ствиями,

е) административного надзора эа 
специальными видами торговли, а так
же по другим вопросам, отнесенным 
настоящим Положением к компетен-
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страційних відділів округових вико
навчих комітетів;

2) накладати адміністраційні стя
гання за ламання обов'язкових поста
нов, видаваних від округових вико
навчих комітетів та вищих органів 
влади й наглядатати за діяльністю 
міліції що до накладання нею адміні- 
страційних покарань у випадках, 
у законі зазначених;

3) регулювати практику підлеглих 
районових та сільських органів влади 
що-до накладання адміністраційних 
покарань, доглядати за правильністю й 
закономірністю їх діяльности, пода
вати до відповідних округових вико
навчих комітетів питання про необ
хідність змінити чинну в цьому на 
прямку практику инших органів влади, 
а також робити облік і досліджувати 
практику місць що-до видання ними 
обов'язкових постанов;

4) охороняти революційний лад та 
громадську безпеку шляхом присто
сування в порядкові, передбаченому 
законом, заходів запобігнення й здмі- 
ністраційного примусу, а також шля
хом розробки й подачі встановленим 
порядком проектів відповідних обо'яз- 
кових постанов, внесків про запро
вадження на території округи або її 
частині надзвичайних заходів охорони 
революційного ладу, а також видавати 
дозволи на в'їзд і виїзду прикордонну 
смугу;

5) керувати Й доглядати за діяль
ністю поправно-трудових установ і 
здійснювати заходи центральної та 
місцевої влади в царині поправно- 
трудової політики;

6) розпоряджати кредитами відділу, 
що їх відпускається так по загально
державнім кошторисові, як і з місце
вих коштів на утримання адміністра- 
ційннх і підлеглих йому органів і 
доглядати за діяльністю підлеглих 
йому органів по витрачуванню гро
шових і матеріальних засобів;

7) керувати діяльністю підлеглих 
адміністраційних органів, давати їм

ции административных отделов окруж
ных исполнительных комитетов;

2) наложение административных 
взысканий за нарушение обязатель
ных постановлений, издаваемых окруж
ными исполнительными комитетами 
и вышестоящими органами власти, 
и наблюдение за деятельностью мили
ции по наложению ею администра
тивных взысканий в случаях, в законе 
указанных;

3) регулирование практики ниже
стоящих районных и сельских органов 
власти по наложению административ
ных взысканий, наблюдение за пра
вильностью и закономерностью их де
ятельности, внесение в соответствую
щие окружные исполнительные коми
теты вопросов о необходимости изме
нения действующей в этом отношении 
практики других органов власти, 
а также учет и изучение практики 
мест в деле издания ими обязатель
ных постановлений;

4) охрана революционного порядка 
и общественной безопасности путем 
применения, в порядке, предусмотрен
ном законом, мер предупреждения 
и административного принуждения, 
а также путем разработки и внесения 
в установленном порядке проектов 
соответствующих обязательных поста
новлений, предоставлений о введении 
на территории округа или его части 
чрезвычайных мер охраны революци
онного порядка, а также выдача разре
шения на в'езд и выезд в погранич
ную поле су;

5) руководство и надзор за деятель
ностью исправительно трудовых уч
реждений и осуществление меропри
ятий центральной и местной власти 
в области исправительно - трудовой 
политики;

6) распоряжение кредитами отдела, 
отпускаемыми как по общегосудар
ственной смете, так и из местных 
средств на содержание административ
ных и подведомственных ему органов 
и наблюдение за деятельностью под
ведомственных ему органов по расхо
дованию денежных и материальных 
средств;

7) руководство деятельностью под
ведомственных административных
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необхідні вказівки, наглядати за пра
вильністю організації їхнього апарату 
та розвязувати скарги на їхні чин
ности,

8) брати на облік злочинний і соці- 
яльно-небезпечний елемент;

9) допомагати в передбачених за
коном випадках иншим органам влади 
при виконанні ними своїх службових 
обов‘язків, а також у випадках, які 
вимагають вжиття примусових засобів;

10) виконувати всі инші покладені 
на них айміністраційні функції, чи не 
віднесені спеціяльними узаконеннями 
до відання инших органів влади.

В і д д і л  11.

Про структуру адміністраційних від
ділів Окруювих виконавчих комітетів.

3. На чолі адміністраційних відділів 
округових виконавчих комітетів стоять 
особи, що їх обирається й усувається 
порядком, установленим для обрання 
й усунення завідувачів відділів окру
гових виконавчих комітетів.

П р и м і т к а .  У разі відсутности 
в розпорядженні округових виконав
чих комітетів відповідного робітника, 
кандидата на посаду завідувача 
адміністраційного відділу висуває 
Народній Комісаріат Внутрішніх 
Справ.4. Відповідно до покладених на 

адміністраційні відділи завдань,адміні
страцій^ відділи поділяється на такі 
складові частини:

а) адміністраційний п/відділ,
б) п/відділ міліції та кримінального 

розшуку,
в) поправно-трудову інспекцію на 

правах п/відділу,
г) загальну канцелярію з Інформа

ційно-статистичною частиною.
П р и м і т к а .  При п/відділах мі

ліції та кримінального розшуку 
в містах: Харкові, Київі, Одесі 
й Катеринославі організується 
міські управління міліції та кримі
нального розшуку.

органов, дача им необходимых указа
ний, наблюдение за правильностью 
организации их аппарата и разрешение 
жалоб на действия их;

8) учет преступного и социально
опасного элемента;

9) содействие, в предусмотренных 
законом случаях, другим органам вла
сти, при исполнении ими своих слу
жебных обязанностей, а равно в слу
чаях, требующих применения прину
дительных мер;

10) исполнение всех других возло
женных на них административных 
функций, или не отнесенных специ
альными узаконениями к ведениір дру
гих органов власти.

Р а з д е л  II.

О структуре административных 
отделов окружных исполнительных 

комитетов.

3. Во главе административных отде
лов окружных исполнительных коми
тетов стоят лица, избираемые и сме
щаемые в порядке, установленном для 
избрания и смешения заведываюших 
отделами окружных исполнительных 
комитетов.

П р и м е ч а н и е .  В случае отсут
ствия в распоряжении окружных 
-исполнительных комитетов соответ
ствующего работника, кандидат на 
должность заведывающего админи
стративного отдела выдвигается 
Народным Комиссариатом Внутрен
них Дел.4. В соответствии с возложенными 

на административные отделы задачами, 
административные отделы подразделя
ются на следующие составные части:

а) административный п/отдел,
б) п/отдел милиции и уголовного 

розыска,
в) исправительно-трудовую инспек

цию на правах п/отдела,
г) общую канцелярию с информа

ционно-статистической частью.
П р и м е ч а н и е .  При п/отделах 

милиции и уголовного розыска в го
родах Харькове, Киеве, Одессе 
и Екатеринославе организуются 
городские управления милиции и уго
ловного розыска.
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5. При округовому адміністрацій* 
йому відділі знаходиться постійна 
округова міжурядницька в справах 
товариств та спілок комісія (МЕКОСО).

6. Безпосереднє завідування адміні- 
страційним п/відділом адміністрацій- 
ного відділу округового виконавчого 
комітету покладається на завідувача 
відділу, що є в той же час загаль
ний керовник инших п/відділів 
адміністраційного відділу.

7. Заступником завідувача адміні
страційного відділу є начальник мі
ліції та кримінального розшуку, шо 
його настановляється и усовується 
порядком, передбаченим нижче.

8. Адміністраційній п/відділ окру
гового адміністраційного відділу по
ціляється на:

а) відділок адміністраційного догляду 
й контролі з діловодством міжуряд- 
ницької в справах товариств та спі
лок комісії;

б) закордонний ВІДДІЛОК;
в) відділок запису актів громадян

ського стану (ЗАГС);
г) відділок у справах відокремлення 

церкви від держави.

9. П/відділ міліції та криміналь
ного розшуку поділяється на:

а) відділок міліції та
б) відділок кримінального розшуку.

10. На чолі п/відділу міліції та 
кримінального розшуку стоїть на
чальник міліції та кримінального роз
шуку округи. Начальник міліції та 
кримінального розшуку підлягає кон
тролі й звітові так завідувачеві адміні
страційного відділу, як і Народньому 
Комісаріатові Внутрішніх Справ по 
відділу міліції та кримінального роз
шуку.

11. Начальника міліції та кримі
нального розшуку округи настановлює 
округоіий виконавчий комітет і за
тверджує його на цю посаду Началь
ник міліції та Кримінального Розшуку 
Республіки.

5. При окружном административ
ном отделе состоит постоянная ок
ружная междуведомственная по делам 
об обществах и союзах комиссия 
(МЕКОСО).

6. Непосредственное заведывание 
административными п/отделами адми
нистративного отдела окружного ис
полнительного комитета возлагается 
на заведывающего отделом, являюще
гося в то же время общим руково
дителем других п/отделов админи
стративного отдела.

7. Заместителем заведующего адми
нистративного отдела является началь
ник милиции и уголовного розыска, 
назначаемый и смещаемый в порядке, 
предусмотренном ниже.

8. Административный п/отдел окру
жного административного отдела под
разделяется на:

а) отделение административного 
надзора и контроля с делопроизвод
ством междуведомственной по делам 
об обществах и союзах комиссии,

б) иностранное отделение,
в) отделение записи актов гра

жданского состояния (ЗАГС),
г) отделение по отделению церкви 

от государства.

9. П/отдел милиции и уголовного 
розыска подразделяются на:

а) отделение милиции и
б) отделение уголовного розыска.

10. Во главе п/отдела милиции 
и уголовного розыска стоит началь
ник милиции и уголовного розыска 
округа. Начальник милиции и уголов
ного розыска подконтролен и под
отчетен, как заведывающему админи
стративным отделом, так и Народ
ному Комиссариату Внутренних Дел 
по отделу милиции и уголовного 
розыска.

11. Начальник милиции и уголов
ного розыска округа назначается ок
ружным исполнительным комитетом 
и утверждается в должности Началь
ником Милиции и Уголовного Розыска 
Республики.
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П р и м  і т к а. Усувати й відсто
ронювати з посади начальника мі
ліції та кримінального розшуку 
округи може округовий виконавчий 
комітет тільки з відома й за по
передньою згодою на те Начальника 
Міліції та Кримінального Розшуку 
УСРР за винятком випадків, коли 
таке відсторонення належить зро
бити негайно, не вичікуючи наслід
ків зносин з центром.

12. На чолі округової виправно- 
трудової інспекції стоїть інспектор, 
шо його настановляє округовий ви
конавчий комітет й затверджує на 
посаді Начальник Виправно- Трудо
вого Відділу Народнього Комісаріяту 
Внутрішніх Справ.

П р и м і т к а .  Усунення й від
сторонення з посади округового 
інспектора виправно-трудової ін
спекції може провадитись округо- 
вим виконавчим комітетом тільки 
з відома й попередньої на те згоди 
Начальника Виправно - Трудового 
Відділу Народнього Комісаріяту 
Внутрішніх Справ, за винятком ви
падків, коли таке відсторонення 
належить зробити негайно, не че
каючи наслідків зносин з центром.

13. Начальників виправно-трудових 
установ, що не є інспекторами, за
відувачів сільско-господарських ко
лоній та директорів реформаторів 
настановлює й усуває завідуючий 
округового адміністраційного відділу 
на подання округових інспекторів 
і затверджує на посаді Виправно- 
Трудовий Відділ Народнього Комі
саріяту Внутрішніх Справ.

П р и м і т к а  1. До затвердження 
зазначених в арт. арт. 12 і 13 осіб 
Виправно-Трудовим Відділом, вони 
допускаються до тимчасового ви
конання обов‘язків.

П р и м і т к а  2. Увесь инший пер
сонал виправно-трудових установ 
настановляють й усувають началь
ники останніх.

П р и м е ч а н и е .  Смещение и от
странение от должностей началь
ников милиции и уголовного ро
зыска округа может производиться 
окружным исполнительным коми
тетом лишь с ведома и предвари
тельного согласия на то Началь
ника Милиции и Уголовного Розы
ска УССР, за исключением случаев, 
когда таковое отстранение должно 
быть сделано немедленно, не выжи
дая результатов сношений с цен
тром.

12. Во главе окружной исправи
тельно-трудовой инспекции стоит ин
спектор, назначаемый окружным испол
нительным комитетом и утверждаемый 
в должности Начальником Исправи
тельно-Трудового Отдела Народного 
Комиссариата Внутренних Дел.

П р и м е ч а н и е .  Смещение и от
странение от должности окружного 
инспектора исправительно-трудовой 
инспекции может производиться 
окружным исполнительным комите
том лишь с ведома и предваритель
ного на то согласия Начальника 
Исправительно-Трудового Отдела 
Народного Комиссариата Внутрен
них Дел, за исключением случаев, 
когда таковое отстранение должно 
быть сделано немедленно, не ожидая 
результатов сношений с центром.

13. Не состоящие инспекторами 
начальники исправительно-трудовых 
учреждений, заведующие сельско
хозяйственными колониями, директора 
реформаториумов—назначаются и сме
шаются заведывающим окружного 
административного отдела, по пред
ставлениям окружных инспекторов 
и утверждаются в должности Испра
вительно-Трудовым Отделом Народ
ного Комиссариата Внутренних Дел.

П р и м е ч а н и е  4. Впредь до ут
верждения указанных в ст. ст. 12 
и 13 лиц 'Исправительно-Трудовым 
Отделом, они допускаются к вре
менному исполнению обязанностей.

П р и м е ч а н и е  2. Весь осталь
ной персонал исправительно-тру
довых учреждений назначается и сме
щается начальниками последних.

686



Ч. 59 Арт. 345 № 5 Ст. 345

В і д д і л  III.

Про функції адміністраційних від
ділів.

Розділ І.

А д м і н і с т р а ц і й н и й  п/віддід.

14. На адміністраційні відділи 
округових виконавчих комітетів по 
адміністраційному п/відділу покла
дається :

1) вживати заходів до виконання 
постанов і розпоряджень центральної 
й місцевої влади, накладати встано
вленим порядком адміністраційні пока
рання за їх зламання й керувати 
в цій царині роботою підлеглих 
адміністраційних органів;

2) регулювати практику підлеглих 
районових і сільських органів влади 
щ о д о  накладення адміністраційних 
покарань, наглядати за правиль
ністю й закономірністю їх діяльности; 
наперед розробляти справи про необ
хідні зміни в чинній практиці в цій 
царині инших органів влади, а також 
робити облік і досліджувати прак
тику місць що-до видання ними обовяз- 
кових постанов;

3) подавати до президії округового 
виконавчого комітету проекти 
обов'язкових постанов у адміністра
ційних справах і давати висновки 
на проекти обов'язкових постанов, 
що їх подають инші відділи.

4) підготовляти й подавати до пре- 
зиіії округового виконавчого комі
тету внески про запровадження 
й скасування надзвичайних заходів 
охорони революційного ладу, скла
дати спеціяльні звіти про здійснення 
надзвичайних заходів до охорони, 
а також розпочинати й провадити 
справи про адміністраціє виселення 
соціяльно-небезлечного елементу.

5) адміністраційно доглядати за спе
ціальними формами торговлі вибухо
вими матеріалами, шрифтом, дру
карськими машинами, мислівською 
зброєю, порохом, вином і инше й ви
давати дозволи на ці форми торговлі,

Р а з д е л  III.

О функциях административных 
отделов.

Глава І.

А д м и н и с т р а т и в н ы й  п/отдел.

14. На административные отделы 
окружных исполнительных комитетов 
по административному п/отделу воз
лагается:

1) принятие мер к выполнению 
постановлений и распоряжений цен
тральной и местной власти,наложение 
в установленном порядке админи
стративных взысканий за их наруше
ние и руководство в этой области 
работой нижестоящих административ
ных органов;

2) регулирование практики ниже
стоящих районных и сельских орга
нов власти по наложению админи
стративных взысканий, наблюдение 
за правильностью и закономерностью 
их деятельности, предварительная раз
работка вопросов о необходимых 
изменениях действующей в этом отно
шении практики других органов вла
сти, а равно учет и изучение прак
тики мест в деле издания обязатель
ных постановлений;

3) внесение в президиум окруж
ного исполнительного комитета про
ектов обязательных постановлений 
по административным вопросам и дача 
заключений по проектам обязатель
ных постановлений, вносимых другими отделами^

4) подготовка и внесение в прези
диум окружного исполнительного ко
митета представлений о введении и об 
отмене чрезвычайных, мер охраны 
революционного порядка, составление 
специальных отчетов об осуществле
нии чрезвычайных мер охраны, а 
равно возбуждение и проведение дел 
по административной высылке соци
ально-опасного элемента.

5) административный надзор за спе 
циальными видами торговли взрыв 
чатыми веществами, шрифтом, печат 
ными машинами, охотничьим оружием 
порохом, вином и проч. и выдача раз 
решений на эти виды торговли
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а також допомагати органам Народ- 
нього Комісаріяту Внутрішньої Тор- 
говлі по догляду за виконанням зако
нів та правил про торговлю взагалі;

6) видавати дозволи на виготовлення 
штампів і печаток установам та осо
бам, що мають на них право, а та
кож контролювати виготовлення таких;

7) адміністраційно допомагати иншим 
урядництвам у справах стягання за
тверджених у законному порядкові 
податків та зборів і притягати гро
мадян до відбування ними натураль
них повинностей, а також допомагати 
органам Народнього Комісаріяту Фі
нансів у боротьбі з незаконним опо
даткуванням людности;

8) обслуговувати діяльність округової 
міжурядницької в справах товариств 
і спілок комісії та провадити в життя 
її постанови, брати на облік і ре
єструвати статути товариств і спілок, 
що не переслідують визиску, й арті
лей відповідальної праці, а також бра
ти на облік инші об'єднання, давати 
висновки на прохання про відкриття 
товариств, статути яких належать 
до розгляду в Центральній Міжурядниць- 
кій Комісії, подавати до Народнього 
Комісаріяту Внутрішніх Справ відо
мості про всі об'єднання, що їх до
зволено заснувати, доглядати за їхньою 
діяльністю й вживати заходів адміні- 
страційного впливу, а також і розпо
чинати справи в судовому порядкові 
за зламання чинних правил про това
риства й спілки;

9) видавати дозволи на скликання 
з'їздів, нарад і зборів у випадках і 
порядкові, законом установлених;

10) брати на облік і реєструвати 
чужоземців та перебіжчиків, видавати 
пашпорти чужоземцям і наглядати за 
виконанням усіх правил, що регулюють 
правове становище чужоземців, дава
ти висновки на прохання:

а) про прийняття чужоземців до 
українського громадянства,

б) про вихід з українського гро
мадянства,

а равно содействие органам Народного 
Комиссариата Внутренней Торговли по 
надзору за выполнением законов и 
правил о торговле вообще;

6) выдача разрешений на изгото
вление штампов и печатей учрежде
ниям и лицам, имеющим право на та
ковые, а также контроль за изгото
влением таковых;

7) административное содействие про
чим ведомствам в делах взимания 
установленных в законном порядке 
налогов и сборов и привлечения 
граждан к отбыванию натуральных 
повинностей, а также содействие орга
нам Народного Комиссариата Финан
сов в борьбе с незаконным обложе
нием населения;

8) обслуживание деятельности ок
ружной междуведомственной по делам 
об обществах и союзах комиссии и 
проведение в жизнь ее постановлений, 
учет и регистрация уставов обществ 
и союзов, не преследующих целей 
извлечения прибылей, и артелей ответ
ственного труда, а равно учет всех 
иных об'единений, дача заключений по 
ходатайствам об открытии обществ, 
уставы коих подлежат рассмотрению 
Центральной Междуведомственной Ко
миссии, сообщение в Народный Ко
миссариат Внутренних Дел сведений о 
всех допущенных к открытию обви
нениях, надзор за их деятельностью 
и принятие мер административного 
воздействия, а равно и возбуждение 
дел в судебном порядке о нарушения 
действующих правил об обществах и 
союзах;

9) выдача разрешений на созыв 
с'ездов, совещаний и собраний в слу
чаях и порядке, законом устано
вленных;

10) учет и регистрация иностран
цев и перебежчиков, выдача видов на 
жительство иностранцам и наблюде
ние за выполнением всех правил, ре
гулирующих правовое положение ино
странцев, дача заключений по хода
тайствам:

а) о принятии иностранцев в укра
инское гражданство,

б) о выходе из украинского гра
жданства,
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в) в також розвязувати справи про 
визнання за чужоземців осіб, що про
сять про це;

11) приймати заяви про оптацію 
чужоземного громадянства, брати на 
облік оптованих і наглядати за своє
часним виїздом оптантів за межі УСРР; 
реєструвати й виражати на батьків
щину військово-полонених, біженців, 
інтернованих і т. и., де це передба
чено спеціальним розпорядженням 
центру;

■ 12) видавати закордонні пашпорти 
(в установлених законом випадках) 
і дозволи на виТзд за кордон;

13) видавати, за згодою з органами 
Державного Політичного Управління, 
дозволи на в'їзд і виїзд до забороне
них зон;

14) провадити заходи до ліквіда
ції стихійних злигодней;

15) проводити в життя закони про 
відокремлення церкви від держави в 
частині що до адміністрацій них розпо
ряджень І заходів, як-ось: давати ви
сновки на статути релігійних громвд 
і груп, що належать реєстрації в 
МЕКОСО, й наглядати за їхньою діяль
ністю, здавати в користання групам 
віруючих церковне майно й инш. 
у порядкові чинних узаконень І осо
бливих інструкцій, виданих Народнім 
Комісаріатом Внутрішніх Справ;

16) керувати й наглядати за діяль
ністю місцевих відділів запису актів 
громадянського стану (ЗАГС) і за ре
єстрацією актів громадянського-стану;

17) провадити адміністрацій^ роз- - 
сліди з доручення Народнього Коміса
ріату Внутрішніх Справ або округо- 
вого виконавчого комітету й викону
вати инші завдання, покладені наадмі- 
ністраційні відділи спеціяльними розпо
рядженнями від центральної А місце
вої влади,

18) сприяти організаціям працюючих 
у справі провадження походів, мані
фестацій, зборів і т. инше й видавати 
дозволи на влаштування походів, мані
фестацій, видовищ, зборів і т. инше 
особам та організаціям, що для них 
одержувати -такі дозволи є обов'яз
кове;

в) а равно разрешение вопросов 
о признании иностранцами лиц, хода
тайствующих об этом;

11) прием заявлений об оптации 
иностранного гражданства, учет опти
рованных и наблюдение за своевре
менным выездом оптантов из пределов 
УССР; регистрация и отправка на 
родину военно-пленных, беженцев, 
интернированных и т. п., где это пре
дусмотрено специальным распоряже
нием центра;

12) выдача заграничных паспортов 
(в установленных законом случаях) 
и разрешение на выезд за границу;

13) выдача по соглашению с орга
нами Государственного Политического 
Управления разрешений на в‘езд и 
выезд в запрещенные зоны;

14) проведение мероприятий по 
ликвидации стихийных бедствий;

15) проведение в жизнь законов об 
отделении церкви от государства в 
части, касающейся административных 
распоряжений и мероприятий, как-то: 
дача заключений по уставам религи
озных общин и групп, подлежащих 
регистрации в МЕКОСО, и наблюде
ние за их деятельностью, сдача в 
пользование группам верующих цер
ковного имущества и проч. в порядке 
существующих узаконений и особых 
инструкций, изданных Народным 
Комиссариатом Внутренних дел;

16) руководство и надзор за деятель
ностью местных отделений записи актов 
гражданского состояния (ЗАГС'ов) 
и за регистрацией актов гражданского 
состояния;

17) производство административных 
обследований по поручению Народ
ного Комиссариата Внутренних Дел 
или окружного исполнительного ко
митета и исполнение прочих заданий, 
возложенных на административные 
отделы специальными распоряжениями 
центральной и местной власти;

18) содействие организациям тру- 
ваимксъ ъ шяктогік, 
манифестаций, собраний и т. п. и вы
дача разрешений на устройство ше
ствий, манифестаций, зрелищ, собра
ний и т. п. лицам и организациям, 
для коих получение таковых разре
шений обязательно;
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19) порушувати справи про зміну 
адміністраційного поділу в маштабі 
відповідної території;

20) брати на облік затверджені змі
ни в адміністраційному поділі для ви
конання відповідних картографічних 
робіт, а також наглядати за правиль
ністю переведення в життя затвер
джених установленим порядком змін 
в адміністраційно-територіяльному по
ділі;

21) скликати з'їзди й наради уряд
ницьких робітників;

22) брати на облік і систематизу
вати відомості про роботу підлеглих 
органів, щоб надати останній плано- 
мірности й усунути дефекти організа
ційного характеру;

23) Орати на облік особистий склад 
відповідальних робітників підлеглих 
органів і наглядати за їхньою роботою;

24) брати на облік злочинний і со- 
ціяльно-небезпечний елемент;

25) подавати звіти й матеріяли до 
округового виконавчого комітету і 
Народнього Комісаріату Внутрішніх 
Справ про стан і результати робити, 
що проробив адміністраційний відділ 
й підлеглі йому органи.

Розділ II.

П / в і д д і л  м і л і ц і ї  т а  к р и м і н а л ь 
н о г о  р о з ш у к у .

15. На адміністраційні відділи по 
п/відділу міліції та кримінального роз
шуку покладається:

1) керувати організацією й діяль
ністю всіх видів міліції та криміналь
ного розшуку, а також доглядати від
повідно до директив з центру за діяль
ністю инших видів міліцейської охо
рони, шо її організовано на підставі 
спеціяльних про неї положень: .3

~-2) охороняти революційний правнкй 
лад, громадську безпеку й спокій, 
а також захищати людність Респу
бліки від соціяльно-небезпечного еле
менту, зокрема, боротися з бандитиз
мом і злочинним елементом, запобі
гати, викривати й розслідувати зло-

19) возбуждение вопросов об изме
нении административного деления 
в масштабе соответствуюшей терри
тории;

20) учет утвержденных изменений 
в административном делении с целью 
выполнения соответствующих карто
графических работ, а также наблю
дение за правильностью проведения 
в жизнь утвержденных в установлен
ном порядке изменений в администра
тивно-территориальном делении;

21) созыв с'ездов и совещаний ве
домственных работников;

22) учет и систематизация сведений 
о работе подведомственных органов, 
в целях придания последней плано
мерности и устранения дефектов орга
низационного характера;

23) учет личного состава ответ
ственных работников подведомствен
ных органов и наблюдение за их ра
ботой;

24) учет преступного и социально- 
опасного элемента;

25) представление отчетов и мате
риалов в окружный исполнительный 
комитет и Народный Комиссариат 
Внутренних Дел о состоянии и резуль
татах работы, проделанной админи
стративным отделом и подведомствен
ными ему органами.

Глава II.

П / о т д е л  м и л и ц и и  и  у г о л о в 
н о г о  р о з ы с к а .

15. На административные отделы по п/отделам милиции и уголовного 
розыска возлагается:

1) руководство организацией и де
ятельностью всех видов милиции и 
уголовного розыска, а равно надзор, 
в соответствии с директивами центра, 
за деятельностью других видов мили
цейской охраны, организуемой на 
основании специальных . положений 
о ней;

2) охрана революционного право
порядка, общественной безопасности 
и спокойствия, а также защита насе
ления Республики от социально-опас
ного элемента, в частности борьба 
с бандитизмом и преступным элемен
том, предупреждение, раскрытие и рас-
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чини й ламання революційного ладу, 
вчиняти дізнання згідно з чинними 
узаконеннями й вказівками прокурор- 
ського догляду;

3) безпосередньо виконувати поряд
ком, передбаченим у законі, арешти, 
труси, виїмки, а також безпосередньо 
накладати адміністрацій ні кари за 
дрібні ламання обов'язкових постанов 
порядком, установленим у законі;

4) наглядати в межах, покладених 
на міліцію й кримінальний розшук, 
шоб громадяни, установи й організа
ції виконували закони;

5) боротися з проституцією, само- 
гонщиною, піяцтвом, жебрацтвом, бур
лакуванням, згідно з чинними законо
положеннями;

6) допомагати відповідним органам 
влади в боротьбі з безпатентовою 
й безмитною торговлею;

7) реєструвати, дактилоскопувати 
й фотографувати злочинців;

8) виконувати, згідно завданням 
прокурорського догляду, судових по
станов і органів досліду того, що пе
редбачено процесуальними кодексами 
й иншими законами, а також розро
блювати попередній розслід про зло
чинства по посаді, що поповнюються 
місцевими службовцями міліції й кри
мінального розшуку;

9) допомагати органам Державного 
Політичного Управління в боротьбі 
з політичними злочинами;

10) допомагати відповідним органам 
влади в справі справляння загально
державних і місцевих повинностей 
і податків;

11 ) наглядати за санітарним ста
ном залюднених пунктів, місць гро
мадського користання й місць тор- 
говлі;

12) видавати посвідки про особо
вість громадян, а також пропису
вати їх;

13) виконувати постанови про 
адміністраційні стягання, яких накла
дено за невиконання обов'язкових 
постанов;

следование преступлений и нарушений 
революционного порядка, произвол- 
ство дознаний, согласно действующих 
узаконений и указаний прокурорского 
надзора;

3) непосредственное производство, 
в порядке, предусмотренном законом, 
арестов, обысков, выемок, а равно 
непосредственное наложение админи
стративных взысканий за мелкие на
рушения обязательных постановлений 
в порядке, установленном законом;

4) наблюдение в пределах, возло
женных на милицию и уголовный 
розыск, за выполнением гражданами, 
учреждениями и организациями за 
конов;

5) борьба с проституцией,самогон- 
шиной, пьянством, нищенством, бро
дяжничеством, согласно существующих 
законоположений;

6) содействие подлежащим органам 
власти в борьбе с беспатентной и бес
пошлинной торговлей;

7) регистрация, дактилоскопирова
ние и фотографирование преступ
ников;

8) исполнение, согласно заданиям 
прокурорского надзора, а также по
становлениям суда и органов след
ствия, действий, предусмотренных про
цессуальными кодексами и иными за* 
конами, а равно производство разра
боток и дознаний о преступлениях 
по должности, совершаемых местными 
работниками милиции и уголовного 
розыска;

9) содействие органам Государствен
ного Политического Управления в борь
бе с политическими преступлениями;

10) содействие подлежащим орга
нам власти в деле взимания обще
государственных и местных повин
ностей и налогов;

11) наблюдение за санитарным со
стоянием населенных пунктов, мест 
общественного пользования и мест 
торговли;

12) выдача удостоверений о лич
ности граждан, а также прописка 
таковых;

13) приведение в исполнение по 
становлений об административных 
взысканиях, налагаемых за невыпол
нение обязательных постановлений;
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14) укомплектовувати й брати на 
облік особистий і кінський склад мі
ліції й кримінального розшуку;

15) підготовляти робітників міліиї 
й кримінального розшуку;

16) встановляти й вживати заходів 
до закріплення дисципліни серед мілі
ції та кримінального розшуку;

17) провадити культурно-освітню 
працю серед співробітників міліції та 
кримінального розшуку;

18) вживати заходів до вчасного 
й належного постачання міліції та 
кримінальному розшукові всіх форм 
призначеного прожитку;

19) допомагати комісіям у справах 
неповнолітків у боротьбі з праволом- 
ством серед неповнолітків, зокрема, 
допомагати у^викритті й розсліді зло
чинів і виконанні постанов комісій;

20) допомагати, в передбачених за
коном випадках, органам влади, при 
виконанні ними своїх службових 
обов'язків у тім разі, коли виникне 
потреба примусових засобів.

Розділ III.

В и п р а в и  о - т  р у д о в а  і н с п е к ц і я .

16. На адміністрацій^ відділи по 
виправно-трудовим інспекціям покла
дається, додержуючись усіх прав 
і обов'язків, наданих у цій царині 
Народньому Комісаріатові Юстиції та 
його органам:

1) інспектувати й завідувати в ад- 
міністраційному й господарському від
ношенні виправно-трудовими устано
вами, а також наглядати за правиль
ним переведенням у них радянської 
виправно-трудової політики; 2

2) безпосередньо керувати, в ме
жах, що їх установлено законом за
ходами до виконання вироків і по
станов про позбавлення волі й від
буття примусової праці без позба
влення волі, а також керувати діяль
ністю розпорядчих і дозорчих комісій, 
бюра примусової праці та організу
вати допомогу звільненим із поправно- 
трудових установ;

14) укомплектование и учет лич
ного и конского состава милиции и 
уголовного розыска;

15) подготовка работников мили
ции и уголовного розыска;

16) установление и проведение мер 
по укреплению дисциплины среди ми
лиции и уголовного розыска;

17) проведение культурно-просве
тительной работы среди сотрудников 
милиции и уголовного розыска;

18) принятие мер к своевременному 
и надлежащему снабжению милиции 
и уголовного розыска всеми видами 
положенного довольствия;

19) содействие комиссиям по делам 
несовершеннолетних в борьбе с право
нарушениями среди несовершеннолет
них, в частности содействие в рас
крытии и расследовании преступлений 
и исполнение постановлений комиссий;

20) содействие, в предусмотренных 
в законах случаях, органам власти 
при выполнении ими своих служеб
ных обязанностей и в случаях, тре
бующих принятия принудительных мер.

Глава III.

И с п р а в и т е л ь н о - т р у д о в а я
и н с п е к ц и я .

16. На административные отдел» 
по исправительно-трудовым инспек
циям возлагается, с соблюдением всех 
прав и обязанностей, предоставлен
ных в этой области Народному Комис
сариату Юстиции и его органам:

1) инспектирование и заведывание 
в административном и хозяйственном 
отношении исправительно-трудовыми 
учреждениями, а также наблюдение 
за правильным проведением в них 
советской исправительно-трудовой 
политики;

2) непосредственное руководство, 
в пределах, законом установленных, 
мероприятиями по исполнению приго
воров и постановлений о лишении 
свободы и отбывании принудительных 
работ без лишения свободы, а также 
руководство деятельностью распоря
дительных и наблюдательных комис
сий, бюро принудительных работ и 
организация помощи освобожденным 
из исправительно-трдовых учреждений;
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3) організувати нові виправно-тру
дові установи (будприми, колонії, 
реформатор!!' то-що), а також реорга 
нізувати и пристосовувати старі від
повідно до розпоряджень і вказівок 
центру;

4) регулювати внутрішній розпоря
док у виправно-трудових установах 
у точній відповідності до директив 
і вказівок центру;

5) рівномірно розподіляти в'язнів 
па території округи;

6) наглядати, щоб конвойні коман
ди правильно виконували свою спе- 
ціяльну службу, не втручаючись у 
їхню муштрову Й адміністраційно-гос- 
подарську роботу;

7) організувати в поправно-трудо
вих установах примусову працю для 
осіб, до неї засуджених, улаштовувати 
й обладновувати майстерні й всілякі 
виробництва, а також організувать 
сільсько-господарські роботи, а також 
керувати й направляти працю робо
чих частин поправно-трудових уста
нов відповідно до основ етично-тру
дового перевиховання;

8) допомагати органам охорони 
здоров'я в справі здійснення лікар
сько-санітарного догляду й медичноїдо
помоги в виправно-трудових- устано
вах;

9) керувати й здійснювати, за зго
дою з органами Народнього Коміса
ріату Освіти, культурно-освітню ро
боту й професійну освіту в поправно 
трудових установах;

10) складати кошториси й розподі
ляти видавані від округового виконав
чого комітету і що надходять з ин- 
адих джерел кредити, згідно з чин
ними узаконеннями, а також наглядати 
за витраченням кредитів;

11) вживати заходів до постачання 
поправно-трудових установ зброєю 
обмундированням, прожитком і т. и., 
а також улаштовувати майстерні 
й підприємства, які знаходяться при 
них;

3) организация новых исправитель
но-трудовых учреждений (допров, ко
лоний, реформаториумов и т. п.), а 
также реорганизация и приспособле
ние старых, в соответствии с распо
ряжениями и указаниями центра;

4) регулирование внутреннего рас
порядка в исправительно-трудовых 
учреждениях в точном соответ
ствии с директивами и указаниями 
центра;

5) равномерное распределение за
ключенных на территории округа;

6) наблюдение за правильным не
сением конвойными командами их 
специальной службы, без вмешатель
ства в их строевую и администра
тивно-хозяйственную работу;

7) организация в исправительно- 
трудовых учреждениях принудитель
ных работ для лиц, к ним пригово
ренных, устройство и оборудование 
мастерских и всякого рода произ
водств, а также организация сель
ско-хозяйственных работ, а равно 
руководство и направление работы 
рабочих частей исправительно-трудо
вых учреждений, в соответствии с 
основами моральйо-трудового пере
воспитания; *

8) содействие органам здравоохра
нения в деле осуществления врачеб
но-санитарного надзора и медицин
ской помощи в исправительно-трудо
вых учреждениях;

9) руководство и осуществление, по 
соглашению с органами Народного 
Комиссариата Просвещения, культур
но-просветительной работы и профес
сионального образования в исправи
тельно-трудовых учреждениях;

10) составление смет и распреде
ление отпускаемых окружным испол
нительным комитетом и поступающих 
из других источников кредитов, со
гласно существующих узаконений, а 
равно наблюдение над расходованием 
кредитов;

11) принятие мер по снабжению 
исправительно-трудовых учреждений 
оружием, обмундированием, продо
вольствием и т. п. видами доволь
ствия, а равно оборудование состоя
щих при них мастерских и пред
приятий;
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12) брати на облік адміністрацій- 
но господарський склад виправно-тру
дових установ і осіб, що відбувають 
кару, а також подавати до центру 
й округового виконавчого комітету 
відомості про стан і дільність по
правно-трудових установ.

Розділ IV.

З а г а л ь н а  к а н ц е л я р і я  з  і н 
ф о р м а ц і й н о  - с т а т и с т и ч н о ю  

ч а с т и н о ю .

17. На адміністраційні відділи по 
загальній канцелярії з інформаційно- 
статистичною частиною покладається:

1) провадити діловодство адміні- 
страційних відділів;

2) виконувати інформаційно-стати
стичну роботу, при чому в належних 
випадках по умові з органами ЦСУ.

Харків, дня 24 липня 1925 р.
Голова Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого
Комітету Петровський.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР Сербиченко.

Секретар Всеукраїнського
Центрального Виконавчого

Комітету А. Буценко.Оголошено в „Вістях ВУЦВК" 8 ЗО липня. 1925 р„ ч. 172.

12) учет административно-хозяй
ственного состава исправительно-тру
довых учреждений и лиц, отбываю
щих наказание, а также предста
вление в центр и окружному испол
нительному комитету сведений о со
стоянии и деятельности исправитель
но-трудовых учреждений.

Глава IV.

О б щ а я  к а н ц е л я р и я  с  и н ф о р 
м а ц и о н н о  - с т а т и с т и ч е с к  о й  

ч а с т ь ю .

17. На административный отдел по 
общей канцелярии с информационно- 
статистическими частями возлагается:

1) ведение делопроизводства адми
нистративных отделов;

2) выполнение информационно-ста
тистической работы, при чем, в под
лежащих случаях, по соглашению 
с органами ЦСУ.Харьков, 24 июля 1925 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного

Комитета Петровский.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР Сербиченко.

Секретарь Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета А. Буценко.Распубликовано в ..Вістях ВУЦВК" от 30 июля 1925 г., № 172.
346. Про кабальні угоди в недородних районах УСРР і АМСРР.

Для звільнення трудової людности від 
виконання кабальних угод про позички 
з розплатою врожаєм 1924-25 року в 
недорідних районах УСрР і АМСРР, 
розвиваючи арт. 33 Цивільного Ко
дексу УСРР, Всеукраїнський Централь
ний Виконавчий Комітет і Рада На
родніх Комісарів УСРР п о с т а н о 
в и л и :

1. Угоди про складені в недорідних 
районах АМСРР і округах Одеській, 
Проскурівській, Могилів-Подільській, 
Кам'янець-Подільській позичках, що

346. 0 кабальных сделках в недородных районах УССР и АМССР.
В целях освобождения трудового на

селения от исполнения кабальных сде
лок по ссудам, с расплатой урожаем 
1924-1925 года в недородных районах 
УССР и АМССР, в развитие ст. 33 
Гражданского Кодекса УССР,—Всеук- 
раинский Центральный Исполнитель^ 
ный Комитет и Совет Народных Ко
миссаров УССР п о с т а н о в и л и :

1. Сделки по заключенным в недо
родных районах АМССР и округах 
Одесском, Проскуровском, Могилево- 
Подольском, Каменец-Подольском зай-
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по них трудові хлібороби зобов'яза
лись повернути позичку врожаєм 
біжучого 1925 року й т. п. предме
тами в кількості, точно не визначе
ній, або навіть і визначеній, алеяк-що 
вартість належних до передачі пред
метів перевищує вартість узятої по
зички з нарахуванням на неї 12% 
рокових, оголошується за дійсні тільки 
в межах, установлених нижче у 2-ому 
артикулі цеі постанови.

2. По всіх зазначених у поперед
ньому артикулові угодах трудові хлібо
роби мусять повернути не пізніш, 
як 1 листопаду 1925 року на повне 
сплачення позички позичену суму 
грошей або суму, рівну вартости по
зиченого хліба в день складення угоди 
за цінами місцевого ринку, з надвиш- 
кою 12% рокових за користування по
зичкою.

3. Позичальники, шо вимагатимуть 
виконання або приймуть виконання 
по зазначених у арт. 1-ву цеТ поста
нови угодах у розмірі, шо перевищує 
встановлені в арт. 2-му межі, підля
гають кримінальній відповідальності, 
як за лихварство.

4. Запропонувати Народньому Комі
саріатові Юстиції, за згодою з На
роднім Комісаріатом Земельних Справ, 
видати інструкцію про потребу вжити, 
особливо у місцевостях недорідних, 
негайних заходів до боротьби з ка
бальними угодами (арт. 33 Цивільного 
Кодексу УСРР) так у разі надхо
дження скарг на такі угоди, як і в разі 
їх виявлять відповідні органи влади і 
громадських організацій.Харків, два 29 липня 1925 р.

Голова Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету Петровський.
Заст. Голови Ради Народніх 

Комісарів УСРР Сербиченко.
Секретар Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого
Комітету А. Буценко.Оголошено а .Вістях ВУДОК* з 12 серпня 1925 р„ ч. 182.

мам, по которым трудовые земледельцы 
обязались возвратить заем урожаем 
текущего 1925 г. и т. п. предметами 
в количестве, точно неопределенном 
или даже и определенном, но если 
стоимость подлежащих передаче пред
метов превышает стоимость взятого 
займа с начислением на него 12% го
довых, об'являюся действительными 
лишь в пределах, установленных ниже 
во 2-й статье настоящего постано
вления.

2. По всем указанным в предыду
щей статье сделкам трудовые земле
дельцы обязаны вернуть не позже 
1 ноября 1925 г. в полное погашение 
займа занятую сумму денег или сумму, 
равную стоимости занятого хлеба 
в день совершения сделки по ценам 
местного рынка, с надбавкой 12% го
довых за пользование ссудой.

3. Заимодавцы, которые будут тре
бовать исполнения или примут испол
нение по означенным в ст. 1 насто
ящего постановления сделкам в раз
мере, превышающем установленные 
в ст. 2 й пределы, подлежат уголовной 
ответственности, как за ростовщи
чество.
• 4. Предложить Народному Комис
сариату Юстиции, по соглашению 
с Народным Комиссариатом Земледе
лия, издать инструкцию о необходи
мости принятия, в особенности в мест
ностях недородных, срочных мер борь
бы с кабальными сделками (ст. 33 
Гражд. Кодекса УССР) как в случае 
поступления жалоб на таковые сделки, 
так и в случае обнаружения их под
лежащими органами власти и обще
ственных организаций.

Харьков, 29 в юля 1925 г.

Председатель Всеукраинского
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский.
Зам. Председателя Совета Народных 

Комиссаров УССР Сербиченко. 
Секретарь Всеукраинского

Центрального Исполнительного 
Комитета А. Буценко.Распубликовано в .Вістях ВУЦВК" от 12 августа 1925 г., 182.
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Яшслїтері $сїх кртін, *дч9йткш.ЩИП 1ФІЦІВЕЗ Б І Р Н И К
УЗАНОНЕНЬ ТА 

РОЗПОРЯДЖЕНЬМІтт-Сшісьиого Уряду Україні 1926 р.

[3« (4771) (003)]
Япитшрт Ь**ж стрсш, севішвітнь?

щік оФФшиик
СОБРАНИЕ

УЗАКОНЕНИЙ И 
РАСПОРЯЖЕНИЯ

ІРібоче-Крест. Правітелютіа {України 1925 г.
19 серпня 1925 р. .ІШГ відділ ПЕРШИЙ 19 августа 1925 г. ЫН1 Отдел ПЕШЙ

З М І С Т

Постанови ВУЦВК і ГНК. і29-30 липня 1925 р.)317. Про структуру й штати Секрстаріяту Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.318. Про порядок ліквідації договірних взаємовідносин на рубанвя лісу А побічне користування на дільницях, що їх належить гередатя селянству в лісове користування.319. Про порядок роботи Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

СОДЕРЖАНИЕ

Постановления БУЦИК и С И К.(29-30 июля 1925 г.)317. О структуре и штатах Секретариата Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета.318. О порядке ликвидации договорных взаимоотношений на рубку леса и побочные пользования в участках, подлежащих передаче селянству в лесноа пользование.349. О порядке работы Президиума Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета.Постанови Ради Народніх Комісарів УСРР.
347. Про структуру й штати Секре
таріату Всеукраїнського Центрального 

Виконавчого Комітету.

У звязку з переходом на трьохсту- 
пневу систему управління й потребою 
реорганізувати технічний апарат Все
українського Центрального Виконав
чого Комітету.скасовуючи свою поста
нову з 5-го грудня 1924 року „Тим
часові штати Керування Справами, 
Організаційного Відділу й Комісій Все
українського Центрального Виконав
чого Комітету“ (36. Уз. 1924 року,
ч. 51, арт. 310).—Рада Народніх Комі
сарів УСРР п о с т а н о в и л а  затвер
дити нижчеподану структуру й штати

Постановления Совета Народных Комиссаров УССР.
347. О структуре и штатах Секрета
риата Всеукраинского Центрального 

Исполнительного Комитета.

В связи с переходом на трехстепен
ную систему управления и необходи
мости реорганизации технического 
аппарата Всеукраинского Централь
ного Исполнительного Комитета и в 
отмену своего постановления от 5-го 
декабря 1924 года «Временные штаты 
Управления Делами, Организационного 

• Отдела и Комиссий Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Ко
митета- (С. У. 1924 г., № 51, ст. 
310).— Совет Народных Комиссаров 
УССР п о с т а н о в и л  утвердить ниже-
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Секретаріату Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету:

Структура іі штати Секретаріяту Все
українського Центрального Виконавчого 

Комітету.

/. Секретаріат Президії ВУЦВК.

Завідувач Секретаріяту...................1

а) З а г а л ь н а  ч а с т и н а .

Завідувач частини................... ..  .1
Технічних Секретарів (1—в Пре

зидії ВУЦВК, другий в комі
сіях) .......................................2

Шифровальник (він-же відає се
кретним листуванням) . . . . 1

Діловод 1-го розряду..................... 1
5

б) П р о т о к о л ь н а  ч а с т и н а .

Завідувач Протокольної частини 1

Технічний редакюр . . . . 1
Коректор...................... .... . . 1
Діловод 1-го розряду . . . . 1
Конторист ................................  1

5

в) К о н т р о л ь н о - д о в і д к о в а
ч а с т и н а .

Завідувач Контрольно - довідко
вої частини............................1

Старший контрольор (він же за
ступник завідувача) . . . . 1 

Контрольор ..............................  1
З

г) Б ю р о С т е н о г р а ф і в .

Стенографістів.......................... З

д) Б і б л і о т е к а .

Завідувач Бібліотеки . . . . 1
Бібліотекар...............................1

2

11. Адміністраційно-Іосподарчий 
Відділ.

Завідувач Адміністраційно-Госпо- 
дарчого Відділу..................... 1

Структура в штаты Секретариата Все- 
украинского Центрального Неаолннтсль- 

вого Комитета.

1. Секретариат Президиума 
В У ЦИК а.

Заведующий Секретариатом . . 1

а) О б щ а я  ч а с т ь .

Заведующий частью ... 1
Технических Секретарей (1-по 

Президиуму ВУЦИК'а, другой'
по комиссиям) ....................... 2

Шифровальщик (он же ведает 
секретной перепиской) . * . 1  

Делопроизводитель 1 -го разряда 1
5

б) П р о т о к о л ь н а я  ч а с т ь .

Заведующий Протокольной ча
стью .....................................1

Технический редактор. . . . 1
Корректор ................................ 1
Делопроизводитель 1-го разряда \
Конторщик............................. 1

5

в) К о н т р о л ь н о - с п р а в о ч н а я  
ч а с т ь .

Заведующий Контрольно-спра
вочной частью....................... 1

Старший контролер (он же заме
ститель заведующего) ... 1

Контролер............................... 1*
3

г) Б ю р о  С т е н о г р а ф о в .

Стенографистов........................3

д) Б и б л и о т е к а .

Заведующий Библиотекой. . . 1
Библиотекарь ..........................1

2

и. Административно-Хозяйственный 
Отдел.

Заведующий Административно- 
Хозяйственным Отделом . . 1
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• 1. Адміністраційний Підвідділ.

Завідувач Адміністраційного Під
відділу (він-же заступник заві
дувача Адиіністраційно-Госпс- 
дарчого Відділу)....................1

а) З а г а л ь н а  К а н ц е л я р і я .

Завідувач Канцелярії . . . . 1
Завідувач Бюра персонального 

складу (він-же наказист) . . 1
•Контрольорів........................... 2
Старший діловод........................1
Діловодів 1-го розряду . . . .  4

Експедиторів............................. З
Класифікаторів..........................4
Архивар . .   1

17

6) М а ш и  н о в е  Б ю р о .

Завідувач Машинового Бюра . 1
Машиністок 1 го розряду . . .10

Ротатористів.......................... 2
18

в) К о м е н д а т у р а .

Комендант ...........................  1
Чергових (помічники комендан

тові)- . , ,...................З
Завідувач будинку Соціяльної

Академії...........................1
Завідувач будинку Музею Рево

люції, Істпарту й Укрцентро-
архиву .............................  1

Електромеханік.....................1
Столяр.......................... . 1
Слюсарів.................... .... . . 2
Телефоністок.....................2
Діловод 1-го розряду . . . .  і
Кур'єрів...................- . . . 12
ІІІваРцарів............................. 4
Двірників.............................5
Буфетниць.............................2
Убиральниць................... ... 7
Грубників . . ..... ....................... З
Завідувач Бюра Перепусток . . і

47 ~

г) А в т о - б а з » .

Завідувач Авто-бази . • • . 1
Шоферів на легких машинах . $

1. Административный Подотдел.

Заведующий Административным 
Под‘отделом (он же замести
тель заведующего Админи
стративно-Хозяйственным От
делом) . ...... ........................ 1

а) О б щ а я  К а н ц е л я р и я .

Заведующий Канцелярией . 1
Заведующий Столом личного 

состава (он же приказист}. 1
Контролеров.............................2
Старший делопроизводитель . 1
Делопроизводителей 1 го раз- •

ряда.................................... 4
Экспедиторов ..........................  3
Классификаторов.......................4
Архивариус...............................1

17

б) М а ш и н н о е  Б ю р о .

Заведующий Машинным Бюро . 1
Машинисток 1-го разряда. . .10
Машинисток 2-го разряда . . 5
Ротаторщиков.......................... 2

18
в) К о м е н д а т у р а .

Комендант ................................ 1
Дежурных (помощники комен

данта) ....................................3
Заведующий домом Социальной

Академии .............................. 1
Заведующий домом Музея Рево

люции, Истпарта и Укрцентро-
архива .................................. 1

Электромеханик ......................... 1
Столяр .....................................  I
Слесарей................................ 2
Телефонисток..........................2
Делопроизводитель 1-го разряда 1
Курьеров................................12
Швейцаров..............................4
Дворников . . -...................5
Буфетчиц................................2
Уборщиц................................. 7
Истопников ;............................3
Заведующий Бюро Пропусков . 1

47

г) А в т о - б а з а .

Заведующий Авто-базой . . . 1
Шефферов на легких машинах . 6
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Шоферів навантажових машинах 2
Діловод-нарядчик.......................1
Мотоциклістів...............................2
Учнів..........................................2

14

д) К о ш т о р и с о в о - Ф і н а н с о в и й  
П і д в і д д і л .

Завідувач Кошторисово Фінан
сового Підвідділу................... 1

Головний бу>галтер . . . . 1
Бухгалтер розмінно касової ча

стини .................................... 1
Рахівників................................2
Бухгальтер центральної бухгал

терії ...................................... 1
Рахівників................................2
Бухгалтер кошторисової частини 1
Рахівник..................................1
Скарбник ..................................  1

11

е) Г о с п о д а р ч и й  П і д в і д д і л .

Завідувач Підвідділу......................1
Технік (в справі будівництва) . 1
Діловод 1-го розряду . . . .  1
Завідувач комори........................... 1 •
Агент для доручень...................... 1
Різників...................................... 2

7

НІ. Організаційно інструкторський 
відділ.

Завідувач організаційно-інструк  2
торського відділу.................... 1

Секретар . . . . . . . .  1
2

а )  О р г а н і з а ц і й н о - І н ф о р м а 
ц і й н е  Б ю р о .

Завідувач Бюра............................ 1
Інформатор-референт....................1
Інформаторів . . . . . . . .  4
Статистик-референт . . . . 1
Слатистиків................................  4
Діловод (бюра газетних вирізок) 1

Завідувач обліку відповідальних
робітників...............................1

Облікувач 1
14

Шофферов на грузовых машинах 2
Делопроизводитель-нарядчик. . 1
Мотоциклистов.......................... 2
Учеников ................................. 2

~Ї4

д) С м е т н о - Ф и н а н с о в ы й  П о д 
о т д е л .

Заведующий Сметно Финансовым
Подотделом ..........................  1

Главный бухгалтер ... . .' 1
Бухгалтер разменно - кассовой

части ................................... 1
Счетоводов . . ...........................  2
Бухгалтер центральной бухгал

терии ...................................   1 ‘
Счетоводов............................. 2
Бухгалтер сметной части ... 1
Счетовод . ...... ......................... 1
Кассир ... ................................. 1

11

е) Х о з я й с т в е н н ы й  П о д о т д е л .

Заведующий Подотделом ... 1 
Техник (по строительству) . . 1 
Делопроизводитель 1-го разряда 1 
Заведующей кладовой . . . .  1 
Агент для поручений . ... \
Кучеров . . . '...................... 2

7

III. Организационно - инструкторский- 
отдел.

Заведующий организационно-ин
структорским отделом •. . 1

Секретарь . . . . . . . .  1
2

а )  О р г а н и з а ц и о н н о - И н ф о р 
м а ц и о н н о е  Б ю р о .

Заведующий Бюро.................. ' . Г
Информатор-референт . . . .  1
Информаторов............................ 4
Статистик-референт , . . . 1 
Статистиков . . . . . . .  4
Делопроизводитель (по столу га

зетных вырезок)...................... 1
Заведующий учетом ответствен

ных работников ...................... 1
Учетчик ...................................  11 4
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б) Ю р и д и ч н е  Б ю р о .

Завідувач Бюра..........................1
Юрисконсультів (1—в Секрета

ріаті) .................. •  . . .  4
Завідувач Декретового Бюра 1
Класифікатор . ......................... 17

в) І н с т р у к т о р с ь к е  Б ю р о .  

Завідувач Інструкторського Бюра 1

Інструкторів  ......................... 6
Сексетар Бюра........................1

8

г) Р е д а к і ї і й н о - В и д а в н и ч е
Б ю р о »

Завідувач Видавництва ... 1
Коректор ............................... 1
Технічний редактор . . . . 1 „

З

IV. Секретаріят Голови й Секретаря 
В У Ц В К .

Відповідальний Секретар Голови
ВУЦВК.................................1

Особистих секретарів . . . .  З 
Діловод 1-го розряду . .. . ^ 1 
Стеногрвф-коресюндент . . ' _ 1

V .  Дожидальня Голови В У Ц В К .

Завідувач дожидальні . . . .  1 
Помічників завідувачеві дожи

дальні—один у селянських 
І один—у робітничих справах 2

Юрисконсульт ... ....................1
Конгрольор............................ 1
Класифікатор (він-же співробіт

ник для доручень) . . 1
Діловод 1-го розряду . . . *. 1

Ч.

V/. Підвідділ приватної амністії.

Завідувач Підвідділу . . . .  1 
Старший контрольор (він-же 

помічник завідувачеві) ... 1
Контрольор............................• 1
Юрисконсульт......................  . 1
Класифікатор . -..................... 1
Діловод 1-го розряду . . . . 1

6
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б) Ю р и д и ч е с к о е  Б ю р о .

Заведующий Бюро........................1
Юрисконсультов (1 по секрета

риату) . . . .* . . . 4
Заведующий Декретным Столом 1
Классификатор..........................1 7

в) И н с т р у к т о р с к о е  Б ю р о .

Заведующий Инструкторским
Бюро ....................................1

Инструкторов. ........................... 6
Секретарь Бюро . . . . ,в 1 8

г) Р е д а к ц и о н н о - И з д а т е л ь 
с к о е  Б ю р о .

Заведующий Издательством . . 1
Корректор ...............................  1
Технический редактор . . . .  I

_3

I V .  Секретариат Щидседателя 
и Секретаря В У Ц И К ' а .

Ответственный Секретарь Пред
седателя ВУЦИК'а . . . .  1

Личных секретарей.....................3
Делопроизводителей 1-го разряда 1 
стенограф-корреспондент . . 1

“ б ”

V .  Приемная Председателя В У Ц И К ’ а .

Заведующий приемной . , . 1 
Помощников заведующего при

емной—один по крестьянским 
и один-по рабочим вопросам 2

Юрисконсульт............................і
Контролеров ...........................  1
Классификаторов (он-же сотруд

ник для поручений) . . . .  1
Делопроизводитель 1 го разряда 1

1 ~

VI. Ііодотдел частной амнистии.

Заведующий Подотделом ... 1
Старший контролер (он же по

мощник* заведующего ... 1
Контролер ...............................  1
Юрисконсульт.......................... 1
Классификатор........................... 1

Делопроизводитель 1-го разряда 1
6
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V I I .  Центральна адміністраційно* 
територіальна Комісія.

(Технічний склад).

Секретар ЦАТК............................ 1
Економіст-консультант . . .1
Рисувальник-картограф ... 1 
Рисувальник . . . . . .  . 1

♦

VIII. Центральна Комісія незаможніх 
селян.

(Технічний* склад).

Технічний Секретар . . . .  1
Інструкторів................................ 2
Діловодів 1 -го розряду . . . 1

4

•УХ. Центральна Комісія нацмен
шостей.

(Технічний склад).

Технічний Секретар . . ; . 1
Інструкторів................................. 2
Статистик 1-го розряду ... 1
Діловод 1-го розряду . . . .  1

5

У с ь о г о  в Секретаріятові 
Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету 202 П.

Харків, дня 29 липня 1925 р.
Голова Ради Народніх 

Комісарів УСРР В. Чубар

Керуючий Справами Ради
Народніх Комісарів УСРР Ф. Ь'еіа.

348. Про порядок л квідації дого
вірних взаємовідносин на рубання 
лісу й побічне користування на діль
ницях, що їх належить передати се

лянству в лісове користування.

Розвиваючи постанову. ВУЦВК 
1 РНК з 27-го травня 1925 року 
„Про ліси трудового користування й 
про задоволення селянства лісами 
й побічними користуваннями з дер
жавних лісів УСРР*4 (іб. Уз. 1925 р.,

VII. Центральная административно- 
территориальная Комиссия.

(Технический состав).

Секретарь ЦАТК........................ 1
Экономист-консультант ... А 
Чертежник-картограф . . . .  1

Чертежник . . . . . . .  . 1 4
VIII. Центральная Комиссия неза

можных селян.
(Технический состав).

Технический Секретарь . . . 1
Инструкторов ...........................  2
Делопроизводитель 1-го разряда 1

4

IX. Центральная Комиссия нацмень
шинств.

% (Технический состав).

Технический Секретарь ... 1
Инструкторов............................2
Статистик 1-го разряда ... 1 
Делопроизводитель 1-го разряда 1_

.5

И т о г о  цо Секретариату 
Всеукраинского Централь
ного Исполнительного Ко
митета ............................  202 Д.

Харьков, 29 вюля 1925 г.

Председатель Совета 
Народных Комиссаров УССР В. Чубарь.

Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР Ф. Веха.

348.0 порядке ликвидации договорных 
взаимоотношений на рубку леса и по
бочные пользования в участках, под
лежащих передаче селянству в лес

ное пользование.

В развитие постановления ВУЦИК 
и СуК от 27-го мая 1925 года 
„О лесах трудового пользования и об 
удовлетворении селянства лесами и по
бочными пользованиями из государ
ственных лесов УССР** (С. У. 1925 г.,
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ч. 28, арт. 721),-Рада Народ- 
н/х Комісарів УОР п о с т а н о в и л а

1. Всі лісосіки, які знаходяться на 
дільницях, шо їх належить, згідно з 
постане вою Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету й 
Ради Народніх Комісарів з 27-го 
травня 1925 року, передаїи в лісове 
користування громадам та об'єднан
ням селяньского трудового населення, 
але продані лісозвготовачам на під
ставі договорів лісовими органами 
Народнього Комісаріату Земельних 
Справ і не зрубані до видання за
значеної постанови, виключається з до
говорів, з тим, що лісозаготовачам, 
замість лісосік, виключуяаних із до
говорів, надається право одержати 
рівноварті лісосіки у найближчих 
місцях з Лишків нерозподіленого лі
сосічного фонду 1924-25 року, або 
право одержати назад виплачену ними 
попеншину.

П р и м і т к а .  Вартість додаткових 
відводів лісосік віднести на раху
нок прибутків держави по лісовому 
господарству.
2. Право вивозити зрубаний ліс 

з дільниць, що їх належить передати 
селянству, лишається за всіма лісо- 
звготовачами, замість чого громадам 
та об'єднанням селянського трудового 
населення, шо їм передається діль
ниці від Народнього Комісаріату Зе
мельних Справ, дається з ближчих 
державних лісництв ліс на пні, рів- 
новартий масою вивожуваній деревині.

3. Всю наявну продукцію від про- 
межного рубання, яка є на дільницях, 
шо відходять до селянства, передати 
йому у повне розпорядження. Коли 
виконає промежне рубання Виробнича 
Частина Всеукраїнського Управління 
Лісами, заготовчу вартість списати з 
відповідних її рахунків. 4

4. Договори, укладені органами лі
сового господарства на всі форми по
бічного користування (садки, сінокоси, 
рілля) з різними особами, організа
ціями й установами, передати тій 
громаді, або об'єднанню селянського 
трудового населення, що їм дільницю

№ 28, ст. 222),—Совет Народных 
Комиссаров УССР п о с т а н о в и л :

1. Все лесосеки, находящиеся на
участках, подлежащих, согласно по
становлению Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров от 
27 мая 1925 года, передаче в лесное 
пользование обществам и обвине
ниям селянского трудового населения, 
проданные лесозаготовителям по до
говорам лесными органами Народного 
Комиссариата Земледелия и несруб- 
ленныедо издания указанного поста
новления, исключаются из договоров 
при чем лесозаготовителям, взамен леї 
госек, исключаемых из договоров 
предоставляется право получить рав' 
ноценные лесосеки в ближайших ме
стах из остатков нераспределенного 
лесосечного фонда 1924-25 г., или
право на обратное получение опла
ченной ики попенщины.

П р и м е ч а н и е .  Стоимость до
полнительных отводов лесосек от
нести за счет доходов государства 
по лесному хозяйству.
2. Право вывозки срубленного леса 

с участков, подлежащих передаче се
лянству, остается за всеми лесозаго
товителями, взамен чего обществам 
и об'единениям селянского трудового 
населения, коим передаются участки 
Народным Комиссариатом Земледелия, 
предоставляется из ближайших госу
дарственных лесничеств лес на корне, 
равноценный по массе вызозимой дре
весины.

3. Всю наличную продукцию от 
промежуточных рубок, имеющихся на 
участках, отходящих селянству; пе
редать в полное распоряжение послед
него. В случае выполнения промежу
точных рубок Производственной 
Частью Всеукраинского Управления 
Лесами заготовительную стоимость 
списать с соответствующих счетов 
последней.

4. Договоры, заключенные органами 
лесного хозяйства на все виды по
бочных пользований (сады, сенокосы, 
пахоть) с разными лицами, органи
зациями и учреждениями, передать 
тому обществу или об'единению се
лянского трудового населения, коему
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передається, й належні надалі по 
цих договорах виплати надходять 
у розпорядження лісокористувача.

П р и м і т к а ,  ^бір врожаю засі
вів біжучого року, зроблених ліс
ництвами й службовцями лісництва, 
зберігається за ними, за належ
ністю.
5. У всіх незакінчених судовими 

органами справах про праволомства 
у передаваних селянству лісах надалі 
прано на відшкодування заподіяних 
через праволомства втрат передати 
відповідним громадам і об'єднанням 
селянського трудового населення.

Харків, дня ЗО липня 1925 р.

Голова Ради Народніх
Комісарів УСРР В. Чубар.

Керуючий Справами Ради Народніх 
Комісарів УСРР Ф. Бега.

участок передается, и причитающиеся 
впредь по этим договорам платежи 
поступают в распоряжение лесополь
зователя.

П р и м е ч а н и е .  Сбор урожая 
посевов текущего года, произве
денных лесничествами и служащими 
лесничества, сохраняется за по
следними, по принадлежности.
5. По всем незаконченным в судеб

ных органах делам о правонаруше
ниях в передаваемых селянству лесах 
в дальнейшем право на возмещение 
причине^ ных правонарушениями убыт
ков передать соответствующим обще
ствам и об'единениям селянского тру
дового населения. *

Харьков, 30 июля 1926 г.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров УССР В. Чубарь.

Управляющий Делами Совета 
Народных Комис^'ров Ф. Бега.

Постанова Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету.

349. Про порядок роботи Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.
№\я встановлення твердішого по

рядку в роботах Президії Всеукраїн
ського Центрального Виконавчого 
Комітету так у підготовчій частині, 
як і у вик навчій, Всеукраїнський 
Центральний Виконавчий Комітет на 
розвиток П ‘ложення про Всеукраїн
ський Центральний Виконавчий Комі
тет Рад Робітничих, Селянських і 
Червоноармійських Депутатів (ВУЦ8К) 
(36 Уз. 1924 р., ч. 45, арт. 276) 
п о с т а н о в и в  затвердити Й надати 
чинности з 1 серпня 1925 р. нижче
поданому Наказові про порядок р - 
боти Президії Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету:

349. 0 порядке работы Президиума Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета.
В целях установления более твер

дого порядка в работах Президиума 
Всеукраинского Ц«нтрального Испол
нительного Комитета, как в подгото
вительной части, так и исполнитель
ной части, Всеукраинский Централь
ный Исполнительный Комитет в раз
витие Положения о Всеукраинском 
Центральном Исполнительном Коми
тете Советов Рабочих, Крестьянских 
и Красноармейских Депутатов (ВУЦИК) 
(С. У. 1924 года, № 45, ст.. 276) 
п о с т а н о в и л  утвердить и ввести 
в действие с 1 августа 1925 г. ниже
следующий Наказ о порядке работы 
Пр эидиума Всеукраинского Централь
ного Исполнительного Комитета:
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Н А К А З

яро порядок роботі Президії Всеукраїв- 
-«мого Центрального Виконавчого Комі

тету.

Р о з д і л  1-й.

Про склад Президії Всеукраїнською 
Центрального Виконавчою Коліті ту 

і про осіб, що беруть участь на її 
засіданнях.

1. Склад Президії Всеукраїнського 
(Центрального Виконавчого Комітету 
утворюється згідно з ирт. 16 Поло
ження про Всеукраїнський Централь
ний Виконавчий Комітет.

2. На засіданнях Президії Всеукра
їнського Центрального Виконавчого 
•Комітету берут участь з правом 
ухвального голосу тільки члени Пре
зидії Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету.

3. Кандидати в члени Президії Все
українського Центрального Виконав- 
-чого Комітету мають право ухваль
ного голосу на засіданнях Президії 
Всеукраїнського Центрального Вико
навчого Комітету, тільки тоді, коли 
заступають членів Президії порядком 
черговости, встановленої при їх об
ранні.

П р и м і т к а .  Черговість, коли 
кандидати заступають відсутніх 
членів Президії ' Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комі
тету, провадиться порядком запису 
в кандидатському спискові.
4. Право дорадчого голосу на засі

даннях Президії Всеукраїнського Цен
тральнеє * Виконавчого Комітету 
мають:

а) кандидати в члени Президії Все
українського Центраіьного Виконав
чого Комітету, як-шо вони не засту
пають членів Президії Всеукраїнського

- Центрального Виконавчого Комітету;б) члени Всеукра'нського Централь
ного Виконавчого Комітету;

в) Голова Ради Народніх Коміса
рів УСРР, його Заступники, члени 
4*ади Народніх Комісарів УСРР-ке- 
ровники центральних урядництв і уста
нов УСРР і їхні заступники, як-шо

Н А К А З

о порядке работы Президиума Вееукра- 
ннскоп» Центрального Исполнительного 

Комитета.

Г л а в а  І-я.О составе Президиума Всеукраинскою 
Центральною Исполнительною Коми

тета и лицах, участвующих в его 
заседаниях.

1. Состав Президиума Всеукраин- 
ского Центрального VI'тотжктекьчккъ 
Комитета образуется согласно ст. Ю 
Положения о Всеукраинском Цен
тральном Исполнительном Комитете.

2. На заседаниях Президиума Все- 
украинского Центрального Исполни
тельного Комитета участвуют с пра
вом решающего голоса только члены 
Президиума Всеукраинского Централь
ного Исполнительного Комитета

3. Кандидаты в члены Президиума 
Всеукраинского Центрального Испол
нительного Комитета пользуются пра
вом решающего голоса на заседаниях 
Президиума Всеукраинского Централь
ного Исполнительного Комитета лишь 
при замещении членов Президиума 
в порядке очередности, установленной 
при их избрании.

П р и м е ч а н и е .  Очередность за
мещения кандидатами отсутствую
щих членов Президиума Всеукраин
ского Центрального Исполнитель
ного Комитета проводится в порядке 
записи в кандидатском списке.
4. Правом совещательного голоса 

на заседаниях Президиума Всеукраин
ского Центрального Исполнительного 
Комитета пользуются:

а) кандидаты в члены Президиума 
Всеукраинского Центрального Испол
нительного Комиїета, если они не 
замешают членов Президиума Все
украинского Центрального Исполни
тельного Комитета;

б) члены Всеукраинского Централь
ного Исполнительного Комитета;

в) Председатель Совета Народных 
Комиссаров УССР, его Заместители, 
члены Совета Народных Комиссаров 
УССР — руководители центральных 
ведомств и учреждений УССР и их
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вони не є члени Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету;

г) Голови й члени Центрального 
Виконавчого Комітету Союзу РСР, 
Голова Ради Народніх Комісарів Со
юзу РСР і його заступники;

• д) Голова Центрального Виконав
чого Комітету АМСРР, члени Прези
дії Центрального Виконавчого Комі
тету АМСРР і Голова Ради Народніх 
Комісарів АМСРР;

е) Постійний представник АМСРР 
при Уряді УСРР;

ж) голови округових виконавчих ко
мітетів або їхні заступники;

з) голови комісій Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету, 
а також Завідувач Організаційного 
Відділу Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету;

і) инші особи, шо їм це право буде 
надане на підставі постанов Президії 
Всеукраїнського Центрального Вико
навчого Комітету.

5. Право дорадчого голосу в окре
мих, що стоять на порядку денному, 
справах на засіданнях Президії Все
українського Центрального Виконав
чого Комітету мають:^

а) керовники центральних установ 
АМСРР| відряджені як представники 
Уряду АМСРР;

б) голови всіх виконавчих коміте
тів або їхні заступники;

в) инші особи на підставі особли
вих постанов Президії Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету.

6. На засіданнях Президії Всеукра
їнського Центрального Виконавчого 
Комітету є присутній також потріб
ний для обслуговання засідань тех
нічний персонал.

7. На закритих засіданнях Прези
дії Всеукраїнського Центрального Ви
конавчого Комітету, окрім членів Пре
зидії, мають право бути тільки ті 
особи, що їм даний на це спеціальний

заместители, если они не состоят 
членами Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комьтета;

г) Председатели и члены Централь- 
ного Исполнительного Комитета Союза 
ССР, Председатель Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР и его заме
стители;

д) Председатель Центрального Испол
нительного Комитета АМССР, члены 
Президиума Центрального Исполни
тельного Комитета АМССР и Предсе
датель Совета Народных Комиссаров 
АМССР.

е) Постоянный представитель АМССР 
при Правительстве УССР; '

ж) председатели окружных испол
нительных комитетов или их заме
стители;

з) председатели комиссий Всеукра
инского Центрального Исполнитель
ного Комитета, а также Заведываю- 
щий Организационным Отделом Все
украинского Центрального Исполни
тельного Комитета;

и) прочие лица, коим это право’ 
будет предоставлено постановлениями 
Президиума Всеукраинского Централь
ного Исполнительного Комитета;

5. Правом совещательного голоса 
по отдельным, стоящим на повестке 
дня вопросам, на заседаниях Прези
диума Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета пользу
ются:

а) руководители центральных учре
ждений АМССР, командированные 
в качестве представителей Правитель
ства АМССР;

б) председатели, всех исполнитель
ных комитетов или их заместители;

в) прочие лица по особым поста
новлениям Президиума Всеукраинского* 
Центрального Исполнительного Коми
тета.

6. На 'заседаниях Президиума Все
украинского Центрального Исполни
тельного Комитета присутствует- 
также необходимый для обслужива. 
ния заседаний технический персонал-

7. На закрытых заседаниях Прези 
диума Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета, кроме 
членов Президиума, имеют право при
сутствовать только те лица, которьп*
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Р о з д і л  11-й.Яро урядництва, установи й осіб, що 

мають право подавати справи на роз
гляд Президії Всеукраїнською Цен
тральною Виконавчою Комітету.

8. Президія Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету роз
глядає справи з доручення Всеукраїн
ського З'їзду Рад, Сесії Всеукраїн
ського Центрального Виконавчого Ко
мітету, а також вношувані від уряц- 
ництв, установ і урядових- осіб, 
зазначених у арт. 9 цього Наказу.

П р и м і т к а .  Народні комісаріати 
й инші центральні урядництва й 
установи УСРР подають до Прези
дії Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету проекти де
кретів і постанов через Раду На- 
родніх Комісарів УСРР; проекти 
декретів і постанов, що надходять 
від округових виконавчих комітетів 
і їхніх президій, розглядає Прези
дія Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету після попе
реднього розгляду їх у Раді Народ- 
ніх Комісарів УСРР.

9. Право подавати справи на роз
гляд Президії Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету по
рядком ініціативи мають:

а) Центральний Виконавчий Комі
тет Союзу РСР і Центральні Вико
навчі Комітети инших, що увіходять 
у склад Союзу РСР, Союзних Рес
публік;

б) Голова й Секретар Всеукраїн
ського Центрального Виконавчого Ко
мітету, члени Президії Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету, 
а також і кандидати в члени Прези
дії Всеукраїнського Центрального Ви
конавчого Комітету;

в) Чаени Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету;

8. Президиум Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета 
рассматривает вопросы по поручению 
Всеукраинского С'езда Советов, Сес
сии Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета, а также 
внесенные ведомствами, учреждениями 
и должностными лицами, указанными 
в ст. 9-й настоящего Наказа.

П р и м е ч а н и е .  Народные комис
сариаты и другие центральные ве
домства и учреждения УССР вно
сят в Президиум Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Ко
митета проекты декретов и поста
новлений через Совет Народных 
Комиссаров УССР; пвступающие от 
окружных исполнительных комите
тов и их президиумов проекты де
кретов и постановлений рассматри
ваются Президиумом Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Ко
митета по предварительном рас
смотрении их в Совете Народных 
Комиссаров УССР.
9. Право внесения вопросов на рас

смотрение Президиума Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Коми
тета в порядке инициативы имеют:

а) Центральный Исполнительный Ко
митет Союза ССР и Центральные 
Исполнительные Комитеты прочих, 
входящих в состав Союза ССР Со
юзных Республик;

б) Председатель и Секретарь Все
украинского Центрального Исполни
тельного Комитета, члены Президиума 
Всеукраинского Центрального Испол
нительного Комитета, а также и кан
дидаты в члены Президиума Всеукра
инского Центрального Исполнитель
ного Комитета;в) Члены Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета*,
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дано на это особое разрешение пред* седательствующего в закрытом засе* данин. Г л а в а  11>я.
О ведомствах, учреждениях и лицах, 
имеющих право внесения вопросов на 
рассмотрение Президиума Всеукраин- 
скою Центральною Исполнительною 

Комитета.
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г) Рада Народніх Комісарів УСРР;

д) Голова Ради Народніх Комісарів 
УСРР і його заступники;

е) Голови постійних і тимчасових 
комісій при Всеукраїнському Централь
ному Виконавчому Комітеті;

ж) Центральний Виконавчий Комі
тет і Рада Народніх Комісарів АМСРР;

з) округові виконавчі комітети;

і) народні комісаріати й инші цен
тральні урядництва й установи УСРР;

к) громадські організації, як-ось: 
центральні кооператив і організації, 
Всеукраїнська Рада Прсфесійних Спі
лок, Товариство Червоного Хреста, 
Міжнародна організація допомоги бор* 
цям революції й т. ин.

10. Справи, що їх порушують по
рядком ініціативи поодинокі громадяни 
і їхні колективи, надходять на роз
гляд Секретаря Всеукраїнського Цен 
трального Виконавчого Комітету, що 
від нього залежить їхнє дальше на
правлення.

Р о з д і л  ІІІ-й.

Порядок подання справ до Президії 
Всеукраїнського Центрального Вико- 
навчого Комітету й складання порядку 
денного засідань Президіі Всеукраїн
ського Центрального Виконавчого Ко

мітету.

11. Усі подавані до Президії Все
українського Центрального Виконав
чого Комітету справи мусять задо
вольняти нижчеподаним обов'язковим 
умовам:

а) бути викладеними в формі про
ектів постанов;

б) мати підпис керовника або за
ступника керовника, як що справу 
подає урядництво чи установа, або 
підпис особи, що має право подати 
справу до Президії Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету, 
як-шо справу подає ця особа від 
свого імени;

ч. 60-61 Арт. 349

г) Совет Народных Комиссаров
УССР;

д) Председатель Совета Народных 
Комиссаров УССР и его заместители;

е) Председатели постоянных и вре
менных комиссий при Всеукраинском 
Центральном Исполнительном Коми
тете;

ж) Центральный Исполнительный 
Комитет и Совет Народных Комис
саров АМССР;

з) окружные исполнительные коми
теты;

и) народные комиссариаты и другие
центральные ведомства и учреждения 
УССР; •

к) общественные организации, как- 
то: центральные кооперативные орга
низации, Всеукраинский Совет Про
фессиональных Союзов, Общество 
Красного Креста, Международная ор
ганизация помощи борцам революции 
и т. д.

10. Вопросы, возбуждаемые в по 
рядке инициативы отдельными гражда
нами и их коллективами, поступают 
на рассмотрение Секретаря Всеукра* 
инского Центрального Исполнитель
ного Комитета, от коего зависит их 
дальнейшее направление.

Г л а в а  111-я.

Порядок внесения вопросов в Прези
диум Вс* украинского Центрального 
Исполнительного Комитета и соста
вления повестки заседаний Президиума 
Всеукраинского Центрального Испол

нительного Комитета.

11. Все вносимые в Президиум Все
украинского Центрального Исполни
тельного Комитета вопросы должны 
удовлетворять нижеследующим обяза
тельным условиям:

а) быть изложенными в форме 
проектов постановлений;

б) иметь подпись руководителя 
или заместителя руководителя, если 
вопрос вносится ведомством или учреж
дением, или подпись лица, имеющего 
право на внесение вопроса в Пре
зидиум Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета, если 
вопрос вносится этим лицом от своего 
имени;

>6 60*61
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12 Як-шо справу розвязувалось 

наперед у Раді Народніх Комісарів 
УСРР, то Рада Народніх Комісарів 
подає до Президії Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету 
по три примірники українського 
й російського тексту кожної своєї 
постанови.

13. Справи, направлені на розвя- 
зання до Президії Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету, 
надходять до Секретаріату Всеукра
їнського Центрального Виконавчого 
Комітету.

14. Секретаріат Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету дає 
хід тільки тим справам, шо задоволь
няють умовам, зазначеним арт. арт. 
11 і 12 цього Наказу. Секретаріатові 
Всеукраїнського Центрального Вико
навчого Комітету надається право 
або повертати назад справи, шо не 
згдовольняють зазначеним умовам, 

-зачтут па них матеріям й ві
домості, шо їх бракує.

15. Справи, підготовлені до слу
хання в Президії Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету, 
вноситься порядком черговости в по
рядок денний засідання Президії Все
українського Центрального Виконав
чого Комітету з розпорядження 
Секретаря Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету, З тим, 
що негайні справи включається в по
рядок денний найближчого засідання.

Порядок денний засідань Президії 
Всеукраїнського Центрального Вико
навчого Комітету складає Секретаріат 
Всеукраїнського Центрального Вико
навчого Комітету й . затверджує Се
кретар Всеукраїнского Центрального 
Виконавчого Комітету.

16. Порядок денний засідань Пре
зидії Всеукраїнського Центоального 
Виконавчого Комітету розсилається

'за 2 дні перед засіданням усім 
членам і кандидатам Президії Все
українського Центрального Виконав-

12. Если вопрос разрешался пред
варительно в Совете Народных Ко
миссаров УССР, то Совет Народных 
Комиссаров представляет в Президиум 
Всеукраинского Центрального Испол
нительного Комитета по три экзем
пляра украинского и русского текста 
каждого своего постановления.

13. Дела, направляемые для разре
шения в Президиум Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Коми
тета, поступают в Секретариат Все
украинского Центрального Исполни
тельного Комитета.

14. Секретариат Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета 
дает движение лишь тем делам, которые 
удовлетворяют условиям, указанным 
ст. ст. 11 и 12-Я настоящего Наказа. 
Секретариату Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета 
предоставляется право или возвра
щать обратно дела, не удовлетво
ряющие указанным условиям, или 
затребовать по ним недостающие 
материалы и сведения.

15. Дела, подготовленные к слуша
нию в Президиуме Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Коми
тета, вносятся в порядке очередности 
в повестку заседания Президиума Все
украинского Центрального Исполни
тельного Комитета распоряжением 
Секретаря Всеукраинского Централь
ного Исполнительного Комитета, при 
чем срочные вопросы включаются в 
повестку дня ближайшего заседания.

Повестка заседаний Президиума 
Всеукраинского Центрального Испол
нительного Комитета составляется 
Секретариатом Всеукраинского Цент
рального Исполнительного Комитета 
и утверждается Секретарем Всеукра
инского Центрального Исполнитель
ного Комитета.

16. Повестка заседаний Президиума 
Всеукраинского Центрального Испол
нительного Комитета рассылается за 
2 дня до заседания всем членам и 
кан ждатам Президиума Всеукраин
ского Центрального Исполнительного
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чого Комітету, а так само таким 
особам:

а) Голові Ради Народніх Комісарів 
УСРР;

б) Заступникам Голови Ради На
родніх Комісарів УСРР,

в) Завідувачеві Організаційного Від
ділу Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету;

г) Керуючому Справами Ради На
родніх Комісарів УСРР;

д) Головам Адміністраційно-Фінан- 
сової Комісії й Комісії розгляду зако
нодавчих проектів при РНК УСРР;

е) Народнім Комісаріатам і иншим 
центральним урядництвам і устано
вам УСРР.

П р и м і т к а .  Про день засідання 
подається до відома також і инших 
осіб, запрошуваних на засідання 
Президії Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету.
17. У порядках денних засідань, 

крім назви справ, впроваджених по
рядком низобіжної важливости або 
негайности належить зазначати:

-а) рік, місяць, день і час засідань 
Президії Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету;

б) ч. ч. справ і покликання на пе- 
редуші протоколи засідань Президії 
Всеукраїнського Центрального Вико
навчого Комітету;

в) назву урядництв, установ і осіб, 
шо подають справи;

г) приблизний час слухання кожної 
справи, шо стоїть на порядку ден
ному;

д) підпис Секретаря Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету.

18. Одночасно з повістками засі
дань Президії Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету роз
силається потрібні матеріали членам 
Президії й кандидатам у члени Пре
зидії Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету, Голові Ради 
Народніх Комісарів УСРР і його 
Заступникам, Прокуророві Республіки 
і Керуючому Справами Ради Народніх 
Комісарів УСРР.

Комитета, а также следующим ли
цам:

а) Председателю Совета Народных 
Комиссаров УССР;

б) Заместителям Председателя Сове
та Народных Комиссаров УССР;

в) Заведывающему Организацион
ным Отделом Всеукраинского Цент
ралі ного Исполнительного Комитета;

г) Управляющему Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР;

д) Председателям Административно-
Финансовой Комиссии и Комиссии по 
рассмотрению законодательных пред
положений при СНК УССР; '

е) народным комиссариатам и дру
гим центральным ведомствам и учре
ждениям УССР.

П р и м е ч а н и е .  О дне заседания 
уведомляются также и яру гие лица, 
приглашаемые в заседания Президи
ума Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета.
17. В повестках заседаний, кроме 

наименования вопросов, расположен
ных в порядке нисходящей важности 
или срочности, должны быть указаны:

а) год, месяц, день и час заседа
ний Президиума Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета;

б) МгК® дел и ссылки на предыду
щие протоколу заседаний Президиума 
Всеукраинского Центрального Испол
нительного Комитета;

в) наименование ведомств, учрежде
ний и лиц, вносящих вопросы;

г) приблизительное время слушания 
каждого стоящего на повестке во
проса;

д) подпись Секретаря Всеукраин
ского Центрального Исполнительного 
Комитета.

18. Одновременно с повестками за
седаний Президиума Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Коми
тета рассылаются необходимые мате
риалы членам Президиума и кандида
там в члены Президиума Всеукраин
ского Центрального Исполнительного 
Комитета, Председателю Совета На
родных Комиссаров УССР и его За
местителям, Прокурору Республики и 
Управляющему Делами Совета Народ
ных Комиссаров УССР.
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19. Основні повістки засідань Пре
зидії Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету можуть^ бути 
збільшені додатковими порядками 
денними тільки в разі, як надійдуть 
справи надзвичайної вежливости й не- 
відкладности. Матеріали до додаткових 
порядків денних мають подати уряд- 
ництва, установи або особи-ініціятори 
не пізніш, як за 12 годин перед 
засіданням Президії Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету.

20. Чергові засідання Президії Все
українського Центрального Вико
навчого Комітету відбуваються що
тижня, в особливо встановлені від 
Президії Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету дні й го
дини. Р о з д і л  ІУ-Й.

Порядок скликання й ведіння засідань 
Президії Всеукраїнською Централь- 

мою Виконавчою Комітету.

21. Надзвичайні засідання Президії 
Всеукраїнського Центрального Вико
навчого Комітету відбуваються з іні
ціативи Голови Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету або 
на заяву не менш '/я членів Пре
зидії Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету.

22. Закриті засідання Президії 
Всеукраїнського Центрального Вико 
нівчого Комітету відбуваються з роз
порядження Голови Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету.

На закритих засіданнях в присутні, 
тільки особи, зазначені в арт. 7 цього 
Наказу.

23. Головує на засіданнях Президії 
Всеукраїнського Центрального Вико
навчого Комітету Голова Всеукраїн
ського Центрального Виконавчого Ко
мітету, а в разі його відсутности 
й до затвердження Президією порядком 
арт. 26 Положення про Всеукраїн
ський Центральний Виконавчий Ко
мітет особа, що заступає Голову 
Всеукраїнського Центрального Вико
навчого Комітету, Секретар Всеукра-

19. Основные повестки заседаний 
Президиума Всеукраинского Централь
ного Исполнительного Комитета мо
гут быть увеличены дополнительными 
повестками лишь в случаях посту
пления вопросов чрезвычайной важ
ности и экстренности. Материалы 
к дополнительным повесткам должны 
быть представлены ведомствами, учре
ждениями или лицами-инициаторами 
не позже, как за 12 часов до засе
даний Президиума Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Коми
тета.

20. Очередные заседания Президи
ума Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета происхо
дят еженедельно, в особо установлен
ные Президиумом Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета 
дни и часы.

Глава 1У-я.

Порядок созыва и ведения заседаний 
Президиума Всеукраинского Централь•

ною Исполнительного Комитета.

21. Чрезвычайные заседания Прези
диума Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета происхо
дят по инициативе Председателя Все
украинского Центрального Исполни
тельного Комитета или по заявлению 
не менее ‘/в членов Президиума Все
украинского Центрального Исполни
тельного Комитета.

22. Закрытые заседания Президиума 
Всеукраинского Центрального Испол
нительного Комитета происходят по 
распоряжению Председателя Всеукра
инского Центрального Исполнитель
ного Комитета. В закрытых заседа
ниях присутствуют только лица, ука
занные в ст. 7-й настоящего Наказа.

23. Председательствует на заседа
ниях Президиума Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета 
Председатель Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета, 
а в случае его отсутствия и до утвер
ждения Президиумом в порядке ст. 26 
Положения о Всеукраинском Централь
ном Исполнительном Комитете лицо, 
заменяющее Председателя Всеуирвин
ского Центрального Исполнительного111
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їнського Центрального Виконавчого 
Комітету або один із членів Президії 
за постановою Президії Всеукраїн
ського Центрального Виконавчого 
Комітету.

24. Засідання Президії Всеукраїн 
ського Центрального Виконавчого Ко
мітету відкриваються затвердженням 
порядку денного, з тим що по ньому 
допускається постановка попередніх 
заяв:

а) про зняття справи з обмірку
вання;

б) про відкладення розгляду справ;

в) про зміну порядку черговости 
справ, належних до розгляд.'».

П р и м і т к а .  Змінюючи порядок 
черговости справ, береться до уваги 
наявність доповідачів від урядництв 
і установ. Щоб уникнути тривалого 
чекання доповідачів, першими спра
вами ставиться ті, що в них при 
були доповідачі.

25. В кожній справі, що стоїть на 
порядку денному, перед її обмірку
ванням, з розпорядження Голови ви
кликається на засідання при обмірку
ванні цієї справи представників від за
інтересованих урядництв і установ, які 
прибули на засідання.

26. За доповідачів у справах, що 
стоять на порядку денному, є Секре
тар Всеукраїнського Центрального Ви
конавчого Комітету або особа, уповно
важена від урядництва або установи, 
шо подала справу на обміркування 
Президії Всеукраїнського Централь
ного виконавчого Комітету.

У справах, що їх доповідає Секре
тар Всеукраїнського Центрального Ви
конавчого Комітету, допускається спів
доповідачів. в особі керовників уряд- 
»ицтв або установ, що подали справи, 
«ш їхні заступники, або особи особ
ливо від них на те уповноважені.

27. Для доповіді й співдоповіді да
сться не більш як 10 хвилин.

П р и м і т к а .  Президія Всеукраїн
ського Центрального Виконавчого

Комитета, Секретарь Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Коми
тета или один из членов Президиума 
по постановлению Президиума Все
украинского Центрального Исполни
тельного Комитета.

24. Заседания Президиума Всеукра
инского Центрального Исполнитель
ного Комитета открываются утвержде
нием повестки дня, при чем по ней 
допускается постановка предваритель
ных заявлений:

а) о снятии вопросов с обсуждения;

б) об отложении рассмотрения во
просов;

в) об изменении порядка очеред
ности вопросов, подлежащих рассмо
трению.

П р и м е ч а н и е .  При изменении 
порядка очередности вопросов, при
нимается во внимание наличие до
кладчиков от ведомств и учрежде
ний. Во избежание продолжитель
ного ожидания докладчиков, пер
выми вопросами ставятся те, по ко
торым явились докладчики.
25. По каждому вопросу, стоящему 

на повестке дня, перед его обсужде
нием, по распоряжению Председа
теля вызываются в заседание, для 
присутствования при обсуждении этого 
вопроса, представители заинтересо
ванных ведомств и учреждений, при
бывшие на заседание.

26. Докладчиками по вопросам, сто
ящим на повестке дня, являются Сек
ретарь Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета или лицо,
уполномоченное от ведомства или уч
реждения, внесшее вопрос на обсу
ждение Президиума Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Коми
тета.

По вопросам, докладываемым Сек
реті рем Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета, допуска
ются содокладчики, в лице руководи
телей ведомств или учреждений, внес
ших вопрос или их заместители, либо 
лица особо ими на то уполномоченные.

27. Для доклада и содоклада предо
ставляется не более 10 минут.

П р и м е ч а н и е .  Президиум Все
украинского Центрального Исполни-
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Комітету може змінити кількість 
часу, даваного доповідачам і співдо
повідачам.
28. По затуханні доповіли й спів- 

доповіли до обмірковуваної справи, 
Голова відкриває дебати.

П р и м і т к а .  За постановою Пре
зидії Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету в окремих 
справах дебатів можна не відкри
вати.
29. Регламентує дебати Голова на 

самому засіданні.

30. Пропозиції про закриття списку 
ораторам і про зупинення дебатів 
члени Президії Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету мо
жуть подавати під весь час обмірку
вання справи.

По поданих пропозиціях про за
криття списку ораторам або про зу

пинення дебатів дається слово одному 
„за* пропозицію, другому „проти" 

пропозиції по одній хвилині кожному.
31. Після зупинення промов Голова 

ставить подані пропозиції на голосу
вання або порядком їхнього надхо
дження, або порядком їхньої важли
восте

32. Всі справи ухвалюється відкри
тим голосуванням і звичайною біль
шістю голосів.

33. З мотивів голосування слово 
дається після голосування не більш 
як одну хвилину.

34. Для заяв у особистій справі 
слово дається в кінці засідань не більш 
ЯК одну хвилину,

35. Окремі думки членів Президії 
й керовНиків установ або урядництв 
передається Секретареві Всеукраїн
ського Центрального Виконавчого Ко
мітету й додається до протоколу за
сідання.

Р о з д і л  У - й .

Про протокол і стенографічні записи 
засідань Президії Всеукраїнського Цен

трального Виконавчого Комітету.

36. Всім засіданням Президії Все- 
українського Центрального Виконав
чого Комітету ведеться протоколи.

тельного Комитета может изменить 
количество времени, предоставляе
мого докладчикам и содокладчикам.
28. По заслушании доклада и содо

клада по обсуждаемому вопросу, Пред
седателем открываются прения.

П р и м е ч а н и е .  По постановле
ниям Президиума Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Ко
митета по отдельным вопросам 
прения могут не открываться.
29. Регламентация прений осуще

ствляется Председателем на самом за
седании.

30. Предложения о закрытии списка 
ораторов и о прекращении прений 
могут вноситься членами Президиума 
Всеукраинского Центрального Испол
нительного Комитета во все время 
обсуждения вспроса

По внесенным предложениям о за
крытии списка ораторов или о пре
кращении прений дается слово одному 
„за“ предложение, другому „против* 
предложения по одной минуте каждому.

31. После прекращения прений 
Председатель ставит внесенные пред
ложения на голосование или в порядке 
их поступления, или в порядке их 
важности.

32. Все вопросы принимаются от
крытым голосованием и простым 
большинством голосов.

33 По мотивам голосования слово 
предоставляется после голосования не 
более одной минуты.

34. Для заявлений по личному 
вопросу слово предоставляется в конце 
заседаний не более одной минуты,

35. Особые мнения членов Прези
диума и руководителей учреждений 
или ведомств передаются Секретарю 
Всеукраинского Центрального Испол
нительного Комитета и прилагаются 
к протоколу заседания.

Г л а в а  У-я.

О протоколах и стенографических 
записях заседаний Президиума Все

украинского Центрального //сполна-- 
тельного Комитета.

36. Всем заседаниям Президиума 
Всеукраинского Центрального Испол- 
нительного Комитета ведутся прото-
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згідно з формою, що Тї затвердив Се
кретар Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету.

П р и м і т к а ]. Окремі заяви й про
мови ораторів можна, на їхнє ба
жання, але з дозволу Голови, зано
сити в протокол у стенографічному 
запису.

П р и м і т к а  2. Протоколи засі
дань можна вести в формі повних 
стенографічних записів усього засі
дання з особливої на те постанови 
Президії Всеукраїнського Централь- 
ногоВиконавчогоКомітету, або з роз
порядження Голови Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету.

37. Стенографічні записи подається 
особам, шо були на засіданні Президії 
Всеукраїнського Центрального Вико
навчого Комітету, на виправлення, не 
пізніш як через одну добу з дйя за
сідання Президії.

38. Усі зауважені в протоколах і сте
нографічних записах неточності і по
правки повідомляється Секреіаріятоьі 
Всеукраїнського Центрального Вико
навчого Комітету в листовній формі 
не пізніш як за 6 годин із моменту 
ксли одержать учасники засідання 
протокол або стенографічний запис.

39. Стенографічні записи засідань 
Президії Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету допускається 
оголошувати тільки з дозволу Голови 
або Секретаря Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету.

•
40. Первописні протоколи засідань 

Президії Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету підписує 
Голова й Секретар Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету 
й їх переховується разом із стеногра
фічними записами в Секретаріатові 
Всеукраїнського Центрального Вико
навчого Комітету.

колы, согласно форме, утвержденной 
Секретарем Всеукраинского Централь
ного Исполнительного Комитета.

П р и м е ч а н и е  1. Отдельные за
явления и речи ораторов могут по 
их желанию, но с разрешения 
Председателя, вноситься в протокол 
в стенографической записи.

П р и м е ч а н и е  2. Протоколы 
заседаний могут вестись в виде 
полных стенографических записей 
всего заседания по особому на то 
постановлению Президиума Все
украинского Центрального Исполни
тельного Комитета или по распоря
жению Председателя Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Ко
митета.

37. Стенографические записи пред'- 
являются лицам, участвовавшим в за
седании Президиума Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Коми
тета, для исправления, не позже 
одних суток со дня заседания Пре
зидиума.

38. Все замеченные в протоколах 
и стенографических записях неточно
сти и исправления сообщаются Секре
тариату Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета в письмен
ном виде не позднее 6 часов с 
момента получения участниками засе
дания протокола или стенографической 
записи.

39. Стенографические записи засе
даний Президиума Всеукраинского 
Центрального Исполнительного. Коми
тета допускаются к опубликованию 
лишь с разрешения Председателя или 
Секретаря Всеукраинского Централь
ного Исполнительного Комитета.

40. Подлинные протоколы заседаний 
Президиума Всеукраинского Централь
ного Исполнительного Комитета под
писываются Председателем и Секрета
рем Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета и хра
нятся вместе со стенографическими 
записями в Секретариате Всеукраин
ского Центрального Исполнительного 
Комитета.
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Р о з д і л  V І  - й.

Порядок виконання постанов Президії 
Всеукраїнською Центральною Вико

навчою Комітету.
41. Проекти декретів і постанов, 

шо їх ухвалила Президія Всеукраїн
ського Центрального Виконавчого Ко
мітету і які потрібують раніш їхнього 
оголошення, затвердження від З'їзду 
Рад або Сесії Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету подає 
Президія .Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету на обмір
кування найближчої сесії Всеукраїн
ського Центрального Виконавчого Ко
мітету.

42. Перелік оголошеним постановам, 
що їх ухвалила Президія Всеукраїн
ського Центрального Виконавчого Ко
мітету і що потрібують затверджекйя 
сесії Всеукраїнського Центрального Ви
конавчого Комітету, пгдає Президія 
Всеукраїнського Центрального Вико
навчого Комітету на затвердження най 
ближчої сесії Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету.

43. Перелік иншим постановам, що 
іх ухвалила в період між сесіями Все
українського Центрального Виконав
чого Комітету Президія Всеукраїн
ського Центрального Виконавчого Ко
мітету, подає остання до відому най
ближчій сесії Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету..

44. Ухвалені Президією Всеукраїн
ського Центрального Виконавчого Ко
мітету декрети й постанови україн
ською й російською мовами надходять 
на підпис Секретаря Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету, 
а потім на підпис Голови Всеукраїн
ського Центрального Виконавчого Ко
мітету. Обидва тексти, так українсь
кий, як і російський, вважається за 
первописи.

45. На декретах і постановах, що їх 
ухвалила Президія Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету, 
не направляючи їх на затвердження 
вищих органів, цеб-то З'їздів Рад або

Г л а в а  VI • я

Порядок исполнения постановлений 
Президиума Всеукраинскою Централь

ною Исполнительною Комитета.
41. Проекты декретов и постановле

ний, принятые Президиумом Всеукра- 
инского Центрального Исполнитель
ного Комитета и требующие, ранее 
их опубликования, утверждения С‘ез- 
дом Советов или Сессией Всеукраин- 
ского Центрального Исполнительного 
Комитета, вносятся Президиумом 
Всеукраинского Центрального Испол
нительного Комитета на обсуждение 
ближайшей сессии Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Коми
тета.

42 Перечень опубликованных поста
новлений, принятых Президиумом 
Всеукраинского Центрального Испол
нительного Комитета и требующих 
утверждения сессии Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Коми
тета, вносятся Президиумом Централь
ного Исполнительного Комитета на 
утверждение ближайшей сессии Все
украинского Центрального Исполни
тельного Комитета.

43. Перечень остальных постано
влений, принятых в промежутках 
между сессиями Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета 
Президиумом Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета, 
представляется последним для сведе
ния ближайшей сессии Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Коми
тета.

44. Принятые Президиумом Всеукра
инского Центрального Исполнительно
го Комитета декреты и постановления 
на украинском и русском языках посту
пают на подпись Секретаря Всеукра
инского Центрального Исполнитель
ного Комитета, а затем на подпись 
Председателю Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета. 
Оба текста, как украинский таки рус
ский, считаются подлинными.

45. На декретах и постановлениях, 
которые принимаются Президиумом 
Всеукраинского Центрального Испол
нительного Комитета без направления 
их на утверждение вышестоящих орга-
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сесій Всеукраїнського Центрального 
В іконаБчого Комітету, ставиться дату 
дня засідання Президії Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету, 
а на декретах і постановах, що їх 
ухвалили З'їзд* Рад або сесії Всеукрьин 
ського Центрального В ЖОНаВЧОГО Ко
мітету ставиться дату дчя, коли їх 
ухвалив З'їзд Рад або сесія Всеукраїн 
ського Центрального Виконавчого Ко
мітету.

46. Проекти декретів і постанов, 
що їх ухвалила Рада Народніх Комі
сарів У..РР і які надійшли на розгляд 
і затвердження Президії Всеукраїн
ського Центрального Виконавчого К »• 
мітету по затвердженні їх від Президії 
Всеукраїнського Центрального Вико
навчого Комітету, видається від імени 
Всеукраїнського Центрального В жо
на іч.го Комітету й Ради Народніх Ко
місарів УСРР.

47. Як-що Президія Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету 
визнає за потрібне цілком або частково 
змінити проект, що його подала Рада 
Народніх Комісарів УСРР, проект цей 
постановою Президії В:еукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету 
повертається до Рази Народніх Комі
сарів УСРР на відповідний переробіток.

48. Перволиси декретів 1 постанов, 
видаваних від імени Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету 
або від імени Всеукраїнського Цен
трального Виконавчою Комітету й Ради 
Народніх Комісарів УСРР перехову
ється в Секретаріяті Всеукраїнського 
Центрального Виконавч-го Комітету, 
а засвідчені копії таких надсилається 
негайно до Улрачління Справами Ради 
Народніх Комісар в УСРР.

49. Всі декрети й постанови, що їх 
ухвалила Президія Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету 
і шо їх належить оголосити, напра
вляє Секретаріят Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету не

нов, т. е. С'ездов Советов или сессий 
Всеукраинского Центрального Испол
нительного Комитета, проставляется 
дата дня заседания Президиума Все
украинского Центрального Исполни
тельного Комитета; на декретах же 
и постановлениях, принятых С ездами 
Советов или сессиями Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Коми
тета проставляется дата дня их при
нятия С'ездом Советов или сессией 
В еукраинского Центрального Испол
нительного Комитета.

46. Проекты декретов и постано
влений, принятых Советом Народных 
Комиссаров УССР и поступивших на 
рассмотрение и утверждение Прези
диума Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета, по утверж
дении их Президиумом Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Коми
тета, издаются от имен к Всеукраин
ского Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комис
саров УССР.

47. В случае, если Президиум все
украинского Центрального Исполни
тельного Комитета найдет необхо
димым целиком или частью изменить 
проект, внесенный Советом Народных 
Комиссаров УССР, проект этот по
становлением Президиума Всеукраин
ского Центрального Исполнительного 
Комитета возвращается в Совет На
родных Комиссаров УССР для соот
ветствующей переработки.

48. Подлинники декретов и поста
новлений, издаваемых от имени Все- 
украинского Центрального Исполни
тельного Комитета или отимени Все
украинского Центрального Исполни
тельного Комитета и совета Народ
ных Комиссаров УССР, хранятся в 
Секретариате Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета, 
а заверенные копии таковых пересы
лаются немедленно в Управление Де
лами Совета Народных Комиссаров 
УССР.

49. Все декреты и постановления, 
принятые Президиумом Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Коми
тета и подлежащие опубликованию, 
направляются Секретариатом Все
украинского Центрального Исполни-
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пізніш як протягом 3 днів, а для 
особливо великих актів і постанов — 
не пізніш як протягом 7 дн в, із дня 
їх ухвалення, в копіях українською 
і юсійською мовами, в числі не мен
шому як 3 примірники кожний, на
лежно засвідчених, до Народнього Ко- 
місаріяту Юстиції (пі п/відділу публі
кації законів), і цей останній вживає 
Аходів до вчасного їх оголошення 
в Збірникові Узаконень та Розпоряд
жень Робітничо-Селянського Уряду та 
у „Вістях Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету'4.

50. Належить направляти до оголо
шення й виконання всі декрети й по
станови Всеукраїнського Центрально
го Виконавчого Комітету або Всеук
раїнського Центрального Виконавчого 
Комітету й Ради Народніх Комісарів 
УСРР, з винятком декретів і постанов, 
зазначених в арт. 51 цього Наказу.

51. Не належить направляти до 
оголошення:

а) декрети й постанови, що про 
їхнє неоголошення винесено спеціяль- 
ну постанову Президії Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету 
чи розпорядження Голови або Секре
таря Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету;

б) постанови Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету адмі
ністрацій чо й адміністраційно-госпо- 
дарського характеру, що не мають 
загального значіння.

П р и м і т к а .  Нотатку про те, що 
постанову не належить оголошува
ти, робить на первзписові поста
нови Секретар Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету.

52. Декрети и постанови, що їх 
ухвалив Всеукраїнський Центральний 
виконавчий Комітет і що їм належить 

надати чинности телеграфом, негайно, 
після того, як підпише їх Голова

тельного Комитета не позже 3-х- 
дневного срока, а для особо обширных 
актов и постановлений не позже 7-ми- 
дневного срока, со дня их принятия, 
в копиях на украинском и русском 
языках, в количестве не менее 3 
экземпляров каждый, надлежаще за
веренных, в Народный Комиссариат 
Юстиции (по п/отделу публикации 
законов), который принимает меры 
к своевременному их опубликованию в 
Собрании Узаконений и Распоряжений 
Рабоче-Крестьянского Правительства 
УССР и в „Вістях Всеукраинского 
Центрального Исполнительного • Ко
митета".

50. Подлежат направлению к опу
бликованию и исполнению все де
креты и постановления Всеукраин- 
ского Центрального Исполнительного 
Комитета или Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров УССР, 
за исключением декретов и поста
новлений, указанных в ст. 51 насто
ящего Наказа.

51. Не подлежат направлению к 
опубликованию:

а) декреты и постановления, о не
опубликовании которых состоялось 
специальное постановление Президи
ума Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета или рас
поряжение Председателя или Секре
таря Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета;

б) постановления Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Коми
тета административно и администра
тивно хозяйственного характера, не 
имеющие общего значения.

П р и м е ч а н и е .  Отметка о том, 
что постановление не подлежит опуб
ликованию, делается на подлиннике 
постановления Секретарем Всеукра 
инского Центрального Исполнитель
ного Комитета.

52. Декреты и постановления, при
нятые Всеукраинским Центральным 
Исполнительным Комитетом и подле
жащие введению в действие по теле
графу, немедленно, по подписании их
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й Секретар Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету, розсилає 
Секретаріат Всеукраїнського Цент
рального Вико-<авчого Комітету від
повідним урядництвам і центральним 
установам, а також повідомляється 
телеграфом відповідним виконавчим 
комітетам і иншим органам місцевої 
влади, що на них безпосереднє покла
дається їх виконання.

Разом з тим, оскільки ці декрети 
й постанови належить оголошувати 
їх направляється, згінно з арт. 49 
цього Наказу, до Народнього Коміса
ріату Юстиції для оголошення в за
гальному порядкові.

53. Заінтересовані урядництва й 
установи повідомляється про вжиті 
від Президії Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету вирішення, 
шляхом розіслання їм виписів із від
повідних протоколів засідань Президії 
Всеукраїнського Центрального Вико
навчого Комітету.

54. Нагляд за виконанням постанов 
І Ірезидії Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету покла
дається на Секретаря Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету.

55. Представники преси одержують 
відомості про вирішення, ухвалені на 
засіданнях Президії Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету, 
через Організаційний Відділ Всеукраїн
ського Центрального Виконавчого Ко
мітету, а також шляхом особистої 
прис/тности представників офіційної 
преси на засіданнях з особливого шо 
разу дозволу Голови Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету 
або особи, що його заступає, з тим 
шо надрукування інформаційних но
таток про засідання Президії Всеук
раїнського Центрального Виконавчого 
Комітету допускається не инакше, як 
по одержанні на тексті нотатки доз
вільної візи Завідувача Організацій
ного Відділу Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету.

Председателем и Секретарем Всеукра
йнього Центрального Исполнитель
ного Комитета, рассылаются Секре
тариатом Всеукрайнского Централь
ного Исполнительного Комитета под
лежащим ведомствам и центральным 
учреждениям, а также сообщаются по 
телеграфу подлежащим исполнитель
ным комитетам и другим органа* 
местной власти, на коих непосред
ственно возлагается их исполнение.

Вместе с тем, поскольку эти декреты 
и постановления подлежат опублико
ванию, они направляются, согласно 
ст. 49 й настоящего Наказа, в На
родный Комиссариат Юстиции дл4 
распубликования в общем порядке.

53. Заинтересованные ведомства з 
учреждения извещаются о принятыа 
Президиумом Всеукраинского Цен 
трального Исполнительного Комитетд 
решениях, путем рассылки ИМ ВЫПИ! 

сок из соответствующих протоколов 
заседаний Президи)ма Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Коми
тета.

54. Наблюдение за исполнением по
становлений Президиума Всеукраин
ского Центрального Исполнительного 
Комитета возлагается на Секретаря 
Всеукраинского Центрального Испол
нительного Комитета.

55. Представители печати получают 
сведения о решениях, принятых на 
заседаниях президиума Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Коми
тета, через Организационный Отдел 
Всеукраинского Центрального Испол
нительного Комитета, а также путем 
личного присутствия представителей 
официальной печати на заседаниях 
с особого каждый раз разрешения 
Председателя Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета 
или лица его заменяющего, причем 
напечатание информационных заме
ток о заседаниях Президиума Все
украинского Центрального Исполни
тельного Комитета допускается не 
иначе, как по получении на тексте' 
заметки разрешительной ві-зьі Заве
дующего Организационным Отделом 
Всеукраинского Центрального Испол
нительного Комитета.
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Р о з д і л  УІІ-й.

Порядок розгляду Президією Всеукраїн
ською Центральною Виконавчою Ко

мітету надхоожуваних до неі про
тестів і скарг:

56. На розгляд Президії Всеукраїн
ського Центрального Виконавчого Ко
мітету можуть надходити протести 
на постанови Ради Народніх Коміса
рів УСРР, народніх комісаріатів і цен
тральних органів Республіки, місцевих 
3‘ізаів Рад. їхніх виконавчих коміте
тів і Найвищого суду УСРР.

57. Протести на постанови Ради 
Народніх Комісарів УСРР подають до 
Президії Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету:

а) Голова Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету і члени 
Президії Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету.

б) Голова Ради Народніх Комісарів 
УСРР і його заступники;

вї Члени Ради Народніх Комісарів 
УСРР;

г) Президія Центрального Виконав
чого Комітеїу й Рада Народніх Комі
сарів Автономної Молдавської Соціа
лістичної Радянської Республіки;

д) президії округових виконавчих 
комітетів;

е) Генеральний Прокурор Респу
бліки;

ж) керовники центральних установ 
і організацій УСРР, що подавали 
справу;

58. Протести на постанови Ради 
Народніх Комісарів УСРР подається 
до Президії Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету за підпи
сами осіб, що їх подають, одночасно 
посилаючи копію протестів Голові 
Ради Народніх Комісарів УСРР.

59. Протести на постанови окре
мих народніх комісаріатів і централь
них органів УСРР можуть подавати 
до Президії Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету Голова

Г л а в а  УІІ-я.

Порядок рассмотрения Президиумом 
Всвукраинского Центрального Испол
нительного Комитета поступающих 

к нему протестов и жалоб.

56. На рассмотрение Президиума 
Всеукраинского Центрального Испол
нительного Комитета могут поступать 
протесты на постановления Совета 
Народных Комиссаров УССР, народ
ных комиссариатов и центральных 
органов Республики, местных с‘ездов 
советов, их исполнительных комитетов 
и Верховного Суда УССР.

57. Протесты на постановления Со
вета Народных Комиссаров УССР при
носятся в Президиум Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Коми
тета:

а) Председателем Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Коми
тета и членами Президиума Всеукра
инского Центрального Исполнитель
ного Комитета;

б) Председателем Совета Народных 
Комиссаров УССР и его заместите
лями;

в) членами Совета Народных Ко
миссаров УССР;

г) Президиумом Центрального Испол
нительного Комитета и Советом На
родных Комиссаров Автономной Мол
давской Социалистической Советской 
Республики;

д) президиумами окружных испол
нительных комитетов;

е) Генеральные фофом% Респу
блики;

ж) руководителями центральных уч
реждений и организаций УССР, вно
сивших вопрос.

58. Протесты на постановления Со
вета Народных Комиссаров УССР 
представляются в Президиум Всеукра
инского Центрального Исполнитель
ного Комитета за подписью лиц, вно
сящих их, с одновременной посылкой 
копий протестов Председателю Сове
та Народных Комиссаоов УССР. •

59. Протесты на постановления 
отдельных народных комиссариатов и 
центральных органов УССР могут 
вноситься в Президиум Всеукраин’- 
ского Центрального Исполнительного
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й Секретар Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету, члени 
Президії Всеукоаїнського Центрально
го Виконавчого Комітету, Президія 
Центрального Виконавчого Комітету 
й Рада Народніх Комісарів АМСРР, 
Прокурор Республіки, місцеві виконавчі 
комітети, їхні Президії й громадські 
організації, з тим, що ці протести 
слухається на Президії за попереднім 
висновком Ради Народніх Комісарів 
УСРР.

60. Протести на постанови місце
вих з'їздів рад, місцевих виконавчих 
комітетів і їхніх президій можуть по
давати до Президії Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету 
Голова й Секретар Всеукраїнською 
Центрального Виконавчого Комітету, 
Члени Президії Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету, Го
лова Ради Народніх Комісарів УСРР, 
його заступники, члени Ради Народ
ніх Комісарів УСРР й инші керов- 
ники центральних урядництв і уста
нов УСРР, Прокурор Республіки й гро
мадські організації.

Пр.и м і т к а .  Члени Ради Народ
ніх Комісарів УСРР й инші керов- 
ники центральних урядництві уста
нов УСРР, окрім Прокурора Рес
публіки, подають свої протести на 
постанови місцевих з'їздів рад, міс
цевих виконавчих комітетів і їхніх 
президій через Раду Народніх Ко
місарів УСРР.

61. Протести на постанови й присуди 
Найвищого суду УСг*Р подається до 
Президії Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету порядком, 
передбаченим Положенням про Судо
устрій УСРР й иншими чинними за
коноположеннями.

62. Справи про опротестування по
станов вищих органів Союзу РСР 
можуть подавати на розгляд Президії 
Всеукраїньского Центрального Вико
навчого Комітету, Голова й Секретар 
Всеукраїнського Центрального Вико-

Комитета Председателем и Секрета
рем Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета, членами 
Президиума Всеукраинского Централь
ного Исполнительного Комитета, Пре
зидиумом Центрального Исполнитель
ного Комитета и Совеюм Народных 
Комиссаров АМССР, Прокурором Рес
публики, местными исполнительными 
комитетами, их президиумами и обще
ственными организациями, при чем эти 
протесты слушаются в Президиуме по 
предварительному заключению Совета 
Народных Комиссаров УССР.

60. Протесты на постановления 
местных с'ездов советов, местных 
исполнительных комитетов и их пре
зидиумов могут вноситься в Прези
диум Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета Председа
телем и Секретарем Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Коми
тета, членами Президиума В.еукраин- 
ского Центрального Исполнительного 
Комитета, Председателем Совета На
родных Комиссаров УССР, его заме
стителями, членами Совета Народных 
Комиссаров УССР и .другими руково
дителями центральных ведомств и учре
ждений УССР, Прокурором Республи
ки и общественными организациями.

П р и м е ч а н и е .  Члены Совета 
Народных Комиссаров УССР и дру
гие руководители центральных ве
домств и учреждений УССР, кроме 
Прокурора Республики, вносят свои 
протесты на постановления мест
ных с'ездов советов, местных испол
нительных комитетов и их прези
диумов через Совет Народных Ко
миссаров УССР.
61. Протесты на постановления и 

решения Верховного Суда УССР вно
сятся в Президиум Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Коми
тета в порядке, предусмотренном По
ложением о » удоустройстве УССР и 
другими действующими законополо
жениями.

62. Вопросы об опротестовании по
становлений высших органов Союза 
ССР могут вносится на рассмотрение 
Президиума Всеукраинского Ц *нтраль- 
ного Исполнительного Комитета Пред
седателем и Секретарем В.еукраин-
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навчого Комітету, члени Президії Все
українського Центрального Виконав
чого Комітету, члени Президії Все
українського Центрального Виконав
чого Комітету, Рада Народніх Комі
сарів УСРР, Голова Ради Народніх 
Комісарів УСРР, його заступники, 
члени Ради Народніх Комісарів УСРР 
й иниіі керовники центральних уряд 
ництв і установ УСРР, Президія Цен
трального Виконавчого Комітету й 
Рада Народніх Комісарів АМСРР, Про
курор Республіки, місцеві виконавчі 
комітети, їхні президії і громадські 
організації.

П р и м і т к а .  Члени Ради Народ
ніх Комісарів УСРР й инші керов
ники центральних установ УСРР, 
окрім Прокурора Республіки пода
ють свої протести на постанови 
вищих органів Союзу РСР через 

Раду Народніх Комісарів УСРР.

63. В подаваних протестах має 
міститися мотивований виклад сути 
протесту й належить додати копї 
опротестов} ваних постанов.

64. Райвиконкоми Сільради, а також 
приватні організації й особи можуть 
звертатися з колективними або інди
відуальними скаргами до Президії Все
українського Центрального Виконав
чого Комітету, або прохати про ска- 
суваная чи зміну постанови Ради На
родніх Комісарів УСРР, окремих на
родніх комісаріятів, центральних уста
нов Республіки, місцевих виконавчих 
комітетів і Їхніх президій через Голову 
або Секретаря Всеукраїнського Цент
рального Виконавчого Комітету.

Р о з д і л  УІІІ-й.

Про Малу Президію Всеукраїнською
Центральною Виконавчого Комітету.

•

65. Для розвязання справ, перечи- 
слених в арт. 68 цього Наказу зі 
складу Президип Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету виді
ляється Малу Президію, що діє на 
підставі цього наказу і окремих по-

ского Центрального Исполнительного 
Комитета, членами Президиума Все- 
украинского Центрального Исполни
тельного Комитета, Советом Народ
ных Комиссаров УССР, его замести
телями, членами Совета Народных 
Комиссаров УССР и другими руково
дителями центральных ведомств и 
учреждений УССР, Президиумом Цент
рального Исполнительного Комитета 
и Советом Народных Комиссаров 
АМСС.Р, Прокурором Республики 
местными исполнительными комитета
ми, их Президиумами и обществен
ными организациями.

П р и м е ч а н и е  Члены Совета На
родных Комиссаров УС(. Р и другие 
руководители центральных учрежде
ний УССР, кроме Прокурора Рес 
публики, вносять свои протесты 
на постановления высших органов. 
Союза ССР через Совет Народных 
Комиссаров УССР.
63. В подаваемых протестах долж

но содержаться мотивированное изло
жение существа протеста и должны 
быть приложены копии опротестовы
ваемых постановлений.

64. Райисполкомы и сельсоветы, а 
также частные организации и лица 
могут обращаться с коллективными 
или индивидуальными жалобами в 
Президиум Всеукраинского Централь
ного Исполнительного Комитета или 
ходатайствовать об отмене или изме
нении постановления Совета Народ
ных Комиссаров УССР, отдельных 
народных комиссариатов, централь
ных учреждений Республики, местных 
исполнительных комитетов и их пре
зидиумов через Председателя или 
Секретаря Все>краинского Централь
ного Исполнительного Комитета.

Г л а в а  VIII-я.

О Малом Президиуме Всеукраьпскоо 
Центрального Исполнительного Коми

тета.

65. Для разрешения вопросов, пе
речисленных в ст. 68-й настоящего 
Наказа, из состава Президиума Все
украинского Центрального Исполни
тельного Комитета выделяется Малый 
Президиум, действующий «а основа-
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станов Президії Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету.

66. До складу Малої Президії ввіхо
дять: Голова й Секретар Всеукраїн
ського Центрального Виконавчого Ко
мітету або їхні заступники й один із 
членів Президії Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету з 
.призначення останнього.

П р и м і т к а .  Окрім зазначених 
в цьому артикулі осіб на засідан
нях Малої Президії можуть бути 
присутні инші члени Президії Все
українського Центрального Вико
навчого Комітету, члени Всеукраїн
ського Центрального Виконавч го 
Комітету, члени Ради Народніх Ко
місарів УСРР і инші особи, пере
числен!' в арт. 4 цього Наказу.

67. Право ухвального голосу на 
засіданнях Малої Президії мають чле
ни Президії Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету, инші, 
зазначені в примітці до передутого 
артикулу особи, мають право дорад» 
чого голосу.

68. До компетенції Малої Президії 
Всеукраїнського Центрального Вико
навчого Комітету належить:

а) наперед розробляти порядки ден
ні Всеукраїнських З'їздів Рад і Се
сій В:еукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету, подаючи їх на 
обміркування й затвердження Прези
дії Всеукраїнського Центрального Ви 
конавчого Комітету, а також розвя- 
зувати всі практичні справи, звязані 
зі скликанням Всеукраїнських З'їздів 
Рад і Сесій Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету;

б) регулювати, шляхом видання від
повідних постанов й інструкцій, по
рядок виконання постанов Всеукра
їнського Центрального Виконавчого 
Комітету і його Президії, а також 
порядок направлення поточних справ

нии настоящего Наказа и отдельных 
постановлений Президиума Всеукра- 
инского Центрального Исполнитель
ного Комитета.

66. В состав Малого Президиума 
входят: Председатель и Секретарь 
Всеукраинского Центрального Испол
нительного Комитета или их заме
стители и один из членов Президиума 
Всеукраинского Центрального Испол
нительного Комитета по назначению 
последнего.

П р и м е ч а н и е .  Кроме указан
ных в этой статье лиц, на заседа
ниях Малого Президиума могут 
присутствовать другие члены Пре
зидиума Всеукраинского Централь
ного Исполнительного Комитета, 
члены Всеукраинского Централь
ного Исполнительного Комитета, 
члены Совета Народных Комисса
ров УССР и другие лица, перечи
сленные в ст. 4-й настоящего На
каза.
67. Правом решающего голоса на 

заседаниях Малого Президиума поль
зуются члены Президиума Всеукраин
ского Центрального Исполнительного 
Комитета, прочие, указанные в при
мечании к предыдущей статье лица, 
пользуются правом совещательного 
голоса.

68. К ведению Малого Президиума 
Всеукраинского Центрального Испол
нительного Комитета относятся:

а) предварительная разработка по
весток дня Всеукраинских С'ездов 
Советов и Сессий Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Коми
тета, со внесением их на обсуждение 
и утверждение Президиума Всеукра
инского Центрального Исполнитель
ного Комитета, а также разрешение 
всех практических вопросов, связан
ных с созывами Всеукраинских С'ездов 
Советов и Сессий Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Коми
тета;

б) регулирование, путем издания 
соответствующих постановлений и ин
струкций, порядка исполнения поста
новлений Всеукраинского Централь
ного Исполнительного Комитета и его 
Президиума, а также порядка напра-
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від імени Президії Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету;

в) заслухувати періодичні звіти й 
доповіді про діяльність всіх комісій, що 
знаходяться при Всеукраїнському Цен
тральному Виконавчому Комітетові 
й керувати їхньою діяльністю, згідно 
з директивами Президії Всеукраїнсь
кого Центрального Виконавчого Ко
мітету;

N
г) вживати потрібних заходів до 

вчасного виконання постанов і раз- 
поряджень Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету і його 
Президії, заслухувати доповіді про 
стан і діяльність місцевих виконавчих 
комітетів й організаційно керувати 
ними;

д) розглядати приватні прохання, 
подавані до Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету;

е) виконувати окремі завдання, що 
їх покладає Президія Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету 
на Малу Президію;

ж) розглядати з доручення Прези
дії Всеукраїнського Центрального Ви
конавчого Комітету прохання про 
помилування і відновлення в вибор
чих правах громадян;

з) розвязувати загальні справи до 
керування апаратом Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету, 
що їх подає Секретаріят Всеукраїнсь
кого Центрального Виконавчого Ко
мітету до Малої Президії.

69. Проекти постанов, що їх ухва
лила Мала Президія Й що вимагають 
затвердження Президії Всеукраїнсь
кого Центрального Виконавчого Комі 
тету, направляється до Президії Все
українського Центрального Виконав
чого Комітету на розгляд і остаточне 
затвердження їх на найближчому її 
засіданні.

70. Розглядаючи справи, Мала Пре- 
зидія керується правилами цього На-
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вления текущих дел от имени Прези
диума Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета;

в) заслушание периодических отче
тов и докладов о деятельности всех 
комиссий, состоящих при Всеукраин- 
ском Центральном Исполнительном 
Комитете и руководство их деятель
ностью, согласно директивам Прези
диума Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета;

г) принятие необходимых мер к сво
евременному выполнению постановле
ний и распоряжений Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Коми
тета и его Президиума, заслушание 
докладов о состоянии и деятельности 
местных исполнительных комитетов и 
организационное руководство ими;

д) рассмотрение частных ходатайств, 
подаваемых во Всеукраинский Цен
тральный Исполнительный Комитет;

е) выполнение отдельных заданий, 
возлагаемых Президиумом Всеукраин
ского Центрального Исполнительного 
Комитета на Малый Президиум;

ж) рассмотрение по поручению Пре
зидиума Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета ходатайств 
о помиловании и восстановлении в 
избирательных правах граждан;

з) разрешение общих вопросов по 
руководству аппаратом Всеукраин
ского Центрального Исполнительного 
Комитета, вносимых Секретариатом 
Всеукраинского Центрального Испол
нительного Комитета в Малый Пре
зидиум.

69. Проекты постановлений, при
нятые Малым Президиумом и требу
ющие утверждения Президиума Все
украинского Центрального Исполни
тельного Комитета, направляются 
в Президиум Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета 
для рассмотрения и окончательного 
утверждения их в ближайшем его 
заседании.

70. При рассмотрении дел, Малый 
Президиум руководствуется правилами

К; 60-61 Ст. 349
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казу про порядок подання справ І 
розгляду їх на Президії Всеукраїнсь
кого Центрального Виконавчого Ко
мітету. Харків, дня ЗО липня 1925 року.

Голова Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого

Комітету Петровський.

Секретар Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету А. Буценко.Оголошено в „Вістях ВУЦВК" з 5 серпня1925 р.,ч. 177. к

настоящего Наказа о порядке внесе
ния вопросов и рассмотрения их а 
Президиуме Всеукраинского Централь^ 
ного Исполнительного Комитета.Харьков. 30 июля 1925 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнитель

ного Комитета Петровский^

Секретарь Всеукраинского
Центрального Исполнитель

ного комитета А. Буценко„Распубликовано в .Вістях ВУЦВК' от 5 апреля 1925 г., № 177.

Ввданвя Народнього Комісаріату Юотиції.Замовлення ч. 1835. Тир. 15.000. Заказ >в 1885. Тираж 15.000 экь.
Укргодовліт ч. 4309. Харків. Урядова друкарня ім, Фрунзе.

Надавав НародвогоКомвосараата Юстиции



АцлгтпІ бсіж кршЬі, іЬхвйткі!ВИДАННЯ ОФ ЦІННЕ
З Б І Р Н И К

= УЗАКОНЕНЬ ТА 
РОЗПОРЯДЖЕНЬ =:Робітнчо-Сміїскіого Уряді Уіріін

1925 р.

(846 (47 *1) (003))
Лцшои $<9М ЙЧХ»,ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

УЗАКОНЕНИЙ/И 
РАСПОРЯЖЕНИЙ

Рабочв-Крест. Прштешш України
1925 г.

5 вереси 1925 р. ТИ Відділ ПЕРШИЙ 5 сентября 1925 г. И Отдел ПЕРВЫЙ
З М І О Т

Постанови ВУЦВК і РНК(81 липні—9 серпня 1925 р.).
СОДЕРЖАНИЕ

Постановления ВУЦИК и СНК.(81 июля-9 івгуота 1925 г.).850. Про порядок заотосовання постанови Ради Народнії Комісарів СРСР „Тимчасові правила про умови вживання допомічної найманої праці в селянських господарствах**.
350. О порядке применения постановления Совета Народных Комиссаров СССР „Временные правила об условиях применения подсобного наемного труда в крестьянских хозяйствах”.351. Про лісові досвідні уставові,' 352. Про Міжурядннцьку Бюджетову Нараду при Народвьому Комісаріатові Фінансів УСРР в справі розгляду місцевих бюджетів.353. Про штати Воеукраїноького Центрального Комітету сприяння кооперативному будівництву робітннчах жнтл при Українській Економічній Нараді.

354. Про затвердження списку установ Народвього Комісаріату Охорона Здоров'я, Народнього Комісаріату Соціального Забезпечення, Народнього Комісаріату Юстиції і Народнього Комісаріату Внутрішніх Справ, що е на державному бюджетові.

351. О лесных опытных учреждениях.352. О Междуведомственном Бюджетном Совещании при Народном Комиссариате Финансов УССР по рассмотрению местных бюджетов.353. О штатах Всеукраинекого Центрального Комитета содействия кооперативному строительству рабочих жилищ при Украинском Экономическом Совещании.354. Об утверждении списка учреждений Народного Комиссариата Здравоохранения, Народного Комиссариата Социального Обеспечения. Народного Комиссариата Юстиция и Народного Комиссариата Внутренних Дел, состоящих на государственном бюджете.355. Про заходи до перемдеивя загального навчання.856. Про прирівиення Пайового Товариства в справі розвідок, епоруджевня й експлоатації електричної станції Харківського району, Імеин „Жовтневої Революції**, що до всіх видів місцевих податків, збору й повинностей, а також що до кватирової плати, до установ, що е на державному бюджетові.

^355. О мероприятиях по проведению всеобщего обучения.356. О прнравненин Паевого Товарищества по изысканиям, сооружению и экспло- атацви электрической ставцви Харьковского района, имени Октябрьской Революции в отиошенин всех видов местных налогов сборов и повинностей, а также в отношении квартирной платы, к учреждениям, соотоящнм на государственном бюджете.
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Постанови Ради Народніх Комі
сарів УСРР.350. Про порядок застосовання постанови Ради Народніх Комісарів СРСР „Тимчасові правила про умови вживання допомічної найманої праці . в селянських господарствах".

Розвиваючи постанову Ради Народ
ніх Комісарів СРСР з 18 го квітня 
1925 року „Тимчасові правила про 
умови вживання допомічної найманої 
праці в селянських господарствах" 
(36. Зак. СРСР 1925р , Ч. 26, арт. 183), 
—Рада Народніх Комісарів УСРР 
п о с т а н о в и л а  затвердити нижче
подану інструкцію про порядок за
стосовання постанови Ради Народніх 
Комісарів СРСР „Тимчасові правила 
про умови вживання допомічної праці 
в селянських господарствах".І Н С Т Р У К Ц І Я
про порядок застосований постанови Ради 
Народніх Комісарів СРСР „Тимчасові 
правила нро умовк вживання доімліч- 
ноі наймано! праці в селянських гос

подарствах".
1. Умови наймів наймиїів і найми

чок визначається доброхітно за обо
пільною згодою наймача з наймитом 
чи наймичкою, або від імени остан
ніх з професійною спілкою.

Установлені доброхітною згодою 
умови наймів належить викласти в пи
саній формі, їх мають підписати най
мач і той, шо наймається, або, від 
імени останнього, професійна спілка. 
Протягом 14-ох днів із моменту най
мів писану угоду належить заре
єструвати в сільській раді.

П р и м і т к а  1. В разі одна чи 
обидві сторони є неписьменні, умови 
наймів належить записати в сіль
ській раді під час реєстрації угоди.

П р и м і т к а  2. Угоди про найми, 
шо їх укладають на реченець до 
двох тижнів, можуть бути звіль
нені від реєстрації, передбаченої 
в арт. 1-му даної інструкції.

Ч. 62-63 Арт. 350

Постановления Совета Народных 
Комиссаров УССР.350. О порядке применения постановления Совета Народных Комиссаров СССР „Временные правила об условиях применения подсобного наемного труда в крестьянских хозяйствах".

В развитие постановления Совета 
Народных Комиссаров СССР от 18 ап
реля 1925 года „ Временные правила 
об условиях применения подсобного 
наемного труда в крестьянских хозяй
ствах" (С. 3. СССР 1925 г, № 26, 
ст. 183),—Совет Народных Комиссаров 
УССР п о с т а н о в и л  утвердить ни-' 
жеследуюшую инструкцию о порядке 
применения постановления Совета 
Народных Комиссаров СССР «Времен
ные правила об условиях применения 
подсобного наемного труда в крестья
нских хозяйствах».

Н НС Т I» У к ц н я
о порядке применена» постановления Со
вета Народных Комиссаров СССР* Вре 
менные правила об условиях применения 
подсобного наемного труда в крестьян

ских хозяйствах.»
1. Условия найма батраков и бат

рачек определяются добровольно 
по взаимному соглашению нанимателя 
с нанимающимся батраком или бат
рачкой, или от имени последних 
с профессиональным союзом.

Установленные добровольным согла
шением условия найма должны быть 
изложены в письменной форме, под
писаны нанимателем и нанимающимся 
или, от имени последнего, профес
сиональным союзом. В течение 14 дней 
с момента найма письменное согла
шение должно быть зарегистрировано 
в сельском совете.

П р и м е ч а н и е  1. В случае 
неграмотности одной или обоих 
сторон, условия найма должны быть 
записаны в сельском совете при 
регистрации соглашения.

П р и м е ч а н и е  2. Соглашения 
о найме, заключенные на срок 
до двух недель, могут быть осво
бождены от регистрации, преду
смотренной в ст. 1-й данной ин
струкции.

К? 62-63
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2. Сільська рада не має права впро
ваджувати будь-які зміни в подані до 
реєстрації угоди й не мусить справ
ляти ніякої плати за реєстрацію.

Угоду на реєстрацію мусить подати 
в сільську раду наймач. В разі укладе 
угоду від імені# того, шо наймається, 
професійна спілка, подати угоду на 
реєстрацію в сільську раду поклада
ється на професійну спілку.

П р и м і т к а .  В разі, як-ш> сіль- 
' ська рада зауважить, під час реє

страції угоди, що її укладено, зла
мавши „Тимчасові правила про 
умови вживання допомічної найма
ної праці в селянських господар
ствах" з 18-го квітня 1925 року, 
а також зламавши правила цієї 
інструкції, то угоду не реєструється 
й сільська рада негайно подає про 
це до відома інспекції праці.

3. Умови в угоді про найми не мо
жуть погіршувати. стан наймита чи 
наймички проти умов, установлених 
„Тимчасовими правилами" з 18 го 
квітня 1925 року і цією інструкцією. 
Гірші умови недійсні, і замість їх 
застосовується умови, передбачені 
„Тимчасовими правилами" і цією ін
струкцією. На підставі зазначених пра- 
вия І інструкції визначається умови, 
в угоді не застережені.

4. Сільська рада не може бути за 
представника одної з договірних сто
рон під час, як вони укладають угоди.

5. Писану угоду складається в трьох 
примірниках, з них один лишається 
наймачеві, другий наймитові, а третій 
під час реєстрації у сільській раді. 
На угоді належить нотувати всі ви
дачі наймитові, шо їх підписують 
наймач і наймит чи наймичка.

П р и м і т к а  1. В разі, як-шо 
умови будуть записані а сільській 
раді, остання повинна видати йнай-

2. Сельский совет не имеет права 
вносить какие либо изменения в пред
ставленные на регистрацию согла
шения и не должен взимать никакой 
платы за регистрацию.

Соглашение на регистрацию в сель
ский совет должен представить нани
матель. В случае заключения согла
шения от имени нанимающегося профес
сиональным союзом, представление 
соглашения на регистрацию в сель
ский совет возлагается на профес
сиональный союз.

П р и м е ч а н и е .  В случае, если 
сельский совет усмотрит при реги
страции соглашения, что оно заклю
чено с нарушением „Временных 
правил об условиях применения 
подсобного наемного труда в кресть
янском хозяйстве" от 18 апреля 
1925 года, а также с нарушением 
правил настоящей инструкции, то 
соглашение не регис* рируется и 
сельский совет немедленно ставит 
об этом в известность инспекцию 
труда.
3. Условия соглашения о найме 

не могут ухудшать положения ба
трака или батрачки по сравнению 
с условиями, установленными „Времен
ными правилами" от 18 апреля 1925 года 
и настоящей инструкцией. Ухудша
ющие условия недействительны и. вза
мен их, применяются условия, преду
смотренные «Временными правилами» 
и настоящей инструкцией. На осно
вании указанных правил и инструции 
определяются условия, не оговоренные 
в соглашении.
* 4. Сельский совет не может, быть 

представителем одной из договари
вающихся сторон при заключении 
ими соглашений.

5. Письменное соглашение соста
вляется в трех экземплярах, из ко
торых один остается у нанимателя, 
другой у батрака, а третий —при реги
страции в сельском совете. На согла
шениях должны отмечаться все выдачи 
батраку, подписываемые нанимателем 
и батраком или батрачкой.

П р и м е ч а н и е  1. В случае, если 
условия соглашения будут записаны 
в сельском совете, последний обя-
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мачеві й наймитові писану копію 
укладеної угоди.

П р и м і т к а  2. Писані угоди ре
єструється в сільській раді в особ
ливо заведених для цього книгах 
за формами, установленими На
роднім Комісаріятом Праці.

6. Наколи договір від імени най
мита чи наймички укладає профе
сійна спілка, то вона, за згодою 
з наймачем, може застерігати в угоді 
внески наймача на утримання сіль
ських спілкових органів і на культ
урно-освітню роботу серед наймитів і 
наймичок.

Розмір внесків визначається до
бровільною згодою наймача й профе
сійної спілки, але не може бути на 
загал вищий за 20 коп. на місяць 
на одного наймита чи наймичку.

Установлену суму нараховання на 
зарібну платню на утримання спілкових 
органів і на культурно-освітню роботу, 
а також реченці її виплачення зано
товується у писаній угоді.

В угоді про найми може бути вста
новлений, за згодою між сторонами, 
обов'язок наймгча відшкодувати най
митові чи наймичці втрати, що вини
кли б у звязку з відмовою наймача 
після підпису угоди дати тому, що 
наймався, працю.

7. Як що в угоді передбачено робіт
ний день довший як 8 годин, то, для 
спрощення розрахунків, заробітню 
платню встановлюється відразу за пе
редбачений угодою робітний день.

Окремо записується тільки оплату 
за пророблені святкові дні, як що їх 
не замінено иншими днями, з тим, 
що оплату провадиться згідно з чис
лом таких днів і в реченці, засте
режені в писаній угоді.

П р и м і т к а .  Як що в угоді заро
бітну платню встановлено натурою, 
то належить зазначити точно назву 
й прикладну вартість цієї форми 
оплати (наприклад, нові юхтові чо
боти 8 крб.).

зан выдать и нанимателю и ба
траку письменную копию заключен
ного соглашения.

П р и м е ч а н и е  2. Письменные 
соглашения регистрируются в сель
ском совете в особо заведенных 
для этого книгах по формам, уста
новленным Народным Комиссариатом 
Труда.
6. При заключении договора от имени 

батрака или батрачки профессиональ
ным союзом, последний, по соглаше
нию с нанимателем, может огова
ривать в соглашении взносы нанима
теля на содержание сельских союзных 
органов и на культурно-просветитель-і 
ную работу среди батраков и ба
трачек.

Размер взносов определяется добро
вольным соглашением нанимателя 
и профессионального союза, но не мо
жет быть в общей сложности выше 
20 коп. в месяц на одного батрака 
или батрачку.

Установленная сумма начисления 
на заработную плату на содержание 
союзных органов и на культурно- 
просветительную работу, а также 
сроки ее выплаты вносятся в пись
менное соглашение.

В соглашении о найме может быть 
установлено, по соглашению между 
сторонами, обязательство нанимателя 
возместить батраку или батрачке, 
убытки, происшедшие в связи с отка
зом нанимателя после подпи
сания соглашения предоставить наняв
шемуся работу.

7. Если в соглашении предусмотрен 
рабочий день свыше 8 часов, то, для 
упрощения расчетов, заработная плата 
устанавливается сразу за предусмот
ренный соглашением рабочий день.

Отдельно записывается лишь оплата 
за проработанные праздничные дни, 
если они не заменены другими днями, 
при чем оплата производится по коли
честву таких дней и в сроки, огово
ренные в письменном соглашении.

П р и м е ч а н и е  Если в согла
шении заработная плата устано
влена в натуре, то должно быть 
указано точно наименование и при
мерная стоимость этого вида оплаты 
(напр., новые юфтовые сапоги 8 р.).

728



«ч. 62-63 Арт. 350 № 62-63 Ст. 350

8. Заробітна платня (грошова й на
туральна) наймитові чи наймичці, 
беручи загалом, не може бути нижча 
від установленого Народнім Коміса
ріатом Праці УСРР для даної місце- 
вости державного мінімуму.

9. В тому разі, як-що наймит, 
«пропрацювавши в господарстві про
тягом часу, зазначеного у „Тимча
сових правилах" з 18 квітня 1925 року, 
захворів на заразну хворобу, шо по
грожує здоровлю наймача або членів 
його родини, і це підтверджено медич
ним оглядом, наймач може не давати 
хворому житла й харчів протягом 
цього часу, але повинний в цьому 
разі відвезти й помістити його на лі
кування до ближчої лікарні.

П р и м і т к а  1. Лікарні установи 
повинні, на підставі арт. 13 „Тим
часових правил про умови вживання 
допомічної найманої праці в се
лянських господарствах" з 18 квіт- # 
ня 1925 року, приймати й пода
вати безплатно наймитам і наймич
кам медичну допомогу на час їхньої 
хворости або вагітности наймичок.

• П р и м і т к а  2. Заробітну платню 
за час хворости або вагітности ви
плачується на підставі арт. 13 
„Тимчасових правил про умови 
вживання допомічної найманої 
праці в селянських господарствах" 
з 18 квітня 1925 року.

10. За поважні причини до звіль
нення наймита чи наймички перед 
скінченням реченця угоди вважається:

а) повну або часткову ліквідацію 
господарства, а також дотермінове 
закінчення робот, шо для їхнього 
виконання наймит або наймичка були 
найняті;

б) виявлену непридатність наймита 
або наймички;

в) виявлення в наймита чи най
мички будь-якої небезпечної заразної 
хвороби, підтвердженої медичним 
оглядом;

г) коли той, шо найнявся, система
тично не виконує умов угоди,

8. Заработная плата (денежная 
и натуральная) батрака или батрачки, 
в своей общей сложности, не должна 
быть ниже установленного Народным 
Комиссариатом Труда УССР для данной 
местности государственного мини
мума.

9. В том случае, если батрак, 
проработавший в хозяйстве в течение 
времени, указанного во „Временных 
правилах" от 18 апреля 1925 г., 
заболел заразительной болезнью, 
угрожающей здоровью нанимателя 
или членов его семьи, что подтвер
ждено медицинским осмотром, нани
матель может не предоставлять боль
ному жилья и пищи в течение этого 
времени, но обязан, в этом случае, 
отвезти и поместить его для лечения 
в ближайшую больницу.

П о и м е ч а н и е  1. Лечебные уч
реждения обязаны, на основании 
ст. 13 „Временных правил об усло
виях применения подсобного наем
ного труда в крестьянских хозяй
ствах* от 18 апреля 1925 г., прини
мать и оказывать бесплатно бат
ракам и батрачкам медицинскую 
помощь во время их болезни или 
беременности батрачек.

П р и м е ч а н и е  2. Выплата зара
ботной платы во время болезни 
или беременности производится 
на основании ст. 13-й „Временных 
правил об условиях применения 
подсобного наемного труда в кресть
янских хозяйствах" от 18 апреля 
1925 г.
10. Уважительными причинами 

увольнения батрака или батрачки 
до истечения срока соглашения счи
таются;

а) полная или частичная ликви
дация хозяйства, а также досрочное 
окончание работ, для выполнения 
которых батрак или батрачка были 
наняты;

б) обнаружившаяся непригодность 
батрака или батрачки;

’в) обнаружение у батрака или 
батрачки какой-либо опасной зара
зительной болезни, подтвержденной 
медицинским осмотром;

г) систематическое • невыполнение 
нанявшимся условий соглашения;
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д) коли той, що найнявся, вчинив 
кримінально-карне діяння, безпосе
редньо звязане з його роботою, що 
встановлено судовим вироком, а та
кож в разі тримання під вартою про
тягом 3 ох днів.

При довготерміновій же угоді, три
валістю довшою як півроку, вище
зазначений реченець, що дгє підставу 
для її розірвання, встановлюється 
в 2 тижні;

е) неявку на роботу без поважних 
причин протягом 3-х днів поспіль 
або 5—6 днів на місяць загалом і

ж) неявку на роботу в наслідок 
тимчасової страти працездатносте, 
після скінчення місяця із дня страти 
такої.

11. Відхідне не видається найми
тові чи наймичці, як що наймита по
переджено за 2 тижні перед скінчен
ням реченця угоди, а також наколи 
звільняється перед реченцем угоди 
з причин, зазначених у літерах „г—ж“ 
арт. 10 цієї інструкції.

12. Як що в наймача або у членів 
його родини виявлено заразну хво
робу, а також в наслідок бруталь
ного поводження з найнятим найми
том чи наймичкою з боку наймача 
або членів його родини, наймит чи 
наймичка можуть вимагати розірвання 
угоди перед скінченням реченця її, 
з тим, що в цьому разі наймач по
винний видати йому відхідне в розмірі
2-хтижневого заробітку.

13. Провадити самовільні недодання 
й вирахування із заробітку наймита 
чи наймички, окрім недодання за 
прогули, наймач не має права. У ви
падках, коли наймит чи наймичка за
подіють наймачеві умисну шкоду, 
через зіпсуття або втрату майна 
наймача, він, наймач, може передати 
справу на розгляд мирової комісії при 
районовому виконавчому комітетові, 
а в разі незгоди другої сторони — 
заложити позов через народній суд.

14. Про всіляке розірвання угоди 
перед скінченням реченця наймач по
винний повідомити сільську раду.

д) совершение нанявшимся уголовно- 
наказуемого деяния, непосредственно 
связанного с его работой и устано
вленного приговором суда, а также 
в случае содержания под стражей 
в течение 3-х дней.

При долгосрочном ' соглашении, 
длительностью свыше полугода, ука
занный выше срок, дающий основа
ние для его расторжения, устанавли
вается в 2 недели;

е) неявка на работу без уважи
тельных причин в течение 3-х дней- 
подряд или 5—6 дней в месяц в обшей 
сложности и

ж) неявка на работу, вследствие- 
временной утрата трудоспособности,, 
по истечении месяца со дня утраты 
таковой.

11. Выходное пособие не выдается- 
батраку или батрачке, если батрак 
был предупрежден за 2 недели до- 
истечения срока соглашения, а также- 
при увольнении до срока соглашения* 
по причинам, указанным в литерах 
«г—ж» ст. 10-й настоящей инструкции.

12. Если у нанимателя или у чле
нов его семьи обнаружена зарази
тельная болезнь, а также вследствие 
грубого обращения с наемным батра
ком или батрачкой со стороны нани
мателя или членов его семьи, батрак: 
или батрачка могут требовать растор
жения соглашения до истечения срока 
его, При чем в этом случае нанимателе 
обязан выдать ему выходное пособие 
в размере 2-хнедельного заработка.

13. Производить самовольные удер
жания и вычеты из заработка батрака 
или батрачки, кроме удержания за 
прогулы, наниматель не имеет права. 
В случаях, когда батраком или бат
рачкой будет причинен нанимателю 
умышленный ущерб, порчей или 
утратой имущества нанимате/я, он,, 
наниматель, может передать дело на 
рассмотрение примирительной комис
сии при районном исполнительном 
комитете, в случае же несогласия 
другой стороны—пред'явить иск через 
народный суд.

14. О всяком расторжении согла
шения до окончания срока наниматель- 
обязан уведомить сельский совет.
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15. Догляд за додержанням .Тим
часових правил* а 18 квітня 1925 ро
ку і цієї інструкції покладається на 
інспекцію праці. А їй надається 
право вимагати змінений умов угоди, 
шо погіршують стан робітників проти 
.Тимчасових правил* і цієї інструкції.

Харків, дня 31 ливня 1925 р.
Заст. Голови Ради

Народніх Комісарів УСРР І. Булат.

За Керуючого Справами
Ради Народніх Комісарів

УСРР Яворський.Оголошено в .Вістях ВУЦВК“ з 15 сероня 1925 р., ч. 185. _______
351. Про лісові досвідні установи.
Рада Народніх Комісарів УСРР 

п о с т а н о в и л а  затвердити нижче- 
тшгне Положення про лісові досвідні 
установи. ПОЛОЖЕННЯ

про лісові яосвІд.в1 установа.

1. Для наукової розробки шляхом 
досвідів, спостережень і науково-експе
диційних обслідувань справ про най- 
раціональніше ведення лісового госпо
дарства, у безпосередньому віданні 
й керуванні Народнього Комісаріату 
Земельних Справ по Всеукраїнському 
Управлінню Лісами знаходяться такі, 
види лісових досвідніх установ .та 
організацій:

а) центральна лісова досвідна стан
ція;

б) краєві лісові досвідні станції;

в) досвідні лісництва;
г) зразкові лісництва;
д) контрольна насіньова станція й
а) експедиційно-дослідні партії.

2. Безпосереднє завідування всією 
лісовою досвідньою справою на Україні 
покладається на Всеукраїнське Упра
вління Лісами.

Зокрема, на нього покладається:

15. Надзор за соблюдением «Вре
менных правил» от 18 апреля 1925 г. 
и настоящей инструкции возлагается 
на инспекцию труда. Последней же 
предоставляется право требовать 
изменения условий соглашения, ухуд
шающих положение работников по 
сравнению с «Временными правилами.» 
и настоящей инструкцией.Харьков, 31 июля 1925 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР И. Булат.

За Управляющего Делами
Совета Народных Комиссаров 

УССР Яворский.Распубликовано в „Вістях ВУЦВК“ ______  от 15 августа 1925 г.. № 185.
351. О лесных опытных учреждениях

Совет Народных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л  утвердить нижесле
дующее Положение о лесных опытных 
учреждениях”.'

ПОЛОЖЕНИЕ

о лесных опытных учреичденпвх..

1. Для научной разработки путем 
опытов, наблюдений и научно-экспеди
ционных обследований вопросов о 
наиболее рациональном ведении лес
ного хозяйства, в непосредственном 
ведении и управлении Народного 
Комиссариата Земледелия по Всеукра- 
инскому Управлению Лесами состоят 
следующие виды лесных опытных 
учреждений и организаций:

а) центральная лесная опытная 
станция;

б) областные лесные опытные 
станции;

в) опытные лесничества;
г) показательные лесничества;
д) контрольная семенная станция и
е) экспедиционно-исследовательские

партии, -^чиї?*
2. Непосредственное заведывание

всем лесным опытным делом на
Украине возлагается на Всеукраинское
Управление Лесами.

В частности, на него возлагается:

731



Ч. 62-63 Арт. 351 К* 62-63 Ст. 351

а) організувати й ліквідувати лісові 
досвідні установи;

б) складати загальний план роботи 
в лісовій досвідній справі й встановлю
вати програми робот лісових досвідніх 
установ і організацій,а також загально 
керувати їх діяльністю й наглядати 
за виконанням даних їм завдань;

в) складати загальний звіт в лісовій 
досвідній справі;

г) видавати наукові праці у лісовій 
досвідній справі.

3. Загальне керування адміністра- 
ційно-фінансово-господарською та нау
ково-методологічною діяльністю всєї 
мережі лісових досвідніх установ ЗДІЙСНЮЄ Всеукраїнське Управління Лісами . 
через Бюро в лісовій справі, що уві
ходить до складу Всеукраїнського Уп
равління Лісами.

П р и м і т к а .  Основні справи нау
ково-методологічного керування діяль
ністю лісових досвідніх установ 
погоджує Всеукраїнське Управління 
Лісами з Науковим Комітетом Народ- 
нього Комісаріату Земельних Справ.

4. До компетенції Центральної Лісо
вої Досвідньої Станції належить:

а) провадити безпосереднє у своїх 
лабораторіях і установах наукові до
сліди;

б) розроблювати методи роботи 
краєвих станцій, досвідніх лісництв 
і дослідніх партій;

в) подавати Всеукраїнському Управ
лінню Лісами на затвердження плани 
й програми їх робот, а також робот 
лісових досвідніх установ.

г) керувати безпосереднє науково- 
досвідньою работою лісових досвідніх 
установ.

5. Центральна Досвідня Станція по
дає звіти про свою роботу й роботу 
підлеглих їй лісових досвідніх установ 
безпосереднє Всеукраїнському Упра
влінню Лісами.

6. На чолі Центральної Лісової 
Досвідньої Станції стоїть Завідувач 
Станції, що його настановляє Все
українське Управління Лісами.

П р и м і т к а .  Місце осідку Цен
тральної Лісової Досвідньої Станції

а) организация и ликвидация лес
ных опытных учреждений;

б) составление общего плана работ 
по лесному опытному делу и устано
вление программ работ лесных опыт
ных учреждений и организаций, а 
также общее руководство их деятель
ностью и наблюдение за выполнением 
данных им заданий;

в) составление общего отчета по 
лесному опытному делу;

г) издание научных трудов по лес
ному опытному делу.

3. Общее руководство администра
тивной, финансово-хозяйственной 
и научно-методологической деятель
ностью всей сети лесных опытных' 
учреждений осуществляется Всеукра- 
инским Управлением Лесами через 
Бюро по лесному делу, входящее 
в состав Всеукраинского Управления 
Лесами.

П р и м е ч а н и е .  Основные во
просы научно методологического 
руководства деятельностью лесных 
опытных учреждений согласовы
ваются Всеукраинским Управлением 
Лесами с Научным Комитетом 
Народного Комиссариата Земледелия
4. К ведению’ Центральной Лесной 

Опытной Станции относится:
а) производство непосредственно 

в своих лабораториях и учреждениях 
научных исследований;

б) разработка методов работ 
областных станций, опытных лесни
честв и исследовательских партий;

в) * представление Всеукраинскому 
Управлению Лесами на утверждение 
плана и программы их работ, а также 
работ лесных опытных учреждений;

г) руководство непосредственно 
научно-опытной работой лесных 
опытных учреждений.

5. Центральная Опытная Станция 
представляет отчеты о своей работе 
и работе подведомственных ей лесных 
опытных учреждений непосредственно 
Всеукраинскому Управлению Лесами.

6. Во главе Центральной Лесной 
Опытной Станции находится Заведы- 
вающий Станцией, назначаемый Все
украинским Управлением Лесами.

П р и м е ч а н и е .  Местонахож де • 
ние Центральной Лесной Опытной
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визначає Всеукраїнське Управління 
Лісами.
7. До компетенції краєвих досвідніх 

станцій належить:
а) провадити наукові досліди в своїх 

лабораторіях, установах та на 
лісових площах наданої їм тери
торії;

б) керувати роботою досвідніх ліс
ництв відповідного краю та

в) об'єднувати їх діяльність.
8. Звіти про свою діяльність і під

леглих їм досвідніх лісництв краєві 
лісові досвідні станції, подають до 
Центральної Досвідньої Станції

9. На чолі краєвих лісових досвід
ніх станцій стоять завідувачі, що їх 
настановлює Всеукраїнське Управління 
Лісами.

П р и м і т к а .  Краєві лісові до
свідні станції організує Всеукра
їнське Управління Лісами у відпо
відних найтиповіших своїми лісо- 
ростними умовами країнах УСРР.
10. До компентенції досвідніх ліс

ництв належить провадити на своїй 
території досвіди й спостереження, 
під безпосереднім керуванням і кон- 
тролею відповідної краєвої станції, за 
вироблюваними ними і затверджува
ними встановленим порядком (арт. 2) 
програмами й планами.

11. Для перевірки наслідків окремих 
наукових досвідів Ь спостережень серед 
звичайних лісогосподарських обставин, 
досвідні лісництоа організують, за 
директивами краєвих станцій, масові 
досвіди й спостереження в зразкових 
лісництвах.

12. Звіти досвідні лісництва подають 
. до краєвих станцій.

13. Досвідніми лісництвами відають 
лісничі_, що їх настановляє Всеукраїн
ське Управління Лісами.

14. Зразкові лісництва провадять 
на своїй території, на завдання дос
відніх лісництв, затверджені краевою 
станцією роботи, що мають н? меті се
ред звичайних господарських обставин- 
перевірити, чи можна застосувати у 
господарстві дані, що їх добули дос
відні лісництва, а також у більш ши
рокому маштабові демонструвати вжи-

Станции определяется Всеукраин- 
ским Управлением Лесами.
7. К ведению областных опытных 

станций относится:
а) производство научных исследо

ваний в своих лабораториях, учрежде
ниях и на лесных площадях предо
ставленной им территории;

б) руководство работой опытных 
лесничеств соответствующей области и

в) об'единение их деятельности.
8. Отчеты о своей деятельности и 

подведомственных им опытных лес
ничеств областные лесные опытные 
станции представляют Центральной 
Опытной Станции.

9. Во главе областных лесных опыт
ных станций стоят заведывающие, 
назначаемые Всеукраинским Управле
нием Лесами.

П р и м е ч а н и е .  Областные лес
ные опытные станции организуют
ся Всеукраинским Управлением Ле
сами в соответствующих наибблее 
типичных по своим лесораститель
ным условиям областях УССР.
10. К ведению опытных лесничеств 

относится производство на своей 
территории опытов и наблюдений 
под непосредственным руководством 
и контролем соответствующей област
ной станции по разрабатываемым ими и 
утверждаемым в установленном по
рядке (ст. 2) программам и планам.

11. Для проверки результатов от
дельных научных опытов и наблюде
ний в обычной лесохозяйственной 
обстановке, опытные лесничества ор
ганизуют, по директивам областных 
станций, массовые опыты и наблюде
ния в показательных лесничествах.

12. Отчеты опытными лесничествами 
представляются в областные станции.

13. Опытными лесничествами ведают 
лесничие, назначаемые Всеукраинским 
Управлением Лесами.

14. Показательные лесничества про
изводят на своей территории, по за
даниям опытных лесничеств, утвер
жденные областной станцией работы, 
имеющие целью в обычной хозяй
ственной обстановке проверять при
менимость в хозяйстве данных, добытых 
опытными лесничествами, а также в 
более.широком масштабе демонстриро-
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вання тих чи инших досягнень д о с в і д н і х  лісництв і инших лісових до* 
свідніх установ та організацій.

15. Зразкові лісниЦтва подають 
звіти про свою діяльність досвіднім 
лісництвам, шо в їхньому районі вони 
знаходяться.

16. На чолі зразкових лісництв сто
ять лісничі, шо їх настановлює Все
українське Управління Лісами.

17. Контрольна насінньова станція 
випробовує добротність заготовлюва
ного в лісництвах насіння деревних і 
чагарникових пород, розроблює план 
заготівлі насіння у всеукраїнському 
маштабові й науково розробляє пи
тання насінньов зїсправи, якось:значіння 
походження насіння, способу заготівлі 
й переховування його, то що.

18. На чолі контрольної насінньо- 
вої станції стоїть завідувач, що його 
настановлює Всеукраїнське Управління 
Лісами.

П р и м і т к а .  Місце осідку кон
трольної насінньової станції визна
чає Всеукраїнське Управління Лісами.

19. Експедиційно-дослідні партії 
безпосередньо підлягають Централь
ній Лісовій Досвідній Станції й про
вадять науково-дослідну роботу в екс
педиційному порядкові по вивченню 
лісів та лісового господарства УСРР, 
за особливими програмами, затвер
джуваними Всеукраїнським Управлін
ням Лісами.

20. Експедиційно-дослідні партії по
дають звіти про свою діяльність до 
Центральної Досвідньої Станції.

21. На чолі експедиційно- дослідної 
партії є завідувачі, що їх настано
влює Всеукраїнське Управління Лісами.

22. Кожна з установ і організацій 
лісової досвідньої справи чинить згідно 
інструкції, видаваної Народнім Комі
саріатом Земельних Справ у межах 
цього положення.

23. При краєвих лісових досвідніх 
станціях і досвідніх лісництвах орга
нізується, як дорадчі органи, ради

вать применение тех или иных до
стижений опытных лесничеств и дру
гих лесных опытных учреждений и 
организаций.

15. Показательные лесничества пред
ставляют отчеты о своей деятельности 
опытным лесничествам, в районе ко
торых они находятся.

16. Во главе показательных лес
ничеств стоят лесничие, назначаемые 
Всеукраинским Управлением Лесами.

17. Контрольная семенная станция 
производит испытание пригодности 
заготовляемых в лесничествах семян 
древесных и кустарниковых пород,/ 
разрабатывает план заготовки семян 
во всеукраинском масштабе и ведет 
научную разработку вопросов семен
ного дела, как-то: значения произра
стания семян, способа заготовки и 
хранения их и проч.

18. Во главе контрольной семенной 
станции стоит заведывающий, на
значаемый Всеукраинским Управлением 
Лесами.

П р и м е ч а н и е .  Меггонахожде
ние контрольной семенной станции

определяется Всеукраинским Упра
влением Лесами.
19. Экспедиционно - исследователь

ские партии находятся в непосред
ственном ведении Центральной Лесной 
Опытной Станции и ведут научно- 
исследовательскую работу в экспеди
ционном порядке по изучению лесов 
и лесного хозяйства УССР, по особым 
программам, утверждаемым Всеукра
инским Управлением Лесами.

20. Экспедиционно - исследователь
ские партии представляют отчеты 
о своей деятельности ' Центральной 
Опытной Станции-

21. Во главе экспедиционно-. 
исследовательских партий находятся 
заведываюшие, назначаемые . Все
украинским Управлением Песами.

22. Каждое из учреждений и орга
низаций лесного опытного дела дей
ствуют, согласно инструкции, изда
ваемой Наоодным Комиссариатом 
Земледелия в пределах настоящего 
положения.

23. При областных лесных опытных 
станциях и опытных лесничествах 
организуются, в качестве совещатель-
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досвідньої справи в складі: голови, 
завідувача станції або лісництва і 
-членів—представників земельних відді
лів місцевих виконавчих комітетів, 
комітетів незаможних селян і місцевих 
відділів професійної спілки робітників 
землі й лісу, а також лісничого най
ближчого лісництва.

24. До компентенції рад досвідньої 
справи належить погоджувати справ# 
відповідних лісових досвідніх станцій 
та досвідніх лісництв з заходами, що 
їх переводиться в галузі сільського 
господарства, а також попереду об
мірковувати всі принціпові й орга
нізаційні справи, які виникають 
у роботі лісових досвідніх станцій 
та досвідніх лісництв.

25. Постанови рад досвідньої справи 
переводиться в життя після затвер
дження їх завідувачами лісової досвід
ньої станції або лісництвом, або ви
щими органами за належністю.

26. Витрати по лісовій досвідній 
траві провадиться по кошторисові 
Всеукраїнського Управління Лісами. 
Штати лісових досвідніх установ і орга
нізацій затверджується у загально- 
«становленому порядкові.

27: Для об'єднання всєї роботи, що
до лісової досвідньої справи, розробки 
лрограмів й ув'язки їх по відповідних 
справах діяльности сільсько-господар
ських досвідніх установ, Всеукраїнське 
Управління Лісами скликає що річно 
наради в лісовій досвідній справі. Такі 
наради по краях може скликати кра- 
єва досвідна станція за програмами, 
затверджуваними Всеукраїнським 
Управлінням Лісами.

Харків, два 31 даоня 1д23 р.
Голова Ради Народніх

Комісарів УСРР В. Чубар.
Керуючий Справами Ради 

Народних Комісарів УСРР Ф. Бега.Оголошено в , Вістях ВУЦВК* я 26 серпня 1025 р. ч. 103.

ных органов, советы по опытному 
делу в составе: председателя, заве- 
дывающего станции или лесничества 
и членов—представителей земельных 
отделов местных исполнительных ко
митетов, комитетов незаможных се
лян и местных отделов профессиональ
ного союза работников земли и леса, 
а также лесничего ближайшего лес
ничества.

24. К ведению советов по опытному 
делу относится согласование вопросов 
соответствующих лесных опытных 
станций и опытных лесничеств с 
мероприятиями, проводимыми в об
ласти сельского хозяйства, а равно 
предварительное обсуждение всех 
принципиальных и организационных 
вопросов, возникающих в работах 
лесных опытных станций и опытных 
лесничеств.

25. Постановления советов по опыт
ному делу проводятся в жизнь по 
утверждении их заведываюшими лес
ной опытной станцией или лесниче
ством или вышестоящими органами по 
принадлежности.

26. Расходы по лесному опытному 
делу проводятся по смете Всеукраин- 
ского Управления Лесами. Штаты 
лесных опытных учреждений и орга
низаций утверждаются в общеуста
новленном порядке.

27. В целях об'единения всей работы 
по лесному опытному делу, разработ
ки программ и увязки их по соответ
ствующим і опросам деятельности сель
ско-хозяйственных опытных учрежде
ний, Всеукраинским Управлением Ле
сами созываются ежегодно совещания 
по лесному опытному делу. Такие 
совещания в областях могут созы
ваться областными опытными станция
ми по программам, утвержденным 
Всеукраинским Управлением Лесами.Харьков, 31 июля 1926 г.

Председатель Совета Народных
Комиссаров УССР В. Чубарь. 
Управяющий Делами Совета 

Народных Комиссаров УССР Ф. Бем.Республнковано в .Вістях ВУЦВК'* от 26 августа 1925 г. >е 193.
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Ч.62.63 Арт. 352 К? 62-63 Ст. 352-352. Про Міжурядницьку Бюдже- тову Нараду при Народньому Комісаріатові Фінансів УСРР в справі розгляду місцевих бюджетів.
На підставі примітки до арт. 1 -го 

постанови ВУЦВК і РНК з 1-го липня 
1925 року «Про зміну функцій уста
нов УСРР, що відають місцевими фі
нансами» (36. Уз. 1925 р., ч. 45-46, 
арт. 301),—Рада Народніх Комісарів 
УСРР п о с т а н о в и л а  затвердити 
нижчеподане положения про Міжуряд
ницьку Бюджетову Нараду при Народ* 
ньому Комісаріатові Фінансів УСРР 
в справі розгляду місцевих бюджетів.

П О Л О Ж Е Н Н Н

Про .Міжурядницьку Бюджетову Нараду 
при Народньому Комісаріатові Фінансів 
УСРР в справі розгляду місцевих бю

джетів.

1. При Народньому Комісаріатові 
Фінансів УСРР утворюється Між
урядницьку Бюджетову Нараду в 
справі розгляду місцевих бюджетів 
у складі: голови, настановлюваного На
роднім Комісаріатом Фінансів, і по 
одному представникові від Народнього 
Комісаріату Фінансів, Народнього Ко
місаріату Робітничо-Селянської Ін
спекції, Державної Планової Комісії 
УСРР і Народнього Комісаріату Праці 
(у справах заробітньої платні).

До участи на засіданнях Міжуряд- 
ницько! Бюджетової Наради з дорад
чим голосом притягається: округові 
виконавчі комітети, шо їх бюджети 
розглядається, а наколи розгля
дається місцевий бюджет Автономної 
Молдавської Соціялістичної Радян
ської Республіки—представника П та 
заінтересовані урядництва.

2. До компетенції Міжурядницької 
Бюджетової Наради належить:

а) розглядати округові бюджети 
так що-до відповідности їх до чин
них законів, директивних і загальних 
планових проектів Уряду УСРР, як 
1 по суті;

352 0 Междуведомственном Бюджетном Совещании при Народно* Комиссариате Финансов УССР п» рассмотрению местных бюджетов.
На основании примечания к ст. 1 -& 

постановления ВУЦИК'а и СНК от-
1-го июля 1925 года „Об изменении* 
функций учреждений УССР, ведаю
щих местными финансами" (Собр. 
Уз. 1925 г., № 45—46, ст. 301),—Со
вет Народных Комиссаров УССР по
с т а н о в и л  утвердить нижеследую
щее положение о Междуведомственном 
Бюджетном Совещании при Народ
ном Комиссариате Финансов УССР 
по рассмотрению местных бюджетов..

П О Л О Ж Е Н И Е

о Междуведомственном Бюджетном 
Совещании при Народном Комисса
риате Финансов УССР по рассмотрении» 

мествых бюджетов.

1. При Народном Комиссариате Фи
нансов УССР образуется Между
ведомственное Бюджетное Совещание 
по рассмотрению местных бюджетов 
в составе: председателя, назначаемого 
Народным Комиссариатом Финансов, 
и по одному представителю от На- 
родного Комиссариата Финансов, На
родного Комиссариата Рабоче-Кресть
янской Инспекции, Государственной 
Плановой Комиссии УССР и Народ
ного Комиссариата Труда (по вопро
сам заработной платы).

К участию в заседаниях Междуве
домственного Бюджетного Совещания 
с совещательным голосом привлека
ются: окружные исполнительные коми
теты, бюджеты коих рассматриваются, 
а при рассмотрении местного бюджета 
Автономной Молдавской Социалистиче
ской Советской Республики—предста
витель последней и заинтересованные 
ведомства.

2. В круг ведения Междуведомствен
ного Бюджетного Совещания входят:

а) рассмотрение окружных бюдже
тов, как в отношении соответствия 
их с действующими законами, дирек
тивными и общими плановыми пред
положениями Правительства УССРГ 
так и по существу;
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б) установляти розмір цілевих до
помог за рахунок республіканських 
і субвенцій.чих фондів і

в) розглядати прохання Централь
ного виконавчого Комітету Автоном
ної Молдавської Соціалістичної Радян
ської Республіки й округових ви
конавчих комітетів про позички за 
рахунок комунального йинших фондів 
на потреби місцевого бюджету.

3. Усі постанови Міжурндницької 
Бюджетової Наради подає Народній 
Комісаріат Фінансів на розгляд Раді 
Народніх Комісарів УСРР загальним 
порядком.

4 УнутрішнІЙ розпорядок роботи 
Комісії визначається наказом, шо 
його видає Народній Комісаріат Фі
нансів УСРР.Харків, дія 3 серпня 19?5 р.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР /. Булат.

За Керуючого Справами Ради Народ
ніх Комісарів УСРР Яворський.Оголошено в .Вістях ВУЦВК" з 21 серпня 1925 р., ч. 189.353. Про штати Всеукраїнського Центрального Комітету сприяння кооперативному будівництву робітничих жита при Українській Економічній Нараді.

Рада Народніх Комісарів УСРР по
с т а н о в и л а  затвердити нижчеподані 
штати Всеукраїнського Центрального 
Комітету сприяння кооперативному 
будівництву робітничих житл при 
Українській Економічній Нараді:

Ш Т А Т И
Всеукраїнського Центрального Комітету 

сіріаіаа кооперативному будівництву 
робітничих жаті прі Українській Еко

номічній Нараді.

Голова Комітету—Народній Ко
місар Праці

Секретар .............................  1
Консультант у правових та еко

номічних справах .1

б) установление размера целевых 
пособий за счет республиканских и 
субвенционных фондов и

в) рассмотрение ходатайств Цен
трального Исполнительного Комитета 
Автономной Молдавской Социалисти
ческой Советской Республики и ок
ружных исполнительных комитетов о 
ссудах за счет коммунального и дру
гих фондов для нужд местного бюджета

3. все постановления Междуведом
ственного Бюджетного Совещания 
вносятся Народным Комиссариатом 
Финансов на рассмотрение Совета 
Народных Комиссаров УССР в общем 
порядке.

4. Внутренний распорядок работ 
Комиссии определяется наказом, изда
ваемым Народным Комиссариатом Фи
нансов УССР.Харьков, 3 августа 1925 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР И. Булат.

За Управляющего Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР 

Яворский.Распубликовано в „Вістях ВУЦВК*•т 21 августа 1925 г., № 189.353. О штатах Всеукраинского Центрального Комитета содействия кооперативному строительству рабочих жилищ при Украинском Экономическом Совещании.
Совет Народных Комиссаров УССР 

п о с т а н о в и л  утвердить нижесле
дующие штаты Всеукраинского Цен
трального Комитета содействия коопе
ративному строительству ' рабочих 
жилищ при Украинском Экономиче
ском Совещании:Ш Т А Т Ы

Всеувра в некого Центрального Комитета 
содействия кооперативному строитель

ству рабочих жилищ ярв Украинском 
Зкоаомічееком Совещании.

Председатель Комитета-Народный 
Комиссар Труда

Секретарь ............................. 1
Консультант по правовым и эко

номическим вопросам . . 1
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Консультант-Інженір у справах 
будівництва.......................... 1

Технік-рисовник......................... 1
Машиністка............................... 1

5

Р а з о м  по Всеукраїнському Цен
тральному Комітетові сприяння коопе
ративному будівництву робітничих 
житл при Українській Економічній 
Нараді 5 посад.Харків, дня 4 серпня 1925 р.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР І. Булат.

За Керуючого Справами Ради 
Народніх Комісарів УСРР Яворський.

Арт. 353-354

Консультант инженер по вопро
сам строителостві ... 1

Техник-чертежник . . . .  1
Машинистка...........................1

~5~~

И т о г о  по Всеукраинскому Цен
тральному Комитету содействия ко
оперативному строительству рабочих 
жилищ при Украинском Экономиче
ском Совещании 5 должностей.Харьков, 4 августа 1925 г.

Зам. Председателя Совета Народ
ных Комиссаров УССР И. Булат.

Зам. Управляющего Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР Яворский.

354. Про затвердження списку установ Народнього Комісаріату Охорони Здоров я, Народнього Комісаріату Соціального Забезпечення, Народнього Комісаріату Юстиції і Народнього Комісаріяту Внутрішніх Справ, що на державному бюджетові.
Раїа Народніх Комісарів УСРР;п о- 

с т а н о в и  л а :

Затвердити на 1925-26 бюджетовий 
рік додаваний до цього список установ 
Народнього Комісаріяту Охорони Здо
ров'я, Народнього Комісаріяту Соці- 
яльного Забезпечення, Народнього Ко
місаріяту Юстиції і Народнього Комі
саріяту Внутрішніх Справ, що є на 
державному бюджетові.Харків, 5 серпня 1925 р.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР /. Булат.

За Керуючого Справами Ради 
Народніх Комісарів УСРР Яворський.

354 Об утверждении списка учреждений Народного КомиссариатаЗдра- воохранения, Народного Комиссариата Социального Обеспечения, Народного Комиссариата Юстиции и Народного Комиссариата Внутренних Дел, состоящих на государственном бюджете.
Совет Народных Комиссаров УССР 

п о с т а н о в и л :

Утвердить на 1925-26 бюджетный 
год прилагаемый при сем список учре
ждений Народного Комиссариата Здра
воохранения, Народного Комиссариата 
Социального 05еспечения, Народного 
Комиссариата Юстиции и Народного 
Комиссаоиата Внутренних Дел, со
стоящих на государственном бюджете.Харьков, 5 августа 1925 г.

Зам. Председателя Совета Народ
ных Комиссаров УССР Я. Булат.

За Управляющего Делами Совета 
Народных Комиссаров Яворский.
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уставів Народаьпго Комісарілту Охороні 
Здоров'я, Народньлго Коаігяріяту Соці- 
ялыого Забезпечення, Іїародвього Ко
місаріату Юстиції і Пярлдвього Коміса
ріату Ввутрішвії ('прав,щог вадержав

ному бюджетові.

А. По Народньому Комісаріятоеі 
Охорони Здоров'я.

I. Чотирі санітарно-бактеріологічні 
інститути з пастерівськими станціями 
і притулками при них для покусаних 
(Харків, Київ, Одеса, Катеринослав).

2. Протозойний інститут (Харків).
3. Віспо-шепильний інститут (Хар

ків).
4. П'ять пастерівських станцій 

(ЗіновЧвськ, Винниця, Полтава, Ста
ліне і Чернигів).

5. Дві дезостанціТ (Шепетівка й Во- 
лочиськ).

6. Український рентгено-радіологіч
ний Інститут (Харків).

7. Рентген-інститут (Київ).
8 Туберкульозний інститут (Хар

ків).
9. Венерологічний інститут (Харків).

10. Дермато венерологічний інститут 
(Одеса).

II. Психо неврологічний інститут 
з диспансером при ньому.(Харків).

12. Інститут охорони дитинства й 
материнства (Харків).

13. Дитячий ортопедичний інститут 
на 50 ліжок (Київ).

14 Санітаоно-педологічний інститут 
(Київ).

15. Медично-механічний інститут 
на 50°/« (50°/0 за рахунок Робмеду)— 
(Харків).

16. Два клінічні інститути для удо
сконалення медичного персоналу, без 
ліжок (Харків, Київ).

17. Лікарні з амбулаторіями в бу
динках громадської примусової праці, 
що мають перебувати на державному 
бюджеті в 1925/26 бюджетовому році.

18 Шоста радянська студенська 
імена проф. Шатилова лікарня, з пе
редачею кредитів по КУБУЧ'у в роз-

С П Н С О К

учреждений Народного Ко.миегарната 
Здравоохравеяяя, Народного Комиссари
ата Оцняльнпго Обеспечения, Народ
ного Комнссаріата Юстиции и Народ- 
ного Комиссариата Ввутренинх Дел, 
состоящих на государственном бюджете.

А. По Народному Комиссариату 
Здравоохранения.

1. Четыре санитарно-бактериоло
гических института с пастеровскими 
станциями и приютами при них для 

укушенных (Харьков, Киев, Екате- 
ринослав, Одесса).

2. Протозойныйинститут (Харьков).
3. Оспопрививательный институт 

(Харьков).
4. Пять пастеровских станций (Зи

новьевен, Винница, Полтава, Сталино 
и Чернигов).

5. Две дезостанции (Шепетовка 
и Воло1 иск).

6. Украинский рентгено радиоло
гический институт (Харьков).

7. Рентген-институт (Киев).
8. Туберкулезный институт (Харь

ков).
9. Венерологический институт 

(Харьков).
10. Дермато венерологический инсти

тут (Одесса).
11. Психо неврологический инсти

тут с диспансером при нем (Харьков).
12. Институт охрана детства и ма

теринства (Харьков).
13 Детский ортопедический инсти

тут на 50 коек (Киев).
14. Санитарно-педологический инсти

тут (Киев).
15. Медико-механический институт 

на 50%(50% за счет Рабмеда) — 
(Харьков).

16. Два клинических института го 
усовершенствованию медицинского пер • 
сонала, без коек (Харьков и Киев).

17. Больницы с амбулаториями в 
домах общественных принудительных 
работ, кои будут находиться на госу
дарственном бюджете в 1925-26 бод 
жетном году.

18. Шестая советская студенческая 
имени проф. Шатилова больница, с пе
редачей кредитов по КУБУЧ’у в рас- 739
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порядження Народнього Комісаріяту 
Охорони Здоров'я (Харків)

19. Одна лікарня імени проф. Гірш- 
мана (Харків).

20. Дев'ять психіятричних лікарень 
(Харків, Сватово-Лучка, Київ, Кате
ринослав, Бетанія, Полтава, Винниця, 
Херсон та Чернигів).

2\. Санітарної організації транс
порту:

а) санітарні райони ... 50
б) житлово-санітарні лікарі 5
в) санітарно-харчові лікарі . 5
г) лікарі саносвіти . . . .  10

(з виставками при них)
д) дезинфекційні загони . . 1 2 8
е) лікар медичної назорчої

станції.................................... 1
ж) лабораторії............................ 15
з) назорчі пункти . . . .  8
и) шуроловні загони ... 2
к) малярійні загони. ... 2

Б. По Народньому Комісаріятові 
Соціальною Забезпечення.

1. Два технікуми для інвалідів 
(Харків, Київ).

2. Інститут для доліковування інва
лідів (Харків).

П р и м і т к а .  П'ять інвалідних 
містечок (Харків-колишн. Хорошев- 
ський манастир, Київ колишн. Київо- 
Печерська лавра, Бердянськ, Арте- 
мівськ та Одеса) утримується місце
вим бюджетом, але належать субве- 
нуванню.

В. По Народньому Комісаріятові 
Юстиції.

1. Округові суди.
2. Округова прокуратура.
3. Судові виконавці.
4. Короткотермінові юридичні курси, 

по витратах на адміністраційно-госпо- 
дарські потреби й на утримання кур
сантів (Харків, Київ, Одеса).

Г. По Народньому Комісаріятові 
Внутрішніх Справ.

1. Центральний апарат Народнього 
Комісаріяту.

2. Школа міліції.
3. Харківський будинок громадсько! 

примусової праці № 1.

поряжение Народного Комиссариата 
Здравоохранения (Харьков).

19. Главная больница имени проф. 
Гиршмана (Харьков).

20. Девять психиатрических больниц 
(Харьков, Сватово-Лучка, Киев, Ека- 
теринослав, Бетания, Полтава, Вин
ница, Херсон и Чернигов).

21. Санитарной организации тран- 
спотра:

а) санитарные районы. ... 50
б) жилищно-санитарные врачи 5
в) санитарно-пищевые врачи . 5
г) врачи по санпросвету (с вы

ставками при них). ... 10
д) дезинфекционные отряды 128
е) врач медицинской наблюда-тельной станции . . . .  1ж) лаборатории................................15з) наблюдательные пункты. . 8и) крысоловные отряды. . . 2к) малярийные отряды. ... 2

В. По Народному Комиссариату Со
циального Обеспечения.

1. Два техникума для инвалидов 
(Харьков и Киев).

2. Институт по долечиванию инва
лидов (Харьков).

П р и м е ч а н и е .  Пять инвалидных 
городов (Харьков-бывший Хорошев
ский монастырь, Киевбывш. Киево- 
Печерская лавра, Бердянск, Арте- 
мовск и Одесса) содержатся на 
местном «бюджете, но подлежат 
субвенированию.

В. По Народному Комиссариату 
Юстиции.

1. Окружные суды.
2. Окружная прокуратура.
3. Судебные исполнители.
4. Краткосрочные юридические кур

сы, по расходам на административно- 
хозяйственные нужды и на содержа
ние курсантов (Харьков Одесса и 
Киев).

Г. По Народному Комиссариату 
Внутренних Дел.

1. Центральный аппарат Народного 
Комиссариата.

2. Школа милиции.
3. Харьковский дом общественных 

принудительных работ № 1.
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4. Харківський реформатора.
5. Охтирський ізолятор.
6. Виправний будинок в Оле

ксандрії.
7. Київський будинок громадської 

примусової праці № 1.
8. Житомирський 
9 Полтавський
10. Одеський
11. Винницький .Оголошено в .Вістях ВУЦВК- з 4 вересня1925 р., ч. 201.

будинки гро
мадської при
мусової праці.

Постанова Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету 
і Ради Народніх Комісарів УСРР.

355-Про заходи до переведення загального навчання.

4. Харьковский реформаториум.
5. Ахтырский изолятор.
6: Исправительный дом в Алек

сандрии.
7 Киевский дом общественных 

принудительных работ № 1.
8. Житомирский \ дома
9. Полтавский \ общественных

10. Одесский (принудительных
11. Винницкий ' работ.
Распубликовано в „Вістях ВУЦВК*от 4 сентября 1925 г., № 201.
Постановление Всеунраинского Цен
трального Исполнительного -Коми
тета и Совета Народных Комисса

ров УССР.355. О мероприятиях по приведению всеобщего обучения
Для здійснення декрету ВУЦВК і РНК 

з ЗО липня 1924 року (36. Уз. 1924 р.,
ч. 19, арт. 170) про запрова
дження загального навчання дітей 
віком од 8 до М років включно, 
шляхом проходження ними курсів
4-охрічної трудової школи соціяль- 
ного виховання, з наступного 1925 26 
шкільного року всіх дітей віком 8 9 
років належить охопити першими 
групами трудової школи.

Тільки повне охоплення школами 
дітей зазначеного віку наступного 
1925-26 шкільного року й дальше 
обов'язкове одвідування їми вищих 
груп 4-охрічної трудової школи буде 
за основний вихідний момент у спра
ві здійснення загального навчання.

На шляху до здійснення цього за
вдання, окрім загальних фінансових 
утруднень, лежить ще низка инших 
труднощів.

Не всі ше громадяни Радянської 
Республіки перейняяися свідомістю про 
найбільшу важливість загального на
вчання дітей. Число навчителів, особ
ливо на селі, недостатнє. Крім того, 
особливу трудність становить брак по
трібного числа шкільних будинків. 
Царська влада не квапилася-в справі 
освіти народу, й радянська влада 
дістала • спадщину від неї зовсім не
достатнє число шкільних будинків

Для осуществления декрета ВУЦИК'а 
и СНК от 30-го июля 1924 г. (Собр. 
Уз. 1924 г., М® 19, ст. 170) о введе
нии всеобщего обучения детей в воз
расте ът % ъъ лет ъхтч̂ те.лчл«л, 
путем прохождения ими курса четы
рехлетней трудовой школы социаль
ного воспитания, с наступающего 
1925/26 учебного года, все дети 
в возрасте 8-9 лет должны быть 
охвачены первыми группами трудовой 
школы

Лишь полный охват школами детей 
указанного возраста в наступающем 
1925/26 учебном году и дальнейшее 
обязательное посещение ими высших 
групп четырехлетней трудовой школы 
явится основным исходным моментом 
в деле осуществления всеобщего обу
чения.

На пути к осуществлнию этой 
задачи, помимо общих финансовых 
затруднений, лежит еще ряд других 
трудностей.

Не все еще граждане Советской 
Республики проникнуты сознанием 
величайшей важности всеобщего обу
чения детей. Количество учителей, 
особенно на селе, недостаточно. Кроме 
того, особенную трудность предста
вляет отсутствие нужного количества 
школьных зданий. Царская власть 
не спешила в деле просвещения на
рода, и советская власть унаследовала 
от нее далеко энедостаточное для
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для загального навчання; до того-ж 
за роки імперіялістичної й громадян
ської війни значне число шкіл було 
зруйноване й ще повністю їх не 
відбудовано.

Шоб перемогти всі ці труднощі 
й успішно здійснити загальне на
вчання дітей, треба, щоб батьки сві
домо поставилися до цеї справи; треба 
вжити всіх заходів, щоб притягти 
навчителів на село й забезпечити 
помешканнями шкільну мережу. Всього 
цього можна досягти тільки як буде 
максимальне напруження всіх сил 
і засобів з боку державної влади, 
громадських організацій 1 всіх гро
мадян Радянської Республіки.

Виходячи з потреби забезпечити за
провадження загального навчання дітей 
чжъч&чь заходи* ч иг.
звиток своєї постанови з 30-го липня 
1924 року, „Про переведення загаль
ного навчання" (36. Узак. 1924 р.,
ч. 19, арт. 170),—Всеукраїнський Цен
тральний Виконавчий Комітет і Рада 
Народніх Комісарів УСРР п о с т а 
н о в и л и :

А. Про обов'язковість навчання в тру
дових школах со?(гяльною виховання.

1. Навчання дітей у перших чо
тирьох групах трудової школи со- 
ціяльного виховання є обов'язкове 
й безплатне.

2. Батьки, що мають дітей, які 
дійшли до 1-го вересня 1925 року
8-ох років, а також установи, орга
нізації Й особи, що піклуються самі 
про сиріт, напівсиріт і піклуванців 
зазначеного віку, повинні реєструвати 
їх, починаючи з наступного 1925-26 
шкільного року в найближчій трудо^ 
вій школі, в реченець, установлюва
ний органами Народнього Комісаріату 
Освіти.

П р и м і т к а  1. Дітей-калік, слі
пих, тлу хо-нших \ розу мово-дефек
тивних належить реєструвати в 
школі на загальній підставі й їх 
реєструється в особливих списках 
за формою, установлюваною На
роднім Комісаріатом Освіти.

всеобщего обучения количество школь
ных зданий, к тому же за годы импе
риалистической и гражданской войны 
значительное количество школ под
вергалось разрушению и еще пол
ностью не восстановлено.

Чтобы преодолеть все эти трудности 
и успешно осуществить всеобщее 
обучение детей, необходимо созна
тельное отношение родителей к этому 
делу; необходимо принять все меры 
к привлечению учителей на село 
и к обеспечению помещениями школь
ной сети. Все это может быть до
стигнуто лишь при максимальном на
пряжении всех сил и средств со сто
роны государственной власти, обще
ственных организаций и всех граждан 
Советской Республики.

Исходя из необходимости обеспе
чить введение всеобщего обучения 
детей рядом практических меропри
ятий и в развитие своего постано
вления от 30 го июля 1924 года 
,,0 проведении всеобщего обучения" 
(С.У. 1924 г., № 19, ст. 170),—Всеук- 
раинский Центральный Исполнитель
ный Комитет и Совет Народных Ко
миссаров УССР п о с т а н о в и л и :

А. Об обязательности обучения в тру
довых школах социальною воспитания.

1. Обучение детей в первых 4-х 
группах трудовой школы социального 
воспитания является обязательным и 
бесплатным.

2. Родители, имеющие детей, до
стигших к 1-му сентября 1925 года 
8-ми лет, а равно уяреждения, орга
низации и лица, имеющие на своем 
попечении.сирот, полусирот и под'- 
опечных указанного возраста, обяза
ны регистрировать их, начиная с на
ступающего 1925/26 учебного года в 
ближайшей трудовой школе, в срок, 
устанавливаемый органами Народного 
Комиссариата Просвещения.

П р и м е ч а н и е  1. Дети-калеки- 
слепые, глухонемые и умственно, 
дефективные подлежат регистрации 
в школе на общем основании и за
носятся в особые списки, по фор
ме, устанавливаемой Народным Ко
миссариатом Просвещения.
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2. В наступному 
192У26 шкільному ро\х\ належить 
обов'язково реєструвати також ді
тей, шо дійшли до 1-го вересня 
1925 року 9-ох років.
3. Зареєстрованих зазначеним по

рядком дітей приймається до школи 
згідно з особливою Інструкцією На- 
роднього Комісаріату Освіти.

При м і т к а  1. Дітей, не прий
нятих до школи наступного шкіль
ного року, належить прийняти в 
першу чергу дальшого шкільного 
року, про шо видає школа відпо
відні довідки.

П р и м і т к а  2. Безпритульних 
дітей, шо дійшли зазначеного 
в арт. 2 віку, приймається до ди
тячих будинків у першу чергу.
4. Починаючи з наступного 1925-26 

шкільного року, батьки, установи, 
організації й поодиноки особи не 
мають права забирати дітей із шкіл 
до часу, аж поки вони не скінчать 
4-охрічного курсу, а також пере- 
шкоджуватиїм о^відувать школи про
тягом шкільного року, з винятком 
канікул й инших випадків, устано
влюваних органами Народнього Комі

саріату Освіти.
5. Батьки, опікуни й инші особи, 

зазначені в арт. 2 цеї постанови, в 
разі як вони не зареєструють дітей 
або перешкоджатимуть дітям одвіду- 
вати шкоди або забиратимуть дітей 
перед скінченням курсу (арт. 4), під
падають під кримінальну відповідаль
ність згідно з арт. 79і Кримінального 
Кодексу.

6. Для надання дітям незаможніх 
батьків фактичної змоги одвідувати 
шкоди, на міські й селищні ради та 
сільські ради покладається обов'язок 
вжити відповідних заходів для зор- 
гаиізування матеріальної й инших 
форм допомоги їм так через бюдже
тові асигнування, як і через притяг
нення до цеї справи на доброхітних 
підставах громлдських організацій.

Примітка. Штрафові суми одер
жувані порядком арт. 5 цієї поста
нови, також повертається на за
значені • арт. 6 мети.

П р и м е ч а н и е  2. В наступаю
щем \925-26 учебном году подле
жат обязательной регистрации так
же дети, достигшие к 1-му сентя
бря 1925 г. 9-тилетнего возраста.
3. Зарегистрированные указанным 

порядком дети принимаются в школы,, 
согласно особой инструкции , Народ
ного Комиссариата Просвешения.

П р и м е ч а н и е  1.Дети, не при
нятые в школы в наступающем 
учебном году, подлежат приему 
в первую очередь в следующем году, 
о чем выдаются школой соответ
ствующие справки.

П р и м е ч а н и е ? .  Беспризорные 
дети, достигшие указанного в ст.
2-й возраста, принимаются в дет
ские дома в первую очередь.
4. Начиная с наступающего 1925/20 

учебного годэ, родители, учреждения, 
организации и отдельные лица не 
имеют права забирать детей из школ 
до окончания ими 4-хлетнего кур
са, а также препятствовать им посе
щать школу в течение учебного года, 
за исключением каникул и других 
случаев, устанавливаемых органами 
Народного Комиссариата Просвещения.

5. Родители, опекуны и прочие ли
ца, указанные в ст. 2-й настоящего- 
постановления, в случае, если они не 
зарегистрируют детей или будут пре
пятствовать детям посещать школы 
или забирать детей до окончания 
курса (ст. 4-я), подлежат уголовной 
ответственности по ст. 79* Уголов
ного Кодекса.

6. Для предоставления детям не
имущих родителей фактической воз
можности посещать школу, на город
ские и поселковые советы и сельские 
советы возлагается обязанность при
нятия соответствующих мер для орга
низации материальной и иных видов 
помощи им путем как бюджетных 
ассигнований, так и привлечения к 
этому делу на добровольных началах 
общественных организаций.

П р и м е ч а н и е .  Штрафные суаь- 
мы, получаемые в порядке ст. 5-й 
настоящего постановления, также 
обращаются на указанные вст. 6 й 
цели.
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7. Нагляд за виконанням цієї по* 
станови покладається на міські й се
лищні ради та сільські ради.

Б. Про забезпечення сільської шкільної 
мережі соціальною виховання навчи- 

телями.

8. Для забезпечення сільських 4-ох 
річних шкіл соціяльного виховання 
навчителям*, допускати громадян, що 
дійшли повноліття, до спеціяльних 
іспитів на право викладати в назва
них школах, на підставі спеціального 
положення, вироблюваного Народнім 
Комісаріятом Освіти.

9. Навчителям, приписаним як без
робітні в містах, надати навчитель- 
ські посади на селі. Тих, які відмо
вилися від наданої їм роботи без 
поважних причин, знімається з обліку 
органів Народнього Комісаріату Праці 
й позбавляється права одержувати 
допомогу на безробіття реченцем на 
1 рік. Установлює поважність чи не
поважність причин відмови від наданої 
роботи особлива комісія в складі 
представників од органів Народнього 
Комісаріату Праці (Голова), Народ
нього Комісаріату Освіти й Професій
ної Спілки Робітників Освіти, шо 
чинить на підставі інструкції видаваної 
Народнім Комісаріятом Освіти за пого
дженням із Всеукраїнською Радою 
Професійних Спілок і Народнім Коміса
ріятом Праці.

В. Про пільги для навчителгв у сіль
ських школах соціяльного виховання.

їО. Встановити для навчителів 
у Сільських школах надвишки до одер
жуваного ни и и основного окладу заро
бітної платні розміром 10% окладу 
за кожні 3 роки вчительської роботи, 
починаючи з наступного 1925-26 шкіль
ного року.

П р и м і т к а .  За основний оклад 
заробітньої платні вважається та
рифну ставку навчителя на посаді, 
що він її в даній школі має.

7. Наблюдение за выполнением на
стоящего постановления возлагается 
на городские и поселковые советы и 
сельские советы.

Б. Об обеспечении сельской школьной 
сети социальною воспитания учите

лями.

8. В целях обеспечения сельских 
четырехлетних школ социального 
воспитания учителями, допускать 
граждан, достигших совершеннолетия, 
к специальным испытаниям на право 
преподавания в названных школах, 
на основании специального положе
ния, вырабатываемого Народным Кої 
миссариатом Просвещения.

9. Учителям, числящимся безработ
ными в городах, предоставить учи
тельские должности '.на селе. Отка
завшиеся от предоставления им ра
боты без уважительных причин сни
маются с учета органов Народного 
Комиссариата Труда и лишаются прав 
на получение пособия по безработице 
сроком на один год. Установление 
уважительности или неуважительности 
причин отказа от предоставленной 
работы производится особой комис
сией в составе представителей орга
нов Народного Комиссариата Труда 
(Председатель), Народного Комисса
риата Просвещения и Профессиональ
ного Союза Работников Просвещения, 
действующей на основании инструкции, 
издаваемой Народным Комиссариатом 
Просвещения по согласованию с Все- 
украинским Советом Профессиональ
ных Союзов и Народным Комиссариа
том Труда.

В. О льготах для учителей сельских 
школ социальною воспитания.

10. Установить для учителей сель
ских школ надбавки к получаемому 
ими основному окладу заработной 
платы в размере 10% оклада за каж
дые три года преподавательской 
работы, начиная с наступающего 
1925/26 учебного года.

П р и м е ч а н и е .  Основным окла
дом заработной платы считается 
тарифная ставка учителя по занимае
мой им в данной школе должности.
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І1. Зобов'язати округові й районові 
виконавчі комітети забезпечити сіль
ських навчигелів, незалежно від одер

жуваного Тми утримання по службі, 
безплатною кватирою при школ і, 
а також опаленням і освітленням 
за рахунок відповідного місцевого 
бюджету.

В разі відсутности кватир при 
школі, навчителя забезпечується всіма 
зазначеними видами прожитку з того 
самого джерела в грошовій формі 
за нормами, встановлюваними Народ
нім Комісаріятом Фінансів за згодою 
з Народнім Комісаріятом Освіти.

12. Неповнолітніх членів родин 
сільських навчителів переважно перед 
дітьми инших громадян, при инших 
однакових умовах, поміщається в ди
тячі будинки, садки, колонії й инші 
установи соціального виховання типу 
інтернатів. Напівсиріт, дітей навчи
телів у сільських школах соціального 
виховання, а також малолітніх братів 
та сестер (цілковитих сиріт), що 
перебувають у них на утриманні, 
приймається до згаданих установ 
у .першу чергу.

13. Членів родин навчителів у сіль
ських школах соціяльного виховання 
й сиріт їхніх належить переважно 
перед иншими громадянами приймати 
до старших груп 7-річної трудової 
школи, професійної школи й вищих 
шкіл, звільняючи їх від плати за на
вчання; окрім того, їх задовольняється 
в першу чергу підручниками та на
вчальним приладдям й забезпечується 
безплатним інтернатом або встано
вленими стипендіями.

14. Після кожних п'яти років без
перервної праці на селі навчителів 
у сільських школах відряджується для 
підвищення кваліфікації до спеціяльно 
організованих Народнім Комісаріятом 
Освіти курсів, або-ж їм надається 
право на відповідні відрядження 
до культурних центрів, прикоманди- 
рувавши їх до культурно-освітніх 
установ, реченцем на 2 місяці, з за
хованням одержуваного по посаді 
утримання.

11. Обязать окружные и районные 
исполнительные комитеты обеспечить 
сельских учителей, независимо от по
лучаемого ими содержания по службе, 
бесплатной квартирой при школе, а 
также отоплением и освещением за 
счет подлежащего местного бюджета.

В случае отсутствия квартир при 
школе, учитель обеспечивается всеми 
указанными видами довольствия из 
того же источника в денежной форме 
по нормам, устанавливаемым Народ
ным Комиссариатом Финансов, по со
глашению с Народным Комиссариатом 
Просвещения.

12. Несовершеннолетние члены семей 
сельских учителей преимущественно 
перед детьми других граждан, при 
прочих равных условиях, помещаются 
в детские дома, сады, колонии и другие 
учреждения социального воспитания 
типа интернатов. Полусироты, дети 
учителей сельских школ социального 
воспитания, а также малолетние братья 
и сестры (круглые сироты), находя
щиеся у них на иждивении, прини
маются в упомянутые учреждения 
в первую очередь.

13. Члены семей учителей сельских 
школ социального воспитания и си
роты их подлежат преимущественному 
перед другими гражданами приему 
в старшие группы семилетней трудо
вой школы, профессиональные школы - 
и высшие учебные заведания, с осво
бождением их от платы за учение; 
кроме того, они удовлетворяются в 
первую очередь учебниками и учебными 
пособиями и обеспечиваются бесплат
ным интернатом или установленными 
стипендиями.

14. После каждых пяти лет непре
рывной работы на селе учителя сель
ских школ командируются для повы
шения квалификации на специально 
организуемые Народным Комиссариа
том Просвещения курсы или же им 
предоставляется право на соответ
ствующие командировки в культурные 
центры с прикомандированием к куль
турно просветительным учреждениям, 
сроком на 2 месяца и с сохранением 
получаемого по службе содержания.
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П р и м і т к а  1. Витрати на за
значені відрядження оплачується 
за рахунок коштів, передбачених 
кошторисом Народнього Комісаріяту 
Освіти.

П р и м і т к а  2. Перебування навід- 
рядженні не зараховується до від- 
пу.сткового часу.
15. Для підвищення кваліфікації 

сільських навчителів округова інспек
тура на місцях періодично організує 
короткореченцеві навчительські курси.

За відрядженими на зазначені 
курси навчителями заховується одер
жуване ними утримання по службі, 
а також видається дорожній й до
бовий прожиток порядком арт. 81 
Кодексу Законів про Працю.

16. Навчителям у сільських школах 
соціяльного виховання на час літньої 
перерви дається чергову відпустку 
реченцем на 2 місяці.
Г. Про забезпечення шкільної мережі 
соціяльного виховання приміщеннями.

17. Для забезпечення шкільної ме
режі соціяльного виховання примі
щеннями, округові виконавчі комітети 
мають негайно вжити заходів до за
безпечення розгалужуваної шкільної 
мережі потрібними приміщеннями.

18. Аж до спорудження достатнього 
числа нових шкільних будинків зор
ганізувати школи в усіх тих шкільних 
будинках на селі й в містах (колишніх 
земських, міністерських, міських, цер- 
ковно-парахвіяльних, талмуд - торах 
то що), шо їх було закрито з будь- 
яких причин, у тому числі в наслідок 
неповної відповідности цих приміщень 
вимогам, для трудових шкіл устано
влених.

П р и м і т к а .  В разі невідповід- 
ности шкільних приміщень до вста
новлених санітарно-гігієнічних вимог, 
їх можна відводити. під школи 
тільки на підставі відповідної згоди 
з органами праці й Спілкою Робіт
ників Освіти.

19. Усі шкільні приміщення, вико
ристовувані не на пряме призначення 
й зайняті будь-якими установами й 
особами, належить звільнити для 
влаштування в них шкіл з наступ-

П р и м е ч а н и е  1. Расходы по 
указанным командировкам опла
чиваются за счет средств, пред
усмотренных сметой Народного Ко
миссариата Просвещения.

П р и м е ч а н и е  2. Пребывание 
в командировках не засчитывается 
в счет отпускного времени.
15. В целях повышения квалифика

ции сельских учителей, окружной 
инспектурой на местах периодически 
организуются краткосрочные учи
тельские курсы.

За командированными на указанные 
курсы учителями сохраняется полу
чаемое ими содержание по службе, 
а равно путевое и суточное доволь
ствие, в порядке ст. 81 Кодекса За
конов о Труде.

16. Учителям сельских школ соци
ального воспитания во время летнего 
перерыва предоставляется очередной 
отпуск, сроком на дга месяца.
Г. Об обеспечении школьной сети со
циального воспитания помещениями.

17. В. целях обеспечения школьной 
сети социального воспитания поме
щениями, окружным исполнительным 
комитетам немедленно принять меры к 
обеспечению развертывающейся школь
ной сети необходимыми помещениями.

18. Впредь до сооружения доста
точного количества новых школьных 
зданий организовать школы во всех 
тех школьных помещениях на селе 
и в городах (бывших земских, мини
стерских, городских,церковно-приход
ских, талмуд-торах и т. д.), кои были 
закрыты по каким бы то ни было при
чинам^ том числе вследствие неполного 
соответствия этих помещений требо^а 
ниям,установленным для трудовых школ.

П р и м е ч а н и е .  В случае несо
ответствия школьных помещений 
установленным санитарно-гигиени
ческим требованиям, таковые могут 
быть отведены под школы лишь ка 
основании соответствующего согла
шения с органами труда и Союзом 
Работников Просвещения.
19. Все школьные помещения, 

используемые не по прямому назна
чению и занятые какими бы то ни 
было учреждениями и лицами, осво
бодить для устройства в них школ
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ного 1925-26 шкільного року, згідно арг. 95 Кодексу Законів про Народню Освіту, порядком постанови Ради Народніх Комісарів УСРР з 5 вересня1922 року «Про-порядок адміністра* ційного виселення» (36. Уз. 1922 р.,ч. 39, арт. 581) і постанови Ради Народніх Комісарів УСРР з 16 січня1923 року «Інструкція до застосування декрету Ради Народніх Комісарів з 5 вересня 1922 року «Про порядок адміністраційного виселення» (36. Уз. 1923 р., ч. 2, арт. 31).20. В разі недостатнього забезпечення шкільної мережі загального навчання приміщеннями/ порядком установленим арт. арт. 18 і 19 цієі постанови, місцевим органам влади надається право відкривати школи в жилих будинках, при умові укладення відповідних договорів про найми цих будинків, порядком чинних що до цього узаконень 1 розпоряджень Уряду, приладнавши ці будинки для перших груп трудових шкіл.

ДОЯ 5 серная 1925 р.Т. В. Об. Голови Всеукраїнського Центрального ВиконавчогоКомітету А. Буценко. Засг. Голови Ради НародніхКомісарів УСРР І. Булат. Т. В. О. Секретаря Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, Член Президії ВУЦВК Соецов.
Оголошено в .Вістях ВУЦВК* 8 Ч серавя 

1925 р., ч. 184. _____

Постанова Ради Народніх Комі
сарів УСРР.356. Про прирівнення Пайового Товариства а оправі розвідок, спорудження й експдоатації електричної станції Харнівського району, імени «Жовтневої Революції" що-до всіх видів місцевих податній, збору й повинностей, а також що-до квати- рової плати, до установ, що в на державному бюджетові.Рада Народніх Комісарів УСРР п о с т а н о в и л а :  прирівняти Пайове Товариство в справі розвідок, спору-
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Постаноеление Совета Народных 
Комиссаров УССР.356. О приравнении Паевого Товарищества по изысканиям, сооружению и эксплоатации электрической станции Харьковскогорайона,им.„ОктябрьскоЙ Революции* в отношении всех видов местных налогов, сборов и повинностей, а также в отношении квартирной платы, и учреждениям, состоящим на государственном бюджете.Совет Народных Комиссаров УССР п о с т а н о в и л :  приравнять Паевое Товарищество по изысканиям,соору-

с наступающего 1925/26 учебного года согласно ст. 95 Кодекса Законов о Народном Просвещении, в поряке постановления Совета Народных Комиссаров УССР от 5-го сентября 1922 г.„О порядке административного выселения” ( С . У .  1922 г., ХЗД, ст. 581^ и постановления Совета Народних Комиссаров УССР от 16-го января 1923 года „Инструкция по применению декрета Совета Народных Комиссаров от 5-го сентября 1922 г. „О порядке административного выселения- (С. У. 1923 г., № 2, ст 31). #20. В случае недостаточного обеспечения школьной сети всеобщего обучения помещениями,в порядке, установленном ст.ст. 18-й и 19-й сего постановления, местным органам власти предоставляется право открывать школы в жилых домах, при условии заключения соответствующих догово ров о найме этих домов, в порядке действующих на сей предмет узаконений и распоряжений Правительства с приспособлением этих домов для первых групп трудовой школы.
Харьков, 5 августа 1925 г.Вр. Исп. Об. Председателя Всеукра- инского Центрального Исполнительного Комитета А. Буценко.Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров УССР Я. Булат. Вр. Исп. Об Секретаря Всеукраинского Центрального Исполнительного Коми- етта, Член Президиума ВУЦИК Совцов.

Распубликовано в .Вістях ВУЦБК" от 14 
_ августа 1925 г., № 184.
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дження й експлоатації електричної 
станції Харківського району, ім. «Жов
тневої Революції-, в біжучому й даль
шому 1925-26бюджетовому році,що-до 
всіх видіз місцевих податків, збору 
й повинностей, а також і кватирової 
плати, до установ, що є на держав
ному бюджетові.

Харків, дня У серпня 1925 р.
Заст. Голови Ради Народніх

Комісарів УСРР Булат.

За Керуючого Справами Ради 
Народніх Комісарів УСРР Яворський.Оголошено в ,Вістях ВУЦВК" а 21 серпня 1925 р.. ч. 1Я9.

жению и эксплоатации электрической 
станции Харьковского района, имени 
«Октябрьской Революции», в текущем 
и следующем 1925/26 бюджетном году, 
в отношении всех видов местных на
логов, сборов и повинностей, а также 
и квартирной платы, к учреждениям 
состоящим на государственном бюд 
жете.Харьков, 9 августа 1925 г.

Зам. Председателя Совета 
Народных Комиссаров УССР И.Булат

За Управляющего Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР ЯворскийРаспубликовано в „Вістях ВУЦВК" от 21 августа 1925 г. № 189.

Видання Народнього Комісаріату Юстиції УСРР.Укрголовліт Ч. 4309. Харків. Урядова друкарня ім. т. Фрунве. Зам. Ч. 1949. Пр. 15000.



А*$лт**І Нія ІфвЬ, *4*гіт*аІ

МЦИНЯ ОФ ЦІІНЕ

ЗБІРНИК
—УЗАКОНЕНЬ ТИ 
РОЗПОРЯДЖЕНЬ =

Мітт-Сдшміогі Уряді Уіріїи

1825 р.

[845 (47 71) (008)]

$С9Ж спуая, со ідшяЛтвс»!

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ /

С О Б Р А Н И Е
УЗАКОНЕНИЙ И

РАСПОРЯЖЕНИЙ
Райоіі-Кр«ст. Прішельстіа Укріпи

1925 г.

16 преем 1925 р. Уі-й Відділ ПЕРШИЙ 16 сентября 1925 г. У№ Отдел ПЕРВЫЙ

З М І С Т

Постанови ВУЦВК і РНК

СОДЕРЖАНИЕ.

Постановления ВУЦИК и СНК.

(30 липня, 8,10-20 серпня 1925 р.)

$67. Про звільнення т. Кагана від обов'язків члева колегії НКФ УСРР.358. Про нагороду артиста й режисера 0. С. Курбаса званням Народнього артиста Республіки.359. Прр центральну й округові мі «урядницькі комісії в спрлві боротьби з пожежами.580. Про штати Української Книжкової Палати.361. Про доповнення арт. 1-го .Положення про порядок розвязання спорів про майно між державними установами й підприємствами".362. Про Урядову друкарню імени тов. Фрунзе.368- Про округові коміоії в справі визначення й розподілу орнбутків і покриття втрат підприємств місцевого звачіаня.364. Про доповнення переліку витратам, що їх проводять округові виконавчі комітети.365. Про пільги до прийняття інвалідів громадянської війни на работу в установи та підприємства.366. Про доповнення арт. 71 Цивільного Кодексу.867. Про міоцеві органа Держстраху УСРР.368. Про такси штряфових стягань за лісові праводомства.369. Про місцеві органи Народнього Ко- Комісаріяту Соціального Забезпечення УСРР.370. Про оголошення території могнлн Т. Г. Шевченка державним заповідником.

(ЗО июля, 8, 10-20 авіуста 1925 ».)357. Об освобождении т. Кагана от обязанностей члена Коллегия НКФ УССР.358. О награждении артиста н режиссера^ А. С. Курбаса званием Народногоартиста Республики.359. О центральной и окружных междуведомственных комиссиях по борьбе с пожарами.360. О штатах Украннской Книжной Палаты.361. О дополнении ст. 1-й „Положения о порядке разрешения имущественных споров между государствениыма учреждениями в предприятиями*'.362. О Правительственной типографии им. т. Фрунзе.363. Об окружных комиссиях по определению и распределению ирибылей н покрытию убытков предприятий местного значения.304. О дополнении.перечня расходов, производимых окружными исполнительными комитетами.365. О льготах по приему инвалидов гражданской войны на работу в учреждения н предприятия.366. О дополнении ст. 71 Гражданского Кодекса.367. О местных органах Госстраха УССР.368. О таксах штрафных втеканий за лесны* правонарушения.369. О местных органах Народного Комиссариата Социального Обеспеченна УССР. .370. Об об'явлення территории могилы Т. Г. Шевченко государственным
* заповедником.
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Постанови Ради Народніх Комі

сарів УСРР.357. Про звільнення т. Кагана від обов'язків члена колегії НКФ УСРР.
Рада Народніх Комісарів УСРР 

п о с т а н о в и л а :
Звільнити тов. Кагана М А , згідно 

з його проханням, від обов'язків Чле
на Колегії Народнього Комісаріату 
Фінансів УСРР.Харків, дня ЗО липня 1925 р.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР І. Булат

За Керуючого Справами Ради 
Народніх Комісарів УСРР Яворський.Оголошено в „Вістях ВУЦВК“28 серпня 1925 р., ч. 195.

Постановления Совета Народных 
Комиссаров УССР.357. Об освобождении т. Кагана ог обязанностей члена коллегии НКФ УССР.

Совет Народных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л :

Освободить тов. Кагана М А.г 
согласно его просьбы, от обязанностей 
Члена Коллегии Народного Комис
сариата Финансов УССР.Харьков, 30 июля 1925 г.

Зам. Председателя Совета Народ
ных Комиссаров УССР И. Булат,

За Управлявшего Делами Совета На
родных Комиссаров Яворский, 

Распубликовано ъ „Рлстаг ВУ 28 августа 1925 г., Л* 195.
358. Про нагороду артиста й режисера0. С. Курбаса званиям Народнього Артиста Республіки.

Беручи на увагу невтомну працю 
тов. Курбаса О. С. в царині револю
ційного театрального мистецтва, його 
заслуги, як провідника нових течій 
в у країнекому театральному мистецтві, 
шо значно сприяв развиткові проле
тарського театру на Україні й ступ
невому перетворенню форм останнього, 
а також заслужену популярність його 
серед робітників і селян не тільки 
УСРР, але й по-за її межами,—Рада 
Народніх Комісарів УСРР п о с т а н о 
в и л а :

Нагородити артиста й режисера 
Курбаса Олександра Степановича зван
ням Народнього Артиста Республіки.

Харків, дня 8 серпня 1925 р.
Заст. Голови Ради Народніх

Комісарів УСРР Булат.
За Керуючого Справами Ради

Народніх Комісарів УСРР Яворський.Оголошено в .Вістях ВУВЦК"28 серпня 1925 р., ч. 195.

358. О награждении артиста и режиссера А. С. Курбаса вванием Народного Артиста Республики.
Принимая во внимание неутомимуіа 

работу т. Курбаса А. С. в области 
революционного театрального, искус
ства, его заслуги как проводника 
новых течений в украинском театраль
ном искусстве, много способство
вавшего развитию пролетарского 
театра на Украине и постепенному 
преобразованию форм последнего,,
а также заслуженную популярность
его среди рабочих и крестьян не 
только в УССР, но и за пределам* 
ее, — Совет Народных Комиссаров
УССР п о с т а н о в и л :

Наградить артиста и режиссера Кур
баса Александра Степановича звани
ем Народного Артиста Республики.Харьков, 8 августа 1925 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР Булат.

За. Управляющего Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР Яворский„ Распубликовано в „Вістях ВУЦВК"28 августа 1925 г., .'в 195.
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359. Про центральну Й округові
м/журй40мцьм1 комісії ж справі бо - ротьби і пожежами.

У звязку з переходом на трьох- 
ступневу систему управління і скасо
вуючи свою постанову з 8-го серпня 
1924 року «Про центральну й губер- 
иіяльні міжурядиицькі комісії в справі 
боротьби з пожежами» (36. Уз. 1924 р. 
ч 56, арт. 336),—Рада Народніх
Комісарів УСРР п о с т а н о в и л а  за
твердити нижчеподане «Положення 
про центральну й округові міжуряд- 
ницькі комісії в справі боротьби 
з пожежами».

положенняпро цевтраіьну М округов! міжуряд- ■ їдькІ комісії в траві боротьбі а пожежами
1. Міжурядиицькі комісії в справі 

боротьби з пожежами засновується:

а) Центральну — при Народньому 
Комісаріатові Внутрішніх Справ у 
складі: Голови—Народнього Комісара 
Внутрішніх Справ, Заступника Голови 
— Заступника Народнього Комісара 
Внутрішніх Справ і членів—по одному 
представникові від Штабу Української 
Військово! Округи, Уповноваженого 
Народнього Комісаріату Шляхів СРСР 
при УСРР, Народнього Комісаріату 
Юстиції, Державного Політичного 
Управління, Всеукраїнського Правління 
Державного Страхування й Інспекції 
в справах комунального госпоаарства.

6) Округові—при президіях округо- 
вих виконавчих комітетів під голову 
вапнім їхніх голов і начальників 
округових адміністраційних відділів, як 
їхніх заступників, І в складі членів— 
по одному представникові від військо
вого командування, органів Уповно
важеного Народньо-о Комісаріату 
Шляхів СРСР при УСРР, Прокуратури, 
Державного Політичного Управління, 
Всеукраїнського Правління Деожавного 
Страхування Я відділів комунального 
(місцевого) господарства.

369. О центральной и окружных 
между вва омственных КОМИССИЯХ 

по борьбе с гтомаркмж

В связи с переходом на трехстепен
ную систему управления и в отмену 
постановления своего от 8-го августа 
1924 года. «О центральной и губерн
ских междуведомственных комиссиях 
по борьбе с пожарами» (С. У. 1924 г.
№ 56, ст. 336) — Совет Народ
ных Комиссаров УССР п о с т а н о в и л  
утвердить нижеследующее «Положе
ние о Центральной и окружных 
междуведомственных комиссиях по 
борьбе с пожарами».ПОЛОЖЕНИЕ

« центральной ■  окружных междуведом
ственных вомвссввх по борьбе 

с по жарами.

1. Междуведомственные комиссии 
по борьбе с пожарами учреждаются:

а) Центральная — при Народном 
Комиссириате Внутренних Дел в со
ставе: Предсеоателя—Народного Комис- 
свра Внутренних Дел, Заместителя 
Председателя—Заместителя Народного 
Комиссара Внутренних Дел и членов— 
по одному представителю от Штаба 
Украинского Военного Округа, Упол
номоченного Народного Комиссариата 
Путей Сообщения СССР при УССР, 
Народного Комиссариата Юстиции, 
Государственного Политического Упра
вления, Всеукраинского Правления Го
сударственного Страхования и инспек
ции по делам Коммунального Хозяй
ства.

б) Окружные — при президиумах 
окружных исполнительных комитетов— 
под председательством председателей 
последних и начальников окружных 
административных отделов в качестве 
их заместителей и в составе — 
по одному представителю от военного 
командования, органов Уполномочен
ного Народного Комиссариата Путей 
Сообщения СССРпри УССР, Проку
ратуры, Государственного Политиче
ского Управления, Всеукраинского 
Правления Государственного Страхо
вания и отделов коммунального (чест
ного) хозяйства.
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2. Комісіям надається право при
тягати для участи в своїй роботі 
представників инших урядництв і знав
ців.

3. На центральну міжурядницьку 
комісію в справі боротьби з пожежами 
покладається:

а) розробляти загальні заходи до 
боротьби з пожежами й переводити 
їх у життя через відповідні органи;

б) брати на облік і досліджувати 
причини виникнення пожеж і прова
дити через відповідні органи розслі
дування про пожежі;

в) оглядати й обслідувати через 
відповідні органи та комісії стан 
у пожежному відношенні розташо
ваних на території УСРР підприємств;

г) керувати роботою і наглядати за 
діяльністю округових міжурядницьких 
комісій у справі боротьби з пожежами.

♦
4. Робочим апаратом центральної 

міжурядницької комісії в справі 
боротьби з пожежами є апарат Народ- 
нього Комісаріяту Внутрішніх Справ.

5. До компетенції округових між
урядницьких комісій у справі боротьби 
з пожежами належить:

а) розробляти загальні заходи до 
боротьби з пожежами й переводити 
їх у життя через відповідні органи;

б) подавати установленим порядком 
на затвердження округовим виконав
чим комітетам проекти обов’язкових 
постанов у справі боротьби з поже
жами так з власної ініціятиви, як 
і на пропозицію центральної між
урядницької комісії в справі боротьби 
з пожежами;

в) брати на облік і досліджувати 
причини виникнення пожеж і прова
дити через відповідні органи розслі
дування про пожежі;

г) оглядати й обслідувати через 
відповідні органи й комісії стан 
в пожежному відношенні розташован- 
них на території округи підприємств.

6. В основі своєї діяльности окру
гові міжурядницькі комісії в справі

2. Комиссиям предоставляется пра
во привлекать для участия в своей 
работе представителей других ве
домств и сведущих лиц.

3. На центральную междуведом
ственную комиссию по борьбе с пожа
рами возлагается:

а) разработка общих мероприятий 
по борьбе с пожарами и. проведение 
их в жизнь через соответствующие 
органы;

б) учет и изучение причин возник
новения пожаров и производство 
через надлежащие органы расследо
ваний о пожарах;

в) осмотр и о Следование через 
соответствующие органы и комиссии 
состояния в пожарном отношении 
расположенных на территории УССР 
предприятий:

г) руководство работой и наблю
дение за деятельностью окружных 
междуведомственных . комиссий по 
борьбе с пожарами.

4. Рабочим аппаратом центральной 
междуведомственной комиссии по 
борьбе с пожарами является аппарат 
Народного Комиссариата Внутренних 
Дел.

5. К ведению окружных междуве
домственных комиссий по борьбе 
с пожарами относится:

а) разработка общих мероприятий 
по борьбе с пожарами и проведение 
их в жизнь через соответствующие 
органы;

б) представление в установленном 
порядке на утверждение окружных 
исполнительных комитетов проектов 
обязательных постановлений по борьбе 
с пожарами, как по собственной ини
циативе, так и по предложению цен
тральной междуведомственной комис
сии по борьбе с пожарами;

в) учет и изучение причин возник
новения пожаров и производство 
через надлежащие органы расследо
вания о пожарах;

г) осмотр и обследование через 
соответствующие органы и комиссии 
состояния в пожарном отношении 
расположенных на территории округа 
предприятий.

6. В основе своей деятельности 
окружные междуведомственные комис-
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боротьби з пожежами керуються 
вказівками центральної міжурядниць- 
коТ комісії в справі боротьби з по
жежами І пропозиціями округових 
виконавчих комітетів.

7. Робочим апаратом . округових 
міжурядницьких комісій у справі 
боротьби з пожежами є апарат від
повідних округових адміністраційних 
відділів.Харків, дня 8 серпня 1925 р.

Заст. Голови Ради Народних 
Крмісарів УСРР Булат.

✓
За Керуючого Справами Ради

Народних Комісарів УСРР Яворський. Оголошено в .Вістях ВУЦВК"28 серпня 1925 р., 4.195.360. Про штати Української Книжкової Палати.
Змінюючи й доповнюючи поста

нову РНК УСРР з 18 травня 1925 р. 
«Про штати Української Книжкової 
Палати» (36. Узак. 1925 р., ч. 27, 
арг. 211),—Рада Народніх Комісарів 
УСРР п о с т а н о в и л а :

Доповнити постанову РНК УСРР 
з 18 травня 1925 року пактом IV в 
нижчеподаній редакції:

/ V. Центральне бюро статистики 
друку.

Завідувач бюра..................  1
Статистиків 1 розряду . . 2

З
Разом в Українській Книж

ковій Палаті................... 16 пос.Харків, дня 8 серпня 1925 р.
Заст. Голови Ради Народніх

Комісарів УСРР І. Булат.

За Керуючого Справами Ради 
Народніх Комісарів УСРР Яворський.361. Про доповнення арт. 1-го Положення про порядок роавяаання спорів про майно між державними установами й підприємствами.
Рада Народніх Комісаров УСРР 

п о с т а н о в и л а :
Арт. 1-й постанови Ради Народніх 

Комісарів УСРР з 21 листопаду 1922 р.

сии по борьбе с пожарами руковод
ствуются указаниями центральной 
междуведомственной комиссии по
борьбе с пожарами и предложениями 
окружных исполнительных комитетов.

7. Рабочим аппаратом окружных 
междуведомственных комиссий по
борьбе с пожарами служит аппарат 
соответствующих окружных админи
стративных отделов.Харьков, 8 августа 1925 г.

%
Зам. Председателя Совета 

Народных Комиссаров УССР И. Булат. .

За Управляющего Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР Яворский.Распубликовано в .Вістях ВУЦИК*28 августа 1925 г., № 195360. О штатах Украинской Книжной Палаты.
Во изменение и дополнение поста

новления СНК УССР от 18-го мая 
1925 года с О штатах Украинской 
Книжной Палаты» (С. У. 1925 г., №27 
ст. 211),—Совет Народных Комиссаров 
УССР п о с т н а о в и л :

Дополнить постановление СНК УССР 
от 18-го мая 1925 года пунктом IV 
в нижеследующей редакции:

IV. Центральное бюро статистики. 
печати.

Заведываюший бюро . . 1 
Статистиков 1-го разряда 2

3
Всега по Украинской Книж

ной Палате ... 16 должностей.Харьков, 8 августа 1925 г.
Зам. Председателя Совета Народ

ных Комиссаров УССР И. Булат.

За Управляющего Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР Яворский.361. О дополнении ст. 1-й «Положения о порядке разрешения имущественных споров между государственными учреждениями и предприятиями».

Совет Народных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л :

Ст. 1 установления Совета Народ
ных Комиссаров УССР от 21 ноября
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«Положення про порядок розвязання 
спорів про майно між державними 
установами й підприємствами» (36. Уз. 
1922 р. ч. 48, арт. 713) доповнити 
приміткою 3-ю в такій редакції:

П р и м і т к а  3. До числа держав
них підприємств, шо їхні спори про 
майно розвязують арбітражні комі
сії, належать також акційні това
риства з виключною участю дер
жавного капіталу й акційні това
риства та товариства з обмеженою 
відповідальністю, які, згідно зі ста
тутом, організовані у формі мішаних 
товариств, але фактично працюють 
виключно з участю державного ка
піталу.

Харків, дня 8 серпня 1925 р.
Заст. Голови Ради НаРодніх

Комісарів УСРР Булат
За Керуючего Справами Ради 

Народніх Комісарів УСРР Яворський.Оголошено в „Вістях ВУЦВК“26 серпня 1925 р. ч. 193.

.1922 года «Положение о порядке раз
решения имущественных споров между 
государственными учреждениями и 
предприятиями» (С.У. 1922 г., № 48, 
ст. 713) дополнить примечанием 3-м 
в следующей редакции:

П р и м е ч а н и е  3. К числу госу
дарственных предприятий, имуще
ственные споры которых разрешают 
ся арбитражными комиссиями, при
надлежат также акционерные това
рищества с исключительнымучастием 
государственного капитала и акцио
нерные товарищества и товарище
ства с ограниченной ответствен
ностью, кои по уставу организова
ны в форме смешанных обществ, но 
фактически работают исключитель
но при участии государственного 
капитала.Харьков, 8 августа 1925 г.
Зам. Председателя Совета Народ

ных Комиссаров УССР Булат.
За Управляющего Делами Совета 

Народных Комиссаров УССР Яворский. Распублнковано в „Вістях ВУЦВК“26 августа 1925 р. Л* 193.
362. Про Урядову друкарню імени тов. Фрунзе

Рада Народніх Комисарів УСРР 
п о с т а н о в и л а  затвердити нижче
подане Положення про Урядову дру
карню імени тов. Фрунзе.

П О Л О Ж Е Н И И

про Урядову4друкарвю імени тов .Фрунзе

1.Загальні засади.

1. Урядова друкарня імени т. Фрунзе 
знаходится при Управлінні Справами 
РНК УСРР і за своє основне при
значення має безперервно забезпе
чувати друкарськими роботами голов
ніші друкарські потреби Управління 
Справами Ради Народніх Комісарів 
і Економічної Наради УСРР, Держав
ної Планової Комісії УСРР, Централь
ного Статистичного Управління УСРР 
Української Військової Округи,Народ
ніх Комісаріятів УСРР, Управлінь

362.0 Правительственной типографии имени тов. Фрунзе.
Совет Народных Комиссаров УССР, 

постановил утвердить нижеследующее 
Положение о Правительственной ти
пографии имени тов. Фрунзе:

П О Л О Ж Е Н И Е

о Правительственной тнпограФнв імені 
тов. Фрунве.7. Общие положения.

1. Правительственная типография 
имени тов. Фрунзе состоит при Упра
влении Делами СНК УССР и основ
ным назначением имеет бесперебой
ное обеспечение типографскими рабо
тами главнейших печатных нужд Упра
вления Делами Совета Народных Ко
миссаров и Экономического Совеща
ния УССР, Государственной Плановой 
Комиссии УССР, Центрального Ста
тистического Управления УССР, Ук
раинского Военного Округа, Народных
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Ч 64-65 Арт. 362 № 64-65 • Ст. 362Упоаиоаажених Народніх Коиісаріятів СРСР при УСРР і< Украинского Еконо- листа».П р и м і т к а  1. Черговість виконання друкарських робот вишепе- речислених урядових установ уста- новяюється слеціяльними інструкціями, шо їх вироблює Управління Справами Ради Народніх Комісарів аа погодженням із заінтересованими центральними урядництвами й установами.П р и м і т к а  2. В разі неповного навантаження друкарні замовленнями перечислених у цьому артикулові урядництв і установ—друкарні надасться право брати замо- адення від инших державних, а також кооперативних і громадських - установ.2. Урядова друкарня, е самостійна юридична особа, що діє на основі господарчого розрахунку.Друкарня за всі свої зобов'язання •виповідає у межах, установлених декретом «Про трести» без перекладення И на будь-які инші державні органи нм державну скарбницю.3. Урядова друкарня, відповідно до арт. 2 цього положення, зокрема, має ораво:а) набувати І аивласнювати права на всіляке майно;біачинвти всілякі договори Я зобов'я- М н н я ;в) зобов'язуватися векселями, прийняти Я дисконтувати їх у кредитових І инших установах та організациях, провадити всілякі кредитові та вкладові операції в державних і .инших кредитових установах;г) провадити всі комерційні операції, що вмпяивають із характеру П діадьности;д) позивати Я відповідати на суді.4. Урядову друкарню звільняється «Ц усіх податків 1 збору республіканського і міцевого значіння.5. Друковані матеріали офіційного характеру перечислених в арт. 1 цеи-

Комиссариатов УССР, Управлений Уполномоченных Народных Комиссариатов СССР при УССР и «Украинского Экономиста».П р и м е ч а н и е  1. Очередность выполнения печатных работ перечисленных выше правительственных учреждений устанавливается специальными инструкциями, вырабатываемыми Управлением Дедами Совета Народных Комиссаров по согласовании с заинтересованными центральными ведомствами и учреждениями.П р и м е ч а н и е  2. В случае неполной нагрузки типографии зака- / зами перечисленных в настоящей статье ведомств и учреждений, . типографии предоставляется право принимать заказы от иных государственных, а также кооперативных и общественных учреждений.2. Правительственная типография является самостоятельным юридическим лицом, действующим на началах хозяйственного расчета.Типография по всем своим обязательствам несет ответственность в пределах, установленных декретом <0трестах», без переложения таковой на какие-либо другие государственные органы или государственную казну.3. Правительственная типография, в соответствии со ст. 2-й настоящего положения, в частности, имеет право:а) приобретать и отчуждать права по всякого рода имуществу;б) вступать во всякого рода договоры и обязательства;в) обязываться векселями, принимать и > читывать их в кредитных и других учреждениях и организациях, производить всякого рода кредитные и вкладные операции в государственных и иных кредитных учреждениях;г) производить все коммерческие операции, вытекающие из характера ее деятельности;д) искать и отвечать на суде.4. Правительственная типография освобождается от всех налогов и сборов, как республиканского, так и местного значения.5. Печатные материалы официального характера перечисленных
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тральних урядниитв і установ звіль
няється від подачі до Головного Упра
вління в справах друку на цензуру.

Подачу на цензуру всіх и н ш и х  ма
теріалів і видань регулюється спеці
альною інструкцією, шо ЇЇ виробляє 
Управління Справами Ради Народніх 
Комісарів за погодженням із заінтере
сованими установами та Головним 
Управлінням у справах друку й за
тверджує Голова Ради Народніх Комі
сарів УСРР.

6. Урядова друкарня має печатку 
з своєю назвою.

11. Кошти друкарні.

7. Кошти Урядової друкарні утво
рюються:

а) з майна друкарні імени т. Фрунзе 
за балансом, складеним на 1-е серпня 
1925 року й затвердженим Україн
ською Економічною Нарадою;

б) із спеціальних субсидій та окре
мих асигнувань Уряду;

в) инших надходжень і прибутків.
8. Друкарня володіє, користується 

й розпоряджає даним їй майном для 
здійснення своїх завдань порядком 
і в межах, у декреті «Про трести» 
зазначених.

Ш. Органи управління друкарні.
9. Безпосереднє управління Й заві

дування Урядовою друкарнею покла
дається на завідувача друкарні, що 
його настановлює Керуючий Справами 
Ради Народніх Комісарів УСРР і що 
чинить під його керовництвом.

На допомогу завідувачеві друкарні 
Керуючий Справами Ради Народніх 
Комісар» настановлює заступника 
завідувача друкарні.

10. Головного бухгалтера друкарні 
затверджує й усуває, на подання за
відувача друкарні, Керуючий Спра
вами Ради Народніх Комісарів УСРР.

11. Правила внутрішнього розпо
рядку робот у друкарні, що встанов- 
лююіь і черговість виконання дру-

в ст. 1-й центральных ведомств и уч
реждений освобождаются от предста
вления в Главное Управление по делам 
печати для цензуры. Представление 
в цензуру всех прочих материалов 
и изданий регулируется специальной 
инструкцией, вырабатываемой Упра
влением Делами Совета Народных 
Комиссаров, по согласовании с заинте
ресованными учреждениями и Главным 
Управлением по делам печати и утвер
ждаемой Председателем Совета 
Народных Комиссаров УССР.

6. Правительственная типография 
имеет печать с обозначением своего 
наименования.

і
II. Средства типографии.

7. Средства Правительственной 
типографии образуются:

а) из имущества типографии имени 
тов. Фрунзе по балансу, составлен
ному на 1-е августа Г925 года и ут
вержденному Украинским Экономи
ческим Совещанием;

б) из специальных субсидий и отдель
ных ассигнований Правительства;

в) из прочих поступлений и доходов.
8. Типография владеет, пользуется 

и распоряжается предоставленным ей 
имуществом для осуществления своих 
задач, в порядке и пределах, ука
занных в декрете *0 трестах».

111. Органы управления типографиив

9. Непосредственное управление и 
заведывание Правительственной типо
графией возлагается на заведывающего 
типографией, назначаемого Управля
ющим Делами Совета Народных 
Комиссаров и действующего под его 
руководством.

В помощь заведываюшему типогра
фией Управляющим Делами Совета 
Народных Комиссаров назначается 
заместитель за веды ваю пн го типо
графией.

10. Главный бухгалтер типографии 
утверждается и смещается, по пред
ставлению заведываюшего типогра
фией, Управляющим Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР.

11. Правила внутреннего распорядка 
работ типографии, устанавливающие 
как очередность исполнения типограф-
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карських робот, і забезпечують 
їхню секретність у належних випад
ках, вироблює Управління Справами 
Ради Народніх Комісарів.

IV. Права й обов'язки завідувача дру- 
карні.

12. Завідувач друкарні керує всіма 
операціями друкарні, завідує й уп
равляє справами й майном, що знахо
диться в розпорядженні друкарні; укла
дає всі угоди, що ввіходять у круг опе
рацій друкарні, на підставі спеціальної 
довірености,видаваної Керуючим Спра
вами Ради Народніх Комісарів УСРР.

Зокрема, до компетенції завідувача 
друкарні належить:

а) організувати роботи, безпосе
реднє управляти й завідувати дру
карнею;

б) складати плани, програми робот 
у друкарні та кошториси й подавати 
їх на затвердження Керуючому Спра
вами Ради Народніх Комісарів;

в) організувати касу, діловодство, 
рахівництво за системою подвійної 
бухгалтерії, а також звітність;

г) приймати Й звільняти службовців 
та робітників, укладати колективні 
договори й окремі трудові угоди;

д) купувати й продавати майно на 
готові гроші і на кредит;

є) наймати склепи й приміщення;
ж) видавати й брати до виплату 

векселі й инші строкові зобов'язання;

з) дисконтувати векселі;
і) видавати довіреності;
к) приймати замовлення;
л) чинити всілякі дозволені законом 

кредитові операції;
м) провадити всілякі витрати, до

держуючи правил, викладених в арт. 
37 декрету «Про трести» і

н) право позивати на суді особисто 
або через довірених, уповноважу
ваних загальною і спеціальною дові
реністю.

13. Векселі, довіреності й инші акти, 
також вимоги на зворотнє одержання

ских работ, так и обеспечивающие 
секретность их в подлежащих случаях, 
вырабатываются Управлением Делами 
Совета Народных Комиссаров.

IV. Права и обязанности заведываю- 
щего типографией.

12. Заведывающий типографией 
руководит всеми операциями типогра
фии, заведывает и управляет делами 
и находящимся в распоряжении типо
графии имуществом; заключает все 
сделки, входящие в круг операций 
типографии на основании специаль
ной доверенности, выдаваемой Управ
ляющим Делами Совета Народных 
Комиссаров УССР.

В частности, к ведению заведываю- 
щего типографией относится:

а) организация работ, непосред
ственное управление и заведывание 
типографией;

б) составление планов, программ 
работ типографии и смет и предста
вление их на утверждение Управляю
щего Делами Совета Народных Комис
саров;

в) организация кассы, делопроизвод
ства, счетоводства по системе двой
ной бухгалтерии, а равно отчетности;

г) прием и увольнение служащих 
и рабочих, заключение коллективных 
договоров и отдельных трудовых 
соглашений;

д) покупка и продажа имущества, 
как за наличные деньги, так и в кредит;

е) наем складов и помещений;
ж) выдача и принятие к платежу 

векселей и других срочных обяза
тельств;

з) учет векселей;
и) выдача доверенностей;
к) прием заказов;
л) совершение всякого рода дозво

ленных законом кредитных операций;
м) производство всякого рода 

расходов с соблюдением правил, изло
женных в ст. 37-ой декрета «о тре
стах» и

н) право иска на суде лично или 
через поверенных, уполномочиваемых 
обшей и специальной доверенностью.

13. Векселя, доверенности и другие 
акты, равно требования на обратное
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сум друкарні з кредитових установ, 
біжучу корреспонденцію й чеки по біжу- 
чих рахунках підписує завідувач дру
карні й посвідчує головний бухгалтер. 
Для одержання з пошти всіляких пош
тових пересилок, грошевих сум і до
кументів досить підпису завідувача дру
карні з печаткою.

14. Завідувач друкарні відпові
дає за свої чинності у цивільному 
і кримінальному порядкові перед су
дом і дисциплінарним порядком перед 
Управлінням Справами Ради Народніх 
Комісарів УСРР за цілість дорученого 
йому майна і за господарче ведіння 
справи.

15. Завідувачеві друкарні надається 
право мати зносини у справах дру
карні безпосереднє з усіма місцевими 
й центральними установами, урядо
вими особами й громадськими органі
заціями, з вийнятком Президії Всеук
раїнського Центрального Виконавчого 
Комітету, Ради Народніх Комісарів 
і Української Економічної Наради; 
з ними належить мати зносини через 
Управління Справами Ради Народніх 
Комісарів УСРР.

16. По-за випадками, точно перед
баченими чинним законодавством, 
жадні державні установи або урядові 
особи не мають права втручатися 
в адміністраційно-господарчу й опе
раційну діяльність друкарні.

V. Звітність друкарні.

17. Операційний рік друкарні раху
ється з 1-го жовтня до 30-го вересня.

18. Друкарня має свою бухгалтерію 
й веде звітність за встановленими 
формами.

19. Не пізніш як за місяць до нас
тупления чергового операційного року 
завідувач друкарні повинний подати 
до Управління Справами Ради Народніх 
Комісарів на затвердження проекти 
річних програм роботи й кош
ториси.

20. Після закінчення операційного 
року друкарня складає звіт про діяль-

получение сумм типографии из кре
дитных установлений, текущая коррес
понденция и чеки по текущим счетам 
подписываются заведывающим типогра
фией и скрепляются главные бухгал
тером. Для получения с почты всякого 
рода почтовых отправлений, денежных 
сумм и документов достаточно подписи 
заведывающего типографии с прило
жением печати.

14. Заведывающий типографией не
сет ответственность за свои действия, 
как по суду в гражданском и уголов
ном порядке, так и в дисциплинарном 
порядке перед Управлением Делами 
Совета Народных Комиссаров. УССР 
за целость вверенного ему имущества 
и за хозяйственное ведение дела.

15. Заведывающему типографией 
предоставляется право сноситься 
по делам типографии непосредственно 
со всеми местными и центральными 
учреждениями, должностными лицами 
и общественными организациями, за 
исключением Президиума Всеукраин- 
ского Центрального Исполнительного 
Комитета, Совета Народных Комис
саров и Экономического Совещания, 
сношение с которыми должно произ
водиться через Управление Делами 
Совета Народных Комиссаров УССР.

16. Вне случаев, точно предусмо
тренных действующим законодатель
ством, никакие государственные учре
ждения или должностные лица не имеют 
права вмешиваться в административно- 
хозяйственную и оперативную деятель
ность типографии.

V. Отчетность типографии.

17. Операционный год типографии 
считается с 1-го октября по 30-е 
сентября.

18. Типография имеет свою бухгал
терию и ведет отчетность по устано
вленным формам.

19. Не позднее месяца до насту
пления очередного операционного года 
заведывающий типографией обязан 
представить Управлению Делами Со
вета Народных Комиссаров на утвер
ждение проекты годичных программ 
работ и сметы.

20. По окончании операционного 
года, типографией составляется отчет
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ність за минулий рік і остаточний 
баланс і Тх подіє не пізніш як 31-го 
грудня того самого року до Упра
вління Справами Ради Народніх Комі
сарів, а також до Народнього Комі
саріату Фінансів на підставі правил 
про публічну звітність.

21. Чисіий прибуток, шо може 
утворитись в наслідок діяльности дру
карні, відрахувавши 20% на аморти
зацію й 5% на поліпшення побуту 
робітників у друкарні, повертається 
на вдосконалення друкарні й поши
рення її робот.

о деятельности за истекший год и за
ключительный баланс, каковые пред
ставляются не позднее 31-го декабря 
того же года в Управление Делами 
Совета Народных Комиссаров, а также 
в Народный Комиссариат Финансов 
на основании правило публичной отчет
ности.

21. Чистая прибыль, могущая полу
читься в результате деятельности 
типографии, за отчислением 20°/0 на 
амортизацию и 5°/0 на улучшение 
быта рабочих типографии, обращается 
на усовершенствование типографии 
и расширение ее работ.

VI. Ревізія і ліквідація друкарні.

22. Ревізію господарчої діяльности 
друкарні провадить Ревізійна Комісія 
у складі трьох осіб, з них двох на- 
становлює Керуючий Справами Ради 
Народніх Комісарів, а третього де
легує професійна організація.

23. Висновки про ревізію друкарні 
подається Керуючому Справами Ради 
Народніх Комісарів.

24. Ліквідацію друкарні провадить 
на подання Керуючого Справами Ради 
Народніх Комісарів Рада Народніх 
Комісарів УСРР і ії переводиться 
порядком, передбаченим постановою 
Всеукраїнського Центрального Вико
навчого Комітету й Ради Народніх 
Комісарів УСРР «Про порядок' лікві
дації державних промислових І торго
вельних підприємств, що чинятьнаосно- 
ві господарчого розрахунку, а також 
акційних товариств і товариств з обме
женою відповідальністю, з виключною 
або переважною участю державного 
капіталу».

VI.Ревизия и ликвидация типографии.
22. Ревизия хозяйственной деятель 

ности типографии производится Реви
зионной . Комиссией в составе трех 
лиц, из коих два назначаются Упра
вляющим Делами Совета Народных 
Комиссаров, а третий делегируется 
профессиональной организацией.

23. Выводы ревизии типографии 
представляются Управляющему Делами 
Совета Народных Комиссаров.

24. Ликвидация типографии произ
водится по представлении Управляю
щего Делами Совета Народных Комис
саров, Советом Народных Комиссаров 
УССР и проводится в порядке, пред
усмотренном постановлением Всеукра- 
инского Центрального Исполнитель
ного Комитета и Совета Народных 
Комиссаров УССР «О порядке ликвида
ции государственных, промышленных 
и торговых предприятий, действующих 
на началах хозяйственного расчета, 
а также акционерных обществ и това
риществ с ограниченной ответствен
ностью, с исключительным или пре
обладающим участием государствен
ного капитала».

Хараїв. ди в сорив 1925 р.

Заст. Голови Ради 
Народніх Комісарів УСРР Булат.

Он$а*ами Ради 
Народніх Комісарів УСРР

Яворськчй.

Огоаошаво в .Вістах ВУЦВК* 29 серпня 
1925 р., 190.

Зам. Председателя Совета 
Народных Комиссаров УССР Булат.

За Управляющего Делами 
Совета Народных Комис

саров УССР Яворский.• Распубликовано в .Вістях ВУЦВК" 29 августа 1925 г., К 196.
759

Харьков. 8 августа 1925 г.



Ч. 64-65 Арт. 363 Я* 64-65 Ст. 363
363. Про округові комісії в справі 
визначення й розподілу прибутків 
і покриття втрат підприємств місце

вого значіння.

У звязку з переходом на трьох- 
ступневу систему управління на 
України, на розвиток примітки 2-ої 
до арт. 1-го постанови Ради Праці 
й Оборони Союзу РСР з 30-го січня 
1925 року «Про порядок визначення 
й розподілу прибутків» (36. Зак. 
СРСР 1925 р., ч. 8, арт. 79),—Рада 
Народніх Комісарів УСРР п о с т а н о 
в и л а :

1. Замість касованих міжурядницьких 
комісій при губерніальних фінансових 
відділах у справі визначення й розпо- 
ділу прибутків державних трестів, 
акційних і мішаних товариств та 
пайових товариств, синдикатів І ком
бінатів місцевого значіння, зоргані
зувати такі самі комісії при округо- 
вих фінансових відділах у складі: 
завідувача округового фінансового 
відділу або його заступника (голова) 
і представників (по одному) від окру- 
гової планової комісії, округового 
бюра професійних спілок і, наколи 
розглядається баланси підприємств 
місцевої промисловости,—від округо- 
вого відділу місцевої промисловости 
або від Відділу місцевого господарства, 
коли нема відділу місцевої промисло
вости, і представника округової ін
спектури внутрішньої торгівлі, як що 
розглядається баланси всіх инших 
підприємств.

2. Усі постанови округових між
урядницьких комісій мають затверд
жувати округові виконавчі комітети.

Харків, двя 10 серпня 1925 р.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР Булат.

За Керуючого Справами Ради
Народніх Комісарів УСРР 

Яворсьхий.

Оголошено в „Вістях ВУДВК“ 26 серпня
1925 р., ч- 198.

363. Об окружных комиссиях по опре
делению и распределению прибылей 
и покрытию убытков предприятий 

местного значения.

В связи с переходом на трехсте
пенную систему управления на Укра
ине, в развитие примечания 2-го к 
ст. 1-й постановления Совета Труда 
и Обороны Союза ССР от 30 января 
1925 года «О порядке определения и 
распределения прибылей* (Собр. Зак. 
СССР 1925 г, № 8, ст. 79),—Совет 
Народных Комиссаров УССР п о с т а 
н о в и л :

1. Взамен упраздняемых междуве
домственных комиссий при губернских 
финансовых отделах по определению 
и распределению прибылей государ
ственных трестов, акционерных и сме
шанных обществ, и паевых това
риществ, синдикатов и комбинатов 
местного значения, организовать та
кие же комйссии при окружных фи
нансовых отделах в составе: заведы- 
ваюшего окружным финансовым отде
лом или его заместителя (председатель) 
и представителей (по одному) от ок
ружной плановой комиссии, окружного 
бюро профессиональных союзов и при 
рассмотрении балансов предприятий 
местной промышленности, окружного 
отдела местной промышленности или 
отдела местного хозяйства, если от
сутствует отдел местной промышлен
ности, и представителя окружной ин
спектуры внутренней торговли — при 
рассмотрении балансов всех других 
предприятий.

2.. Все постановления окружных 
междуведомственных комиссий подле
жат утверждению окружных исполни
тельных комитетов.

Харьков. 10 августа 1925 г.

Зам. Председателя Совета 
Народных Комиссаров УССР Булат.

За Управляющего Делами
Совета Народных Комис

саров УССР Яворский.
Распубликовано в „Вістях ВУЦВК" 

26 августа 1925 г., № 193.
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Ростов* Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету 
й Ради Народніх Комісарів УСРР.364. Про доповнення переліку витратам, що їх провадять округові виконавчі комітети.
На підставі арт. 1-го постанови 

Центрального Виконавчого Комітету 
Союзу РСР з 12-го листопаду 1923 
року «Про надання чинности тимча
совому положенню про місцеві фі
нанси* (Вісник ЦВК, РНК та РПО за 
1923 р, ч. 11 арт. 312),—Всеукраїнський 
Центральний Виконавчий Комітет і 
Рада Народніх Комісарів УСРР 
п о с т а н о в и л и :  .

1. До витрат, покладених на місцеві 
кошти, шо до утримання місцевих 
радянських установ, віднести витрати 
округових виконавчих комітетів на 
політично-освітню роботу.

2. Дозволити округовим виконавчим 
комітетам провадити витрати на шеф
ство над частинами Червоної Армії, 
що розташовані на терирорії їхніх 
ОКру£Харків, дня 19 оерпня 1925 р.

Т. в. об. Голови Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету А. Буценко. 
Заст. Голови Ради Наоодніх 

Комісарів УСРР Сербиченхо. 
Т. в. об. Секретаря Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого
Комітету Гаврилін.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК" 2 вересня 1925 р.; ч. 199.365. Про пільги до прийняття інвалі
дів громадянської війни ма роботу в установи та підприємства.
Щоб поліпшити стан інвалідів гро

мадянської війни й зменшити серед 
них безробіття, Всеукраїнський Цен
тральний Виконавчий Комітет й Рада 
Народніх Комісарів УСРР п о с т а н о 
в и л и :

1. Надати безробітним інвалідам 
громадянської війни переважне перед 
иншими категоріями безробітних, за 
винятком військових службовців, що

Постановления Всеунраинского 
Центрального Исполнительного Ко
митета и Совета Народных Комис

саров УССР.364. О дополнении перечня расходов, производимых окружными исполнительными комитетами.
На основании ст. 1-й постановления 

Центрального Исполнительного Коми
тета СССР от 12-го ноября 1923 г. 
«О введении в действие Временного 
положения о местных финансах» 
(Вестник ЦИК, СНК и СТО за 1923 г, 
К? И, ст. 312) Всеукраинский Цен
тральный Исполнительный Комитет и 
Совет Народных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и  ли:

1. К расходам, возложенным на 
местные средства, в отношении со
держания местных советских учре
ждений, отнести расходы окружных 
исполнительных комитетов на поли
тико-просветительную работу.

2. Разрешить окружным исполни
тельным комитетам производство рас
ходов на шефство над частями Крас
ной Армии, расположенными на тер
ритории их округов.Харьков, 19 августа 1925 г.

Вр. Исп. Об. Председателя 
Всеукраинского Центрального 

Исполнительн. Комитета А. Буценко. 
Зам. Председателя Совета Народных 

Комиссаров УССР Сербиченхо.
Вр. Исп. Об. Секретаря Всеукраин

ского Центрального Исполнитель
ного Комитета Гаврилин. 

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК**2 сентября, 1925 № 199.365. О льготах по приему инвалидов гражданской войны на работу в учреждения и предприятия.
В целях улучшения положения ин

валидов гражданской войны и умень
шения среди них безработицы,— 
Всеукраинский Центральный Исполни
тельный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров УССР п о с т а н о в и л и :

1. Предоставить безработным инва
лидам гражданской войны преимуще
ственное перед остальными категориями 
безработных, за исключением военно-
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на них поширються чинність розділу
5-го відділу 4-го -Кодексу Законів 
«Про пільги й переваги військових 
службовців РСЧА і РСЧФ> (36. Зак. 
СРСР 1924 р., ч. 21, арт. 198), право 
поступати до всіх установ і підпри
ємств на посади, що не вимагають 
особливої кваліфікації: кур'єрів, двір
ників^ привратників, нічних сторожів, 
денних сторожів, швайцарів, робітни
ків (по кухні, по двору, по садку), 
лікарних служників, служників у ла
бораторіях (не кваліфікованих), авди- 
торних служників, візників, стайничих, 
санітарів, кашеварів, палівників паро
вого опалення, приймачів, нарядчиків, 
роздатчиків, розсильних, сигналістів, 
лісових охоронників, рознощиків, екс
педиторів, ротатористів, склографі
стів, убиральників і т. инш.

П р и м і т к а .  Інваліди громадянсь
кої війни,що мають кваліфікацію, ко
ристуються переважним правом по
ступати на роботу, за инших рівних 
умов, перед безробітними тієї ж ква
ліфікації
2. Інвалідів громадянсько* війни 

направляється на роботу встановле
ним в законі порядком через органи 
Народнього Комісаріяту Праці за по
годженням із органами Народнього 
Комісаріяту Соціального Забезпечення.

3. Підприємства й установи, що 
користуються найманою працею інва
лідів, звільняється від внесення стра
хових внесків і инших нарахувань на 
зарплатню за працюючих у них інва
лідів, згідно з чинним законодавством 
і видаваними на розвиток його ін
струкціями та розпорядженнями.

П р и м і т к а .  Інвалідів, що знахо
дяться на роботі, забезпечується 
всіма формами соціяльного страху
вання нарівні з застрахованими.
4. Для визначення здатности інва

лідів до зайняття даних їм посад, на 
місцях утворюється комісії з пред
ставників од органів Народнього Ко
місаріяту Соціяльного Забезпечення, 
Народнього Комісаріяту Праці, Наро
днього Комісаріяту Охорони Здоровля 
та Всеукраїнської Ради Професійних 
Спілок.

служащих, на коих распространяется 
действие главы 5-й, раздела 4-го Ко
декса Законов „О льготах и преиму
ществах воєнно служащих РККА и 
РККФ“ (Собр. Зак. СССР 1924 года, 
И® 21, ст. 198), право поступления 
во все учреждения и предприятия на 
должности, не требующие особой 
квалификации: курьеров, дворников, 
привратников, ночных сторожей, днев
ных сторожей, швейцаров, рабочих 
(по кухне, по двору, по саду), боль
ничных служителей, служителей в ла
бораториях (не квалифицированных), 
аудиторных служителей, кучеров, 
конюхов, санитаров, кашеваров, истоп
ников парового отопления, прием
щиков, нарядчиков, раздатчиков, рас
сыльных, сигналистов, лесных охран
ников, охранников, разносчиков, 
экспедиторов, ротаторшиков, стекло
графистов, уборщиков и т. п.

П р и м е ч а н и е .  Инвалиды гра
жданской войны, имеющие квалифи
кацию, пользуются преимуществен
ным правом поступления на работу, 
при прочих равных условиях перед 
безработными той же квалификации.
2. Направление инвалидов граждан

ской войны на работу, производится 
в установленном законом порядке 
через органы Народного Комиссариата 
Труда по согласованию с органами 
Народного Комиссариата Социального 
Обеспечения.

3. Предприятия и учреждения, поль
зующиеся наемным трудом инвалидов, 
освобождаются от внесения страховых 
взносов и других начислений на зар
плату за работающих в них инвали
дов, - согласно действующего законо
дательства и изданных в развитие его 
инструкций и распоряжений.

П р и м е ч а н и е .  Инвалиды, нахо
дящиеся на работе, обеспечиваются 
• всеми видами социального страхо

вания, наравне с застрахованными.
4. Для определения пригодности 

инвалидов к занятию предоставленных 
им должностей на местах создаются 
комиссии из представителей органов 
Народного Комиссариата Социального 
Обеспечения, Народного Комиссариата 
Труда, Народного Комиссариата Здра
воохранения и Всеукраинского Совета 
Профессиональных Союзов,
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5. На розвиток цієї постанови Народ

ній Комісаріат Соціяльного Забезпе
чення видає, за погодженням із На
роднім Комісаріатом Праці, Народнім 
Комісаріатом Охорони Здоров'ля та 
Есеукраїнською Радою Професійних 
Спілок, відповідну інструкцію.Харків, дня 19 серпня 1925 р.

Т. в.об. Голови Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету А. Буцепко.
Заст. Голови Ради Народніх 

Комісарів УСРР І. Булат. 
Т.в.об. Секретаря исеукраїноького 

Центрального Виконавчого
Комітету Гаврили. Оголошено в .Вістях ВУЦВК“2 вересня 1925 р., ч. 199.366. Про доповнення арт. 74 Цивільного Кодексу.

Всеукраїнський Центральний Вико
навчий Комітет і Рада Народніх Ко
місарів УСРР п о с т а н о в и л и :

Доповнити арт. 71 Цивільного Кодексу 
УСРР приміткою 2-ю такого змісту:

« П р и м і т к а  2. Правила, викла
дені в арт. арт. 71-84, застосову
ється і до договорів, що їх уклада
ється на земельні дільниці у поза
міських місцевостях. У названих міс
цевостях договори на забудову земе
льних дільниць укладають земельні 
й инші місцеві органи, що відають 
відповідними земельними дільницями.

Права й обов'язки, встановлені 
арт. арт. 71-84 для комунальних від

ділів поширюються в належних ви
падках на вищезгадані місцеві органи.

Чинність цієї примітки не поширю
ється на земельні дільниці трудових 
землекористувачів*.Харків, дня 19 серпня 1925 р. 

Т.а.об. Голови Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету А. Буцеюсо. 
Заст. Голови Ради Народніх

Комісарів УСРР і. Булат. 
Т.в.об. Секретаря Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого
Комітету Гаврчлін. 

Оголошено в\Віотях ВУЦВК“
2 вересня 1925 р., я. 199.

5. В развитие настоящего поста
новления Народный Комиссариат 
Социального Обеспечения издает, по 
согласованию с Народным Комиссари
атом Труда, Народным Комиссариатом 
Здравоохранения и Всеукраииским 
Советом Профессиональных Союзов, 
соответствующую инструкцию.Харьков, 19 августа 1925 г.

Вр. исп. об. Председателя 
Всеукраинского Центрального Испол

нительного Комитета А. Бу цепко.
Зам. Председателя Совета Народ

ных Комиссаров УССР И. Булат.
Вр. исп. об. Секретаря Всеукраин

ского Центрального Исполнительного 
Комитета Гаврилин. Распубликовано в „Вістях ВУЦВК“2 сентября 1925 г., № 199.366. О дополнении ст. 71 Гражданского Кодекса.

Всеукраинский Центральный Испол
нительный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров УССР п о с т а н о в и л и :  

Дополнить ст. 71 Гражданского Ко
декса УССР примечанием 2-м следую
щего содержания:

« П р и м е ч а н и е  2. Правила, изло
женные ст. ст. 71—84, применя
ются и к договорам, заключаемым на 
земельные участки во внегородских 
местностях. В названных местностях 
договоры на застройку земельных 
участков заключаются земельными 
и другими местными органами, в ве
дении которых находятся соответ
ственные земельные участки.
Права и обязанности, установлен

ные ст. ст. 71—84 для коммунальных 
отделов, распространяются в подлежа
щих случаях на вышеупомянутые мест
ные органы.

Действие настоящего примечания не 
распространяется на земельные участки 
трудовых землепользователей».Харьков, 19 августа 1925 г.

Вр. исп. об. Председателя Всеукра
инского Центрального Исполнительного 

Комитета Л. Буценко. 
Зам. Председателя Совета Народных

Комиссаров УССР И. Булат. 
Вр. исп. об. Секретаря Всеукраин

ского Центрального Исполнительного 
Комитета Гаврилин. Распубликовало в „Вістях ВУЦВК*2 сентября 1925 г., >& 199.
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Всеукраїнський Центральний Вико

навчий Комітет і Рдда Народніх Ко
місарів УСРР п о с т а н о в и л и  за
твердити нижчеподане положения про 
місцеві органи Держстраху УСРР.

ПОЛОЖЕННЯ
ііро місцеві органи Держстраху УСРР.
1. Місцевими органами Держстраху 

УСРР Є: а) округові страхові кон
тори (окрстрахконтори), засновувані 
в кожному округовому центрі й
6) районові страхові агенства (рай- 
страхагенства), засновувані в кожному 
районовому центрі.

П р и м і т к а  1. В Автономній 
Молдавській Соціалістичній Радян
ській Республіці органи Держстра
ху чинять на підставі особливого 
про них положення.

П р и м і т к а  2. В районах, де нема 
районових страхових агенств, їх 
організується на підставі плану, 
затверджуваного Українською Еко
номічною Нарадою.
2. Округові контори Держстраху 

УСРР чинять під безпосереднім ке- 
ровництвом Правління останнього і 
під наглядом та контролею відповід
них округових виконавчих комітетів 
через округові фінансові відділи.

3. Безпосереднє завідування спра
вою страхування в межах округи 
покладається на округові страхові 
контори.

На чолі округових страхових кон
тор стоять завідувачі, настановлю- 
вані Держстрахом УСРР. Відповідним 
окоуговим виконавчим комітетам на
лежить право їх відсторонювати на за
гальних підставах.

4. До компетенції округових стра
хових контор в особі завідувачів окру
гових страхових контор належить:

а) керувати діяльністю страхового 
апарату округи на підставі чинних 
законів про державне страхування, 
а також інструкцій, обіжників і роз
поряджень Держстраху УСРР;

367. О местных органах Госстраха УССР.
Всеукраинский Центральный Испол

нительный Комитет и Совет Народ
ных Комиссаров УССР постановили 
утвердить нижеследующее положение 
о местных органах Госстраха УССР.

И О Л О Ж Е Н П Е 

о местных органах Госстраха УССР.
1. Местными органами Госстраха 

УССР являются: а) окружные страхо
вые конторы (окрстрахконторы), учре
ждаемые в каждом окружном центре 
и б) районные страховые агентства 
(райстрахагентства), учреждаемые в ка
ждом районном центре.

П р и м е ч а н и е  1. В Автономной 
Молдавской Социалистической Со
ветской Республике органы Госстраха 
действуют в порядке особого о них 
положения.

П р и м е ч а н и е  2. В районах, где 
нет районных страховых агентств, 
таковые организуются в порядке 
плана, утверждаемого Украинским 
Экономическим Совещанием.
2. Окружные конторы Госстраха 

УССР действуют под непосредствен
ным руководством Правления послед
него и под наблюдением и контролем 
соответствующих окружных исполни
тельных комитетов через окружные 
финансовые отделы.

3. Непосредственное заведывание 
делом страхования в пределах округа 
возлагается на окружные страховые 
конторы.

Во главе окружных страховых кон
тор находятся заведывающие, назна
чаемые Госстрахом УССР. Соответ
ствующим окружным исполнительным 
комитетам принадлежит право их от
вода на общих основаниях.

4. К ведению окружных страховых 
контор в лице заведывающих окруж
ными страховыми конторами отно
сится:

а) руководство деятельностью стра
хового аппарата округа на основании 
действующих законов о государствен
ном страховании, а также инструкций, 
циркуляров и распоряжений Госстраха 
УССР;
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б) провадити страхові операції 
й ліквідувати втрати на підставі пра
вил, тарифів і інструкцій, задвердже- 
них установленим порядком і в ме
жах сум—лімітів, установлених Держ
страхом УСРР;

в) настановляти й звільняти рай- 
онових страхових агентів із затвер
дження Держстраху УСРР, з тим, 
що відповідним районовим виконав
чим комітетам належить право їх 
відсторонювати на загальних підста
вах, І

г) інструктувати, ревізувати й ина- 
кше контролювати діяльність районо- 
вих страхових агенств.

5. Завідувачі округових страхових 
контор є представниками інтересів 
округових страхових контор і рай- 
онових страхових агенств перед адмі- 
ністраційними й судовими установами, 
а також приватними особами й орга
нізаціями.

6. Районові страхові агенства (рай- 
страхагенства) чинять під безпосере
днім керовництвом округових контор 
і під наглядом та контролюю відпо
відних районових виконавчих коміте
тів через районовий фінансово-подат
ковий апарат.

7. До 'Компетенції районових стра
хових агенств у межах району 
належить;

а) провадити страхові операції й 
ліквідувати втрати на підставі правил, 
тарифів і інструкцій, затверджуваних 
установленим порядком і в межах 
сум—лімітів, установлених од Держ
страху УСРР;

б) настановляти й звільняти уря
дових осіб райснових страхових 
агенств і

в) інструктувати й контролювати 
діяльність безпосереднє підлеглих їм 
збірщиків страхових виплат, «вста
новлюваних районовими страховими 
агентами за згодою з відповідними 
сільрадами, а також наглядати, щоб

б) производство страховых опера
ций и ликвидация убытков, на осно
вании правил, тарифов и инструкций, 
утвержденных в установленном по
рядке, и в пределах сумм—лимитов, 
установленных Госстрахом УССР;

в) назначение и увольнение район
ных страховых агентов, с утвержде
ния Госстраха УССР, причем соответ
ствующим районным исполнительным 
комитетам принадлежит право их 
отвода на общих основаниях и

г) инструктирование, ревизия и 
другие виды контроля деятельности 
районных страховых агентств.

5. Заведующие окружными страхо
выми конторами являются представи
телями интересов окружных страхо
вых контор и районных страховых 
агентств перед административными и 
судебными учреждениями, а также 
частными лицами и организациями.

6. Районные страховые агентства 
(райстрахагентства) действуют под не
посредственным руководством окруж
ных контор и под наблюдением и кон' 
тролем соответствующих районных 
исполнительных комитетов через рай
онный финансово-налоговой аппарат.

7. К ведению районных страховых 
агентств в пределах района отно
сится:

а) производство страховых опера
ций и ликвидация убытков на осно
вании правил, тарифов и инструкций, 
утверждаемых в установленном по
рядке, и в пределах сумм—лимитов, 
установленных Госстрахом УССР;

б) назначение и увольнение долж
ностных лиц районных страховых 
агентств и

в) инструктирование и контроль 
деятельности непосредственно под
чиненных им сборщиков страховых 
платежей, назначаемых районными 
страховыми агентами, по соглашению 
с подлежащими сельсоветами, а также
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вчасне здавались до каси агенств стра
хові виплати, шо Тх зібрали з борщики.

Харків, лвя 19 серпня 1925 р.
Т.в.об. Голови Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого 

Комітету А. Буценко.
Заст. Голови Ради Народній Комі• 

сарі в УСРР І. Булат.
Т.в.об. Секретаря Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого 
Комітету Газрилін.Оголошено в „Вістях ВУЦВК" 4 вересня 1925 р., ч. 201.

наблюдение за СЕоевременной сдачей 
в массу агентств собранных сборщи
ками страховых платежей.Харьков, 19 августа 1925 г.

Вр. исп. об. Председателя 
Всеукраинского Центрального Испол

нительного Комитета А. Буцепко. 
Зам. Председателя Совета Народ

ных Комиссаров УССР И. Булат. 
Вр. ис. об. Секретаря Всеукра
инского Центрального Исполни

тельного Комитета Гаврилин. ■Распубликовано в „Вістях ВУЦВК“4 сентября 1925 г. № 201.
368. Про такси штрафових стягань 

за лісові лраволомства.

Для підсилення боротьби зі свавіль
ним рубанням лісу й иншим ламан
ням «закону про Ліси» (36. Уз. 
1923 р., Ч 46, арт. 675) і виданих на 
Його розвиток постанов і правил, Все
український Центральний Виконавчий 
Комітет і Рада Народніх Комісарів 
УСРР—п о с т а н о в и л и :

1. Затвердити нижчеподану таксу 
штрафових стягань за праволомства, 
передбачені в літ. „а’* п. 1-го, арт. 
99-го кримінального кодексу УСРР, 
а саме:

А. за свавільне рубання й пошко
дження лісу, а також за розкрадання 
зрубаного лісу:

1) у трьохразовому розмірі таксо
вої вартости пошкодженого й зруба
ного лісу, як що його не вивезено з 
лісової дачі, або ж хоча і вивезено, але 
одібрано й затримано;

2) у чотирьохразовому розмірі так
сової вартости зрубаного лісу, як-шо 
ліс вивезено з лісових дач і одібрати 
його не можливо;

3) у десятиразовому розмірі таксової 
вартости пошкодженого або вируба
ного лісного молодника.

П р и м і т к а  1. За молодник вва
жається лісові насадження природ- 
нього або штучного походження ві
ком від 5-тьох до 20-тьох років.

368. О таксах штрафных взысканий за лесные правонарушения.
В целях усиления борьбы с само

вольными лесными порубками и дру
гими нарушениями «Закона о Лесах» 
(С. У. 1923 г., № 46, ст. 675) и изданных 
в его развитие постановлений и пра
вил, — Всеукраинский Центральный 
Исполнительный Комитет и Совет 
Народных Комиссаров УССР п о с т а 
н о в и л и :

1. Утвердить нижеследующую таксу 
штрафных взысканий за правонару
шения, предусмотренные лит. «а», 
п. 1-го ст. 99-й Уголовного Кодекса 
УССР, а именно:

А. За самовольную рубку и повре
ждение леса, а также за хищение 
срубленного леса:

1) в троекратном размере таксовой 
стоимости поврежденного и срублен
ного леса, если таковой не вывезен 
из . лесной дачи, или же хотя и вы
везен, но отобран или задержан;

2) в четырехкратном размере так
совой стоимости вырубленного леса, 
если лес вывезен из лесных дач 
и отобрание его не представляется 
возможным;

3) в десятикратном размере таксо
вой стоимости поврежденного или вы
рубленного лесного молодняка.

П р и м е ч а н и е  1. Молодняком 
считаются лесные насаждения есте
ственного или искусственного 
происхождения, в возрасте от 5-ти 
до 20-ти лет.
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П р и м і т к а  2. Кожне дерево, що 
має товщину на вишині грудей мен
ше як один вершок, при його иіну- 
нанні вважається товщиною за один 
вершок.
4) у розмірі від 20 до 40 коп. за 

кожну квадратову сажінь (4,55 кв. м.) 
пошкодженої культури й природніх 
запустів віком до 5 років і

5) у розмірі 3 карбованців за кожну 
квадратову сажінь (4,55 кв. м.) по
шкоджених деревних розсадників, план
тацій і шкіл.

Б. За свавільне користування в дер
жавних лісах і лісах, переданих селянам, 
побічними користуваннями за винят
ком випадків пільгового користування, 
що його встановлено постановою ВУ- 
ЦВК і РНК УСРР з 27-го травня 
1925 року «Про ліси трудового ко
ристування та про задоволення селян
ства лісами й побічними користуван
нями з державних лісів УСРР»: (36. Уз. 
1925 р., ч. 28, арт. 222;

1) у розмірі ПОДВІЙНОЇ орендо80Ї 
плати за сезон, за користування з лі
сосік і зрубів, що призначені під тим
часове сільсько-господарське користу
вання та постійних орних дільниць 
і сіножатів;

2) у розмірі подвійної вартости ра
зового квитка:

аі за збір трави серпом, косою й 
инш. посеред насаджень;

б) за лов риби волоком абоиншим, 
призначеним для цього приладдям, 
крім удочок:

3) У розмірі подвійної вартости се- 
зонового квитка:

а) за полювання у встановлений 
законом час і законними способами:

б) за пасовисько худоби й
в) за розташування пасік.

П р и м і т к а .  Крім уплати штрафу
пасіки належить негайно прибрати, 
або-ж на розташування повинно 
вибрати відповідні квитки.

4) У подвійному розмірі таксової 
вартости, або вартости сезоиового 
квитка*, за добуття з промисловою 
метою піску, каменю, глини й интих 
видів копалень нижчого порядку.

П р и м е ч а н и е  2. Каждое дерево 
толщиною на высоте груди меньше 
одного вершка при оценке его счи
тается толщиною в 1 вершок.

4) в размере от 20 до 40 коп. за каж
дую квадратную сажень (4,55 кв. м.) 
поврежденной культуры и естествен
ных зарослей в возрасте до 5 лет и

5) в размере 3-х рублей за каждую 
квадратную сажень (4,55 кв. м.) 
поврежденных древесных питомников, 
плантаций и шкслок.

Б. За самовольное пользование в 
государственных лесах и лесах, пере
данных крестьянам, побочными поль
зованиями (за исключением случаев 
льготного пользования, установлен
ного постановлением ВУЦИК'а и СНК 
УССР от 27-го мая 1925 г. «о лесах 
трудового пользования и об удовле
творении селянства лесами и побоч
ными пользованиями из государствен
ных лесов УССР> (Собр. Уз. 1925 г., 
Л'Ь 28, ст. 222):

1) в размере двойной арендной 
платы за сезон —за пользования на 
лесосеках и вырубках, предназначен
ных под временное сельско-хозяй
ственное пользование и на постоян
ных пахотных и сенокосных участках;

2) в размере двойной стоимости 
разового билета:

а) за сбор травы серпом, косой и 
проч. среди насаждений;

б) за рыбную ловлю сетями и дру
гими предназначенными для этой цели 
орудиями, кроме удочек,

3) в размере двойной стоимости 
сезонного билета:

а) за охоту в установленное зако
ном время и законными способами;

б) за пастьбу скота и
в) за установку пчельников. 

П р и м е ч а н и е .  Кроме уплаты
штрафа, пчельники должны быть 
немедленно убраны или же на их 
установку должны быть выбраны 
соответствующие билеты.
4) В двойном размере таксовой 

стоимости или стоимости сезонного 
билета*, за добывание с промышленной 
иедъю песка, камня, глины и других 
видов ископаемых нжтвд
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В. За все перечислене у п. „Б“ 
свавільне побічне користування в 
лісах державних -і инших лісокори- 
стувачів.як-що зазначене користування 
провадиться у місцях, не дозволених 
до користування, штрафові стягання 
встановлюється у трьохразовому роз
мірі таксової вартости разових та 
рокових квитків.

П р и м і т к а .  За свавільне полю
вання й лов риби у заповідниках 
і заказниках штрафові стягання 
збільшується до п'ятиразового роз
міру.
2. Штрафові стягання вираховується 

від нормальних (не пільгових) такс на 
відповідний вид побічного користу
вання.

3. При доброхітній виплаті накла
деного стягання протягом 10 днів з 
дня подання до рук вимоги про ви
плату, суму стягання знижується 
на 25 відсотків.

4. Предмети, що їх добуто свавіль
ним користуванням, належить віді
брати від праволомця в адміністра- 
ційному порядкові та передати в роз
порядження лісовій адміністрації.

А в разі виявлення у третіх осіб 
незаконно добутих предметів, що іх 
набуто покупкою і т. и., такі можуть 
бути відібрані тільки у судовому по
рядкові.

5. Грошові суми, що надійшли від 
стягання штрафів, або одержані від 
продажу відібраних предметів, після 
відрахувань у фонд преміювання по 
боротьбі з лісопорушеннями, належить 
повернути:

а) за праволомства, вчинені у лісах» 
шо знаходяться у віданні Народнього 
Комісаріяту Земельних Справ і його^ 
органів,—на місцеві кошти, в рахунок* 
відраховань на місцевий бюджет від 
лісових прибутків і

б) за праволомства, вчинені у лісах, 
шо іх передано лісокористувачам—у 
розпорядження цих останніх.

6. Надати Народньому Комісаріатові 
Земельних Справ, за згодою з На
роднім Комісаріатом Внутрішніх Справ 
і Народнім Комісаріатом Юстиціі, ви-

В. За все перечисленные в п. «Б» 
самовольные побочные пользования 
в лесах, как государственных, так и 
иных лесопользователей, если озна
ченные пользования производятся 
в местах,не разрешенных к пользова
нию, штрафные взыскания устанавли
ваются в тройном размере таксовой 
стоимости разовых и годовых биле
тов.

П р и м е ч а н и е .  За самовольную 
охоту и рыбную ловлю в заповед
никах и заказниках штрафные взы
скания увеличиваются до пяти
кратных размеров.
2. Штрафные взыскания исчисля

ются от нормальных (не льготных) 
такс на соответствующий вид побоч
ного пользования.

3. При добровольной уплате нало
женного взыскания в течение 10-ти 
дней, со дня вручения требования об 
уплате, сумма взыскания понижается 
на 25°/0.

4. Предметы, добытые путем само
вольных пользований, подлежат ото
бранию от правонарушителей в адми
нистративном порядке и передаче 
в распоряжение лесной администрации.

В случае же обнаружения у треть
их лиц незаконно добытых предметов, 
приобретенных покупкой и т. п., 
таковые могут быть отобраны только 
в судебном порядке.

5. Денежные суммы, поступившие 
от взыскания штрафов или выручен
ные от продажи отобранных предме
тов, за вычетом отчислений в фонд 
премирования по борьбе с лесонару- 
шениями, подлежат обращению:

а) по правонарушениям, совершен
ным в лесах, находящихся в ведении 
Народного Комиссариата Земледелия 
и его органов,—в местные средства 
в счет отчислений в местный бюджет 
от лесных доходов и

б) по правонарушениям, совершен
ным в лесах, переданных лесопользо
вателям, — в распоряжение этих 
последних.'

6. Предоставить Народному Комис
сариату Земледелия по соглашению 
с Народным Комиссариатом Внутрен
них Дел и Народным Комиссариатом
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дати на розвиток цеї постанови від
повідні правила й інструкцію.Харків, дня 19 серпня 1925 р.

Т. в. об Голови Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету А. Буценко. 
Заст. Голови Ради Народніх

Комісарів УСРР І. Булат.
Т. в. об. Секретаря Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого
Комітету Гаврилін. Оголошено в иВістях ВУЦВК“ 4 вересня 1925 р., ч. 201.

Юстиции, издать в развитие настоя
щего постановления соответствующие 
правила и инструкцию.Харьков, 19 августа 1925 года.

Вр. исп. об. Председателя Всеукра- 
инского Центрального Исполнитель

ного Комитета А. Буценко.
Зам. Председателя Совета Народ

ных Комиссаров УССР И. Булат.
Вр. исп. об. Секретаря Всеукраин- 

ского Центрального Исполнительного 
Комитета Гаврилин.Распубликовано в „Вістях ВУЦВК14 4 сентярбя 1925 г., >& 201.

369. Про місцеві органи Народнього Комісаріяту Соціяльного Забезпечення УСРР.
Всеукраїнський Центральний Вико

навчий Комітет і Рада Народніх Комі
сарів УСРР п о с т а н о в и л и  затвер
дити нижчеподане положення про 
місцеві органи Народнього Комісарі
яту Соціяльного Заобезпечення УСРР.

ПОЛОЖЕННЯ
. еро місцеві оргавв Народнього Комі

саріату Соціяльного Забезпечеввя УСРР.
1. Місцевими органами Народнього 

Комісаріяту Соціяльного Забезпечення 
УСРР в округах є інспектури соціяль
ного забезпечення округових виконав
чих комітетів, що чинять під керов- 
ництвом Народнього Комісаріяту Со
ціяльного Забезпечення УСРР і відпо
відних округових виконавчих комі
тетів.

2. До компетенції округової інспек
тури соціяльного забезпечення на
лежить:

а) забезпечувати інвалідів війни,- 
їхні родини й родини військових служ
бовців, що втратили годувальників;

б) забезпечувати родини громадян 
покликаних і тих, що доброхітно 
вступили, до Червоної Армії;

в) організувати державну й грома
дянську допомогу під час стихійних 
і соціальних злигодней;

г) навчати й переучувати інвалідів 
трудовим процесам і організувати 
працю інвалідів;

369. О местных органах Народного Комиссариата Социального Обеспечения УССР.
Всеукраинский Центральный Испол

нительный Комитет и Совет Народ
ных Комиссаров УССР п о с т а н о в и 
л и  утвердить нижеследующее поло
жение о местных органах Народного 
Комиссариата Социального Обеспече
ния УССР.

П О Л О Ж Е Н И Е
о местных органах Народного Комис
сариата Социального Обеспечения УССР.

1. Местными органами Народного 
Комиссариата Социального Обеспече
ния УССР в округах являются инспек
туры социального обеспечения окруж
ных исполнительных комитетов, 
действующие под руководством Народ
ного Комиссариата Социального Обес
печения УССР и соответствующих 
окружных исполнительных комитетов.

2. К ведению окружной инспектуры 
социального обеспечения относится:

а) обеспечение инвалидов войны, 
их семей и семей военно-служащих, 
утративших кормильцев;

6) обеспечение семейств граждан, 
как призванных, так и добровольно 
вступивших в Красную Армию;

в) организация государственной и 
общественной помощи при стихийных 
и социальных бедствиях;

* г) обучение и переобучение инвали
дов трудовым процессам и организа
ция труда инвалидов;
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д) брати на облік і розпоряджати 
в передбачених законом випадках 
безхазяйним, відумерлим і сконфіско
ваним майном, що надходить у роз
порядження органів соціального за
безпечення;

е) забезпечувати родини демобілі
зованих і відряджених до радянських 
партійних шкіл;

ж) керувати Й наглядати за діяль
ністю підлеглих установ і діяльністю 
у царині соціального забезпечення 
відповідних органів районового вико
навчого комітету;

з) розроблювати план заходів у ца
рині соціального забезпечення й після 
затвердження округовим виконавчим 
комітетом переводити його в життя;

и) гуртувати кошториси, подані 
підлеглими установами, і складати на- 
правлювані на затвердження президій 
відповідних виконавчих комітетів про
екти розподілу коштів, асигновуваних 
із місцевого бюджету на потреби 
установ соціального забезпечення; ‘

к) наглядати за правильністю 
і вчасністю розасигнування між під
леглими установами видаваних окру- 
говими виконавчими комітетами кре
дитів і щоб установи правильно ви
трачали асигновані по бюджетові 
урядницькі суми;

п) розробляти мережу установ со- 
ціяльного забезпечення, подавати 
відповідні проекти на затвердження 
округовим виконавчим комітетам;

м) керувати інвалідною кооперацією 
й сприяти їй;

н) сприяти організації й діяльності. 
селянських товариств взаємодопомоги 
й инших організацій, що мають на 
меті соціальне забезпечення, а також 
керувати, контролювати й наглядати 
за їхньою діяльністю;

о) керувати справою опіки й пік
лування, а також установляти опіку 
й піклування у випадках, що їх точно 
визначено в законі;

л) подавати періодичні звіти про 
діяльність інспекторів і про стан

д) учет и распоряжение в преду
смотренных законом случаях, бесхо
зяйственным, выморочным и конфи
скованным имуществом, поступающим 
в распоряжение органов социального 
обеспечения;

е) обеспечение семей демобилизо
ванных и командированных в совет
ские партийные школы;

ж) руководство и надзор за дея
тельностью подведомственных учре
ждений и деятельностью в области 
социальногообеспечения соответствую
щих органов районного исполнитель
ного комитета;

з) разработка плана мероприятий 
в области социального обеспечения 
и, по утверждении окружным испол
нительным комитетом, проведение его 
в жизнь;

и) сводка смет, представленных под
ведомственными учреждениями, и со
ставление направляемых на утвержде
ние президиумов соответствующих 
исполнительных комитетов проектов 
распределения средств, ассигнуемых 
из местного бюджета на нужды 
учреждений социального обеспечения;

к) наблюдение за правильным и 
своевременным разассигнованием ме-^ 
жду подведомственными учреждениями' 
отпускаемых окружными исполни
тельными комитетами кредитов и за 
правильным расходованием учрежде
ниями ассигнованных по бюджету, 
ведомственных сумм;

л) разработка сети учреждений 
социального обеспечения, и предста
вление соответствующих проектов 
на утверждение окружных исполни
тельных комитетов;

м) руководство инвалидной коопе
рацией и оказание ей содействия;

н) содействие организации и дея
тельности селянских обществ заимо- 
помощи и других организаций, име
ющих целью социальное обеспечение, 
а также руководство-, контроль 
и наблюдение за их деятельностью;

о) руководство делом опеки и по
печительства, а также установление 
опеки и попечительства в случаях, 
точно в законе определенных;

п) представление . периодических 
отчетов о деятельности инспекторов
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підлеглих установ Народньому Комі
саріатові Соціального Забезпечення 
УСРР і округовому виконавчому ко
мітетові установленим порядком.

3. На чолі округової інспектури 
соціяльного забезпечення стоїть інспек
тор, що його обирається й усувається 
встановленим у законі порядком.

4. Усі підлеглі округовій інспектурі 
соціяльного забезпечення установи 
виділяється у самостійні бюджетово- 
гослодарські одиниці.

5. Штати округової інспектури 
соціяльного забезпечення установлю
ють відповідні органи установленим 
порядком.

6. У районах справою соціяльного 
забезпечення відають культурно-со- 
ціяльні відділки районових виконавчих 
комітетів.

7. В разі потреби округовим вико
навчим комітетам надається право 
засновувати в районах посади особ
ливих районових уповноважених окру
гової інспектури соціяльного забезпе
чення, шо на них покладається заві- 
іувати справою соціяльного забезпе
чення в районі. Утримання районових 
уповноважених проходить по кошто
рисові округової інспектури соціяль
ного забезпечення.Харьаів, дня 19 серпня 1925 р.

Т. в. об. Голови Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету А. Буценко.
Заст. Голови Ради Народніх 

Комісарів УСРР І. Булат.
Т. в. об. Секретаря Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого
Комітету Гаврилін.Оголошено в .Вістях ВУЦВК“2 вересня 1925 р., ч. 199.

и о состоянии подведомственных 
учреждений Народному Комиссариату 
Социального Обеспечения УССР 
и Окружному Исполнительному 
Комитету в установленном порядке.

3. Во главе окружной инспектуры 
социального обеспечения стоит ин
спектор, избираемый и смещаемый 
в установленном законом порядке.

4. Все подведомственные окружной 
инспектуре' социального обеспечения 
учреждения выделяются в самостоятель
ные бюджетно-хозяйственные единицы.

5. Штаты окружной инспектуры 
социального обеспечения устанавли
ваются подлежащими органами в 
установленном порядке.

6. В районах делом социального 
обеспечения ведают культурно-соци
альные отделения районных исполни
тельных комитетов.

7. В случае необходимости окруж
ным исполнительным комитетам пре
доставляется право учреждать в ра
йонах должности особых районных 
уполномоченных окружной инспек
туры социального обеспечения, на ко
торых возлагается заведывание делом 
социального обеспечения в районе. 
Содержание районных уполномоченных 
проходит по смете окружной инспек
туры социального обеспечения.Харьков, 19 августа 1925 года.

Вр. исп. об. Председателя.
Всеукраинского Центрального

Исполнительного Комитета А. Буценхо 
Зам. Председателя Совета

Народных Комиссаров УССР И. Булат. 
Вр. исп. об. Секретаря

Всеукраинского Центрального
Исполнительного Комитета Гаврилин.Распубликовано в .Вістях ВУЦВК".2 сентября 1925 г., № 199.

Постанова Ради Народніх Комі
сарів УСРР.370. Про оголошення території могили Т. Г. Шевченка державним, заповідником.

Беручи на увагу велике значіння 
могили Т. Г. Шевченка для україн
ської культури, Раді Народніх Комі
сарів УСРР п о с т а н о в и л а :

Постановление Совета Народных 
Комиссаров УССР.370. Об об явлении территории могилы Т. Г. Шевченко государственным заповедником.

Принимая во внимание большое 
значение могилы Т. Г. Шевченко для 
украинской культуры, Совет Народ
ных Комиссаров УССР п о с т а н о в и л :
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ч. 64-65 Арт. 370 К? 64-65 Ст. 370

1. Оголосити територію могили 
Т. Г. Шевченка коло м. Канева, за
гальною площею в 4 десятини, за 
державний заповідник.

2. Могилу передати у відання На- 
роднього Комісаріяту Освіти і на нього 
покласти і ії охорону.

3. Запропонувати Народньому Ко
місаріатові Освіти передбачити в сво 
йому кошторисові на 1925-26 бюдже- 
товий рік потрібні витрати на орга
нізацію заповідника й охорону мо
гили.Харків, дня 20 серпня 1925 р.

За Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР Булат.

За Керуючого Справами 
Ради Народніх Комісарів

УСРР Яворськцй.Оголошено в „Вістях ВУЦВК“ 2 вепесня 1925 р , ч .  199. *

1. Об'явить территорию могилы 
Т. Г. Шевченко около г. Канева, 
общей площадью в 4 десятины, госу
дарственным заповедником.

2. Могилу передать в ведение На- 
родного Комиссариата Просвещения, 
на который возложить и ее охрану.

3. Предложить Народному Комис
сариату Просвещения предусмотреть 
в своей смете на 1925-26 бюджет
ный год необходимые расходы по ор
ганизации заповедника и охраны 
могилы.Харьков, 20 августа 1925 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР И. Булат. '

За Управляющего ДеламиСовета Народ
ных Комиссаров УССР Яворский.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК* 2 сентября 1925 г., № 199.
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Принтері $(Іж іінаЬпК»}

ВИДІННЯ ОФ.ЩЙНЕ

ЗБІРНИК
= УЗАКОНЕНЬ ТА 
РОЗПОРЯДЖЕНЬ =

Робітіш-Семіоиого Уріду УкраГи
1925 р.

(845 (47.ТІ) (003)1
Тірдлгтарав Вєрж стран, со^ішшЬ&їьЬ.

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛСОБРАНИЕ 
УЗАКОНЕНИЙ И 

РАСПОРЯЖЕНИЙ
Рабоїе-Нрест. Пржвітельотіа України

1925 г.

25 вересня 1925 р. л в і Відділ ПЕРШИЙ 25 сентября 1925 г. у 6 Зтдел ПЕРВЫЙ

З М І С Т
Постанови ВУЦВК'у і РНК 
(79, 25—31 серпня)

371. Про перенесения округового центру Новгород-Сівереької округи з міста Новгород-Сівереька в місто Глухів, з перейменуванням Новгород-Сівер- ської округи в Глухівську та зміни адміністрацій но- територіального поділу Новгород-Сівереької та Конотопської округ.372. Про розмір відрахувань з фонду ноліп-• шення побуту робітників державнихпідприємств па потреби будівництва робітничих житл у 1924-25 бюджетовому році.373. Про притягнення муштровнх працівників міліції й активних працівників кримінального розшуку до відповідальності! згідно з арт. 107 Кримінального Кодексу УСРР за свавільне' залишення служби раніш установленого законом реченця.374. Про штати Київського акліматизаційного саду.375. 1)|ю розподіл округовнх міст УСРР і АМСРР на ноясн відносно встановлення утримання співробітникам установ, що на державному й місцевому бюджетах.370. Про пільги лісовій кооперації.377. Про обопільно погодження обслідної й ревізійної роботи, що її провадять Народній Комісаріат Робітничо-Селянської Інспекції, урядннцтва й установи.378. Про шляховий фонд округовнх виконавчих комітетів УСРР і Автономної Молдавської Соціалістичної Радянської Республіки.379. Про порядок утворення й видаткування республіканського фонду шляхового будівництва по місцевому бюджетові.380. Про розподіл творів друку УСРР, надсиланих до Української Книжкової Палати обов'язковим порядком.

, С О Д Е Р Ж А Н И Е
Постановления ВУЦИК и СНК

{19 ,25—31 августа).
37] .  О  перенесении окружного центра Нов- город-Северского округа из города Иовгород-Северска в город Глухов, переименовании Новгород-Северского округа в Глуховский н изменениях административно-территориального деления Новгород-Северского и Коно- топского округов.372. О размере отчислений из фонда улучшения быта рабочих государственных предприятий на нужды строительства рабочих жилищ в 1924-25 бюджетном году.373. О привлечении строевых работников милиции и активных работников уголовного розыска к ответственности но СТ. 107-й Уголовного Кодекса УССР за самовольное оставление службы ранее установленного законом срока.374. О штатах Киевского акклиматизационного сада.375. О распределении окружных городов УССР и АМССР на пояса в отношении установления содержания сотрудникам учреждений, находящихся на государственном и местном бюджетах.376. О льготах лесной кооперации.377. О взаимной увязке обследовательской и ревизионной работы, проводимой Народным Комиссариатом Рабоче-Крестьянской Инспекции, ведомствами и учреждениями.378. О дорожном фонде окружных исполнительных комитетов УССР и Автономной Молдавской Социалистической Советской Республики.379. О порядке образования и расходования республиканского фонда дорожного строительства по местному бюджету.380. О распределении произведений печати. УССР, доставляемых в Украинскую Киижн. Палату в обязательном порядке
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Арт. 371 ^ 66 Ст. 371

Постанова Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету 
і Ради Народніх Комісарів УСРР.

371. Про перенесення округового цен
тру Новгород-СіверськоТ округи з міста 
Новгород-Сіверська в місто Глухів, з 
перейменуванням Новгород-СіверськоТ 
округи в Глухівську та зміни адмінитра- 
ційно-територіяльного поділу Новгород-

СіверськоТ та Конотопської округ.

На зміну арт. 2-го постанов ВУЦВК;у 
з 3-го червня 1925 року „Про лікві
дацію губерень та перехід на трьох- 
ступневу систему управління" (36. Уз. 
1925 р., ч. 29—ЗО, арт. 233), з 7-го 
березня 1923 року „Про адміністра- 
ційно-територіяльний поділ Чернигів- 
ської губерні** (36. Уз. 1923 р.,ч.18—19, 
арт. 314) та з 10-го грудня 1924 року 
„Про зміну адміністраційно-тсриторі- 
яльного поділу Чернигівської губерні* 
(36. Уз. 1924 р.,ч. 51, арт. 313) та в до
повнення постанови ВУЦВК'у й РНК 
УСРР з 3-го червня 1925 року „Про 
скасування Сновської округи Черни- 
гівської губерні й инші зміни адміні- 
страційно-територіяльного поділу тіе'-ж 
губерні- (36. Уз. 1925 р., ч. 29—ЗО 
арт. 239), - Всеукраїнський Централь
ний Виконавчий Комітет і Рада Народніх 
Комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :

1. Перенести округовий центр Нов
город- Сіверської округи з міста Нов- 
город-Сіверська в місто Глухів.

2. Перейменувати Новгород-Сівер- 
ську округу в Глухівську.

3. Перечислити Охрамієвський 
і Холменський райони перейменованої 
Новгород-Сіверської округи в склад 
Конотопської округи.Харків, 19 серпня 1925 р.

Т. в. об. Голови Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого '

Комітету А. Буцепко. 
Заст. Голови Ради Народніх 

Комісарів УСРР /. Булат.
Т. в. об. Секретаря Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого Комітету— 
Член Президії ВУЦВК'у Гаврилін.

Ч. 66

Постановление Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных 

Комиссаров УССР.
371. О перенесении окружного центра 
Новгород-Северсиого округа из города 
Новгород-Северска в город Глухов, пере
именовании Новгород-Северского округа 
в Глуховский и изменениях администра
тивно территориального деления Новго
род-Северского и Конотопского округов.

Во изменение ст. 2 постановлений 
ВУЦИК'а от 3-го июня 1925 гоца 
„О ликвидации губерний и о переходе 
на трехстепенную систему управления 
(С. У. 1925 г., № 29—30, ст. 233), 
от 7 марта 1923 г. „Об администра
тивно территориальном делении Чер
ниговской губернии (С. У. 1923 г., 
№ 18—19, ст. 314) и от 10-го декабря 
1924 года „Об изменении администра
тивно-территориального деления Чер
ниговской губернии- (С. У. 1924 г., 
№ 51, ст. 313) и в дополнение поста
новления ВУЦИК и СНК УССР от 8-го 
июня 1925 года „Об упразднение 
Сновского округа Черниговской губер
нии и других изменениях администра
тивно-территориального деления той 
же губернии*4 (С.У. 1925 г.,Кз 29—30, 
ст. 239),—Всеукраинский Центральный 
Исполнительный Комитет и Совет 
Народных Комиссаров УССР п о с т а 
н о в  и л и :

1. Перенести окружный центр Нов- 
город-Севеоского округа из города 
Новгород-Северска в город Глухов.

2. Переименовать Новгород-Север- 
ский округ в Глуховский.

3. Перечислить Охрамеевский и Хол- 
менский районы переименовываемого 
Новгород-Северского округа в состав 
Конотопского Округа.Харьков, 19 августа 1925 г.
Вр. исп. об. Председателя Всеукраин
ского Центрального Исполнительного 

Комитета А. Буценко.
Зам. Председателя Совета Народ

ных Комиссаров УССР И. Булат. 
Вр. исп. об. Секретаря Всеукраинского 
Центрального Исполнит. Комитета— 
Член Президиума ВУЦИК'а Таерилчн.
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Арт. 3^2
Ч. 66 к

Постанови Ради Иародніх Коні* оарів УСРР.372. Про розмів відрахувань в фонду поліпшення побуту робітників державних підприємств на потреби будівництва робітничих житл у 1924-26 бюджето- воиу році.
На підставі арт. 3-го постанови 

Центрального Виконавчого Комітету 
й Ради Народніх Комісарів Союзу РСР 
з 16-го травня 1924 року „Про спри
яння косперативному будівництву ро
бітничих житл“ (Вісник ЦБК, РНК 
і РПО СРСР 1924 р., «. 5, арт. 170), 
постанови Центрального Виконавчого 
Комітету й Ради Народніх Комісарів 
Союзу РСР з 3-го квітня 1925 року 
„Про утворення спеціяльнях капіталів 
і фондів, призначених для видачі по
зичок на будівництво робітничих 
житл“ (36. Зак. СРСР 1925 р., ч. і»6, 
арт. 179) і доповнюючи арт. арт. 6 і 7 
постанови Ради Народніх Комісарів 
УСРР з 11-го квітня 1925 року „Про 
Всеукраїнський Центральний Комітет 
сприяння кооперативному будівництву 
робітничих жит“ (36. Уз. 1925 р.,
ч. 21, арт. 163),—Рада Народніх Ко
місарів УСРР п о с т а н о в и л а :

1.- 1924-25 бюджетового року 
з фонду поліпшення побуту робітни
ків державних промислових підпри
ємств українських трестів належить

на.
бітничих житл не менш, як 75 від
сотків.

П р и м і т к а .  Зазначений у цій 
постанові розмір відралувань на 
потреби будівництва робітничих 
житл можна знижати за згодою 
в кожні му окремому випадкові Ви
щої Ради Нароанього Господарства 
з Центральним Комітетом сприяння 
косперативному будівництву робіт
ничих жітл при Українській Еко
номічній Нараді або округовими 
комітетами сприяння кооператив
ному будівництву робітничих житл

На основании ст. 3-й постановления 
Центрального Исполнительного Коми
тета и Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР от 16-го мая 1924 года 
„О содействии кооперативному строи
тельству рабочих Жилищ" (Вестник 
ЦИК, СНК и СТО СССР 1924 г., 
№ 5, ст. 170), постановления Цен
трального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР от 3-го апреля 1925 года „Об 
образовании специальных капиталов 
и фондов,предназначенных для выдачи 
ссуд на строительство рабочих жи
лищ- (С. 3. СССР 1925 г., № 26, 
ст. 179) и в дополнение к ст.ст. 6 и 7 
постановления Совета Народных Ко
миссаров УССР от 11-го апреля 1925 
года „О Всеукраинском Центральном 
Комитете содействия кооперативному 
строительству рабочих жилищ" 
(С. У. 1925 г., № 22, ст. 163),—Со
вет Народных Комиссаров УССР по
с т а н о в и л :

1. В 1924-25 бюджетном году из 
фонда улучшения быта рабочих госу
дарственных промышленных предприя
тий украинских трестов подлежит 

ишодша ул. строительства
рабочих жилищ не менее ТЬ «ръ- 
центов.

П р и м е ч а н и е .  Указанный в на
стоящем постановлении размер от
числений на н>жды строительства 
рабочих жилищ может быть пони
жаем по соглашению в каждом 
отдельном случае Высшего Совета 
Народного Хозяйства с Централь
ным* Комитетом содействия коопе
ративному строительству рабочих 
жилгіщ при Украинском Экономи
ческом Совещании или окружными 
комитетами содействия кооле-
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Комиссаров УССР.372. О размере отчислений из фонда улучшения быта рабочих государственных предприятия на нужды строительства рабочих жилищ в 1924-25 бюджетном году.



Ч. 66 Арт. 372—374 К? 66 Ст. 372—374

при президіях округових виконав
чих комітетів.Харчів, 25 серин* 1925 р.

Засг. Голови Ради 
Народніх Комісарів

УСРР і. Булат.
За Керуючого Справами Ради 

Народніх Комісарів
УСРР Яворський

ративному строительству рабочих 
жилищ при президиумах окружных 
исполнительных комитетов.Харьков, 25 августа 1925 г.

Зам. Председателя Совета 
Народных Комиссаров 

У С С Р  И. Булат.
За Управляющего Делами Совета 

Народных Комиссаров
УССР Яворский.

373. Про притягнення муштрових пра
цівників міліції й активних працівників 
кримінального розшуку до відповідаль- 
ности згідно з арт. 107 Криміналь
ного Кодексу УСРР за свавільне за
лишення служби раніш установленого 

законом реченця.

Доповнюючи постанову Ради Народ
ніх Комісарів УСРР з 14-го вересня
1920 року „Положення про Робіт
ничо-Селянську Міліцію" (36. Уз.
1921 р., ч. 2, арт. 70),—Рада Народ
ніх Комісарів УСРР п о с т а н о в и л а :

Доповнити § 5-й зазначеної поста
нови приміткою в такій редакції:

„ П р и м і т к а .  Муштрові праців
ники міліції й активні працізники 
кримінального розшуку, зобов'язані 
за договором служити протягом 
року, й які свавільно залишили 
службу раніш його скінчення, підля
гають відповідальності згідно з арт. 
107 Кримінального Кодексу УСРР".Харків, 25 серпня 1925 р.

Заст. Голови Ради 
Народніх Комісарів

УСРР /. Булат.

За Керуючого Справами 
Ради Народніх Комісарів

УСРР Яворський.

373. О привлечении строевых работ
ников милиции и активных работников 
уголовного розыска к ответственности 
по ст. 107-й Уголовного Кодекса УССР 
за самовольное оставление службы ра

нее установленного законом срока.

В дополнение постановления Совета 
Народных Комиссаров УССР от 14-го 
сентября 1920 года „Положение 
о Рабоче-Крестьянской Милиции" (С.У. 
1921 г., № 2, ст. 70),—Совет Народных 
Комиссаров УССР п о с т а н о в и л :  

Дополнить § 5 указанного постано
вления примечанием в следуюшей ре
дакции:

„ П р и м е ч а н и е .  Строевые работ
ники милиции и активные работники 
уголовного розыска, обязанные по 
договору служить в течение годич
ного срока и самовольно оставившие 
службу ранее его истечения, подле
жат ответственности по ст. 107-ой 
Уголовного Кодекса УССР".Харьков. 25 августа 1925 г.
Зам. Председателя Совета 

Народных Комиссаров
УССР И. Булат.

ф
За Управляющего Делами 

Совета Народных Комиссаров 
УССР Яворский.

374. Про штати Київського акліматиза
ційного саду.

Рада Народніх Комісарів УСРР 
постановила затвердити нижчеподані 
штати Київського акліматизаційного 
саду:

374. О штатах Киевского акклиматиза
ционного сада.

Совет Народных Комиссаров УССР 
постановил утвердить нижеследующие 
штаты Киевского акклиматизацион
ного сада:
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Ч. 66 Арт.374-375

Ш Т А Т ИКиївського акліматизаційного сад/.
Завідувач саду.......................... 1
Вчений садіві.ик....................... 1
Наукових робітників . . . .  З
Асистентів................................6
Завідувач господарства . . . 1

Кур'єр...................................... 1

Усього . . . 13 посадХарків, 25 серпня 1925 р.
Заст. Голови Ради 

Народніх Комісарів
УСРР і. Булат. '

За Керуючого Справами Ради 
Народніх Комісарів

УСРР Явореький.

№ 66 Ст. 374-375

Ш Т А Т ЫКіевскоге аквзнматімцюіиого сада.Ззведывающий садом 1 Ученый садовник . . 1 Научных работников. 3 Ассистен'. эв ... 6ЗаведывающиА хозяйством ...............................1Курьер................................. 1___________________Всего . 13 должностей.Харьков, 25 августа 1925 года.
Зам. Председателя Совета 

Народных Комиссаров
УССР Я. Булат.

За Управляющего Делами 
Совета Народных Комис

саров УССР Яворский.

375. Про розподіл округових міст УСРР 
і АМССР на пояси відносно встанов
лення утримання співробітникам установ 
що с на державному й місцевому бю

джетах.

Рада Народніх Комісарів УСР Р 
п о с т а н о в и л а :

1. Для встановлення утримання 
співробітникам установ, що є на дер
жавному й місцевому бюджетах, роз
поділити округові міста УСРР і АМСРР 
на три пояси.

2. До першого поясу віднести міста: 
Харків, Київ, Одесу, Катеринослав, 
Артемівськ, Сталіне, Балту.

3. До другого поясу віднести міста: 
Запоріжжя, ЗиновЧвськ, Кривий Ріг, 
Кременчук, Луганськ, Маріупіль, Ми
колаїв, Полтаву й Херсон.

4. До третього поясу віднести всі 
инші округові міста УСРР.Харків, 25 серпні 1925 р,

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР Г. Булат.

Заст. Керуючого Справами 
Ради Народніх Комісарів

УСРР Явореький.

375. О распределении окружных городов 
УССР и АМССР на пояса в отношении 
установления содержания сотрудникам 
учреждений, находящихся на государ

ственном и местном бюджетах.

Совет Народных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л ;

1. Для установления содержания 
сотрудникам учреждений, находящихся 
на государственном и местном бюдже
тах, распределить окружные города 
УССР и АМССР на три пояса.

2. К первому поясу отнести города: 
Харьков, Киев, Одессу, Екатеринослав, 
Артемовск, Сталино, Балту.

3. Ко второму поясу отнести города: 
Запорожье, Зиновьевск, Кривой Рог, 
Кременчуг, Луганск, Мариуполь, Нико
лаев, Полтаву и Херсон.

4. К третьему поясу отнести все 
остальные окружные города УССР.Харьков, 25 августа 1925 г.

За Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР И. Булат.

Зам. Управляющего Делами 
Совета Народных Комиссаров

УССР Яворский.
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Ч. 66 Арт. 376 Яе 66 Ст. 376

376 Про пільги лісовій кооперації.

Визнаючи кооперування людности 
для раціонального провадження лісо
вого господарства і розвитку лісових 
промислів за справу великої державної 
ваги і для утворення сприятливих умов 
для розвитку лісової кооперації,— 
Рада Народніх Комісарів УСРР 
п о с т а н о в и л а :

1. Лісовим кооперативним органі
заціям, зареєстрованим установленим 
порядком, надається право одержу
вати у першу чергу на безреченцеве 
й безплатне користування дільниці 
державного лісового фонду, призна
чені до передачі на користування гро
мадам і об'єднанням селянської пра
цюючої людное и і які залишилися 
після наділення цим громадам і об'єд
нанням на підставі декрету Всеукра
їнського Ц нтрального Виконавчого 
Комітету й Ради Народніх Комісарів 
УСРР з 27-.го травня 1925 року „Про 
ліси трудового користування і про 
задоволення селянства лісами й побіч
ними користуваннями з державних 
лісів УСРР- (36. Уз. 1925 р., ч. 28, 
арт. 222).

2. Лісовим кооперативним організа
ціям, поруч з меліораційними коопе
ративними товариствами, надається 
право одержувати неорні землі з дер
жавного земельного фонду (по-за ме
жами лісового фонду) для заліснення 
і дальшої експлоатації, а також одер
жувати державні меліораційні позички.

3. Лісовим кооперативним органі
заціям, поруч з иншими, що кори
стуються перевагами організаціями 
і користувачами, надається переважне 
право одержувати на розроблення 
лісосіки головного користування, а та
кож дільниці мертвого лісу, що зали
шились після задоволення державних 
планових лісозаготовачів І споживачів, 
які одержують ліс на пільгових умо
вах, згідно з постановами законо
давчих органів, а також яких не 
взяли на розроблення лісові органи.

При цьому Народньому КомІсаріятові 
Земельних Справ надається право

376. О льготах лесной кооперации.

Признавая кооперирование населе
ния для рационального ведения лесного 
хозяйства и развития лесных промы
слов делом большой государстненной 
важні сти и в целях создания благо
приятных условий для развития лесной 
кооперации,—Совет Народных Комис
саров УССР п о с т а н о в и л :

1. Лесным кооперативным организа
циям, зарегистрированным в устано
вленном порядке,предоставляется поаво 
на получение в первую очереди в бес
срочное и бесплатное пользование уча
стков государственна го лесного фонда, 
предназначенных к передаче в пользо
вание обществам и обвинениям кре
стьянского трудового населения и остав
шихся посне наделения этих обществ 
и об'единений на основании декрета 
Всеукраинского Центрального Испол
нительно о Комитета и Совета Народ
ных Комиссаоов УССР оі 27-го мая 
1925 г. „О лесах трудового пользо
вания и об удовлетворении селянства 
лесами и побочными пользованиями 
из государственных лесов УССР1' (С. У. 
1925 г.. № 28, с г. 222).

2. Лесным кооперативным организа
циям, наравне с мелиоративными ко
оперативными товариществами, предо
ставляется право на получение неудоб
ных земель из государственного зе
мельного фонда (вне границ лесного 
фонда) в целях облесения и дальней
шей эксплоатации, а также на полу
чение государственных мелиоративных 
ссуд.

3. Лесным кооперативным органи
зациям, наряду с другими пользующи
мися преимуществами организациями 
и пользователями, предоставляется пре
имущественное право на получение 
в разработку лесосек главного пользо
вания, а также участков мертвого леса, 
оставшихся после удовлетворения го
сударственных плановых лесозагото
вителей и потребителей, получающих 
лес на льготных условиях, согласно 
постановлений законодательных орга
нов, а также не взятых в разработку 
лесными органами.

При этом Народному Комиссариату 
Земледелия предоставляется правд
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ч. 66 Арт. 376-377 № 66 Ст. 376-377

допускати відносно лісових кооператив
них організацій пільгові ціни й довго- 
реченцевий кредит.

4. Лісовим кооперативним організа
ціям, поруч з иншими, що користу
ються перевагами організаціями і ко
ристувачами надається переважне 
право одержувати на оренду від' ор
ганів Вищої Ради Народнього Госпо
дарства, відділів місцевого господарства 
й органів лісового господарства лісо
промислові підприємства, обладнован- 
ня, всілякі господарські спорудження, 
склепи, пристані й инше.

5. Усім державним органам 1 тре
стам ставиться за обов'язок всебічно 
підтримувати й допомагати лісовій 
кооперації для виконання її завдань, 
даючи їй на пільгових умовах всілякі 
роботи в царині розроблення лісу і його 
механічного і хемічного оброблення 
та перероблення, лісокультур, лісомелі
орації й инших лісогосподарських 
робот.

6. Лісовим кооперативним органі
заціям надається право першочерго- 
вости на одержання безплатного 
висадкового матеріялу з державних 
садибень після задоволення потреб 
товариств і об'єднань селянської тру
довії людности.Харіів, 29 серпня 1925 р.

Заст. Голови Ради Народніх
Комі гарів УСРР Булат.

За Керуючого Справами Ради 
Народніх Комісарів УСРР Яворський.

допускать в отношении лесныхкоопера- 
тивных организаций льготные цены 
и долгосрочный кредит. •

4. Лесным кооперативным органи
зациям, наряду с другими, пользующи
мися преимуществами организациями 
и пользователями, пседосгавляется пре
имущественное право на получение 
в аренду от органов Высшего Совета 
Народного Хозяйства, отделов мест
ного хозяйства и органов лесного 
хозяйства лесопромышленных пред
приятий, оборудований, разного рода 
хозяйственных сооружений, складов 
пристаней и проч.

5. Всем государственным органам 
и трестам вменяется в обязанность 
оказывать всемерную поддержку и по
мощь лесной кооперации в выполнении 
ее задач путем предоставления ей на 
льготных условиях разного рода работ 
в области разработки леса и его меха
нической и химической обпаботки 
и переработки,лесокультур, лесомели
ораций и иных лесохозяйственных 
работ.

6. Лесным кооперативным органи
зациям предоставляется право перво
очередности на получение бесплатного 
посадочного материала из государ
ственных питомников, после удовлетво
рения нужд обществ и об‘единений 
крестьянского трудового населения.Харьков. 29 августа 1925 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР Булат.

За Управляющего Делами Совета 
Народных Комиссаров

УССР Яворский.

377. Про обопільне погодження обслід- 
ної І ревізійної роботи, що її провадять 
Народній Комісаріат Робіничо-Селянсь- 
кої Інспекції, урядництва й установи.

Скасовуючи постанову свою з 4 го 
листопаду 1924 року „Про ув'язку 
обслідної і ревізійної роботи уряд- 
ництв і установ з Народнім Коміса
ріатом Робітничо-Селянської інспекції 
(36. Уз. 1924 р, ч. 49, арт. 290), і для 
усунення паралелізму в обслідній,

377. О взаимной увязке обследователь
ской и ревизионной работы, проводимой 
Народным Комиссариатом Рабоче-Кре
стьянской Инспекции, ведомствами 

и учреждениями.

В отмену постановления своего от
4-го ноября 1924 г. „Об увязке обсле
довательской и ревизионной работы 
ведомств и учреждений с Народным 
Комиссаоиатом Рабоче-Крестьянской 
Инспекции*' (С. У. 1924 года, № 49, 
ст, 290), и р целях устранения
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ревізійній і контрольній роботі, а також для впорядкування обслідної й ревізійної справи,—Рада Народніх Комісарів УСРР п о с т а н о в и л а  затвердити й надати чинности ниж- чезазначеному Тимчасовому Положенню про обопільне погодження обслі- аної й ревізійної роботи, шо її провадять Народній Комісаріят Робітничо-Селянської Інспекції, урядництва й установи:

Ч. 66 паралелиэма в обследовательской,ревизионной и контрольной работе, а равно упорядочения обследовательского и ревизионного дела, — Совет Народных Комиссаров УССР п о с т а н о в и л  утвердить и ввести в действие нижеследующее Временное Положение о вэа-' имной увязке обследовательской и ревизионной работы, проводимой Народным Комиссариатом Рабоче-Крестьянской Инспекции, ведомствами и учреждениями:
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ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про обопільне иоїщіненвя обсаіцної И 
ревізійної роботи, що її провадять На

родній Комісаріат Робітнвчо-Сеаяеськиї 
Інспекції, уряднвцтва іі установи.

1. Всі проекти планових обсліду
вань і ревізій, що їх назначають на
родні комісаріяти, уповноважені народ
ніх комісаріатів СРСР при Уряді 
УСРР і центральні установи, а також 
центральні кооперативні й громадські 
організації, подається на попередній 
розгляд і погодження до Народнього 
Комісаріату Робітничо Селянської Ін
спекції УСРР.

П р и м і т к а .  В разі є потреба 
змінити затверджені Народнім Ко
місаріатом Робітничо - Селянської 
Інспекції урядницькі плани обслі
дувань і ревізій, таку зміну прова
диться з дозволу Народнього Комі
саріату Робітничо-Селянської Інспек
ції.
2. Подавані центральними урядниц- 

твами і організаціями, згаданими в 
арт. 1-му цієї постанови, проекти 
планів обов'язково мусять мати в собі 
такі основні відомості:

а) предмет, обсяг і реченці обсліду
вання або ревізії і

б) склад обслідних і ревізійних ко
місій та апаратів або окремих інспек
торів.

3. Наслідки робот планових уряд
ницьких обслідувань і ревізій, разом 
із висновками, пропозиціями і проек
тами заходів до переведення їх в життя,

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

о взаа.чиои увязке обследовательской в ревизионной работы, проводимой На
родным Комиссариатом Рабоче-Крестьяв- 
ской Инспекции, ведомствами в учре

ждениями.

1. Все проекты плановых обследо
ваний и ревизий, намечаемых народ
ными комиссариатами, уполномочен
ными народных комиссариатов СССР 
при Правительстве УССР и централь
ными учреждениями, а также централь
ными кооперативными и обществен
ными организациями, представляются 
на предварительное рассмотрение и 
согласование Народному Комиссариату 
Рабоче-Крестьянской Инспекции.

П р и м е ч а н и е .  В сл>чае необхо
димости изменения утвержденных 
Народным Комиссариатом Рабоче- 
Крестьянской Инспекции ведомствен
ны к планов, обследований и ревизий, 
такое изменение производится с раз
решения Народного Комиссариата 
Рабоче-Крестьянской Инспекции.
2. Представляемые центральными 

ведомствами и организациями, упомяну
тыми в ст. 1-й настоящего постано
вления, проекты планов обязательно 
должны содержать в себе следующие 
основные сведения:

а) предмет, об'єм и сроки обследо
вания или ревизии и

б) состав обследовательских и реви
зионных комиссий и аппаратов или 
отдельных инспекторов.

3. Результаты работ плановых ве
домственных обследований и ревизий, 
вместе с выводами, предложениями и 
проектами мероприятий по . прове-
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подають обслідні Й ревізійні органи 
до відповідних центральних установ.

КопіТ висновків і пропозицій, що 
випливають із переведених обслідувань 
та ревізій, а також проектів заходів 
до переведення їх в життя, одноча- 
сово подається до Народнього Комі
саріату Робітничо-Селянської Інспек
ції.

Наслідки робот, що до переведення 
об’єднаних (міжурядницьких) планових 
обслідувань І ревізій разом з виснов
ками, пропозиціями й проектами захо
дів до переведення їх в життя, подають 
обслідні й ревізійні комісії, після по
годження пропозицій і проектів захо
дів з коровниками заінтересованих 
центральних установ,—на затвер
дження Народньому Комісаріатові Ро
бітничо-Селянської інспекції.

4. Висновки, пропозиції І проекти 
заходів, що випливают із переведених 
планових обслідувань та ревізій і що 
їх мають розглянути Й затвердити 
вищі економічні та законодавчі органи, 
подають відповідні заінтересовані 
урядництва на попереднє погодження 
до Народнього Комісаріату Робітничо- 
Селянської Інспекції.

5. Проекти планів обслідувань та 
ревізій, шо їх назначає Народній Ко
місаріат Робітничо-Селянської Інспек
ції, а також календарні програми до 
планів, розсилається на погодження 
і висновок всім заінтересованим уряд- 
ництвам і установам.

Висновки, пропозиції і проекти за
ходів, що випливають Із переведеної 
обслідної і ревізійної роботи, пого
джує Народній Комісаріат Робітничо- 
Селянської Інспекції з відповідними 
урядництвами й установами і після 
остаточного погодження, останні пе
реводять їх в життя. 6 *

6. Контролю за виконанням погод
жених із урядництвами або їхніми міс
цевими органами постанов Народнього

дению их в жизнь, представляются об
следовательскими и ревизионными 
органами в соответствующие цен
тральные учреждения.

Копии выводов и предложений, 
вытекающих из произведенных 
обследований и * ревизий, а также 
проектов мероприятий по проведению 
их в жизнь одновременно направ
ляются в Наоодный Комиссариат Ра- 
боче-КрестоЯНской Инспекции.

Результаты работ по проведению 
об’единенных (междуведомственных) 
плановых обследований и ревизий 
вместе с выводами, предложениями и 
проектами мероприятий по проведению 
их в жизнь, представляются обследо
вательскими и ревизионными комис
сиями, после согласования предло
жений и проектов мероприятий с 
руководителями заинтересованных 
центральных учреждений, на утвер
ждение Народного Комиссариата Ра
боче-Крестьянской Инспекции.

4. Выводы, предложения и проекты 
мероприятий, вытекающие из произ
веденных плановых обследований 
и ревизий и подлежащие рассмотре- 
ник и утверждению высших экономи
ческих и законодательных органов, 
вносятся соответствующими заинте
ресованными ведомствами на предва
рительное согласование в Народный 
Комиссариат Рабоче - Крестьянской 
Инспекции.

5. Проекты планов обследований и 
ревизий, намечаемые Народным Ко
миссариатом Рабзче-Крестьянской Ин
спекции, а также календарные про
граммы по планам, рассылаются на 
согласование и заключенье всем за
интересованным ведомствам и учре
ждениям.

Выводы, предложения и проекты 
мероприятий, вытекающие из произ
веденной обследовательской и ревизи
онной работы, согласовываются На
родным Комиссариатом Рабоче-Кре
стьянской Инспекции с соответству
ющими ведомствами и учреждениями 
и, после окончательного с ігласования, 
проводятся последними в жизнь.

6. Контроль над исполнением со
гласованных с ведомствами или их 
местными органами постановлений
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,*таїмтсфіяту“гбЬітничо:Селянської 1н- 

спекції та його місцевих органів, ухва
лених у звязку з облідуванням дер
жавної установи й підприємства, пок
ласти на відповідні установи й під
приємства, що їх ці постанови тор
каються, а також на ті органи, що 
їм ці установи й організації підля
гають в інстанційному порядкові.

Виконуючи згадану контролю, озна
чені органи, установи й підприємства 
повинні подавати до Народнього Ко- 
місаріяту Робітничо-Селянської Інспек
ції та його місцевих органів, за на
лежністю, періодичні збірки про вико
нання ними постанов Народнього 
Комісаріяту Робітничо-Селянської ін
спекції та його місцевих органів за 
формою і в реченці, встановлені На
роднім Комісаріятом Робітничо-Се
лянської Інспекції і погоджені із заін- 
ресованими урядництвами та уста
новами.

П р и м і т к а .  На розвиток цього 
артикулу надати Народньому Комі- 
саріятові Робітничо-Селянської ін
спекції видати інструкцію.

7. Переводячи обслідну і ревізійну 
роботу в царині промисловости, На
родній Комісаріят Робітничо Селянсь
кої Інспекції притягає до обов'яз
кової участи 8 своїй роботі ревізійні 
комісії трестів. 8 9

8. В разі є потреба в позаплано
вому урядницькому обслідуванні, всі 
центральні установи й урядництва 
негайно сповіщають Народній Коміса
ріят Робітничо-Селянської Інспекції 
про роботи, що їх вони розпочинають 
в цій царині.

9. Ревізійні Комісії трестів, дер
жавних, торговельних та кооператив
них організацій, не нижче як респу
бліканського значіння, повинні робити 
періодичні доповіді про свою роботу 
Народньому Комісаріятові Робітничо- 
Селянської інспекції за схемами і про
грамами, що їх встановлює Народній 
Комісаріят Робітничо Селянської Ін
спекції.

Народного Комиссариата Рабоче-Кре- 
сгьянской Инсіекции и его местных 
органо ч, принятых в связи с обследо
ванием государственного учреждения 
и предприятия, возложиіь на соот
ветствующие учреждения и предпри
ятия, которых эти постановления ка
саются, а также на те органы, кото
рым эти учр< ждения и организации под
чинены в инстанцио-шом порядке.

При выполчении упомянутого кон
троля, указанные органы, учреждения 
и предприятия обязаны представлять 
в Народный Комиссариат Рабоче-Кре
стьянской Инспекции и его местные 
органы, по принадлежности, перио
дические сводки о выполнена *ими 
постановлений Народного Комисса
риата Рабоче-Крестьянской Инспекции 
и его местных органов по форме и в 
сроки, установлении г Народным Ко
миссариатом Рабоче-Крестьянской Ин
спекции и согласованные с заинте
ресованными ведомствами и учре
ждениями.

П р и м е ч а н и е .  В развитие на
стоящей статьи предоставить На
родному Комиссариату Рабоче-Кре
стьянской Инспекции издать ин
струкцию.

7. При проведении обследователь
ской и ревизионной работы в области 
промышленности, Народный Комис
сариат Рабоче-Крестьянской Инспек
ции привлекает к обязательному уча
стию в своей работе ревизионные ко
миссии трестов.

8. В случае необходимости внепла
нового ведомственного обследования, 
все центральные учреждения и ве
домства немедленно доводят до сведе
ния Народного. Комиссариата Рабоче- 
Крестьянской Инспекции о предпри
нимаемой ими в этой области раіоте.

9. Ревизионные Комиссии трестов, 
государственных торговых и коопе
ративных организаций, не ниже рес
публиканского значения, обязаны де
лать периодические доклады о своей 
работе Народному Комиссариату Ра
боче-Крестьянской Инспекции по 
схемам и программам, устанавливаемым 
Народным Комиссариатом Рабоче- 
Крестьянской Инспекции. .
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10 Пр* Народньому Комісаріаті 
Робітничо-Селянської Інспекції утво
рюється Постійну Нараду з представ
ників ревізійних комісій державних 
господарських органів та кооператив
них організацій, а також представни
ків обслідиих апаратів инших установ, 
для взаємного обзнайомлення з досві
дом обслідноТ Й ревізіям' ї роботи та 
вироблення проектів загальних захо
дів у цій царині.

Нараду скликає Народній Коміса
ріат Робітничо Селянськеї Інспекції 
періодично, й П провадиться під голову
ванням одного із членів Колегії На- 
роднього Комісаріату Робітничо-Се
лянської Інспекції.

П р и м і т к а .  Всі постанови По
стійної Наради направляється на 
затвердження Народньому Комісаріа
тові Робітничо Селянської Інспекції 
і розсилається всім заінтересованим 
урядництвам, установам і органі
заціям.

11. Відносно погодження обслідної 
й ревізійної роботи округових робіт
ничо селянських інспектур з округо- 
вими установами й організаціями 
встановлюється . порядок, аналогічний 
тому порядкові, що його встановлено 
для центральних установ та органі
зацій.

12. Правила цеї постанови не ши
риться на прокурорсько-судовий догляд 
і обслідно-ревізійну роботу, що їх пе- 

* реводять органи Народнього Коміса
ріату Юстиції оперативним порядком.

Харків. 31 сорпна 1925 р.
Заст. Голови Ради Народніх 

Комісарів УСРР І. Булат.

За Керуючого Справами Ради 
Народніх Комісарів УСРР

Яворсьхий.

10. При Народном Комиссариате 
Рабоче-Крестьянской Инспекции созда
ется Постоянное Совещание из пред
ставителей оевизионных комиссий го
сударственных хозяйственных органов 
и кооперативных организаций, а также 
представителей обследовательских ап
паратов других учреждений, для обме
на опытом обследовательской и реви
зионной работы и выработки проектов 
ебщих мероприятий в этой области.

Совещание созывается Народным 
Кочиссариа гом Рабоче Крестьянской 
Инспекции периодически и прово
дится под председательством одного 
из членов Коллегии Народного Ко
миссариата Рабоче-Крестьянской Ин
спекции.

П р и м е ч а н и е .  Все решения 
Постоянного Совещания направ
ляются на утверждение Ніродного 
Комиссар* Рабоче Крестьянской Ин
спекции и рассылаются всем заин
тересованным ведомствам, учрежде
ниям и организациям.

11. -В отношении увязки обследо
вательской и ревизионной работы 
окружных рабочекрестьянских ин
спектур с окружными учреждениями 
и организациями устачавливается по
рядок, аналогичний тому порядку, 
который установлен для центральных 
учреждений и организаций.

12. Правила настоящего постанов
ления не распространяются на про
курорско-судебный надзор и обследо
вательско-ревизионную работу, про
водимые органами Народного Комис
сариата Юстиции в оперативном по
рядке.Харьков, 31 августа 1925 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР И. Булат.

За Управляющего Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР

Яворский.
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378. Про шляховий фонд округових ви
конавчих комітетів УСРР і Автономної 
Молдавської Соціялісткчної Радянської 

Республіки.

З огляду на потребу впорядкувати 
й урегулювати шляхове будівництво 
округового й районового значіння, 
Ряда Народніх Комісарів УСРР п о с т а 
н о в и л а :

1. У видатковий кошторис окру
гових бюджетів і місцевого бюджету 
АМСРР належить обов‘язково вклю
чити відлічення за рахунок надхо
джень попудового збору, розміром 70% 
від загальної суми цих надходжень, 
на утворення шляхових фондів.

2. Окрім зазначених в арт. 1-му 
відрахувань округовим виконавчим 
комітетам і Центральному Виконав
чому Комітетові та Раді Нароцніх 
Комісарів АМСРР надається право 
вносити на утворення цього фонду й 
инші суми, шо їх вони виділяють із 
своїх бюджетів.

3. Шляховий фонд, зазначений в 
арт.1-му цеї постанови, призначається 
виключно на відбудову шляхів-і шля
хове будівництво так округового, як 
і районового значіння, через видачу 
цілевих допомог ппи розгляді рокових 
бюджетів або по додаткових кошто
рисах. 4 5 6 7

4. Допомогу належить видавати пе
редовсім на відбудову шляхових спо
руджень округового й районового 
значіння.

5. Одержані із шляхового фонду 
кошти, а також роблені за їхній ра
хунок витрати переводиться і видат- 
кується кошторисовим порядком з 
тим, шо кошти видається після одер
жання висновків бюджетових КОМІСІЙ і 
округових планових комісій.

6. Облік шляховим фондам перево
диться по-за бюджетом на особли
вому пасивному рахункові.

7. Шляховим фондам належить 
вести особливу звітність, подавану до 
Народнього Комісіріяту Фінансів, у 
формі додатків до рокового і квар
тального звітів, що - до виконання 
місцевого бюджету.

378. 0 дорожном фонде окружных 
исполнительных комитетов УССР и 
Автономной Молдавской Социалистиче

ской Советской Республики.

Ввиду необходимости упорядоче
ния и урегулирования дорожного 
строительства, окружного и районного 
значения, Совет Народных Комисса
ров УССР п о с т а н о в и л :

1. В расходную смету окружных 
бюджетов и местного бюджета АМССР 
подлежат обязательному включению 
отчисления за счет поступления по- 
нудного сбора, в размере 70°/0 от 
общей суммы этих поступлений,, на 
образование дорожных фондов.

2. Кроме указанных в ст. 1-ой 
отчислений окружным исполнитель
ным комитетам и Центральному Испол
нительному Комитету и Совету 
Народных Комиссаров АМССР предо
ставляется право вносить на образо
вание этого фонда и другие суммы, 
выделяемые ими из своих бюджетов.

3. Дорожный фонд, указанный в ст. 
1-ой настоящего постановления, пред
назначается исключительно на вос
становление дорог и дорожное стро
ительство, как окружного так и рай
онного значения, путем выдачи 
целевых пособий прл рассмотрении 
годовых бюджетов или по дополни
тельным сметам.

4. Пособия должны выдаваться в 
первую очередь на восстановление 
дорожных сооружений окружного и районного значения.

5. Полученные из дорожного фонда 
средства, а равно производимые за 
их счет расходы, проводятся и расхо
дуются в сметном порядке, причем 
средства выдаются по получении за
ключений бюджетных комиссий и 
окружных плановых комиссий.

6. Учет дорожных фондов произ
водится вне бюджета на особом пас
сивном счете.

7. ДорЬжным фондам должна 
вестись особая отчетность, предста
вляемая в Народный Комиссариат Фи
нансов в виде приложений к годово
му и квартальным отчетам по испол
нению местного бюджета.
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8. Цій постанові надати чинности 
з 1-го жовтня 1925 року.

Харків, 81 серпня 1926 р.
Заст. Голови Ради Народніх

Комісарів У С Р Р 1 .  Булат. . 
За Керуючого Справами 
Ради Народніх Комісарів 

УСРР Яворський.

8. Настоящее постановление ввести 
в действие с 1-го октября 1925 г.

Харьков, 31 августа 1935 г.
Зам. Председателя Совета Народных 

Комиссаров УССР И. Булат. 
За Управляющего Делами 

Совета Народных Комиссаров 
УССР Яворский.

379. Про порядок утворення й вндатну- 
вання республіканського фонду шляхо
вого будівництва по місцевому бю

джетові.

З огляду на перехід до трьохступ- 
невої системи управління й потребу 
регулювання центром шляхового бу
дівництва округового значіння, а в 
звязку з ліквідацією губерень, І бу
дівництва шляхів міжокругового зна
чіння й АМСРР, Рада Народніх Ко
місарів УСРР п о с т а н о в и л а :

1. Утворити республіканський фонд 
шляхового будівництва по місцевому 
бюджету за рахунок:

а) відрахувань з попудового збору 
в розмірі ЗО°/0 з надходжень його до 
місцевого бюджету округ і АМСРР,

б) сум, видаваних згідно з поста
новами Ради Народніх Комісарів УСРР 
із республіканського фонду регулю
вання місцевих бюджетів, і

в) субвенцій, асигнованих Радою 
Народніх Комісарів Союзу РСР для 
субсидування шляхового будівництва по 
місцевому бюджетові.

2. За рахунок республіканського 
фонду шляхового будівництва по 
місцевому бюджетові можуть бути 
видавані тільки цілеві запомоги:

а) округовим виконавчим комітетам 
і Раді Народніх Комісарів АМСРР на 
відновне будівництво шляхів округо
вого значіння, розглядаючи й рокові 
бюджети і додаткові кошториси, на 
доповнення до коштів, шо їх видано 
на підставі бюджетів округових ви
конавчих комітетів і по місцевому 
бюджету АМСРР і б)

б) Народньому Комісаріятоьі Вну
трішніх Справ на відбудову шляхів 
міжокругового значіння, що були

379. О порядке образования и расходова- 
ння республииансного фонда дорожного

строительства по местному бюджет/.

Ввиду перехода на трехстепенную 
систему управления и необходимости 
регулирования центром дорожного 
строительства окружного значения, 
в связи с ликвидацией губерний, и 
строительства дорог межокружного 
значения и АМССР, Совет Народных 
Комиссаров УССР п о с т а  н о ви^л: .

1. Образовать республиканский 
фонд дорожного строительства по 
местному бюджету за счет:

а) отчислений от тпудною сбора 
в размере 30°/0 от поступлений его 
в местный бюджет округов и АМССР,

б) сумм, выдаваемых постановле
ниями Совета Народных Комиссаров 
УССР из республиканского фонда 
регулирования местных бюджетов, и

в) субвенций, ассигнованных Сове
том Народных Комиссаров Союза 
ССР для субсидирования дорожного 
строительства по местному бюджету.

2. За счет республиканского фонда 
дорожного строительства по местному 
бюджету могут быть выдаваемы толь
ко целевые пособия:

а) окружным исполнительным ко
митетам и Совету Народных Комис
саров АМССР на восстановительное 
строительство дорог окружного зна
чения при рассмотрении как годовых 
бюджетов, так и дополнительных 
смет, в дополнение к средствам, отпу
щенным по бюджетам окружных 
исполнительных комитетов и по ме
стному бюджету АМССР и

6) Народному Комиссариату Вну
тренних Дел на восстановление дорог 
межокружного значения, бывших в

\
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у віданні губерніальних виконавчих 
комітетів, на особливо подані ним до 
початку бюджетового року коштори
сові заявки, погоджені з Українським 
Управлінням Місцевого Транспорту.

3. Усі прохання округових виконав
чих комітетів, Ради Народніх Комі
сарів АМСРР і Народнього Коміса
ріату Внутрішніх Справ УСРР про 
видачу допомог розглядає Міжурядни- 
цька Бюджетова Нарада при Народ- 
ньому Комісаріатові Фінансів і зат
верджує Рада Народніх Комісарів 
УСРР установленим порядком.

4. Кошти на окремі прохання окру
гових виконавчих комітетів і Ради 
Народніх Комісарів АМСРР можуть 
бути видавані тільки після подання 
кошторисів з усіма потрібними до 
них матеріалами, що обгрунтовують 
прохання, й відомостями про стан 
шляхів.

5. Округові виконавчі комітети 
й Рада Народніх Комісарів АМСРР 
видаткують кошти, видавані за ра
хунок республіканського фонду шля
хового будівництва по місцевому бюд
жетові, додержуючи всіх кошторисо- 
вих правил про видаткування коштів 
місцевого бюджету, що ж до коштів 
заасигнованих по бюджетах округо
вих виконавчих комітетів і по міс
цевому бюджетові АМСРР на шля
хову справу, то вони мають бути 
оправдані цілком.

Народній Комісаріат Внутрішніх 
Справ видаткує кошти, одержані з 
зазначеного фонду, додержуючи всіх 
кошторисових і касових правил про 
видагкування державних коштів. Звіти 
про видаткування коштів Народній 
Комісаріат Внутрішніх Справ подає 
до Народнього Комісаріату Фінансів.

Ч. 66

6. Піврокові й рокові звіти про 
розподіл фонду складає Народній Ко- 
місаріят Фінансів, і їх подається до 
Ради Народніх Комісарів УСРР. 7

7. Нагляд за правильним видатку- 
ванням коштів, одержаних із ре
спубліканського фонду шляхового

ведении губернских исполнительных 
комитетов, по особо представленным им 
к началу бюджетного годе сметным 
заявкам, согласованным с Украин
ским Управлением Местного Тран
спорта.

3. Все ходатайства окружных 
исполнительных комитетов, Совета 
Народных Комиссаров АМССР и На
родного Комиссариата Внутренних 
Дел УССР о выдаче пособий рассмат
риваются Междуведомственным Бюд
жетным Совещанием при Народном 
Комиссариате Финансов и утвержда
ются Советом Народных Комиссаров 
УССР в установленном порядке. <

4. Средства по отдельным ходатай
ствам окружных исполнительных ко
митетов и Совета Народных Комис
саров АМССР могут быть выдаваемы 
только по представлении смет со 
всеми необходимыми к ним матери
алами, обосновывающими ходатайства, 
и сведениями о состоянии дорог.

5. Расходование окружными испол
нительными комитетами и Советом 
Народных Комиссаров АМССР средств, 
выдаваемых за счет республиканского 
фонда дорожного строительства по 
местному бюджету, производится с 
соблюдением всех сметных правил 
по расходованию средств местного 
бюджета, при чем средства, ассигнован
ные по бюджетам окружных испол
нительных комитетов и по местному 
бюджету АМССР на дорожное дело, 
должны быть оправданы полностью.

Расходование Народным Комисса
риатом Внутренних Дел средств, 
полученных из указанного фонда, 
производится с соблюдением всех 
сметных и кассовых правил по расхо
дованию государственных средств. 
Отчеты в израсходовании средств 
Народный Комиссариат Внутренних 
Дел представляет в Народный Комис
сариат Финансов.

6. Полугодовые и годовые отчеты 
по распределению фонда составля
ются Народным Комиссариатом Фи
нансов и представляются в Совет 
Народных Комиссаров УССР.

7. Наблюдение за правильным 
расходованием средств, полученных 
из республиканского фонда дорожного
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будівництв* по місцевому бюджету 
округовими виконавчими комітетами, 
Радою Народніх Комісарів АМСРР 
і Народнім Комісаріатом Внутрішніх 
Справ, окрім органів фінансового 
контролюй Робітничо-Селянської інспе
кції, покладається на органи Народ- 
нього Комісаріату Фінансів.

8. Республіканський фонд шляхового 
будівництва по місцевому бюджетові 
переховується в Державному Банкові 
на особливому біжучому рахункові 
Народнього Комісаріяту Фінансів; 
видає кошти з цього фонду Народ
ній Комісаріят Фінансів на підставі 
затверджених Радою Народніх Коміса
рів УСРР постанов Міжурядницької 
БюджетовоТ Наради, згідно з арт. 
З цієї постанови.

9. Цій постанові надати чинности 
з 1-го жовтня 1925 року.

Харків, 31 серпня 1925 р.
Заст. Голови Ради

Народніх Комісарів УСРР 1. Булат.За Керуючого Справами Ради Народніх Комісарів УСРР Яворський.

380. Про розподіл творів друку УСРР, 
надсиланих до Уяраїнсьюї Книжкової 

Палати обов'язковим порядком.

Скасовуючи постанову свою з 31 
травня 1924 року „Про порядок розпо
ділу по бібліотеках України й инших 
Союзних Респ>блік творів друку, 
надсиланих обовя'зковим порядком 
до Української Книжкової Палати11 
(36. Уз. 1924 р., ч. 11, арт. 115).— 
Рада Народніх Комісарів УСРР 
п о с т а м  о в и л а :

1. Твори друку, надсилані обов'яз
ковим порядком доУкраїнської Книжко
вої Палати.згідно з арт. арт.623 та 623 і 
Кодексу Законів про Народню Освіту 
УСРР, розподіляти по-між бібліоте
ками за такьм списком, в порядкові 
їхньої нумерації:

№ 66 Ст. 379-380

строительства по местному бюджету 
окружными исполнительными комите
тами, Советом Народных Комиссаров 
АМССР и Народным Комиссариатом 
Внутренних Дел, помимо органов 
финансового контроля и Рабоче Кре
стьянской Инспекции, возлагается на 
органы Народного Комиссариата Фи
нансов.

8. Республиканский фонд дорожного 
строительства по местному бюджету 
хранится в Государственном Банке 
на особом текущем счету Народного 
Комиссариата Финансов; выдача 
средств из этого фонда производится 
Народным Комиссариатом Финансов 
по утверждении Советом Народных 
Комиссаров УССР постановлений 
Междуведомственного Бюджетного Со
вещания, согласно ст. 3-й настоящего 
постановления.

9. Настоящее постановление вве
сти в действие с 1-го октября 1925 
года. .Харьков, 31 августа 1925 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР И. Булат.За Управляющего Делами Совета Народных Комиссаров УССР Яворский.

380.0 распределении произведений печати 
УССР, доставляемых в Украинскую 
Книжную Палату в обязательном по- 

рядке.

В отмену постановления своего от 
31 го мая 1924 года „О порядке 
распределения по библиотекам Украины 
и других Союзных Республик произ
ведений печати, доставляемых в обя
зательном порядке в Украинскую 
Книжную Палату" (С. У. 1924 г., 
К* 11, ст. 115),—Совет Народных 
Комиссаров УССР п о с т а н о в и л :

1. Произведения печати, доставля
емые в обязательном порядке в Укра
инскую Книжную Палату, согласно 
ст. ст. 623 и 6231 Кодекса Законов 
о Народном Просвещении УССР, рас
пределять между библиотеками по 
нижеследующему списку в порядке их 
нумерации:

787



Ст. 380
ч. 66 Арт. 380 К« 66

1) Українська Книжкова Палата (Харків).
2) Публічна Бібліотека СРСР імени 

В. І. Леніна (Москва).
3) Публічна Бібліотека СРСР імени 

В. І. Леніна (Москва) 2-й примірник.

4) Всенародна Бібліотека України 
при Всеукраїнській Академії Наук 
(Київ).

5) Всенародна Бібліотека України 
при Всеукраїнській Академії Наук 
(Київ)—2-й примірник дла наукового 
обробленна Українським Науковим 
Інститутом Книгознавства (Київ).

6) Державна Публічна Бібліотека 
імени Короленка (Харків).

7) Державна Публічна Бібліотека 
(Одеса).

8) Державна Публічна Бібліотека 
імени Жовтневої Революції (Катери
нослав).

9) Бібліотека Інституту В. І. Леніна 
(Москва).

10) Бібліотека Комуністичної Ака
демії (Москва).

11) Бібліотека Всеукраїнської Ко
місії історії Партії і Жовтневої Рево
люції (Харків).

12) Російська Публічна Бібліотека 
(Ленінград).

13) Державна й Університетська 
Бібліотека Білоруси (Мінськ).

14) Державна Бібліотека Грузії 
(Тифліс).

15) Державна Публічна Бібліотека 
Азербейджана (Баку).

16) Центральна Науково-Навчальна 
Бібліотека (Харків).

17) Центральна Науково-Навчальна 
Бібліотека (Одеса).

18) Центральна Робітнича Біблі
отека імени РКП (Київ).

19) Центральна Робітнича Бібліо
тека (Одеса).

20) Центральна Громадсько-Науко
ва Бібліотека (Полтава).

21) Подільска Центральна Бібліотека 
—Філія Всенародньої Бібліотеки Укра
їни (Вінниця).

22) Центральна Бібліотека (Херсон).

23) Бібліотека Інституту Народньої 
Освіти (Луганськ).

Книжная Палата1) Украинская 

(ХаРьк0В)-
4 2) Публичная Библиотека СССР 

имени В. И. Ленина (Москва).
3) Публичная Библиотека СССР 

имени В. И. Ленина (Москва) 2-й 
экземпляр.4) Всенародная Библиотека Украины 
при Всеукраинской Академии Наук 
(Киев).

5) Всенародная Библиотека Украины 
при Всеукраинской Академии Наук 
(Киев)—2-й экземпляр для научной 
обработки Украинским Научным Ин
ститутом Книговедения (Киев).

6) Государственная Публичная Библи
отека имени К:рэЛенко (Харьков).7) Гссударственная Публичная Би
блиотека (Одесса).*

8) Государственная Публичная Би
блиотека имени Октябрьской Револю
ции (Екатеринослав).

9) Библиотека Института В.И. Ленина 
(Москва).

10) Библиотека Коммунистической 
Академии (Москва).

11) Библиотека Всеукраинской Ко
миссии по истории Партии и Октябрь
ской Революции (Харьков).

12) Российская Публичная Библи
отека (Ленинград).

.13) Государственная и ^ Универ- 
сит «^ская Библиотека • Белоруссии 
(Минск).14) Государственная Библиотека 
Грузии (Тифлйё). ' -

15) Государственная Публичная 
Библиотека Азербёйджана (Баку).

16) Центральная Научно-Учебная 
Библиотека (Харьков).17) Центральная Научно-Учебная 
Библиотека (Одесса).

18) Центральная Рабочая Библи
отека имени РКП (Киев).

19) Центральная Рабочая Библи
отека (Одесса).

20) Центральная Гражданско-Науч
ная Библиотека (Полтава).

21) Подольская Центральная Библи
отека-отделение Всенародной Библи
отеки Украины (винница).

22) Центральная Библиотека (Хер
сон).

23) Библиотека Института Народ
ного Образования (Луганск).
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24) Бібліотека інституту НародньоІ 
Освіти (Кам'янець-Подільський).

25) Центральна Бібліотека АМСРР.
26) Бібліотека Російської Академії 

Наук (Ленінград).
27) Бібліотека Інституту Маркса 

Й Енгельса (Москва).
28) Бібліотека Науковогд Това

риства імени Шевченка (Львів), вимі
нюючи на закордонну українську 
літературу.

29) Фонд Міжнароднього Депозиту.

30) Фонд Української Книжкової 
Палати для вимінів і виставок.

2. Всі зазначені в арт. 1-му, біблі
отеки дістають повні комплекти книг 
і журналів. Бібліотеки, зазначені під 
№№ 1-12, дістають також комплекти 
газет, нот, графітних матеріалів і ли
стівок, крім комерційних і театраль
них афіш, програм та об'яв і листівок 
рекламного змісту. Бібліотеки, зазна
чені під №№ 1-5, дістають також 
комерційні і театральні афіші, програ
ми та об'яви і листівки рекламного 
змісту.

3. Народньому Комісаріятові Освіти 
надати право робити зміни в зазна
ченому варт. 1-му спискові, не змі
нюючи самого числа обов'язкових 
примірників, шо їх надсилаюсь до 
Української Книжкової Палаты0.

Харків, 31 серпня ІЛ5 р .Здст. Голови Ради
Народніх Комісарів УСРР Булат.

За Керуючого Справами Ради 
Народніх Комісарів УСРР Яворськмй.

24) Библиотека Института Народ
ного Образования (Каменец-Подольск).
, 25) Центральная Библиотека АМССР.

26) Библиотека Российской Ака
демии Наук (Ленинград^

27) Библиотека Института Маркса 
и Энгельса (Москва).

28) Библиотека Научного Общества 
имени Шевченко (Львов)—в обмен 
на заграничную украинскую лите
ратуру

29) Фонд Международного Депо
зита.

30) Выставочный и обменный фонд 
Украинской Книжной Палаты.

2. Все указанные в ст. 1-й библи
отеки получают полные комплекты 
книг и журналов. Библиотеки, ука
занные под №№ 1-12, получают 
также комплекты газет, нот, графи
ческих материалов и листовок, кроме 
коммерческих и театральных афиш, 
программ и об'явлений и листовок 
рекламного содержания. Библиотеки, 
указанные под 1-5, получают
также коммерческие и театральные 
афиши, программы и об'явлення и 
листовки рекламного содержания.

3. Предоставить Народному Комис
сариату Просвещения право вносить 
изменения в указанный в ст. 1-й спи
сок, не изменяя самого количества 
обязательных экземпляров, доставля
емых в Украинскую Книжную Па
лату.

Харьков, 31 августа 1925 года.

Зам. Председателя Совета 
Народных Комиссаров УССР Булат.

За Управляющего Делами 
Совета Народных 
Комиссаров УССР Яворский.

а і

Выдавая Н&родвього Комісаріату Юстиції. 

Укрголовліт Ч.480Р. Зям. 4.2152. р. 16Л00.Харків. Урядова друкарня ім. т. Фрунзе.
ИздавивНяродвого Комиссариат* Юстиции. 

Ужрглавлвт №4309. Звж. № 2152. Тир. І 5000.





■̂ МЦДІ кіх к*еЫ.ВИДАННЯ ОФІЦІЙНЕЗБІРНИК
— УЗАКОНЕНЬ ТА 
РОЗПОРЯДЖЕНЬ =

Робітичо-Свиншого Уряду УнраТм 

!№?. 1926 р~

1$4& (47.71) (008))
Хшмвмшшт $Є4х стиш, снділ/гвтс*!ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕСОБРАНИЕ
= УЗАКОНЕНИЙ К 
РАСПОРЯЖЕНИЙ

Моч-Кревт. Пдотенотва Уадиш 
1026 г. V30 идеи 1925 р. ш Відділ ПЕРШИЙ 30 сеїтяірШг. ПЬБ7| Отдвя питаІ

З М І С ТПостанови ВУЦВК та РНК УСРР.
(31 серпня, 4—9 вересня 1925 р.).8x1. Про штати перекладачів при окру- гових судах.

С О Д Е Р Ж А Н И ЕПостановления ВУЦИКиСШС
(3/ ащстп, 4—9 сентября$4. О штатах переводчиков при окружных судах.38?. Про штати округовнх лісових інспекторів Всеукраїнського Центрального Управління Лісами (ВУПЛ) Народнього Комісаріату Земельних Справ УСРР3x3. додаткові штати лісовпорядних організацій Всеукраїнського Центрального Управління Лісами (ВУІ1Л) при Народньому Комісаріятові Земельних Справ УСРР.3x4. Про зміну штатів Музею Революції УСРР при ВУЦВК.385. Про аміну арт. 90-го Кримінального Кодексу УСРР.38а». Про доповнення постанови Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету з 17-14) січня 1923 року .Про обов'язкові платні оголошення".

3*7. Про позбавлення колишніх дідичів, великих яемлеволодільців і нетрудових орендарів права на землекористування й проживання в господарствах, що належали їм перед установленням на Україні • Радянської Влади.

382. О штатах окружных лесных пік пек- торов Всеукрайнекого Центрального Управления Лесами (ВУПЛ) Народного Комиссариата Земледелия УССР.383. Дополнительные штаты лесоустроительных организаций В< еукраинокого Центрального Управления Лесами (ВУПЛ) при Народном Комиссариате Земледелия УССР.384. Об изменении штатов Музея Революции УССР при ВУЦИК.385. Об изменении ст. 99-ой Уголовного Кодекса УССР.У80. О дополнении постановления Все- украннского Центрального Исполнительного Комитета от 17-го января 1923 года .Об обязательных платных публикациях".387. О лишении бывших помещиков, крупных землевладельцев и нетрудовых арендаторов права на землепользование и проживание в принадлежавших нм до установления на У краппе Советской Власти хозяйс твах.
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Постанови Ради Народніх Комі
сарів УСРР.381. Про штати перекладачів при округових судах.

Рала Народніх Комісарів УСРР 
п о с т а н о в и л а  затвердити нижче
подані штати перекладачів при окру
гових судах:

ШТАТИперекладачів при округових судах.

Постановления Совета Народных 
Комиссаров УССР.381. О штатах переводчиков при окружных судах.

Совет Народных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л  утвердить нижесле
дующие штаты переводчиков при 
окружных судах: ШТАТЫпереводчиков при окружных гудах.

Число перекладачів

Назва окру- 

гового суду
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ов
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ої

м
ов

и
ні

м
ец

ьк
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м
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и
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ї
М

ов
и

Р
а

з
о

м

Житомирський. 1 1 _ 2МаріулільськиЙ. — — 1 — 1Катеринослав. . 1 — — — 1Мелітопольськ. __ 1 1 2Київський . . . 1 І _ 2Одеський . . . 1 __ 1 — 2Бердичівський . 1 — — — 1Кремінчуцьк. . і — — — ІПроскурівський і — — — ІВинницький . . 1 — — — 1Р а з о м  . 14
посад.Харків. 31 серавя 1925 р.

Зилт. V опоыл Раду Народніх
Комісарів УСРР Булат.

За Керуючого Справами Ради 
Народніх Комісарів УСРР 

Яеорсъхмн.

долж.Харьков, 31 августа 1925 г.
Зам. Председателя Совета 

Народных Комиссаров УССР Булат.

За Управляющего Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР

Яворский.

382. Про штати округових лісових інспекторів Всеукраїнського Центрального Управління Лісами (ВУПЛ) Народиього Комісаріату Земельних справ УСРР.
Доповнюючи постанову свою з 15 чер

вня 1925 року „Про структуру й 
штати Всеукраїнського Центрального 
Управління Лісами (ВУПЛ) Народнього 
Комісаріату Земельних Справ УСРР" 
(36. Уз. 1925 р., ч. 35—36, арт. 268),- 
Рада Народніх Комісарів УСРР по
с т а н о в и л а  затвердити нижчепо
дані штати округових лісових інспек-

382. 0 штатах окружных лесных инспекторов Всеукраииского Центрального Управления Лесами (ВУПЛ) Народного Комиссариата Земледелия УССР.
В дополнение к постановлению сво

ему от 15 июня 1925 г. „О струк
туре и штатах Всеукраииского Цен
трального Управления Лесами (ВУПЛ) 
Народного Комиссариата Земледелия 
УССРИ (С. У. 1925 г, № 35—36, 
ст. 268),—Совет Народных Комиссаров 
УССР п о с т а н о в и л  утвердить ниже
следующие штаты окружных лесных
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Житомирский . 1 1 -- - 2Мариупольский — — 1 — 1Ек&теринослав. 1 .__. — 1Меяитопольск. — __ 1 І 2Киевский . . 1 1 __ 2Одесский . . 1 1 __ 2Бердичевский . 1 — — 1Кременчугский 1 — —- — 1Проскуровский 1 — — — 1Винницкий . . 1 — — — 1В с е г о 14



Ч. 67 Арт. 382 Ке 67 Ст. 382

торів Всеукраїнського Центрального 
Управління Лісами (В/ПЛ) Народньо'О 
Комісаріату Земельних Справ УСРР:

ШТАТИ
«кругових лісовії інспекторів Все
українського Цснтрилі,ного Упра
вління Лісним {НУ 11.1) ІІародиі,ого Комі

саріату Зсмсльнвх Справ УСРР. 
Київська округа ... І
Бердичівська „ ... І
Уманська я ... 1
Черкаська „ ... 1
Білоцерківська „ ... 1
Сумська „ ... 1
Харківська „ ... 1
Прилуцька „ . - і
Житомирська , ... 1
Шепетівська „ ... 1
Коростенська „ ... 1
Винницька я ... 1
Тульчинська „ ... 1
Могилівська ,, ... 1
Чернигівська „ ... 1
Новгород-Сіверська ... 1 
Херсонська „ ... 1
Ізюмська й Куп'янсіка ... 1
Полтавська й Кременчуцька . І

Лубенська й Роменська . . 1
Ироскурівська й Кам'янецька 1

Ніжинська й Конотопська . 1 
Одеська й Миколаївська . 1

Першоаайська й ЗіновЧвська 1

Катеринославська. Криворізь
ка й Павлоградська . . . 1

Запорізька й Мелітопольська 1

Артемівська й Сталінська . 1

Луганська й Старобільська . 1

Р а з о м  . 2 8  пос. 
Харкіа. 31 серпня 1926 р.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР І. Булат. 

За Керуючого Справами Ради
Народніх Комісарів УСРР 

Лаврський.

инспекторов Всеукраинского Централь
ного Управления Лесами (ВУПЛ) На
родного Комиссариата Земледелия 
УССР: ШТАТЫ
окружных лесных инспекторов Пгсукра- 
пнекэго Центрального Уіірапленвл Ле
сами (НУНЛ) Народного Комиссариата

Земледелия УССР.
Киевский округ......................1
Бердичевский округ . . . .  1
Уманский округ . . . . 1
Черкасский „ . . . . . .  1
Белоцерковский округ ... 1
Сумской округ........................1
Харьковский округ.................. 1
Прилукский „ . . . ' . .  1
Житомирский ........................1
Шепетовский.......................1
Коростенский ... ....................1
Винницкий „ . . • . . 1
Тульчинский „  1
Могилевский „  1
Черниговский „  1
Новгород-Северский округ . 1
Херсонский округ ..................  1
Изюмский и Купянский округа 1
Полтавский и Кременчугский 

округа....................... 1
Лубенский и Роменский округа 1 
ПроскуровскиЙ и Каменецкий

округа............................1
Нежинский и Конотопск. округа I 
Одесский и Николаевский

округа............................1
Первомайский и Зиновьевский

округа............................1
Екатеринославский, Криворож

ский и Павлоградский
округа........................... 1

Запорожский и Мелитополь-
• ский округа......................1

Артемовский и Сталинский
округа . . . .  . . 1

Луганский и Старобельский
округа ..........................  1

В с е г о ................... 28долж.Харьков. 31 августа 1925 г.
Зам. Председателя Совета Народных 

Комиссаров УССР И. Булат.
За Управляющего Делами Совета 

Народных Комиссаров УССР 
Яаорский.
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Ч. 67 Арт. 303-384 № 67 Ст. 393-384383. Про додаткові штати лісовпо- оядчих організацій Всеукраїнського Центрального Управління Лісами(ВУПЛ) при Народньому Комісаріатові Земельних Справ УСРР.
Доповнюючи постанову свою з 26-го 

лютого 1925 року „Штати лісовпо
рядних організацій Всеукраїнського 
Центрального Управління Лісама"
(36. Уз.1925 р.,ч. 6-7, арт. 59),—Рада 
Народніх Комісарів УСРР п о с т а н о 
в и л а  затвердити нижчеподані до
даткові штати лісовпорядних органі
зацій Всеукраїнського Центрального 
Управління Лісами (ВУПЛ) при На
родньому Комісаріятові Земельних 
Справ УСРР:*

ДОДАТКОВІ ШТАТИ
ліс.овиорядчпх організацій Всеукраїн

ського Центрального Уиравліпня Лісами 
(ІіУІІЛ) прн Народньому Комісаріатові 

Земельних Справ УСРР.

Ревізорів лісовпорядження . 5
Завідувачів склепів геодезии ✓  

ного струменту і лісовпо
рядних планових архивів —
техніків............................. .3

Помічник Завідувача ... 1
Сторожів................................ З
Убіральниця............................1

Р а з о м - .  13 
посад.Харків, 31 серпня 1925 р.

Заст. Голови Ради Народніх
• Комісарів УСРР 7. Булат.

За Керуючого Справами 
Ради Народніх 

Комісарів УСРР Яворський.

384. Про зміну штатів Музею Революції УСРР при ВУЦВК.
Змінюючи постанову свою з 4-го 

квітня 1925 року „Про штати Музею 
Революції УСРР при ВУЦВК" (36. Уз. 
1925 р., ч. 20, арт. 144)—Рада, Народ
ніх Комісарів УСРР п о с т а н о в и л а :

1. Посаду художника-рисовника зі 
штатів Музею Революції УСРР при 
ВУЦВК—виключити.

383. Дополнительные штаты лесоустроительных организаций Всеукра- «некого Центрального Управления Лесами (ВУПЛ) при Народном Комиссариате Земледелия УССР.
В до юлнение к постановлению своему 

от 26 февраля 1925 года „Штат 
лесоустроительных организаций Все- 
украинского Центрального Управления 
Лесами4* (С. У. 1925 г., № 6—7 
ст. 59),—Совет Народных Комиссаров 
УССР по с т а н о в  и л утвердить ниже
следующие дополнительные штаты 
лесоустроительных организаций Все- 
украинского Центрального Управления 
Лесами (ВУПЛ) при Народном Комис
сариате Земледелия УССР: '

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ШТАТЫ 
лесоустроительных организаций Все- 
украняского Центрального Управления 
Лесами (ВУПЛ) при Народном Комис

сариате Земледелия УССР.

Ревизоров лесоустроительства 5 
Заведываюших складами геоде

зических инструментов 
и лесоустроительными 
плановыми архивами—
техников........................3

Помощник Заведывающего . 1
Сторожей...............................3
Уборщица...............................1

В с е г о ..................1о дол.Харьков, 31 августа 1925 г.
Зам. Председателя Совета Народных

Комиссаров УССР И. Булат.

За Управляющего Делами
Совета Народных 

Комиссаров УССР Яьорский.

384. Об изменении штатов Музея Революции УССР при ВУЦИК.
Во изменение постановления своего 

от 4-го апреля 1925 года „О штатах 
Музея Революции УССР при ВУЦИК“ 
(С. У. 1925 г., № 20, ст. 144),—Совет 
Народных Комиссаров УССР п о с т а 
н о в и л :

• 1. Должность художника - чертеж
ника из штатов Музея Революции 
УССР при ВУЦИК—исключить.
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2. Додати до штатів Музею Рево

люції УСРР дві посади реєстраторів 
музейних актів.Харків, 4 вересня 1925 р.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів і. Булат,

За Керуючого Справами Ради 
Народніх Комісарів УСРР 

Яворський.

2. Дополнить штаты Музея Рево
люции УССР двумя должностями 
регистраторов музейных актов.Харьков, 4 сентября 1925 г.

Зам. Председателя Совета 
Народных Комиссаров УССР

И. Булат.

За Управляющего Делами Совета 
. Народных Комиссаров УССР

Яворский.

Постанови Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету 
й Ради Народніх Комісарів ЇСРР.

385. Про зміну арт. 99-го Кримінального Кодексу УСРР.
Змінюючи Кримінальний Кодекс 

УСРР (36. Уз. 1923 р., ч. 36, арт. 
553),— Всеукраїнський Центральний 
Виконавчий Комітет і Рада Народніх 
Комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :

1. Викласти арт. 99-й Криміналь
ного Кодексу УСРР у нижченаведеній 
редакції:

.Арт. 99. За свавільне рубання й 
пошкодження лісу, розкрадення зру
баного лісу, недозволений випас ху
доби, сінокос, свавільне роггашовання 
пасік, недозволене підчухрування 
дерева й всяке инше незаконне 
користування лісами чи землями 
державного лісового фонду, неза
лежно від того, хто ними ко
ристується; вибір каменю, піску, гли
ни, а рівно й розробку нетр землі, 
зі зламанням установлених правил; 
мислівство й рибний лов у недозво
лений час, недозволених місцях і не
дозволенний способами й засобами,а 
також за вселяке недозволене кори
стування державним майном в межах 
державного земельного, лісового та 
водяного фонду й державних нетр, а 
також у лісах инших користувачів— 
застосовуєтся заходи соціяльного 
захисту:

1) Як-що заподіяна праволомцем 
шкода, вираховувана за нормальними

Постановления Всеуираинского Цен
трального Исполнительного Коми
тета и Совета Народных Комис

саров УССР.355. Об изменении ст. 99-й Уголовного Кодекса УССР.
Во изменение Уголовного Кодекса 

УССР (С. У.1922 г., № 36, ст. 553),— 
Всеукраинский Центральный Исполни
тельный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров УССР П о с т а н о в и л и :

1. Изложить ст. 99-ю Уголовного 
Кодекса УССР в нижеследующей 
редакции:

„Ст. 99. За самовольную рубку 
и повреждение леса, хищение срублен
ного леса, неразрешенную пастьбу 
скота, сенокошение, самовольную по
становку пчепъкъулъ, ^разрешенную 
подсечку деревьев и всякое иное не
законное пользование лесами или зем
лями государственного лесного фонда, 
независимо от того, в чьем пользовании 
они находятся; выборку камней, песку, 
глины, а равно и разработку недр 
земли, с нарушением установленных 
правил; охоту и рыбную ловлю в не
дозволенное время, в недозволенных 
местах и недозволенными способами 
и приемами, а также всякого рода 
недозволеннее пользование государ
ственными имуществами в пределах 
государственного земельного, лесного 
и водного фондов и государственных 
недр, а также в лесах иных пользова
телей—применяется мера социальной 
зашиты:

1) В случае, если нанесенный право
нарушителем ущерб, исчисляемый по
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таксами, або за дійсною вартістю 
такої, не перевищує 15 карб.—

штраф в порядкові накладення 
адміністраційних покарань районо- 
вими виконавчими комітетами:

ж) за лісопорушення —
в межах, визначених г остановок) 

ВУЦВК і РНК з 19 серпня 1925 року 
.Про такси штрафних кар за лісове 
праволомство";

б) за инші, зазначені в цьому ар
тикулі, праволомства—

в межах, не вищих від триразо
вого розміру заподіяної шкоди.
2) У всіх инших випадках по суду—

позбавлення волі чи примусова 
праця на реченець до 6-тьох міся
ців, або штраф до 200 карб, з тим 
шо і в тому й в другому випадкові— 
з відібранням незаконно добутого 
й конфіскацією знаряддів злочину*.

Харків, 9 вересня 1925 р.
Т.в.об. Голови Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого Комітету
А. Буцснко.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР Сербиченко.

Т.в.об. Секретаря Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету, 
Кандидат у Члени Цреаид\\ ЕУЦОД'у

Лобанів.

386. Про доповнення постанови Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету з 17-го січня 1923 р. „Про обов'язкові платні оголошення".
Всеукраїнський Центральний Вико

навчий Комітет і Рада Народніх Ко
місарів УСРР п о с т а н о в и л и :

Доповнити арт. 12 постанови Все
українського Центрального Виконав
чого Комітету з 17-го січня 1423 року 
„Про обов’язкові платні оголошення* 
(36. Уз. 1923 р., ч. З, арт. 48) при
міткою такого змісту:

нормальным таксам или ііо действи
тельной стоимости такового, не пре
вышает 15 рублей —

штраф в порядке наложения админи
стративных взысканий районными ис
полнительными комитетами:

а) за лесонарушние —
в пределах, определенных постано

влением ВУЦИК и СНК от 19 ав
густа 1925 года „О таксах штраф- 
ных взысканий за лесные право
нарушения";
б) за иные, указанные в настоящей 
статье правонарушения—

в пределах не свыше троекратного 
размера причиненного убытка.
I) Во всех остальных случаях по 

суду—
лишение свободы или принуди

тельные работы на срок до шести 
месяцев или штраф до 200 рублей, 
при чем и в том и в другом случае— 
с отобранием незаконно добытого 
и конфискацией орудий престу
пления*.Харьков, 9 сентября 1925 г.

Врид. Председателя Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета А. Бріенко.

Зам. Председателя Совета .М&родных 
Комиссаров УССР//Сербиченко.

Врид. Секретаря Всеукраи некого 
Центрального Чслолиителъното 
Комитета, Кандидат в Члены

Призидиума ВУЦИК'а Лобанов.

386. О дополнении постановления / Всеунраинского Центрального Испол- / ( нительного Комитета от 17-го января 1923 года .06 обязательных платных публикациях".
Всеукраинский Центральный Испол

нительный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров УССР п о с т а н о в и л и :  

Дополнить ст. 12-ю постановления 
Всеукраинского Центрального Испол
нительного Комитета от 17-го января 
1923 года „Об обязательных платных 
публикациях" (Собр. Уз. 1923 г.,
№ 3, сг. 48) примечанием следующего 
содержания:
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„ П р и м і т к а .  Товариства взаєм
ного кредиту, засновувані на під
ставі нормального статуту, затвер
дженого й оголошенного встано
вленим порядком, без посутних ухи
лень від нормального статуту, звіль
няється від оголошення своїх ста
тутів у Збірникові Узаконень і Роз
поряджень Робітничо-Селянського 
Уряду, але вони повинні оголосити 
постанови Народнього Комісаріату 
Фінансів про затвердження їхніх 
статутів, зазначаючи числа Й арти
кули Збірника Узаконень і Розпо
ряджень РобітничоСелячського Уря
ду, де оголошено нормального ста
туту, що на підставі його засно
вано дане товариство взаємного 
кредиту, а також розмір обігового 
капіталу й найменшого кредиту, 
шо його допускає дане Товариство 
поодинокій особи*.

Харків, і* вереі-ня 1925 і*.
Т.е об. Голови Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого
Комітету А. Б у ценно.

Заст. Голови Ради Народкіх
Комісарів УСРР І. Булат.

„ П р и м е ч а н и е .  Общества взаим
ного кредита, учреждаемые по нор
мальному уставу, утвержденному 
и распубликованному в установлен
ном порядке, без существенных 
отклонений от нормального устава, 
освобождаются от опубликования 
своих уставов в Собрании Узако
нений и Распоряжений Рабоче- 
Крестьянского Правительства, но 
обязаны опубликовать постановле
ния Наоодного Комиссариата Финан
сов об утверждении их уставов 
с указанием номера и статьи Собра
ния Узаконений и Распоряжений Ра
боче-Крестьянского Правительства, 
в котором опубликован нормальный 
устав, по которому учреждено дан
ное общество взаимного кредита, 
а также размеры оборотного капи
тала и наименьшего кредита, до
пускаемого данным обществом от
дельному лицу".Харьков. О сентября 1925 г.

Вр. йен. об. Председателя Всеукраик- 
ского Центрального Исполнительного 

Комитета А. Буценхо

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР // Булат.Т.в. об. Секретаря Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету

М. Лобанов.

387. Про подавления колишніх діди 
чів. великих вемлвволодільців і не
трудових орендарів права на земле
користування й проживания в госпо
дарствах, що належали їм перед 
установленням на Україні Радянської 

Влади.

На підставі арт. 8-го посіанови 
Центрального Виконавчого Комітету й 
Ради Народніх Комісарів Союзу РСР 
з 20-го березня 1925 року „Про по
збавлення колишніх дідичів права на 
землекористування й проживання в го
сподарствах, шо належали їм перед 
Жовтневою Революцією" (36. Звк. 
СРСР за 1925 р., ч. 21, арт. 136) і 
на розвиток арт. 3-го декрету Все
українського Революційного Комітету 
з 5-го лютого 1920 року .Про землю"

387. О лишении бывших помещиков, 
крупных землевладельцев и нетру
довых арендаторов права на земле
пользование и проживание в при
надлежавших им до установления на 
Украине Советской Власти хозяй

ствах.

На основании ст. 8 постановления 
Центрального Исполнительного Коми
тета и Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР от 20 марта 1925 года 
„О лишении бывших помещиков права 
на землепользование и проживание 
в принадлежавших им до Октябрьской 
Революции хозяйствах1* (С. 3. СССР 
1925 г., № 2 1 ,  ст. 136) и в развитие 
ст. 3-й декрета Всеукраинского Рево
люционного Комитета от 5 февраля 
1920 года „О земле** (С. У. Всеукр-
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(36. Уз. Всеукрревкому за 1920 рік,
ч. 1, арт. 13).—Всеукраїнський Цен
тральний Виконавчий Комітет і Рада 
Народніх Комісарів УСРР п о с т а н о 
в и л и  затвердити нижчезазначену 
інструкцію про позбавлення колишніх 
дідичів, великих землеволодільців і не
трудових орендарів права на землеко
ристування й проживання в господар
ствах, шо належали їм перед устано
вленням на Україні Радянської Влади:

ІНСТРУКЦІЯ
про позбавлення колишні* дідичів, вели
ки* землеволодільців і нетрудових орен
дарів права на землекористування іі про
шиваная в господаретвах, що належали 
їм перед установлениям на Україні Ра

дянської Владп.
А. Органи, що на них покладені обов'

язки що до виселення.
1. Заходи до переведення в життя 

постанови Центрального Виконавчого 
Комітету й Ради Народніх Комісарів 
Союзу РСР з 20 го березня 1925 р. 
„Про позбавлення колишніх дідичів 
права на землекористування й про
живання в господарствах, шо належали їм перед Жовтнєбою  Революцією*4, 
покладається на президії округових 
виконавчих комітетів з тим, щоб до 
1-го січня 1926 року були виселені з 
колишніх маєтків і позбавлені права 
на землекористування в них всі особи, 
шо підпадають під чинність постанови 
Центрального Виконавчого Комітету 
Я Ради Народні^ Комісарів Союзу 
РСР з 20-го березня 1925 року.

2. Президії округових виконавчих 
комітетів мають негайно утворити між- 
урядницькі комісії в складі Голови— 
завідувача земельного відділу окру- 
гового виконавчого комітету й членів— 
представників Державного Політич
ного Управління й Прокурорського 
Догляду.

Членів комісії, на подання відпо
відних місцевих органів, затверджують 
на посадах президії округових вико
навчих комітетів.

3. На зазначені в арт. 2 цеї Інструк
ції міжурядницькі комісії покласти:

ревкома 1920 г., К» 1, ст. 13),—Все- 
украинский Центральный Исполни
тельный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров УССР п о с т а н о в и л и  
утвердить нижеследующую инструк
цию о лишении бывших помещиков, 
крупных землевладельцев и нетрудо
вых арендаторов права на землеполь
зование и проживание в принадле
жавших им до установления на Украине 
Советской Власти хозяйствах:

ИНСТРУКЦИЯ
о лишении бывших помещиков, круп 
ных землевладельцев и нетрудовых 
арендаторов права на землепользование 
н проживание в принадлежавших им до 
установлении на Украине Советской 

Власти хозяйствах.
А. Органы, на которые возложены 

обязанности по выселению.
1. Меры к проведению в жизнь по

становления Центрального Исполни
тельного Комитета и Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР от 20-го 
марта 1925? года „О Лишении бывших 
помещиков права на землепользова
ние и проживание в принадлежавших 
им до Октябрьской Революции хозяй
ствах*' возлагаются на президиумы 
окружных исполнительных комитетов 
с тем, чтобы, к 1-му января 1926 г. 
были подвергнуты выселению из быв
ших имений и лишены права на зем
лепользование в них все лица, подле
жащие действию постановления Цен
трального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР от 20 марта 1925 года.

2. Президиумами окружных испол
нительных комитетов должны быть 
немедленно образованы междуведом
ственные комиссии, в составе: Пред
седателя— заведывающего земельным 
отделом окружного исполнительного 
комитета и членов -- представите
лей Государственного Политического 
Управления и Прокурорского Надзора.

Члены комиссии, по представлению 
подлежащих честных органов, утвер
ждаются в должностях президиумами 
окружных исполнительных комитетов.

3. На указаннные в ст. 2 настоя
щей инструкции междуведомственные 
комиссии возложить:
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а) всю підготовчу роботу до зби
рання даних про осіб, шо їх нале
жить виселити порядком постанови 
Центрального Виконавчого Комітету 
й Ради Народніх Комісарів Союзу 
РСР з 20-го березня 1925 року, а 
також про землю й майно названих 
осіб, шо належить відібрати, згідно 
з тією-ж постановою;

б) розглядати справи про виселення 
колишніх дідичів-дворян і їхніх ро
дин, великих землеволодільців не дво
рянського походження Й їхніх родин, 
а також великих нетрудових оренда
рів і їхніх родин;

в) виносити в належних випадках 
постанови про виселення зазначених 
осіб із їхніх господарств, позбавляючи 
їх права на землекористування в 
маєтках, шо належали їм, або які 
вони орендували;

г) виносити постанови про розі 
рвання договорів на здачу зазначе
ний особам на користування націона
лізованого майна, про відібрання цього 
майна і про ліквідацію майнових від
носин шо до їхніх господарств;

д) наглядати переведення у вико 
нання вишезазначених постанов після 
затвердження їх президіями округових 
виконавчих комітетів. 4 5

4. Усі установи й урядові особи 
мусять оповішати негайно вищезазна
ченим міжурядницьким комісіям всі, 
шо є в них, відомості про осіб, яких 
належить виселити, згідно з постано
вою Центрального Виконавчого Комі
тету й Ради Народніх Комісаоів Сою
зу РСР з 20 Березня 1925 року, й 
про націоналізоване майно та землю, 
шо знаходиться в \х\\ьо*^ користу
ванні.

Б. Особи, що хх належить виселити.

5. Виселяти, згідно з постановою 
Центрального Виконавчого Комітету 
й Ради Народніх Комісарів Союзу 
РСР з 20 березня 1925 року нале
жить колишніх дідичів із дворян 
і їхні родини, колишніх великих земле
володільців не дворянського поход
ження й їхні родини, а також колиш 
ніх великих нетрудових орендарів

а) всю подготовительную работу по 
собиранию данных о лицах, подле
жащих выселению в порядке постано
вления Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комис
саров Союза ССР от 20 марта 1925г., 
а также о земле и имуществе наз
ванных лиц, подлежащих отобранию, 
согласно того же постановления;

б) рассмотрение вопросов о выселе
нии бывших помещиков-дворян и их 
семей, крупных землевладельцев не 
дворянского происхождения и их семей, 
а также крупных нетрудовых аренда
торов и их семей;

в) вынесение в надлежащих случаях 
постановлений о выселении указан
ных лиц из их хозяйств с лишением 
их права на землепользование в при
надлежавших им или аредовавшихся 
ими имениях;

г) вынесение постановлений о ра
сторжении договоров на сдачу ука
занным лицам в пользование нацио
нализированного имущества, об ото
брании этого имущества и о ликви
дации имущественных отношений по 
их хозяйствам;'

д) наблюдение за приведением в 
исполнение вышеуказанных постано
влений по утверждении их президиу
мами окружных исполнительных ко
митетов. *

4. Все учреждения и должностные 
лица обязаны сообщать немедленно 
вышеуказанным междуведомственным 
комиссиям все имеющиеся у них све
дения о лицах, подлежащих выселению, 
согласно постановления Центрального 
Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР 
от 20 марта 1925 года, и о находя
щихся в их пользовании национали
зированном имуществе \а земле.

Б Лица, подлежащие выселению.

5. Выселению, согласно постановле
ния Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комис
саров Союза ССР от 20 марта 1925 г., 
подлежат бывшие помещики из дворян 
и их семьи, бывшие крупные земле
владельцы не дворянского происхо
ждения и их семьи, а равно бывшие 
крупные нетрудовые арендаторы и их
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і їхні родини, як-що вони прожива
ють нині в маєгках, що належали 
їм, або з яких вони користали перед 
1 січня 1919 року.

У в а г а  1. За великих землеволо- 
дільців не дворянського походження 
вважається всіх тих, яких земпі 
своїми розмірами надавали право 
брати участь на виборах гласних 
земських виборчих зборів (а не 
з'їздів).

У в а г а 2. Колишніх великих земле- 
володільців, а також великих нетру
дових орендарів не дворянського 
походження і їхні родини, за ви
значенням міжурядницьких комісій 
позбавляєтся права на землекори
стування й проживання в господар
ствах. що їм раніш належали, тіль
ки в тому разі, як-що комісії ви
знають це за потрібне через ка
бальний характер їхніх відносин 
із місцевою людністю.
6. Зазначених у арт. 3-му цеї 

постанови колишніх дідичів, володіль
ців маєтків і нетрудових орендарів 
належить виселити з їхніми родина
ми за межі тих округ, де знаходять
ся маєтки, що раніш вони з них 
користали, з тим, що їх позбавляєть
ся права проживати в прикордонних 
округах та місцевостях на віддалі 
ближчій як п'ятдесят кілометрів до 
їхніх колишніх маєтків і господарств. 
Зазначених осіб позбавляється права 
провадити господарства на землях 
маєтків, що їм належали, або які вони 
орендували, навіть, коли вони, не про
живаючи в цих маєтках, провадять 
у них будь-яке господарство, напри
клад: оброблюють частину землі втих 
маєтках, стоять у господарствах тих 
маєтків за управителів, прикажчиків 
і т. инш.

7. із колишніх дідичів, незалежно 
від їхнього походження, а у відповід
них випадках із колишніх нетрудових 
орендарів виселяти не належить:

а) колишніх земельних власників 
трудового, або напівтрудового типу, 
що набули свого часу землю через 
посредництво земельних банків або 
иншими способами, шляхом закаба
ления себе виплатами за землю в роз-

семьи, если они проживают ныне 
в принадлежавших им или в бывших 
в их пользовании до 1 января 1919 г. 
имениях.

П р и м е ч а н и е  1. Крупными 
землевладельцами не дворянского 
происхождения считаются все те, 
земли которых по своим размерам 
предоставляли право участия в вы
борах гласных земских избиратель
ных собраний (а не с'ездов).

П р и м е ч а н и е  2. Бывшие круп
ные землевладельцы, а также круп
ные нетрудовые арендаторы не дво
рянского происхождения и их семьи, 
по определению междуведомственной 
комиссии, лишаются права на земле
пользование и проживание в при
надлежавших им ранее хозяйствах 
лишь в том случае, если комиссии 
признают это необходимым в силу 
кабального характера их отноше
ний с местным населением.
6. Указанные в ст. 5-й настоящего 

постановления бывшие помещики, вла
дельцы имений и нетрудовые аренда
торы подлежат выселению с их семьями 
за пределы тех округов, в которых 
находятся имения, ранее находившиеся 
в их пользовании, причем они ли
шаются права проживать в пригра
ничных округах и местностях на рас
стоянии ближе пятидесяти километ
ров от их бывших имений и хозяйств. 
Указанные лица лишаются права на 
ведение хозяйства на землях, при
надлежавших им или арендованных 
ими имений, даже если они, не про
живая в этих имениях,- ведут в них 
какое-либо хозяйство, например: во
зделывают часть земли в тех имениях, 
служат в хозяйствах тех имений 
управляющими, приказчиками и т. п.

7. Из бывших помещиков, незави
симо от их происхождения, а в со
ответствующих случаях из бывших 
нетрудовых арендаторов, выселению 
не подлежат:

а) бывшие земельные собственники 
трудового или полутрудового типа, 
которые приобрели в свое время землю 
через посредство земельных банков 
или другими способами, путем зака
баления себя платежами за землю
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строчения й працювали на землі із 
своїми родинами, вживаючи тільки 
додаткової найманої праці;

б) особи, що активно боролися за 
Радянську владу в лавах Червоної 
Армії та Флоти, а так само особи, 
шо їхні найближчі родичі боролися 
за Радянську владу в лавах Червоної 
Армії або Флоти;

в) особи, шо мають особливі заслуги, 
відзначені постановами Центрального 
Виконавчого Комітету й Ради Народ
ах Комісарів Союзу РСР, Всеукра
їнського Центрального ^учонаачого 
Комітету й Ради Народніх Комісарів 
УСРР і центральних виконавчих комі
тетів і рад народніх комісарів инших 
союзних республік;

г) поодинокі особи, шо мають 
заслуги перед Радянською владою і 
революцією, відносно яких відбудуться, 
на подання президій округових вико
навчих комітетів, особливі постанови 
Всеукраїнського Центрального Вико
навчого Комітету Й Ради Народніх 
Комісарів УСРР.

8. Крім осіб, зазначених у арт. 7-ім 
це! постанови, не підпадають під ви
селення землеволодільці, хоч би й дво
рянського походження, шо провадили 
перед революцією трудове або напів- 
трудове господарство Л не відрізня
лись своїм побутом від околишньої 
сільської людности (як-ось: однодворці, 
дрібна шляхта), як-що відносини їхні 
до околишньої людности не носили 
кабального характеру.

9. Будівлі, спорудження, живий та 
мертвий реманент і инше майно, на
буте виселюваними після передачі їм 
націоналізованого майна на користу
вання за передаточними описами або 
иншими відповідними актами, а в разі, 
коли такої передачі не було, набуте 
ними після 3 січня 1922 року, ц.-т. 
після набуття сили декретом Ради 
Народніх Комісарів УСРР з 15 ли
стопаду 1921 р. .Про порядок рекві- 
зіціі Я конфіскації майна приватних 
осіб 1 товариств** (Зб. Уз. за 1921 р.,
ч. 23, арт. 687) і не націоналізоване

в рассрочку и работали на земле со 
своими семьями с применением лишь 
добавочного наемного труда;

б) лица, активно боровшиеся на 
стороне Советской власти в рядах 
Красной Армии и Флота, а равно 
также лица, ближайшие родствен
ники которых бооолись на стороне 
Советской власти в рядах Красной 
Армии или Флота;
' в) лица, имеющие особые заслуги, 
отмеченные постановлениями Цен
трального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров Со
юза ССР, Всеукраинского Централь
ного Исполнительного Комитета и Со
вета Народных Комиссаров УССР и 
центральных исполнительных комите
тов и советов народных комиссаров 
других союзных республик;

г) отдельные лица, имеющие за
слуги перед Советской властью и ре
волюцией, в отношении которых по
следуют по представлению президиу
мов окружных исполнительных коми
тетов особые постановления Всеук
раинского Центрального Исполнитель
ного Комитета и Совета Народных 
Комиссаров УССР.

8. Кроме лиц, указанных в ст. 7-й 
настоящего постановления, не подле 
жат выселению землевладельцы, хотя- 
бы и дворянского происхождения, ко
торые вели до революции трудовое 
или полутрудовое хозяйство и не от
личались по своему быту от окружаю
щего их сельского населения (как-то: 
однодворцы, мелкая шляхта), если от
ношения их к окружающему населе
нию не носили кабального характера.

9. Постройки, сооружения, живой 
и мертвый инвентарь и прочее иму
щество, приобретенное выселяемыми 
после передачи им национализирован
ного имущества в пользование по пе
редаточным описям или иным соответ
ствующим актам, а в случае, когда 
таковой передачи не было, приобре
тенное ими после 3 го января 1922 г. 
т. е. по вступлении в силу декрета Со
вета Народных Комиссаров УССР от 
15-го ноября 1921 г. „О порядке рек
визиции и конфискации имущества 
частных лиц и обществ** (С. У. 1921г., 
№ 23, ст. 687) и нг подвергнутое
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згодом—визнається за власність ви
салюваних і вони можуть його вивезти 
або продати на місці.

10. Врожай озимого засіву 1924 р. 
й ярового 1925 року не підлягав віді
бранню від виселюваних і їм нале
жить дати достатній реченець для 
уборки його. Так само не підлягають 
відібранню від виселюваних осіб речі 
хатнього вжитку, що не увіходять 
у склад приладів сільського госпо
дарства (носильний зодяг, меблі, книги, 
хатні речі й т. инш., а також хар
чові продукти).

У в а г а .  Затрат на підготовку до 
врожаю 1925-26 р. р. в жадному 
разі не відшкодовується.
11. Належне відібранню від висе

люваних осіб раніш націоналізоване 
майно, здане їм на користування, 
мають повернути виселювані особи 
представникові місцевого районового 
виконавчого комітету у повній справ
ності, згідно з описами, шо на підставі 
їх зазначене майно було здано їм на 
користування.

В. Порядок виселення.

12. Міжурядницькі комісії в справі 
виселення колишніх дідичів повинні 
негайно через районові виконавчі ко
мітети перевірити, чи проживають 
у підлеглих їм районах колишні 
дідичі з дворян, великі землеволо- 
дільці не дворянського походження, 
або-ж великі нетрудові орендарі, Шо 
підпадають під виселення, й які вони 
мають на території району господар
ства. У разі виявлення таких осіб, 
уповноважений районового виконав
чого комітету мусить скласти про те 
на місці протокол, зазначивши в ньому 
прізвище, ім'я, по батькові й місце 
перебування колишнього землеволо- 
дільця або орендаря, склад його ро
дини, його походження, склад маєтку, 
що належав йому, або який він орен
дував, відомості про те, чи держав 
він раніш і чи держить тепер куль
турне господарство і яким шляхом 
він одержав землю на трудове кори
стування із залишенням його в ко-

национализации впоследствии — при
знается собственностью выселяемых и 
может быть вывезено ими или про
дано на месте.

10. Урожай озимого посева 1924 года 
и ярового 1925 года не подлежит 
отобранию.от выселяемых и последним 
должен быть предоставлен достаточ
ный срок для уборки его. Равным 
образом, не подлежат отобранию от 
выселяемых Лиц предметы домашнего 
обихода, не входящие в состав при
надлежностей сельского хозяйства 
(носильное платье, мебель, книги, 
домашняя утварь и т. п., а также 
предметы питания).

П р и м е ч а н и е .  Затраты Ьа под
готовку к урожаю 1925—26 г. г.

никакому возмещению не подлежат.
11. Подлежащее отобранию от вы

селяемых лиц ранее национализиро
ванное имущество, сданное им в поль
зование, должно быть возвращено 
выселяемыми лицами представителю 
местного районного исполнительного 
комитета в полной исправности, 
согласно описей, по которым озна
ченное имущество было сдано им 
в пользование.

В. Порядок выселения.

12. Междуведомственные комиссии 
по выселению бывших помещиков 
должны немедленно через районные 
исполнительные комитеты проверить, 
проживает ли в подведомственных им 
• айонах подлежащие выселению быв
шие помещики из дворян, крупные 
землевладельцы не дворянского про
исхождения или крупные нетрудовые 
арендаторы и какие хозяйства они 
имеют на территории района. В слу
чае обнаружения таких лиц, уполно
моченным районного исполнительного 
комитета должен быть составлен о 
том на месте протокол с обозначе
нием в нем фамилии, имени, от
чества и местожительства бывшего 
землевладельца или арендатора, со- 
етава его семьи, его происхождения, 
состава принадлежавшего ему или 
арендовавшегося им имения, сведений ‘ 
о том, велось ли им ранее и ведется 
ли в настоящее время культурное 
хозяйство и каким путем он получил
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лишньому володінні, яке має госпо
дарство тепер, чи є в його розпо
рядженні націоналізоване майно, чи 
було його здано за описом або прий- 
аапьно-здаїаяьним актом на користу- 

» вання, чи нема підстав, зазначених 
в арт.арг. 7 і 8 це і постанови, що 
давали-б право на залишення його 
у колишньому маєтку і де він та 

* його родина бажали-б оселитись у разі 
виселення його з господарства. Від
носно колииліх великих землееоло- 
дільців не дворянського походження 
і великих нетрудових орендарів, окрім 
того, належить зазначити, чи мають 
їхні відносини до селянської людности 
кабальний характер і в чому саме 
цей кабальний характер виявився.

13. Протокол із викладеними відо
мостями мають підписати колишні 
дідичі, володільці маєтків або орен
дарі й особа, шо його склала. У разі 
відмови підписати, таку відмову му
сять засвідчити два свідки і Ті нале
жить подати через районовий вико
навчий комітет округовій міжуряд- 
ницькій комісії.

•»

14. Міжурядницька комісія у справі 
виселення колишніх дідичів, після роз
гляду протоколу (арт. 12) і даних, що 
є в її розпорядженні, мусить винести 
мотивовану постанову, або про зали
шення колишнього дідича, землеволо- 
дільця або орендаря й їхніх родин 
в його господарстві, або поо їхнє 
виселення, а Також про розірвання 
договорів про здачу у кооистання 
націоналізованого майна, як-що такі 
мали місце, про відібрання названого 
майна й про стягання иеспірним поряд
ком усіх виплат, згідно з договорами, 
за користування цим майном по день 

. його відібрання, про позбавлення права 
на трудове користування на землях 
колишнього маєтку, призначивши висе- 
дюваним для ліквідації своїх справ і 
майна не менш, як місячний реченець 
із дня оголошення їм лід розписку 
постанови про виселення.

землю в трудовое пользование с ос
тавлением. его в бывшем владении, 
какое икет хозяйство в настоящее 
время, находится ли в его распоря
жении национализированное имуще
ство, было ли последнее сдано ' по 
описи или приемосдаточному акту 
в пользование, нет ли оснований, 
указанных в ст.ст. 7 и 8-й настоя
щего постановления, которые давали 
бы право на оставление его в быв
шем имении и где он и его семья 
желали бы поселиться, в случае высе
ления его из хозяйства. В отношении 
бывших крупных землевладельцев не 
дворянского происхождения и круп
ных нетрудовых арендаторов, кроме 
того, должно быть указано, имеют ли 
их отношения к крестьянскому насе
лению кабальный характер и в чем 
именно этот кабальный характер вы
разился.

13. Протокол с изложенными све
дениями должен быть подписан быв
шими помещиками, владель іами име
ний или арендаторами и лицом, его 
составившим. В случае отказа от 
подписи, таковой отказ должен быть 
удостоверен двумя свидетелями и пред
ставлен через районный исполнитель
ный комитет в окружную междуве
домственную комиссию.

14. Междуведомственная комиссия 
по выселению бывших помещиков, по 
рассмотрении протокола (ст. 12-я) и 
имеющихся в ее распоряжении дан
ных, должна вынести мотивирован
ное постановление или об оставлении 
бывшего помещика, землевладельца 
или арендатора и их семей в его хо
зяйстве или сб их выселении, а также 
о расторжении договоров о сдаче в 
пользование национализированного 
имущества, если таковые имели место, 
об отобрании названного имущества 
и о взыскании в бесспорном порядке 
всех платежей, согласно договоров, за 
пользование этим имуществом ло 
день его отобрания, о лишении права 
на трудовое пользование на землях 
бывшего имения, с назначением вы- 
сеяяемын для ликвидации своих дел 
И имущества не иенее месячного срока 
со дне об'явлення им под расписку 
постановления о выселении.•ч

од



Ч. 67 Арт. 387 № 67 Ст. 387 І
15. Постанови міжурядницької комі

сії що до застосоваїгня цеї постанови 
має затвердити президія округового 
виконавчого комітету незалежно від 
того, призначається чи не призна
чається виселення зазначених у цій 
постанові осіб.

16. Президія округового виконавчого 
комітету, після розгляду постанов 
міжурядницької комісії про виселення 
колишніх дідичів, володільців маєтків 
і орендарів та їхніх родин, або 
затверджує ці постанови, або касує 
їх, коли вони не основані на законі, 
або, як-шо визнає за потрібне на 
вилучення з чинного закону, залишити 
того, чи иншого колишнього дідича, 
володільця маєтку, або орендаря, або 
членів їхніх родин у раніш належних 
їм маєтках, порушує відповідне про
хання перед Президією Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету 
й зупиняє дальше провадження справи 
про виселення до одержання повідом
лення від Президії Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету.

17. Постанова президії округового 
виконавчого комітету про виселення 
з усіма наслідками, що випливають із 
цього, набірає законної сили негайно 
й підлягає виконанню до зазначеного 
в ній реченця. Зазначену постанову 
можуть оскаржити заінтересовані особи 
до Президії Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету. Подача 
скарги не зупиняє виконання оскар
женої постанови з винятком тих 
випадків, коли на цю постанову на
дійде протест від Прокурорського 
Догляду.

\Ъ. ъъгтолъзд п^о вселення 
надсилається президією округового 
виконавчого комітету до міжурядниць
кої комісії, а остання надсилає їх 
у 3-х примірниках районовому вико
навчому комітетові для оголошення 
виселюваним особам лід розписку на 
копії постанови. Копію постанови

15. Постановления междуведомствен 
ной комиссии по применений 
настоящего постановления подлежат 
утверждению президиумом окружного 
исполнительного комитета независимо 
от того, назначается или не назна
чается выселение указанных в на 
стоящем постановлении лиц.

16. Президиум окружного исподниД 
тельного комитета, по рассмотрении 
постановлений междуведомственной 
комиссии о выселении бывших поме
щиков, владельцев имений и арен
даторов и их семей, или утверждает 
эти постановления или отменяет их, 
если они не основаны на законе или, 
если признает необходимым,, в из'ятие 
из действующего закона, оставить! 
того или другого бывшего помещика,' 
владельца имения или арендатора 
или членов их семей в ранее при
надлежавших им имениях, возбу
ждает соответствующее ходатайство 
перед Президиумом Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Коми
тета и приостанавливает дальнейшее 
производство дела о выселении до 
получения уведомления от Президиума 
Всеукраинского Центрального Испол
нительного Комитета.

17. Постановление президиума ок
ружного исполнительного комитета 
о выселении со всеми вытекаюшими 
из сего последствиями вступает 
в законную силу немедленно и по
длежит исполнению к указанному в нем 
сроку. Означенное постановление мо
жет быть обжаловано заинтересо
ванными лицами в Президиум Все
украинского Центрального Исполни
тельного Комитета. Принесение жа
лобы не приостанавливает приведения 
в исполнение обжалованного поста
новления, за исключением тех случаев, 
когда по такому постановлению по
ступит протест со стороны Прокурор
ского Надзора.

18. Копии постановления о выселе- 
лении направляются президиумом 
окружного исполнительного комитета 
в междуведомственную комиссию, а 
последняя направляет их в 3 х экзем
плярах районному исполнительному 
комитету для об'явлення выселяемым 
лицам под расписку на копии поста-
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з розпискою на ній виселювіних осіб іоверт&є районовий виконавчий комітет до міжурядницької комісії, другу копію вручається виселюваним особам, а третю копію залишається у справах районового виконавчого комітету.

ш Виселення колишніх дідичів, великих землеволодільців не дворянського походження і великих нетрудових * фендарів та їхніх родин із колишніх . їхніх маєтків та господарств і одно- «сове заборонений їм проживати у відповідних округах і місцевостях на віддалі ближчій як 50 кілометрів од колишніх їхніх маєтків і господарств, не вилучає можливости застосувати до них установленим порядком і в передбачених .законом . випадках чинних законоположень про ? адміністраційне виселення соціяльно- небезпечного елементу.19. Особи, які не виселяться в призначений їм реченець Із господарств, що раніш їм належали, та із місце- ' востей, де ^заборонено цеюпостановою, 9* *** знов оселилисьтам після оглошення їм постанови про виселення, незалежно від примусового ИЧ:«. підпадають під кримінальну шість.а. Оголошуючи колишнім • а, ведмшл* зендевододільцям брянського походження І ве- нетрудовим орендарям поста-о. аи про їхнє виселення, належить < повідомити про наслідки, шо за- ч трожують їм у разі невиконання у реченець зазначених постанов.20. Особам, виселюваним згідно з цею постановою, надається право на наділення їх землею у межах трудової норми з колонізаційного переселенського фонду тих округ, що в них ці особи раніш не мали земельної власности, додержуючи при цьому вимог, установлених для переселенців,І і зараховуючи цих осіб до 2-й категорії переселенців.21. Районові виконавчі комітети оповіщають міжурядницьку комісію у справах виселення колишніх діди*

і 67 новления. Копия постановления с распиской на ней выселяемых лиц возвращается районным исполнительным комитетом в междуведомственную комиссию, вторая копия вручается выселяемым лицам, а третья копия оставляется в делах районного испол нительного комитета.Выселение бывших помещиков, крупных землевладельцев не дворянского происхождения и крупных нетрудовых арендаторов и их семей из бывших их имений и хозяйств и одновременное воспрещение им проживать в соответствующих округах и местностях на расстоянии ближе 50 километров от бывших их имений и хозяйств не исключает возможности применения к ним в установленном порядке и в предусмотренных законом случаях действующих законоположений об административном выселении социально- опасного элемента.19. Лица, не выселившиеся в на/ ченный им срок из ранее прин^ жавших им хозяйств и из мести»; в коих жительство им запрещё№У< стоящим постановлением, или вн* водворившиеся там после об'явле1 им постановления о выселении, Н1<та_ висимо от принудительного выселе.?*»,” подлежат уголовной ответственности. П р и м е ч а н и е .  Бывшие помещики, крупные землевладельцы не дворянского происхождения и крупные нетрудовые арендаторы при об'явленим им постановлений об их выселении должны быть уведомлены о* последствиях, грозящих Им в случае невыполнения в срок означенных постановлений.20. Лицам, выселяемым, согласно настоящего постановления, предоставляется право на наделение их землей в пределах трудовой нормы из колонизационного переселенческого фонда тех округов, в которых эти лица ранее не имели земельной собственности, с соблюдением при этом требований, установленных для переселенцев и с отнесением этих лиц ко второй категории переселенцев.21. Районные исполнительные комитеты сообщают междуведомственной комиссии по делам о выселении
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чів про остаточне виконання поста
нов президії округового виконавчого 
комітету про виселення колишніх 
дідичів і землеволодільців. Зазначена 
комісія, одержавши од районових ви
конавчих комітетів відомості про ви
конання всіх постанов президії окру
гового виконавчого комітету не пізніш, 
як 15 січня 1926 року, подає загальну 
доповідь про це президії округового 
виконавчого комітету і, після ви
знання зазначених постаноз за вико
нані ліквідується, з ти і, що все 
її діловодство передає.ься земель
ному відділові округового виконавчого 
комітету.

22. Загально керувати справою ви- селения колишніх дідичів, великих землеволодільців не дворянського похо- —•«‘ння і великих нетрудових оренда- а також даваги відповідні роз'- •ння на запитання місцевих органів іаДається на Народній Комісаріат 'ільних Справ. Останній кожні два «ці подає до ВсеукраТнськоге Цен- льного Виконавчого Комітету до- їді про хід виселення колишніх дідичів, великих землеволодільців І великих нетрудових орендарів та їхніх родин.23. Переводити заходи, передбачені цею постановою до виселення колишніх дідичів, великих землеволодільців не дворянського походження і великих нетрудових орендарів із маєтків та господарств, що їм належали і які вони орендували на території Автономної Молдавської Соціялістичкої Радянське! Республіки, покладається на Раду Народніх Комісарів Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки, порядком нею встановлюваним.Харків. 9 вересня 1925 р.Т.е.об. Голови Всеукраїнського Центрального ВиконавчогоКомітету А. Бу цепко.Засг.,ГФДО0и Ради Народніх •их уьи:<Комк*&Ісі:>УСрР 1. Булат.

Комітету ЛІ. Лобанов.ВМаївя Народи ього Комісаріату Юстиції.

бывших помещиков об окончательна» 
приведение в исполнение ЛОСТЦЬ 
влений президиума окружного испві 
нительного комитета о выселен* 
бывших помещиков и землевладельцев 
Означенная комиссия, по получен* 
от районных исполнительных коЫи 
тетов сведений о приведении 8 ис 
полнение всех постановлений прези 
диума окружного исполнительное 
комитета представляет не поэдне* 
15 -го января 1926 года обший доклаї 
об этом президиуму окружного испол 
нительного комитета и , п о  признании 
указанных постановлений выполнен 
ными, ликвидируется, при чем все е< 
делопроизводство передается земель 
ному отделу окружного исполнитель 
ного комитета.

22. Общее руководство делом высе 
ления бывших помещиков, крупне» 
землевладельцев не дворянского про
исхождения и крупных нетрудовых 
арендаторов, а также дача соответ
ствующих раз'яснений по запросам 
местных органов возлагается на, Нгй 
родный Комиссария^ г- ЗетЯледелия 
Последний каждьіе № месяца пред 
ставляет во Всеукраинский Централь
ный' Исполнительны#- КЬіжлтет доклады 
о ходе выселения бывших помеїг^' 
крупных землевладельцев и кряТа 
нетрудовых арендаторов и их

23. Проведение мероприятий, 1Г 
дусмотренных настоящим постанов, 
нием по выселению бывших помет 
ков, крупных землевладельцев не дв\ 
рянского происхождения И крупных ні' 
трудовых арендаторов из принадлежав 
ших им и арендовавшихся ими имений 
и хозяйств, на территории Автономной 
Молдавской Социалистической Совет
ской Республики возлагается на Совет 
Народных Комиссаров Автономной Мол
давской Социалистической Сове гской 
Республики в порядке, им устана
вливаемом.Харьков, 9 сентября 1925 г.
Вр. исп. об. Председателя Всеукраин- 

ского Центрального Исполнительного 
Комитета А. Буценко. 

Зям. Председателя Совета Народных’ 
Комиссаров УССР И. Булат. 

Вр. Исп. об. Секретаря Всеу крайне кого 
Центрального Исполнительного

Комитета М. Лобанов.Издание Народного Комиссариата Юстиции*
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ЗМІСТ

Постанов ВУЦВК і РИК УСРР (.9, 18 вересня 1925 р.).388. Про прнзивні комісії при правліннях корпусних і дивізійних територіальнихІ • округ.389. Про Українське Курортове Управління., 390. Про доповнення постанови „Про встановлення точного списку міст і містечок на Поділлі". *
/ ’ . у391. Про доповнення постанови „Про встановлення точного списку міст і місте- ' чок на Волині"., 392. Про встановленнА-точного списку міст• і містечок скасованої Київської губерні393. Про арт. арт. 25, 189 та про зміну й доповнення частини ІТ-ої, відділу Ш Земельного Кодексу УСРР „Про по- \ І рядок розгляду спорів за землю".

СОДЕРЖАНИЕ

Постановления БУЦИК и СНК  
УССР (9, 18 сентября 1925 *.).388. О призывных комиссиях при управлениях корпусных и дивизионных территориальных округов.389. Об Украинском Курортном Управлении.390. О дополнении постановления „Об установлении точного списка городов и поселений городского типа Подольской губернии".391. О дополнении постановления „Об установлении точного списка городов и поселений городского типа Волынской губернии".392. Об установлении точного списка городов и поселений городского типа, упраздненной Киевской губернии.393. О дополнении ст. от. 25, 189 и. об изменении и дополнении части 1\'-ой раздела Ш Земельного Кодекса УССР „О порядке рассмотрения земельных споров".

к 'Постанова Ради Народніх Комі- 
і сарів УСРР.388. Про приіивні комісії при управлених корпусних і дивізійних тери- торімьних округ: З

З огляду на встановлення в УСРР 
трьохступневої системи управління, 
скасоваиня губерніядьного апарату й 
потребу керовництва та контролі ді- 
яльности округових призивних комі- 
сій,—Рада Народніх Комісарів УСРР 
п о с т а н о в и л а :

388. О призывных комиссиях при 
управлениях корпусных и дивизион

ных территориальных, округов.

Ввиду установления в УССР трех
степенной системы управления, упраз
днения губернского аппарата и необ
ходимости руководствам контроля за 
деятельностью окружных призывных 
комиссий,—Совет Народных Комис
саров УССР п о с т а н о в и л :

Постановление Совета Народных 
Комиссаров УССР.
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1. Організувати при управліннях 
корпусних і дивізійних територіальних 
округ призивні комісії, поклавши на 
них функції скасованих губерніальних 
комісій.

2. Призивні комісії при управліннях 
корпусних і дивізійних територіальних 
округ складаються з голови—началь
ника відповідного управління терито
ріальної округи і членів: члена прези
дії округового виконавчого комітету, 
голови округового бюра професійних 
спілок або його заступника, представ
ника муштрового командування з при
значення командувача військ округи і 
двох лікарів (один цивільний, один 
військовий).

У в а г а .  Під час розгляду питань 
про надання відстрочок учащим і 

, учням, до складу призивних комі
сій входить округовий інспектор 
народньої освіти або його заступник, 
а коли складається списки громадян, 
позбавлених права служити в лавах 
РСЧА—начальник округового від
ділу Державного Політичного Упра
вління або його заступник.

Харків, 18 вересня 1925 р.

1. Организовать при управлениях 
корпусных и дивизионных территори
альных округов призывные комиссии, 
возложив на них функции упразднен
ных губернских призывных комиссий.

2. Призывные комиссии при упра
влениях корпусных и дивизионных тер
риториальных округов состоят из пред
седателя — начальника соответству
ющего управления территориального 
округа и членов: “члена президиума 
окружного исполнительного комитета, 
председателя окружного бюро профес
сиональных союзов или его замести
теля, представителя строевого коман
дования по назначению командующего, 
войсками округа и двух врачей (один 
гражданский, один военный).

Пр и м е ч а н и е. При рассмотре
нии вопросов о предоставлении от
срочек учащим и учащимся, в со
став призывных комиссий входит 
окружной инспектор народного 
образования или его заместитель, 
а при составлении списков граждан, 
лишенных права служить в рядах 
РККА—начальник окружного от
дела Государственного Политиче
ского Управления или его замести
тель.\ Харьков, 18 сентября 1925 г.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР Сербічтко.

За Кер уючого Справами 
Ради Народніх Комісарів

УСРР Яворбъкий.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР Сербиченкої

За Управляющего Делами Совета і 
Народных Комиссаров

УССР Яворский.

Постанова Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету і 
Ради Народніх Комісарів УСРР.

389. Про Українське Курортове Упра
вління.

На скасування постанови ВУІІВК 
з 21 вересня 1921 р. „Про керування 
лікарними місцевостями загально-дер
жавного значіння" (36. Уз. 1921 р.,
ч. 19, арг. 539) та для правильного 
впорядкування медично - санаторної

Постановление Воеунраинского Цен
трального Исполнительного Коми

тета и Совета Народных Комис
саров УССР.

389. Об Украинском Курортном 
Управлении.

В отмену постановления ВУЦИК 
от 21 сентября 1921 г. „Об управлении 
лечебными местностями общегосудар
ственного значения в(Собр. Уз. 1921 г., 
№ 19, ст. 539) и в целях правильной 
постановки медико-санаторной помощи
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допомоги на курортах загально-держав
ного значіння, а також для об'єднан- 
ня під загальним керовництвом На- 
роднього Комісаріяту Охорони Здо- 
роь‘я усієї лікарної, фінансової й 
експлоатаційної діяльности курортів 
загально державного значіння, що зна
ходяться на території України, й ді
яльности їх допомічних підпри
ємств і утворення сприятливіших умов 
для максимального задоволення пра
цюючих санаторно-курортовою допо
могою,—Всеукраїнський Центральн* й 
Виконавчий Комітет і Рада Народніх 
Комісарів УСРР п о с т а н о в и л и  за
твердити нижчеподане положення про 
Українське Курортове Управління:

ПОЛОЖЕННЯпро Українське Курортове Управління.
І. Загальні засади.

1. При Народньому Комісаріятові 
Охорони Здоров'я організується Укра
їнське Курортове Управління—„Укр- 
курупрм.

2. Українське Курортове Управління, 
спільно з курортами державного 
значіння, що увіходять у склад його 
і знаходяться на території УСРР, ста
новить особливу господарську одиницю, 
яка має права юридичної особи 
й чинить на основі господарського 
розрахунку..

За борги Українського Курортового 
Управління державна скарбниця не є 
відповідною.

‘3. Українське Курортове Управління, 
існуючи при Народньому Коміса
ріаті Охорони Здоров'я, виконує в ца
рині курортової справи всі його адмі
ністрацій^ розпорядження. Народньому 
Комісаріятові Охорони Здоров'я нале
жить загальне керовництво, догляд 
і контроля діяльности Українського 
Курортового Управління і в царині 
виконання його адміністраціях роз
поряджень, і в царині господарській.

4. Українське Курортове Управління 
має гербову печатку.

на курортах общегосударственного 
значения, а также в целях об'едине- 
ння под общим руководством Народ
ного Комиссариата Здравоохранения 
всей лечебной, финансовой и экслло- 
атационной деятельности курортов 
общегосударственного значения, нахо
дящихся на территории Украины, 
и деятельности их подсобных пред
приятий и создания наиболее благо
приятных условий для максимального 
удовлетворения трудящихся санаторно- 
курортной помощью,—Всеукраинский 
Центральный Исполнительный Коми
тет и Совет Народных Комиссаров 
УССР п о с т а н о в и л и  утвердить 
нижеследующее положение об Укра
инском Курортном Управлении:

ПОЛОЖЕНИЕоб Украинском Курортном Управление.
I. Общие положения.

1. При Народном Комиссариате 
Здравоохранения организуется Укра
инское Курортное Управление—„Укр- 
курупр".

2. Украинское Курортное Управле
ние, вместе с входящими в него курор
тами государственного значения, нахо
дящимися на территории УССР, 
составляет особую хозяйственную 
единицу, пользующуюся правами юри
дического лица и действующую на 
хозяйственном расчете.

За долги Украинского Курортного 
Управления казна не отвечает.

3. Украинское Курортное Управле
ние, состоя при Народном Комисса
риате Здравоохранения, выполняет 
в области курортного дела все его 
административные распоряжения. На
родному Комиссариату Здравоохране
ния принадлежит общее руководство, 
надзор и контроль над деятельностью 
Украинского Курортного Упоавления 
как в области вяполнения его адми
нистративных распоряжений, так и в 
области хозяйственной.

4. Украинское Курортное Управле
ние имеет гербовую печать.
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II. Обсяг компетенції Українського 
Курортового Управління.

5. До компетенції Українського Ку- 
рортового Управління відносно курор
тів, ним об'єднуваних і йому підлег
лих, належить:

а) загально керувати поставою й 
розвитком лікарної справи на курор
тах і лікарних місцевостях загально
державного й місцевого значіння (этим, 
що відносно курортів місцевого значін
ня—без втручання в їхню операційну 
діяльність)! встановляти що-річний ме
дичний план роботи на основі подава
них окремими курортами медичних 
й господарсько-експлоатаційних пла
нів;

б) встановляти типи лікарних уста
нов, розпорядок і режим у них і вста
новляти умови найкращого розподілу 
хворих по санаторіях, пансіонатах та 
инш.;

в) допомагати курортам у піднесенні 
кваліфікації медичного персоналу 
(лікарі-практиканти, курси, наукові 
відрядження й инш.);

г) брати на облік і доглядати за 
діяльністю урядницьких санаторій і 
будинків відпочинку в районі курор
тів;

д) розробляти санітарно-технічні 
заходи до оздоровлення курортів і 
справ загального впорядкування ку 
рортів;

е) розробляти справи що до курор- 
тового законодавства про оголошення 
лікарних місцевостей і курортів за 
такі, що мають або загально союзне, 
або республіканське чи місцеве зна
чіння й про встановлення й зміну 
округ санітарної й гірної охорони 
курортів;

ж) наглядати за цілістю природних 
цілющих багатств і правильним роз
витком лікарної справи .на курортах 
і лікарних місцевостях державного й 
місцевого значіння;

з) допомагати організації в устано
вленому законом цррядкові бальнео
логічних і инших наукових товариств 
для вивчення кліматології й бальнео
логії, скликати чергові наукові й адмі, 
ністраційні з'їзди та наради в курор- 
товій справі.

II. Предметы ведения Украинского 
Курортного Урравления.

5. В круг ведения Украинского 
Курортного Управления в отношении 
курортов, им об'единяемых и ему 
подчиненных, входит:

а) общее руководство постановкой 
и развитием лечебного дела на ку
рортах и лечебных местностях обще
государственного и местного значения 
(причем в отношении курортов 
местного значения—без вмешательства 
в их операционную деятельность) и 
установление ежегодного медицинского 
плана работы по представляемым от
дельными курортами медицинский 
и хозяйственно - эксплоатационным 
планам;

б) установление типа лечебных 
учреждений, распорядка и режима в 
них и установление условий наилуч
шего размещения больных по сана
ториям, пансионатам и пр.;

в) содействие курортам к поднятию 
квалификации медицинского персонала 
(врачи-практиканты, курсы, научные 
командировки и пр.);

г) учет и надзор за деятельностью 
ведомственных санаторий и домов 
отдыха в районе курортов;

д) разработка санитарно-техниче
ских мероприятий по оздоровлению 
курортов и вопросов общего благо
устройства курортов;

е) разработка вопросов по курорт
ному законодательству об об'явлений 
лечебных местностей и курортов име
ющими как общесоюзное, так респуб
ликанское и местное значение и об 
установлении и изменении округов 
санитарной и горной охраны курортов;

ж) наблюдение за сохранностью 
природных целебных богатств и за 
правильным развитием лечебного дела 
на курортах и в лечебных местностях 
государственного и местного значения;

з) содействие организации в уста
новленном законом порядке бальне
ологических и других научных обществ 
с целью изучения климатологии и 
бальнеологии, созыв очередных науч
ных и административных с'ездов и 
совещаний по курортному делу.
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6. Відповідно до покладених на 
нього згідно з арт. 5 цього Положен
ня завдань, Українське Курортове 
Управління шо-до курортів, ним об'єд
нуваних і Йому підлеглих, виконує:

а) усі потрібні адміністраційні функ
ції, як державна установа, шо відає 
усією курортовою справою УСРР і що 
орудує державним майном особливого 
призначення, й

б) усі потрібні функції господар
ського управління курортами й допо- 
мічними підприємствами, що увіходять 
у склад їх, як особлива господарська 
одиниця, що чинить на засадах госпо
дарського розрахунку.

7. До адміністраційних функцій Укра
їнського Курортового Управління, зо
крема, належить:

а) видавати інструкції й обов'язкові 
постанови про заходи, скеровані до 
охорони джерел, лиманів, санітарного 
упорядкування курортів, у потрібних 
випадках—за згодою з відповідними 
урядництвами й установами.

П р и м і т к а .  Усі инші обов'язкові 
постанови у справах курортового 
життя видають на подання директо
рів курортів відповідні виконавчі 
комітети від імени виконавчого ко
мітету й управління відповідного 
курорту.

б) загально контролювати й інспе
ктувати на місцях роботу курортів 
і місцевого управління ними;

в) завідувати в межах прав, нада
них відділам міського комунального 
господарства, землями й націоналізо
ваними будівлями, що знаходяться на 
них, і входять у склад територій ку
рортів;

г) брати на облік і реєструвати, 
через місцеві курортові управління, 
в межах округ гірної й санітарної 
охорони курортів, усі лікарні і сана
торні установи курортового типу, з 
обов'язковою контролею й інспекцією 
їхньої діяльности та видавати держав
ним, професійним і кооперативним ор
ганізаціям і приватнім особам дозволи 
на відкриття зазначених установ,

6. В соответствии с возложенными 
на него согласно ст. 5-й настоящего 
Положения задачами, Украинское 
Курортное Управление в отношении 
курортов, им об'единяемых и ему под
чиненных, выполняет:

а) все необходимые административ
ные функции в качестве государствен
ного учреждения, ведающего всем 
курортным делом УССР и управляю
щего государственными имуществами 
особого назначения, и

б) все необходимые функции хозяй
ственного управления курортами и 
входящими в состав их подсобными 
предприятиями в качестве особой 
хозяйственной единицы, действующей 
на началах хозяйственного расчета.

7. К административным функциям 
Украинского Курортного Управления, 
в частности, относится:

а) издание инструкций и обязатель
ных постановлений о мерах, напра
вленных к охране источников, лиманов, 
санитарному благоустройству курор
тов, в необходимых случаях—по 
соглашению с подлежащими ведом
ствами и учреждениями.

П р и м е ч а н и е .  Все иные обя
зательные постановления по вопро
сам курортной жизни издаются по 
представлении директоров курортов 
соответствующими исполнительными 
комитетами от имени исполнитель
ного комитета и управления соответ
ствующего курорта.
б) общий контроль и инспектиро

вание на местах работы курортов 
и местного управления ими;

в) заведывание в пределах прав, 
предоставленных отделам городского 
и коммунального хозяйства, землями 
и находящимися на них национали
зированными строениями, входящими 
в состав территорий курортов;

г) учет и регистрация, через мест
ные курортные управления, в границах 
округов горной и санитарной охраны 
курортов, всех лечебных и санаторных 
учреждений курортного типа, с обяза
тельным контролем и инспекцией их 
деятельности и выдача государствен
ным, профессиональным и коопера
тивным организациям и частным ли
цам разрешений на открытие указан-
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із затвердженням Народнього Коміса- 
ріяту Охорони Здоров'я;

д) видавати, після затвердження На
роднім Комісаріатом Охорони Здоров'я, 
правила й інструкції до медичного 
добору хворих і організувати на те
риторії УСРР курортові поліклініки, 
амбулаторії, консультації то що.

8. До господарських функцій Укра
їнського Курортового Управління, 
зокрема, належить:

а) складати загальний експлоата- 
ційний план і кошторис на українські 
курорти і подавати їх через Державну 
Планову КомісіюУСРРна затвердження 
встановленим порядком;

б) здавати в оренду ліжка, санато
рії, будівлі, допомічні підприємства 
й инш., а також із дозволу Народ
нього Комісаріату Охорони Здоров'я 
вивласнювати й заставляти ті частини 
основного капіталу, що їх не забо
ронено вивласнювати й заставляти 
(арт. 22 Цивільного Кодексу УСРР);

в) заготовляти й закуповлювати 
уселякі продукти й крам, а також 
медичне А санаторне майно, потрібне 
для курортів;

г) піклуватися про фінансування 
курортів, зокрема, шляхом кредиту
вання в кредитових установах і ин- 
шими засобами;

д) відкривати на території УСРР 
і союзних республік курортові бюра 
для здачі курортових ліжок, санато
рій і дач, а також для продажу про
дукції курортів;

е) експлоатувати уселякі допомічні 
підприємства;

ж) провадити инші операції, разом 
з тим і комісійні доручення, якщо 
ці операції звязані з діяльністю ку
рортів або їхніх допомічних підпри
ємств.

ных учреждений, с утверждения На
родного Комиссариата Здравоохра
нения;

д) издание, по утверждении Народ
ным Комиссариатом Здравоохранения, 
правил и инструкций по медицинскому 
отбору больных и организация на 
территории УССР курортных поли
клиник, амбулаторий, консультаций 
и т. д.

8. К хозяйственным функциям 
Украинского Курортного Управления, 
в частности, относится:

а) составление общего эксплоата- 
ционного плана и сметы по украин
ским курортам и представление их, 
через Государственную Плановую Ко
миссию УССР, на утверждение в ус
тановленном порядке;

б) сдача в аренду коек, санаторий, 
строений, подсобных предприятий 
и проч., а также, с разрешения На
родного Комиссариата Здравоохране
ния, отчуждение и залог тех частей 
основного капитала, кои не ^запре- 
щены к отчуждению и залогу (ст. 22 
Гражданского Кодекса УССР);

в) заготовка и закупка всякого 
рода продуктов и товаров, а также 
медицинского и санаторного имуще
ства, необходимого для курортов;

г) забота о финансировании курор
тов, в частности, путем кредитова
ния в кредитных учреждениях и ины
ми способами;

д) открытие на территории УССР 
и союзных республик курортных 
бюро для сдачи курортных коек, сана
торий и дач, а также для продажи 
продукции курортов;

е) эксплоатация всяких подсобных 
предприятий;

ж) производство иных операций, 
в том числе и комиссионных поруче
ний, если эти операции связаны с дея
тельностью курортов или их подсоб
ных предприятий.

ЛІ. Права Українською Курортовою 
Управління.9. Українське Курортове Управління має право зноситися з усіма держав* ними органами УСРР в усіх справах, шо належать до компетенції Україн-
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ського Курортового Управління, з ви
нятком Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету, Ради Народніх 
Комісарів УСРР і Української Еконо
мічної Наради, що з ними зносини 
належить провадити через Народній 
Комісаріат Охорони Здоров'я УСРР.

10. Усіма, що є в безпосередньому 
користанні курортів землями з їхніми 
лісами, парками й водяним простором, 
і переданими на підставі особливої 
постанови Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету, і тими, 
шо з них користають на инших під
ставах, з усіма їхніми місцевинами, 
а також націоналізованим житловим 
фондом курортів, загально відає Укра
їнське Курортове Управління й воно 
ексллоатує їх самостійно.

П р и м і т к а .  Розроблення нетрів 
на території курортів провадиться 
на загальних підставах, але за згодою 
з Українським Курортовим Упра
влінням. Останньому надається право 
добувати копалини загально-респу
бліканського й місцевого значіння 
для власних потреб,без особливого 
на а дозволу.

11. Курортовим управлінням нада
ється право влаштовувати й експло- 
атувати нові спорудження й підпри
ємства загально-міського характеру 
(водогінні станції, каналізація, елек
тричні станції, трамвай і инш,), щляхом 
погодження з місцевими виконавчими 
комітетами 4 подання про це до відому 
Народнього Комісаріату Внутрішніх 
справ. 12

12. Українському Курортовому Упра
влінню надається право вступати 
в згоду на доброхітних договірних за
садах так Із існуючими, як і з такими, що 
виникли б, курортоаими об'єднан
нями инших союзних республік, кож
ного разу з дозволу Ради Народніх 
Комісарів УСРР, про спільну експло- 
атацію різних курортових закладів 
і допомічкмх підприємств.

петенцию Украинского Курортного 
Управления, за исключением Всеук- 
раинского Центрального Исполнитель
ного Комитета, Совета Народных 
Комиссаров УССР и Украинского Эко
номического Совещания,сношения с ко
ими должны происходить через На
родный Комиссариат Здравоохране
ния УССР.

10. Все находящиеся в непосред
ственном пользовании курортов земли 
с их лесами, паркам^ и водными про
странствами, как переданные на ос
нове особого постановления Всеук- 
раинского Центрального Исполнитель
ного Комитета, так и находящиеся 
в пользовании на иных основаниях, 
со всеми находящимися на них угодь
ями, а также национализированный 
жилищный фонд курортов, состоят 
в общем ведении Украинского Курорт
ного Управления и эксплоатируются 
им самостоятельно.

П р и м е ч а н и е .  Разработка недр 
на территории курортов произво
дится на общих основаниях, но по 
согласовании с Украинским Курорт
ным Управлением. Последнему пре
доставляется право добычи ископа
емых общереспубликанского и мест
ного значения для собственных 
нужд, без особого на то разре
шения.
11. Курортным управлениям предо

ставляется право устройства и экс* 
плоатации новых сооружений и пред
приятий общегородского характера 
(водопроводные станции, канализа
ция, электрические станции, трамвай 
и проч.), путем соглашения с мест
ными исполнительными комитетами 
и доведения об этом до сведения 
Народного Комиссариата Внутренних 
Дел.

12. Украинскому Курортному Упра
влению предоставляется право вхо
дить в соглашения на добровольных 
договорных началах как с сущест
вующими, так и с могущими возникнуть 
курортными объединениями других со
юзных республик, каждый раз с раз
решения Совета Народных Комисса
ров УССР, о совместной эксплоата- 
ции различных курортных заведений 
и подсобных предприятий.

Ґ 813



Ч. 68-69 Ар*. 389 >6 68-69 Ст. 389

IV. Кошти Українською Курортовою
Управління.

13. Основний капітал Українського 
Курортового Управління складають 
належні курортам будівлі й спору
дження з їхнім техн'чним обладнован- 
ням, живим і мертвим реманентом 
і т. инш.

Обіговий капітал складають грошові 
кошти, матеріали, продукти, боргові 
вимоги й усі кошти, шо надходять від 
господарської експлоатації курортів 
і їхніх прибуткових підприємств, шо 
не належать до включення в основний 
капітал.

П р и м і  т к  а. Українське Курор- 
тове Управління складає опис і оцінку 
основному й обіговому капіталові 
шо-до стану на 1-е жовтня 1925 року 
й подає їх на затвердження Україн
ській Економічній Нараді.

14. Окрім основного й обігового ка
піталів, Українське Курортове Упра
вління утворює резервовий і аморти
заційний капітал.

15. Резервовий капітал Українського 
Курортового Управління утворюється 
з відрахувань із чистого прибутку 
розміром не нижчим як 20%^ Відра
хування до резервового капіталу прова
диться доти, доки він не досягне 25% 
статутового капіталу. Резервовий ка
пітал призначається на покриття мож
ливих втрат курортів і їхніх підпри
ємств.

16. Амортизаційний капітал Україн
ського Курортового Управління скла
дається з шо-річних відрахувань із 
обігових коштів у розмірі, потрібному 
для амортизації майна, шо експло- 
атується Українським Курортовим 
Управлінням і встановлюється інструк
цією Народнього Комісаріяту Охорони 
Здоров'я.

V. Структура Українською Курорто
вою Управління й йою місцевих органів.

17. На чолі Українського Курорто
вого Управління стоїть Начальник 
і його Заступник, настановлювані На
роднім Комісаріятом Охорони Здоров'я 
реченцем на 1 рік.

IV. Средства Украинскою Курорт
ною Управления.

13. Основной капитал Украинского 
Курортного Управления составляют 
принадлежащие курортам постройки 
и сооружения с их техническим обо
рудованием, живым и мертвым ин
вентарем и т. п.

Оборотный капитал составляет де
нежные средства, материалы, продук
ты, долговые требования и все сред
ства, поступающие от хозяйственной 
эксплоатации курортов и их доходных 
предприятий, не подлежащие вклю
чению в основной капитал.

При м е ч а н и е .  Украинской 
Курортное Управление составляет 
опись и оценку основного и обо
ротного капитала по состоянию на 
1-ое октября 1925 года и предста
вляет их на утверждение Украин
ского Экономического Совещания.
14. Кроме основного и оборотного 

капиталов, Украинское Курортное 
Управление образовывает резервный 
и амортизационный капиталы.

15. Резервный капитал Украинского 
Курортного Управления образуется 
от отчислений из ЧИСТОЙ прибыли 

в размере не ниже 20э/о. Отчисления 
в резервный капитал производятся 
до тех пор, пока он не достигнет 
25°/0 уставного капитала. Резервный 
капитал служит для покрытия могу
щих быть убытков курортов и их 
предприятий.

16. Амортизационный • капитал 
Украинского Курортного Управления 
составляется из ежегодных отчисле
ний из оборотных средств в размере, 
необходимом для амортизации иму
щества, находяшегося в эксплоатации 
Украинского Курортного Управления 
и устанавливаемом инструкцией, вы
рабатываемой Народным Комиссари
атом Здравоохранения.

V. Структура Украинскою Курорт
ною Управления и ею местных органов.

17. Во главе Украинского Курорт
ного Управления стоит Начальник 
и его Заместитель, назначаемые На
родным Комиссариатом Здравоохра
нения сроком на 1 год.

814



Ч. 68*69 Арт. 389 № 68-69 Ст. 38918. Начальник Учинского Курортного Управлення является распорядителем кредитов и средств, находящихся в распоряжении Украинского Курортного Управления, и управляет имуществом Украинского Курортного Управления.В частности, на него возлагается: а) организация и руководство деятельностью всех входящих в состав

18. Начальник Українського Курор- тового Управління е роэпоряачик кредитів 1 коштів, шо знаходяться в розпорядженні Українського Курортового Управління, й орудує майном Українського Курортового Управління.Зокрема на нього покладається:
а) організувати й керувати діяльністю усіх, що входять у склад Українського Курортового Управління, окремих курортів 1 їхніх допомічних підприємств;б) влаштовувати каси й діловодство, провадити звітність за системою подвійної бухгалтерії, а також складати звіт, баланс, кошторис, ексллоатацій- ний план курортів і виробничий;в) приймати й звільняти службовців Українського Курортового Управління й відповідальних службовців по підлеглих йому курортах, з вийнятком директорів І заступників директорів окремих курортів, затверджуваних Народнім Комісаріатом Охорони Здоров'я, а також затверажувати відповідальних медичних і господарських співробітників окремих курортів,на подання директорів курортів, згідно з особливим переліком посадам, установлюваним Начальником Українського Курортового Управління;г) розглядати експлоатаційні кошториси й господарсько-експлоатаційні плани українських курортів, складати на підставі їх загальний кошторис 
І загальний експлоїтаційний план Українського Курортового Управління Й подавати їх на затвердження На- роднього Комісаріату Охорони Здоров'я;

Украинского Курортного Управления отдельных курортов и их подсобных предприятий;б) устройство кассы и делопроизводства, ведение отчетности по системе двойной бухгалтерии, а равно составление отчета, баланса, сметы, эксплоатационного плана курортов и производственного плана;в) прием и увольнение служащих по Украинскому Курортному Управлению и ответственных служащих по подведомственным ему курортам, за исключением директоров и заместителей директоров отдельных курортов, утверждаемых Народным Комиссариатом Здравоохранения, а также утверждение ответственных медицинских и хозяйственных сотрудников отдельных курортов, по представлению директоров курортов, согласно особого перечня должностей, устанавливаемых Начальником Украинского Курортного Управления;г) рассмотрение эксплоатационных смет и хозяйственно-эксплоатацион- ных планов украинских курортов, составление на основании их обшей сметы I* общего эксплоатационного плана «Украинского Курортного Управления и представление их на утверждение Народного Комиссариата Здравоохранения;
д) представление годового отчетад) подавати річний звіт І баланс Українського Курортового Управління на затвердження Народньому Комісаріатові Охорони Здоров**;е) вивласнювати й заставляти майно, 

не аилучене з цивільного обігу й шо ■ ходить до основного капіталу Українського Курортового Управління, з дозволу Народнього Комісаріату Охорони Здорова;ж) затверджувати річні звіти й баланси окремих підлеглих курортів,

и баланса Украинского Курортного Управления на утверждение Народного Комиссариата Здравоохранения;е) отчуждение и залог имущества, не из'ятого из гражданского оборота и входящего в основной капитал Украинского Курортного Управления, с разрешения Народного Комиссариата Здравоохранения;ж) утверждение годовых отчетов и балансов отдельных подведомствен
ен
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а також видавати інструкції директо
рам курортів що-до медично-санітар
них і бальнеотехнічних частин і до 
бухгалтерії;

з) наймати склепи й помешкання 
та страхувати майно, що знаходиться 
у віданні Українського Курортового 
Управління;

и) заступати в судових установах 
Українське Курортове Управління;

к) учиняти вселякі угоди та вида
вати й приймати до виплати й дис
конту векселі, що надійшли на ім'я 
Українського Курортового Управління, 
видавати довіреності, брати в оренду 
допомічні підприємства, здавати й 
приймати зобов'язання на підряди 
і поставки й инші справи, дотичні 
діяльности Українського Курортового 
Управління, якщо за законом вони 
не належать до компетенції Народ- 
нього Комісаріату Охорони Здоров'я.

19. Начальник Українського Курор
тового Управління провадить видатки 
по кошторисах, затверджуваних На
роднім Комісаріатом Охорони Здоров'я. 
Начальник Українського Курортового 
Управління має право провадити ви
датки зверх кошторису, якщо це 
потрібно для експлоатаційної діяль
ности Українського Курортового Упра
вління, з відповідальністю перед Народ
нім Комісаріатом Охорони Здоров'я.

' Про переведені витрати зверх кош
торису належить повідомити Народній 
Комісаріат Охорони Здоров'я не пізніш, 
як протягом 2-ох тижнів із дня пере
ведення таких витрат.

20. При Українському Курортовому 
Управлінні знаходиться Науково-Ку- 
рортова Нарада, шо складається з фа
хівців і чинить на підставі особливого* 
Положення про неї, затверджуваного 
Народнім Комісаріатом Охорони Здо
ров'я.

21. Управління курортами здійсню
ють директори курортів, настановлю- 
вані Народнім Комісаріатом Охорони 
Здоров'я на подання Начальника Ук
раїнського Курортового Управління, 
реченцем на 1 рік і вони чинять у 
межах особливих довіреностей, шо

ных курортов, а также издание 
инструкций директорам курортов по 
медико-санаторным и бальнеотехни- 
ческим частям и по бухгалтерии;

з) наем складов и помещений и 
страхование находящегося в ведении 
Украинского Курортного Управления 
имущества;

и) представительство в судебных 
учреждениях от имени Украинского 
Курортного Управления;

к) совершение всякого рода сделок, 
в том числе выдача и принятие к пла
тежу и дисконту векселей, поступив
ших на имя Украинского Курортного 
Управления, выдача доверенностей, 
взятие в аренду подсобных предпри
ятий, сдача и прием обязательств по 
подрядам и поставкам и другие дела, 
относящиеся к деятельности Украин
ского Курортного Управления, если 
по закону они не входят в компе
тенцию Народного Комиссариата Здра
воохранения.

19. Начальник Украинского Курсрт- 
ного Управления производит расходы 
по сметам, утверждаемым Народным 
Комиссариатом Здравоохранения. На
чальник г Украинского Курортного 
Управления имеет право производить 
расходы сверх сметы, если это не
обходимо для эксплоатационной дея
тельности Украинского Курортного 
Управления, с ответственностью пе
ред Народным Комиссариатом Здраво
охранения.

О произведенных сверхсметных рас
ходах должно быть сообщено Народ
ному Комиссариату Здравоохранения 
не позже 2-хнедельного срока со 
дня производства таковых расходов.

20. При Украинском Курортном 
Управлении состоит Научно-Курорт
ное Совещание, состоящее из спе
циалистов и действующее на основа
нии особого Положения о нем, утвер
ждаемого Народным Комиссариатом 
Здравоохранения.

21. Управление курортами* осу
ществляется через директоров курор
тов, назначаемых Народным Комис
сариатом Здравоохранения, по пред
ставлению Начальника Украинского 
Курортного Управления, сроком на 
1 год и действующих в пределах осо-

8 1 6
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вин»є їм Начальник Українського Ку* 
рортового Управління на підставі цього 
положення, а також положень про 
окремі курорти й інструкцій, видава
них Українським Курортовим Упра* 
влінням в порядкові управління кожним 
курортом окремо.

22. Курорт, як складова частина 
Українського Курортового Управління, 
є окрема його виробнича одиниця* і 
через те чинить як адміністраційно- 
господарський орган на території 
даного курорту, що його межі визна
чається постановою Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету 
й Ради Народні* Комісарів УСРР. Ад- 
міністраційно - господарські функції 
Українського Курортового Управління 
шо-до завідування курортами може 
Українське Курортове Управління на
давати управлінням окремих курортів 
на підставі особливих інструкцій, ви
даваних Українським Курортовим Уп
равлінням й затверджуваних Народнім 
Комісаріатом Охорони Здоров'я.

23. Управління окремими початко
вими виробничими одиницями (сана
торії, бальнеоустановки, долом ічні 
підприємства й инш.), що увіходять у 
склад курорту, доручається головним 
лікарям, завідувачам і керовничим, що 
їх настановдює й звільняє директор 
курорту, згідно з літ. „в* арт. 18-го 
цього положення, й що чинять в ме
жах положень про окремі курорти 
{арт. 21-й),

У/. Звітність Українського Курорто- 
«ою Управління « окремих курортів.

24. Операційний рік Українського 
Курортового Управління встановля
ється віл 1-го жовтня до ЗО є вересня 
дальшого року.

25. Українське Курортове Упра
вління не пізніш як 1-го грудня 
подає шо-року ексшютаційно-госпо- 
дарськмй план курортів через Народ
ній Комісаріат Охорони . Здоров'я А Державну Планову Комісію УСРР,

бых доверенностей, выдаваемых им 
Начальником Украинского Курорт
ного Управления, на основании на
стоящего положения, а также поло
жений об отдельных курортах и 
инструкций, издаваемых Украинским 
Курортным Управлением в порядке 
управления каждым курортом в 
отдельности.

22. Курорт, как составная часть 
Украинского Курортного Управления, 
является отдельной его производ
ственной единицей и, в качестве та
ковой, действует как административно- 
хозяйственный орган на территории 
данного курорта, границы которого 
определяются постановлением Все- 
укрдинского Центрального Исполни
тельного Комитета и Совета Народ
ных Комиссаров УССР. Администра
тивно-хозяйственные функции Украин
ского Курортного Управления по за- 
ведыванию курортами могут Украин
ским Курортным Управлением предо
ставляться управлениям отдельных 
курортов на основании особых ин
струкций, издаваемых Украинским 
Курортным Управлением и утверждае
мых Народным Комиссариатом Здраво
охранения. #

23. Управление отдельными первич
ными производственными единицами 
(санатории, бальнеоустановки, подсоб
ные предприятия и проч.), входящими 
в состав курорта, поручается глав
ным врачам, заведываюшим и упра
вляющим, назначаемым и увольняемым 
директором курорта, в соответствии 
с лит. пв" ст. 18 й настоящего поло
жения, и действующим в пределах 
положений об отдельных курортах 
(ст. 21).

VI. Отчетность Украинскою Курорт
ного Управления и отдельных курортов.

24. Операционный год Украин
ского Курортного Управления уста
навливается с 1-го октября по 30-е 
сентября следующего года.

25. Украинское Курортное Управ
ление не позже 1-го декабря пред
ставляет ежегодно эксплоатационыо- 
хозяйственный план курортов через 
Народный Комиссариат Здравоохра
нения и Государственную Плановую 817
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на затвердження Ради Народніх Ко*
місарів УСРР.

П р и м і т к а .  На Українське Ку- 
рортове Управління покладається 
обов'язок у експлоатаційно-госпо- 
дарському плані зазначати розмір 
послуг, шо їх подає Українське Ку- 
рортове Управління працюючим на 
певних нормованих умовах, вста
новлюваних Радою Народніх Комі
сарів УСРР.

26. Після скінчення операційного 
року й не пізніш як 1-го січня Укра
їнське Курортове Управління подає 
до Народнього Комісаріату Охорони 
Здоров'я й Народнього Комісаріяту 
Фінансів УСРР висновковий звітний 
баланс за минулий рік з проектом 
порядку й способу покриття втрат 
і розподілу прибутків, на підставі 
правил про публічну звітність.

Остаточний розподіл прибутків про
вадиться порядком, передбаченим по
становою Ради Праці й Оборони 
СРСР з 30-го січня 1925 р. з тим, 
шо належний до відрахування на при
буток державної скарбниці чистий 
прибуток надходить на розвиток ку- 
рортової справи й здешевлення ку- 
рортового лікування для працюючих.

27. Загальний звіт Українського 
Курортового Управління про його 
діяльність, медичну й господарську, 
подається до Народнього Комісаріяту 
Охорони Здоров'я.

28. Курорти в порядку й реченці, 
встановлені Українським Курортовим 
Управлінням і затверджені Народнім 
Комісаріатом Охорони Здоров'я, по
дають Українському Курортовому Уп
равлінню свою виробничу програму, 
кошториси й фінансові плани на на
ступний бюджетовий рік, а також 
періодичні й річні баланси й звіти.

29. Після затвердження Народнім 
Комісаріятом Охорони здоров'я за
гальних планів і кошторисів Укра
їнського Курортового Управління, 
останнє фінансує окремі курорти 
в межах, встановлених експлоатацій- 
ним планом.

Комиссию УССР, на утверждение
Совета Народных Комиссаров УССР.

П р и м е ч а н и е .  На Украинское 
Курортное Управление возлагается 
обязанность в эксплоатационно- 
хозяйственном плане указывать 
размер услуг, оказываемых Украин
ским Курортным Управлением тру
дящимся на определенных норми
рованных условиях, устанавливав* 
мых Советом Народных Комис
саров УССР.
26. По окончании операционного 

года и не позже 1-го января Украин
ское Курортное Управление предг 
ставляет в Народный Комиссариат 
Здравоохранения и Народный Комис
сариат Финансов УССР заключитель
ный отчетный баланс за истекший 
год, с проектом порядка и способа 
покрытия убытков и распределения 
прибылей, на основании правил о 
публичной отчетности.

Окончательное распределение при
были производится в порядке, преду
смотренном постановлением Совета 
Труда и Обороны СССР от 30-го янва
ря 1925 года, с тем, что подлежащая 
отчислению в доход казны чиста» 
прибыль поступает на развитие ку
рортного дела и удешевление курорт
ного лечения для трудящихся.

27. Обший отчет Украинского Ку
рортного Управления о его деятель
ности, медицинской и хозяйственной, 
представляется в Народный Комис
сариат Здравоохранения.

28. Курорты в порядке и сроки, 
установленные Украинским Курорт
ным Управлением и утвержденные 
Народным Комиссариатом Здраво
охранения, представляют Украин
скому Курортному Управлению свою 
производственную программу, сметы 
и финансовые планы на предстоящий 
бюджетный год, а равно периодиче
ские й годовые балансы и отчеты.

29. По утверждении Народным Ко
миссариатом Здравоохранения обших 
планов и смет Украинского Курорт
ного Управления, последнее финан
сирует отдельные курорты в преде
лах, установленных эксплоатацион- 
ным планом.
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У 11. Ревізія Українською Курортошо 
Управління.

ЗО. Для ревізії Українського Курор- 
тового Управління й підлеглих йому 
установ у складі Українського Ку- 
рортового Управління утворюється 
Ревізійну Комісію в складі 3 членів, із 
них Голову й одного члена настано
вляє Народній Комісаріат Охорони 
Здоров‘я, а другого члена делегує 
Ц. К. Професійної Спілки робітників 
медично * санітарної праці. Порядок 
діяльности Ревізійної Комісії визна
чається особливою інструкцією, вида
ваною Народнім Комісаріатом Охорони 
Здоров'я. ■

УIII. Ліквідація Українського Курор- 
товою Управління.

31. Ліквідація Українського Курор- 
тового Управління провадиться на 
підставі постанови Ради Народніх 
Комісарів і порядком, нею визна
чуваним.Харків, 9 вересня 1925 р.
Т. в. об. Голови Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого
Крмітету А. Бучепко.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР 1. Булат

Т. в. об. Секретаря Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету М. Лобанов.

УЦ, Ревизия Украинскою Курорт
ною Управления.

30. Для производства ревизии 
Украинского Курортного Управления 
и подведомственных ему учреждений 
в составе Украинского Курортного 
Управления образуется Ревизионная 
Комиссия в количестве 3-х членов, из 
коих Председатель и один член назна
чается Народным Комиссариатом Здра
воохранения, а другой член делеги
руется Ц. К. Профессионального Союза 
работников медико-санитарного тру
да. Порядок деятельности Ревизион
ной Комиссии определяется особой 
инструкцией, издаваемой Народным 
Комиссариатом Здравоохранения.

УШ. Ликвидация Украинского Ку
рортного Управления.

31. Ликвидация Украинского Ку
рортного Управления производится 
постановлением Совета Народных 
Комиссаров и в порядке, им опреде
ляемом.Харьков, 9 сентября 1925 г.
Вр. и. об. Председателя Всеукраинского 

Центрального Исполнительного
Комитета Л. Буценко.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР И. Булат.

Вр. и. об. Секретаря Всеукраинского 
Центрального Исполнительного

Комитета М. Лобанов.

о390. Про доповнення постанови „Про ■ становлення точного списку міст і містечок на Поділлі".
Доповняючи свою постанову з 10-го 

грудня 1924 року .Про встановлення 
точного списку міст і містечок на 
Поділлі* (36. Уз. за 1924 р., ч. 52, 
врт. 318),—Всеукраїнський Централь
ний Виконавчий Комітет і Рада На
родніх Комісарів УСРР п о с т а н о 
в и л и :

390. О дополнении постановления „0& установлении точного списка городов и поселений городского типа Подольской губернии."
В дополнение к своему постано

влению от 10-го декабря 1924 года 
„Об установлении точного списка го
родов и поселений городского типа 
Подольской губернии'* (Собр. Узак. 
1924 г., № 52, ст. 318), — Всеукраин- 
ский Центральный Исполнительный 
Комитет и Совет Народных Комисса
ров УССР п о с т а н о в и л и : 819
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Віднести до розряду містечок ска
сованої Подільської губерні Іллінці й 
Липовець.Харків, 9 вересня 1925 р.

Т. в. об. Голови Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету А. Буцепко.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР  /. Булат.

Т. в. об. Секретаря Всеукраїн
ського Центрального Виконавчого 

Комітету М. Лобанов.

391. Про доповнення постанови «Про встановлення точного списку міст і містечок на Волині».
Доповняючи свою постанову з 10-го 

грудня 1924 року «Про встановлення 
точного списку міст і містечок на Во
лині» (36. Уз. за 1924 р., ч. 52, 
арт. 317),— Всеукраїнський Централь
ний Виконавчий Комітет і Рада На- 
родніх Комісарів УСРР п о с т а н о 
в и л и :

Віднести до розряду містечок ска
сованої Волинської: губерні Корости- 
шів, Малин і Радомисль.

Харків. 9 вересня 1925 року.
Т. в. об. Голови Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого
Комітету А. Буценко.

Заст. Голови Ради НародніхКочЛсарХв \. Булат.
Т. в. об. Секретаря Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого
Комітету М. Лобанов.

392. Про встановлення точного списку міст і містечок скасованої Київської губерні.
Щоб точно встановити, які з за

люднених пунктів скасованої Київ
щини належить віднести до міст і 
містечок,—Всеукраїнський Централь-

82В

Отнести к разряду поселений го
родского типа упраздненной Подоль
ской губернии—Ильинцы и Липовец.Харьков, 9 сентября 1925 года.
Вр. и. об. Председателя Всеукраинского 

Центрального Исполнительного 
Комитета А. Буценко.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР И. Булат.

Вр. и. об. Секретаря Всеукраинского 
Центрального Исполнительного

Комитета М. Лобанов.

------  і391. О дополнении постановления „Об установлении точного списка городов и поселений городского типа Волынской губернии.44
В дополнение к своему постановле

нию от 10-го.декабря 1924 года „Об 
установлении точного списка городов 
и поселений городского типа Волын
ской губернии1* (Собр. Узак. 1924 г., 
№ 52, ст. 317),  — Всеукраинский
Центральный Исполнительный Коми
тет и Совет Народных Комиссаров 
УССР п о с т а н о в и л и :

Отнести к разряду поселений го
родского типа упраздненной Волын
ской губернии: Корсістьішев, Малин 
и Радомысль.Харьков, 9 сентября 1925 года.
Вр. и. об. Председателя Всеукраинского 

Центрального Исполнительного 
Комитета А. Буценко.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР И. Булат.

Вр. и. об. Секретаря Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета М. Лобанов.

392. Об установлении точного списка городов и поселений городского типа упраздненной Киевской губернии.
В целях точного установления, ка

кие из населенных пунктов упразднен
ной Киевской губернии надлежит от
нести к городам и поселениям город-
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ммЛ Ъ\ш>иавчпй Комітет І Рада На- 
родц\х Ули\сар‘\в УСРР , п о с т а н о 
в и  л и нижчезазначені залюднені 
пункти скасованої Київської губерні 
вважати за віднесені:

а) до розряду міст: Київ, Біла-Цер- 
ква, Бердичів, Умань, Черкаси, Сміла;

б) до розряду містечок: Васильків, 
Чорнобиль, Сквира, Тараща, Фастів, 
Казатин, Тальне, Богуслав, Звениго- 
родка, Канів, Корсунь, шпола, Зла- 
толіль.

Харків, 9 вересня 1925 року.

Т. в. об. Голови Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету А. Буценко.

Заст. Голови Ради Народніх 
Комісарів УСРР І. Булат.

Т. в. об. Секретаря Всеукраїн-\
ського Центрального Виконавчого 

Комітету 3/. Лобанов.

ского типа, — Всеукраинский Цен
тральный Исполнительный Комитет 
и Совет Народных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л и  нижеозначенные на
селенные пункты упраздненной Киев
ской губернии считать отнесенными: 
* * а )  к разряду городов: Киев,  Белая- 
Церковь, Бердичев, Умань, Черкассы, 
Смела;

б) к разряду поселений городского 
типа.- Васильков, Чернобыль, Сквира, 
Тараща, Фастов, Казатин, Тальное, 
Богуслав, Звенигородка, Канев, Кор
сунь, Шпола, Златополь.

Харьков, 9 сентября 1925 года.

Вр. и. об. Председателя Всеукраин- 
ского Центрального Исполнительного 

Комитета А. Буценко.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР И. Булат.

Во. и. об. Секретаря Всеукраинского 
Центрального Исполнительного

Комитета М. Лобанов.

Ст. 392-393

393. Про доповнення арт. арт. 25, 
189 та про аміну й доповнення ча
стини ІУ-ої відділу III Земельного 
Кодексу УСРР „Про порядок розгляду 

спорів за землю*.

Зміняючи постанову Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету 
з 29-го листопаду 1922 року „Земель
ний Кодекс* (36. Уз. 1922 р., ч. 51, 
арт. 750) І касуючи постанову Все
українського Центрального Виконав
чого Комітету й Ради Народніх Комі
сарів УСРР з 27-го березня 1925 р. 
«Про Земельно-Судові Комісії Авто
номної Молдавської Соціалістичної Ра
дянської Республіки» (36. Уз. 1925 р., 
ч. 16, арт. 116),—Всеукраїнський 
Центральний Виконавчий Комітет і 
Рада Народніх Комісарів УСРР п о- 
с т а н о в и л и  внести нижчеподані 
зміни й доповнення до Земельного 
Кодексу УСРР:

1. Доповнити арт. арт. 25 І 189 
Земельного Кодексу УСРР увагами в 
такій редакції:

„ У в а г а  д о  арт. 25.—В разі ви- 
несення рішенця про відновлення

393. О дополнении ст. ст. 25, 189 
и об изменении и дополнении части 
І\Г-й раздела ПІ Земельного Кодекса 
УССР „О порядне рассмотрения зе

мельных споров*.

Во изменение Постановления 
ВУЦИК'а от 29-го ноября 1922 года 
„Земельный Кодекс*4 (С. У 1922 г., 
№ 51, ст. 750) и в отмену поста
новления ВУЦИК и СНК УССР от 
27-го марта 1925 года ,,0 Земельно- 
Судебных Комиссиях Автономной Мол 
давской Социалистической Советской 
Республики41 (С. У. 1925 г., № 16, 
ст. 116), — Всеукраинский Централь
ный Исполнительный Комитет и Со
вет Народных Комиссаров УССР п о- 
с т а н о в и л и  внести нижеследующие 
изменения и дополнения в Земельный 
Кодекс УССР:

I. Дополнить ст. ст. 25 и 189 Зе
мельного Кодекса УССР примечаниями 
в следующей редакции:

„ П р и м е ч а н и е  к ст. 25. В слу
чае вынесения решения о восста-
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порушеного землекористування, су
дово-земельна комісія повинна до
пустити вступне виконання рішенця.

У в а г а  д о  арт. 189. Спори й 
скарги сторін, викликаних встано
вленим порядком для пред'явлення 
проектів, можна заявляти земле
впорядникам і землевпорядним уста
новам тільки протягом двох тижнів 
із дня пред'явлення проекту.

Після скінчення зазначеного ре
ченця. спори й скарги на пред'яв
лений проект приймається до роз
гляду тільки тоді, коли виявляться 
нові обставини".
II. Арт. арт. 207, 208, 210, 211, 

212, 214, 215,221 Земельного Кодексу 
УСРР викласти в такій редакції:

„Арт. 207. Для розвязування спо
рів по земельних справах утворюється 
судово - земельні комісії: районові 
та округові, а в Автономній Молдав
ській Соціалістичній Радянській Рес
публіці районові й Центральна Судо
во-Земельна Комісія.

Арт. 208. До відання судово-зе
мельних комісій належать всі справи, 
що виникають підчас землевпоря
дження, а також всі спори про права 
на землекористування.

Зокрема, судово-земельні комісії 
мають розглядати:

а) спори, що виникають при гру
повім або індивідуальнім землекори
стуванні;

б) спори про виділ землі від гро
мади, а також про відшкодування 
членові товариства, коли він з нього 
виходить, за вкладену в господарство 
працю та за частку, що лишається 
в спільному господарстві, ж товари
ству— за збитки, які воно понесло 
через цей вихід (арт. 111 Земельного 
Кодексу);

в) спори про загальний І частко
вий переділ землі;

г) спори про припинення користу
вання землею, а також про повне 
або часткове відібрання від користу
вачів землі, з яко! користають вони, 
коли ці спори піднімають земельні

новлении нарушенного землеполь
зования, судебно-земельная комис
сия обязана допустить предвари
тельное исполнение решения".

„Примечание к ст. 189. Споры 
и жалобы сторон, вызванных в ус
тановленном порядке к пред'явле
нню проектов, могут быть заявлены 
землеустроителям и землеустрои
тельным учреждениям лишь в тече
ние двух недель со дня пред'явле
ння проекта.

По истечении означенного срока, 
споры и жалобы по пред'явленному 
проекту принимаются к рассмотре
нию только по вновь открывшимся 
обстоятельствам".
II. Ст. ст. 207. 208, 210, 211, 212, 

214, 215, 221 Земельного Кодекса 
УССР изложить в нижеследующей 
редакции:

,,Ст. 207. Для разрешения споров 
по земельным делам учреждаются 
судебно земельные комиссии: районные 
и окружные, а в Автономной Мол
давской Социалистической Советской 
Республике—районные и Централь
ная Судебно-Земельная Комиссия.

Ст. 208. Ведению судебно-земель
ных комиссий подлежат все дела, 
возникающие при землеустройстве, 
а также все споры о правах на земле
пользование.

В частности, к ведению судебно
земельных комиссий относится рас
смотрение:

а) споров, возникающих при груп
повом или индивидуальном землеполь
зовании;

б) споров о выделе земли из обще
ства, а также о возмещении выходя
щему из товарищества его члену за 
вложенный в хозяйство труд и за 
оставляемую долю в общем имуществе, 
а товариществу—за убытки, проис
текающие вследствие такового выхода 
(ст. 111 Земельного Кодекса);

в) споров об общем и частном пе
ределе земли;

г) споров о прекращении пользова
ния землей, а также о полном или 
частичном лишении пользователей 
находящейся в их пользовании земли, 
возбуждаемых в предусмотренных
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громади або земельні органи в ви
падках. передбачених законом (арт. 
арт. 19, 26, 61 і 62 Земельного Ко
дексу);

д) спори про відновлення поруше
ного землекористування та про усу
нення незаконного втручання в гос
подарство земельних громад або ок
ремих землекористувачів (арт. 25 Зе
мельного Кодексу);

е) спори, шо виникають з догово
рів про трудову оренду землі, крім 
спорів про розірвання договорів, які 
мають кабальний характер (арт. арт.
35 і 37 Земельного Кодексу).

ж) спори про розділи двора й про 
звязані з розділом землі спори про 
розділ майна;

з) спори про розмір грошових або 
натуральних виплат тим, хто вибуває 
з господарств, оголошених неподіль
ними (арт. 89 Земельного Кодексу);

и) спори, шо виникають у звязку 
з використуеанням державного зе
мельного майна (арт. 161 Земельного 
Кодексу);

к) спори про розмір землекористу
вання окремих дворів, коли існує гро
мадський або участковий порядок 
землекористування;

л) спори про зміни меж, місцеполо
ження й складу землекористування, 
коди провадиться землевпорядження, 
меліорація, шляхове будівництво, ви- 
вменения для державних і громад
ських потреб то шо, а також спори 
про порушення правил і планів забу- 
дування земель, які знаходяться поза 
міською смугою й т. инш.

Крім того, до відання судово-зе
мельних комісій належить: реєстру
вати двори й змінювати їхній склад, 
а також реєструвати записи розділу 
(арт. арт. 73 і 80 Земельного Кодек
су) і затверджувати всі без винятку 
проекти землевпорядження

Арт. 210. Районові судово-земельні 
комісії Існують при районових 
виконавчих комітетах і їх утво
рюється у складі трьох осіб: голови— 
члена районового виконавчого комітету 
та двох членів, шо їх призначає рай-' 
оновив виконавчий комітет, одного з 
цих членів висовує районовий комі
тет яезаможніх селян.

законом случаях, земельними общест
вами или земельными органами (ст. ст.
19, 26, 61 и 62 Земельного Кодекса);

д) споров о восстановлении нарушен
ного землепользования и об устранении 
незаконного вмешательства в хозяй
ство земельных обществ или отдель
ных землепользователей (ст. 25 Зе
мельного Кодекса);

е) споров, возникающих из договоров 
о трудовой аренде земли, за исклю
чением споров о расторжении догово
ров, имеющих кабальный характер 
(ст. ст. 35 и 37 Земельного Кодекса);

ж) споров о разделах двора и о 
связанных с разделом земли спорах 
о разделе имущества;

з) споров о размерах денежных или 
натуральных выплат выходящим из 
хозяйств, ,об‘явленных недробимыми 
(ст. 89 Земельного Кодекса);

и) споров, возникающих в связи 
с использованием государственных 
земельных имуществ (ст. 161 Земель
ного Кодекса);

к) споров о размерах землепользо
вания отдельных дворов при суще
ствующем общинном или участковом 
порядке землепользования;

л) споров об изменении границ, 
местоположения и состава земле
пользования при землеустройстве, 
мелиорации, дорожном строительстве, 
отчуждении для государственных 
и общественных надобностей и, т. д., 
а также споров о нарушении правил 
И планов застройки земель, находя
щихся за городской чертой и т. п.

Кроме того, ведению судебно-земель
ных комиссий подлежат: регистрация 
дворов и изменения в их составе, 
а также регистрация раздельных 
записей (ст. ст. 73 и 80 Земельного 
Кодекса) и утверждение всех без 
из'ятия проектов землеустройства.

Ст. 210. Районные судебно-земельные 
комиссии состоят при районных испол
нительных комитетах и образуются 
в составе трех лиц: председателя— 
члена районного исполнительного 
комитета и двух членов, назначаемых 
районным исполнительным комитетом, 
один из которых выдвигается районным 
комитетом незаможных селяв. 823
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Для заступництва голови й членів, 
підчас їхньої відсутности, призна
чається тим самим порядком трьох 
кандидатів до них, з тим, що канди
дат, призначений з членів районового 
виконавчого комітету, заступає голову 
районової судово-земельної комісії.

Всіх перелічених членів районових 
судово-земельних комісій та кандида
тів до них затверджує округовий 
виконавчий комітет, а в Автономній 
Молдавській Соціялістичній Радянській 
Республіці—Рада Народніх Комісарів 
Автономної Молдавської Соціялістич- 
нгї Радянської Республіки.

До складу районових судово-земель
них комісій увіходить також два на
родніх заседателі, обрані встановленим 
порядком.

Арт. 211. Округові судово-земельні 
комісії існують при округових зе
мельних органах і утворюється їх у 
складі голови—члена округового ви
конавчого комітету й чотирьох чле
нів: члена округового виконавчого 
комітету, завідувача підвідділу земле
впорядження округового земельного 
відділу, представника комітета неза- 
можніх селян та члена округового 
суду.

Центральна Судово-Земельна Комі
сія Автономної Молдавської Соціялі- 
стичної Радянської Республіки скла
дається: з голови—представника Цент
рального Виконавчого Комітету Авто
номної Молдавської СоціялістичноТ 
Радянської Республіки й трьох членів— 
представників Народнього Комісаріяту 
Земельних Справ, Головного Суду 
Автономної Молдавської Соціалістич
ної Радянської Республіки й Комісії 
Незаможніх Селян при Центральному 
Виконавчому Комітеті Автономної Мол
давської Соціалістичної Радянської 
Республіки.

Арт. 212. Голів округових судово- 
земельних комісій та їхних заступни
ків обирають округові виконавчі ко
мітети, а Голову Центральної Судово- 
Земельної Комісії Автономної Молдав
ської Соціялістичної Радянської Рес
публіки та його заступників обирає

Для замещения отсутствующих пред
седателя и членов назначается таким 
же порядком три кандидата к ним, 
при чем, кандидат, назначаемый из 
числа членов районного исполнитель
ного комитета, является заместителем 
председателя районной судебно-земель
ной комиссии.

Все перечисленные члены районных 
судебно-земельных комиссий и канди
даты к ним утверждаются окружными 
исполнительными комитетами, а в Авто
номной Молдавской Социалистической 
Советской Республике—Советом На
родных Комиссаров Автономной Мол
давской Социалистической Советской' 
Республики.

В состав районных судебно-земель
ных комиссий входят также два народ
ных заседателя, избираемые в уста
новленном порядке.

Ст. 211. Окружные судебно-земель
ные комиссии состоят при окружных 
земельных органах и образуются 
в составе председателя—члена окруж
ного исполнительного комитета и че
тырех членов: члена окружного испол
нительного комитета, заведываюшего 
под‘отделом землеустройства окруж
ного земельного отдела, представите
ля комитета незаможных селян и члена 
окружного суда.

Центральная Судебно - Земельная 
Комиссия Автономной Молдавской 
Социалистической Срветской Респуб
лики состоит: из председателя—пред
ставителя Центрального Исполнитель
ного Комитета Автономной Молдав
ской Социалистической Советской 
Республики и трех членов—представи
телей Народного Комиссариата Земле
делия, Главного Суда Автономной 
Молдавской Социалистической Совет
ской Республики и Комиссии Незамож
ных Селян при Центральном Испол
нительном Комитете Автономной Мол
давской Социалистической Советской 
Республики.

Ст. 212. Председатели окружный 
судебно-земельных комиссий м их 
заместители избираются окружными 
исполнительными комитетами, а Пред
седатель Центральной Судебно-Земель
ной Комиссии Автономной Молдавской 
Социалистической Советской Респуб-
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Центральний Виконавчий Комітет 
Автономної Молдавської Соціялістич- 
ноїРадянськоі Республіки;решту членів, 
зазначених в цьому артикулові судо
во-земельних комісій і кадидатів до 
них затверджують, на подання відпо
відних органів, округові виконавчі ко
мітети або Центральний Виконавчий 
Комітет Автономної Молдавської Со
ціалістичної Радянської Республіки за 
належністю.

Арт. 214. До відання районових 
судово-земельних комісій в межах 
району належать: спори про права на 
користування землею й спори, що 
виникають у звязку й з трудовим 
користуванням землею, і з користу
ванням державним земельним майном 
між окремими особами, дворами, зе
мельними громадами й громадськими 
організаціями, а також державними 
установами й підприємствами, не ви
ще районового значіння.

Арт. 215. До відання округових су
дово-земельних комісій й Центральної 
Судово-Земельної Комісії Автономної 
Молдавської Соціялістичної Радянсь
кої Республіки належать:

1) як до першої інстанції:
а) всі земельні спори, що виникають 

при землевпорядженні;
б) спори, що виникають у звязку 

з користуванням державним земель
ним майном між окремими особами, 
дворами, земельними громадами й гро- 
мадьскими організаціями з держав
ними установами й підприємствами 
вище районового значіння або цих 
установ і підприємств між собою;

в) розгляд скарг на відмову ра
йонових виконавчих комітетів реєстру
вати розподільні записи;

г) затвердження всіх, без винятку, 
землевпорядних проектів за виснов
ками органів землевпорядження.

2) Як до другої касаційноїінстанції,— 
справи, підлеглі районовим судово-зе
мельним комісіям.

Арт. 221. Вишу контролю в спір
них земельних справах і розгляд ка
саційних скарг на рішенці округових

лики и его заместители избираются 
Центральным Исполнительным Коми
тетом Автономной Молдавской Соци
алистической СовеТСКОЙ РеСПубЛИКИ; 
остальные члены означенных в сей 
статье судебно-земельных комиссий 
и кандидаты к ним утверждаются, по 
представлениям соответствующих 
органов, окружными исполнительными 
комитетами или Центральным Испол
нительным Комитетом Автономной 
Молдавской Социалистической Совет
ской Республики, по принадлежности.

Ст. 214. Ведению районных судеб
но-земельных комиссий подлежат 
в пределах района:споры о правах на 
пользование землей и споры, возни
кающие в связи как с трудовым поль
зованием землей, так и с пользованием 
государственными земельными иму- 
ществами между отдельными лицами, 
дворами, земельными обществами и 
общественными организациями^ также 
государственными учреждениями и 
предприятиями, не выше районного 
значения

Ст. 215. Ведению окружных судеб
но-земельных комиссий и Центральной 
Судебно-Земельной Комиссии Автоном
ной Молдавской Социалистической 
Советской Республики подлежат:

1) в качестве первой инстанции:
а) все земельные споры, возникаю

щие при землеустройстве;
б) споры, возникающие в связи 

с • пользованием государственными 
земельными имуществами между от
дельными лицами, дворами, земельными 
обществами и общественными органи
зациями с государственными учреж
дениями и предприятиями выше рай
онного значения или этих учреждений 
и предприятий между собою.

в) рассмотрение жалоб на отказ 
районных исполнительных комитетов 
в регистрации раздельных записей;

г) утверждение всех, без из'ятия, 
землеустроительных проектов по за
ключениям органов землеустройства.

2) В качестве второй кассацион
ной инстанции-дела, подведомственные 
районным судебно-земельным ко
миссиям.

Ст. 221. Высший контроль по 
спорным земельным делам и рассмот
рение кассационных жалоб на реше-
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судового-земельних комісій й Централь
но» Судово-Земельної Комісії Ав- 
томної Молдавської Соціялістичної 
Радянської Республіки провадить Особ
лива Колегія Вищої Контролі в земе
льних спорах. Склад Колегії затвер
джує Президія Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету 
в складі: голови, двох його заступників 
та трьох членів на подання Народ- 
нього Комісаріату Земельних Справ, 
трьох членів—на подання Народнього 
Комісаріату Юстиції й трьох членів 
неподання Центральної Комісії Неза- 
можніх Селян; в тому самому поряд
кові затверджується кандидатів до 
членів Особливої Колегії.

У в а г а  Особлива Колегія Вищої 
Контролі в земельних спорах має 
право розглядати підсудні їй справи 
у виїздних сесіях*'.
НІ. Арт. 216 Земельного Кодексу 

УСРР—виключити.
IV. Додати до арт. 217-го Земель

ного Кодексу УСРР увагу в такій ре
дакції:

„ У в а г а  д о  а р т .  217» Судово-зе
мельні комісії можуть розпочати 
розглядати справи по спорах, що 
виникають, коли провадиться земле
впорядження, й на прохання сторін 
і на повідомленая землевпорядних 
органів".
V. Ввести до Земельного Кодексу 

УСРР нові артикули: 21 Iі, 213 і, 2132, 
213», 221», 2212, 2213,221», 2215, 221*, 
221\ 221», 2219 в такій редакції:

«Арт. 211». Прокурорський догляд 
за діяльністю районових і округових 
судово-земельних комісій УСРР здій
снює округова прокуратура, а за 
діяльністю районових і Центральної 
судово-земельних комісій Автономної 
Молдавської Соціялістичної Радян
ської Республіки—Прокуратура Авто
номної Молдавської соціялістичної 
Радянської Республіки. Догляд здійс
нюється через спеціальних на це ви
ділених у кожній -окрузі та Авто
номній Молдавській Соціалістичній 
Радянській Республіці помічників про
курора, яким надається право брати

ниє окружных судебно-земельных ко
миссий и Центральной Судебно-Зе
мельной Комиссии Автономной Мол
давской Социалистической Советской 
Республики производятся Особой 
Коллегией Высшего Контроля по зе
мельным спорам. Состав Коллегии 
утверждается Президиумом Всеукра- 
инского Центрального Исполнитель
ного Комитета в составе: председа
теля, двух его заместителей и трех 
членов по представлению Народного 
Комиссариата Земледелия, трех чле
нов по представлению Народного Ко
миссариата Юстиции и трех членов 
по представлению Центральной Кр- 
миссии Незаможных Селян; в том же 
порядке утверждаются кандидаты 
к членам Особой Коллегии.

П р и м е ч а н и е .  Особая Коллегия 
Высшего Контроля по земельным 
спорам вправе рассматривать под
судные ей дела в выездных сессиях".
III. Ст. 216-ю Земельного Кодекса 

УССР исключить.
IV. Дополнить ст. 217-ю Земельного 

Кодекса УССР примечанием в следу
ющей редакции:

„ П р и м е ч а н и е  к ст. 217. Су
дебно земельные комиссии могут 
приступать к рассмотрению дел по 
спорам, возникающим при земле
устройстве, как по просьбе сторон, 
так и по сообщениям землеустрои
тельных органов*4.
V. Ввести в Земельный Кодекс 

УССР новые статьи: 21 Iі, 213», 2132, 
213», 221», 2212, 2г13, 221», 221* 
221е, 2217, 2218 2219 в нижеследую
щей редакции:

«Ст. 211». Прокурорский надзор за 
деятельностью районных и окружных 
судебно • земельных комиссий в 
УССР осуществляется окоужной 
прокуратурой, а за деятельностью 
районных и Центральной судебно-зе
мельных комиссий Автономной Мол
давской Социалистической Советской 
Республики—Прокуратурой Автоном
ной Молдавской Социалистической 
Советской Республики. Надзор осуще
ствляется через специально выделен
ных для этого в каждом округе и 
Автономной Молдавской Социалисти
ческой Советской Республике лрмош-
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учість на засіданнях зазначених су
дово-земельних комісій.

Арт. 213 і. За членів судово-зі- 
мельних комісій можуть бути всі не 
зганьблені по суду громадяни УСРР 
і Автономнс/і Молдавської Соціялі- 
стичної Радянської Республіки, що 
мають право вибирати й бути обра
ними до Рад.

Арт. 2132. Усувати з посади чле
нів судово-земельних комісій можна 
лише за вироком суду або в поряд
кові, передбаченому Положенням про 
Судоустрій й арт. 2219 цього Кодексу.

Арт. 213*. Члени судово-земель
них комісій і Особливої Колегії під
лягають дисциплінарній відповідаль
ності на підставах і в порядку, за
значених в Положенні про Судоустрій з 
такими додатками:

а) Голова Особливої Колегії вищої 
Контролі має право порушувати дис
циплінарне переведення шо-до всіх 
робітників судово-земельних комісій;

б) голови округових судово-земель
них комісій та Центральної Судово- 
Земельної Комісії Автономної Мол
давської Соціалістичної Радянської 
Республіки мають право порушувати 
дисциплінарне переведення що до всіх 
робітників судово-земельних комісій 
відповідних округ або Автономної 
Молдавської Соціалістичної Радян
ської Республіки, за належністю.

Арт. 221 і. На Особливу Колегію 
Вищої Контролі в земельних спорах 
покладається ревізія й інструктування 
округових судово-земельних комісій 
і Центральної Судово-Земельної Ко
місії Автономної Молдавської Соціа
лістичної Радянської Республіки; від
повідні обов'язки покладається на 
округові Я Центральну Автономної 
Молдавської Соціалістичної Радян
ської Республіки судово-земельні ко
місії шо-до районових судово-земель
них комісій.

Арт. 2212. Розглядати, в порядкові 
вищої контролі, справи про касування

никое прокурора, которым предоста
вляется право принимать участи* а За
седаниях указанных судебно-ЗДмль- 
ннх комиссий.

Ст. 213 і. Членами судебно-земель
ных комиссий могут быть все ве опо
роченные по сулу граждане УССР и 
Автономной Молдавской Социалисти
ческой Советской Республики, имею
щие право избирать и быть избран
ными в советы.

Ст. 213*. Смещение с должности 
членов судебно-земельных комиссий 
может иметь место исключительно по 
суду или в порядке, предусмотренном 
Положением о Судоустройстве и 
ст. 221° настоящего Кодекса.

Ст. 213е. Члены судебно-земельных 
комиссий и Особой Коллегии подле
жат дисциплинарной ответственности 
на основаниях и в порядке, указан
ных в Положении о судоустройстве 
со следующими дополнениями:

а) Председатель Особой Коллегии 
Высшего Контроля имеет право воз
буждать дисциплинарное производство 
в отношении всех работников судеб-* 
но-земельных комиссий;

б) председатели окружных судебно
земельных комиссий и Центральной 
Судебно-Земельной Комиссии Авто
номной Молдавской Социалистической 
Советской Республики имеют право 
возбуждения дисциплинарного произ
водства в отношении всех работни
ков судебно-земельных комиссий соот
ветствующих округов или Автономной 
Молдавской Социалистической Совет
ской Республики, по принддлежности.

Ст. 2211. На Особую Коллегию 
Высшего Контроля по земельным спо
рам возлагается ревизия и инструкти
рование окружных судебно-земельных 
комиссий и Центральной Судебно-Зе
мельной Комиссии Автономной Мол
давской Социалистической Советской 
Республики; соответствующие обязан
ности возлагаются на окружные и 
Центральную Автаномной Молдавской 
Социалистической Советской Респуб
лики судебно-земельные комиссии 
в отношении районных судебно-земель
ных комиссий.

Ст. 22Iа. Рассмотрение, в порядке 
высшего контроля, дел об отмене и
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й перегляд ухвал і рішенців судово- 
земельних комісій, що набули закон
ної сили, належить:

1) на пропозицію Генерального 
Прокурора Республіки, Народнього 
Комісара Земельних Справ і Голови 
Особливої Колегії і

2) з ініціативи судових засідань 
Особливої Колегії, коли переглядається 
окремі справи.

Справу про скасування ухвал і рі
шенців, шо набули законної сили, 
вирішує Особлива Колегія загальним 
порядком.

Арт. 221*. Ухвали й рішенці судово- 
земельних комісій, шо набули законної 
сили, може скасувати Особлива Ко
легія в порядкові вищої контролі лише 
в таких випадках:

1) коли винесено ухвалу чи ріше
нець, що явно не відповідають основ
ним положенням чинного земельного 
або загального законодавства й за
гальній політиці Робітниче-Селянського Уряду;

* 2) коли винесена ухвала чи ріше
нець є явно неправосудні або госпо
дарсько недоцільні й суперечать фак
тичним обставинам справи, встанов
леним судово-земельною комісією, шо 
розглядала справу. Скарги й протести, 
подані з такіх мотивів, реченцем не 
обмежується.

Арт. 2214. Переглядати ухвали й 
рішенці судово-земельних комісій, шо 
набули законної сили, дозволяє Особ
лива Колегія тоді, коли буде викрито 
нові обставини, що мають істотне для 
справи значіння й шо не були відомі 
заінтересованим сторонам при роз
гляді справи, зокрема: *

а) коли по справі, що її вже ухва
лено або вирішено, встановлено судо
вим вироком неправдиві свідчення 
свідків, злочинні вчинки сторін, їхніх 
представників або експертів, або зло
чинні вчинки членів суду, що брали 
участь в справі, й

б) коли ухвала чи рішенець грунту
ються на документах, визнаних потім 
на підставі судового вироку за підроб
лені або коли скасовано ухвалу чи
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пересмотре определений и вошедших 
в законную силу решений судебно
земельных комиссий производится:

1) по предложениям Генерального 
Прокурора Республики, Народного 
Комиссара Земледелия и Председателя 
Особой Коллегии и

2) по инициативе судебных присут
ствий Особой Коллегии при пере
смотре отдельных дел.

Вопрос об отмене определений 
и вошедших в законную силу решений 
разрешается Особой Коллегией в 
общем порядке.

Ст. 2213. Определения и вошедшие 
в законную силу решения судебно-зе
мельных комиссий могут быть отме
нены Особой Коллегией в порядке 
высшего контроля лишь в следующих 
случаях: *

1) явного несоответствия вынесен
ного определения или решения основ
ным положениям действующего зе
мельного или общего законодатель
ства и обшей политике Рабоче-Кре
стьянского Правительства;

2) явной неправосудности или хо
зяйственной нецелесообразности вы
несенного определения или решения 
и противоречия его фактическим об
стоятельствам дела, установленным 
судебно-земельной комиссией, разби
равшей дело. Приносимые по этим 
основаниям жалобы и протесты сро
ком не ограничены.

Ст. 2214. Пересмотр определений 
и вошедших в законную силу реше
ний судебно-земельных комиссий до
пускается Особой Коллегией в слу
чаях открытия новых обстоятельств, 
имеющих существенное для дела зна
чение, которые не были известны за
интересованным сторонам при разборе 
дела, в частности:

а) когда по делу, по которому 
состоялось определение или решение, 
установлены судебным приговором 
ложные показания свидетелей, пре
ступные деяния сторон, их предста
вителей или экспертов или престу
пные деяния членов^суда,” участвова
вших в деле, и

б) когда определение или решение 
основано на документах, признанных 
впоследствии по приговору суда под
ложными, или когда отменено опреде-
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рішенець суду що їх покладено в ос
нову даної ухвали чи рішенця.

Реченець порушення таких прохань 
місячний, з того часу, коли прохачеві 
стали відомі встановлені обставини, 
шо становили підставу до перегляду 
ухвали чи рішенця.

Арт. 221 і. Загальний догляд за 
судовою діяльністю Особливої Колегії 
належить Найвищому Судові УСРР, 
Народньому Комісаріатові Юстиції й Ге
неральному Прокуророві Республіки.

Звіти про свою діяльність Особлива 
Колегія подає і Найвищому Судові 
й Народньому Комісаріятові Юстиції. 
Останньому надається право організо
вувати, за згодою з Народнім Комі- 
саріятом Земельних Справ, ревізії 
діяльности не і ільки Особливої Колегії, 
але й судово-земельних комісій (райо- 
нових.охругових і Центральної Судово- 
Земельної Комісії Автономної Мол- 
давскої Соціялістичної Радянської 
Республіки). Пленумові Найвищого 
Суду належить право касувати ухвали 
та рішенці Особливої Колегії в поряд
кові вищого судового догляду, а також 
заслухувати доповіді представника 
Особливої Колегії про діяльність Ко
легії й давати їй потрібні вказівки 
й роз'яснення, в межах компетенції 
Найвищого Суду.

Арт. 221е. Догляд за Особливою 
Колегією Вищої Контролі у земельних 
спорах здійснює Генеральний Прокурор 
Республіки через спеціяльно виділених 
ним прокурорів.

Арт. 2217. Загальний адміністра- 
ційний догляд за діяльністю Особливої 
Колегії здійснює Народній Комісар ят 
Земельних Справ, який і має право 
подавати через Генерального Проку
рора Республіки до Пленуму Най
вищого Суду про скасування ухвал 
і рішенців Особливої Колегії, шо по
рушують загальний напрямок зе
мельної політики, яку провадить Уряд 
УСРР.

Арт. 221*. Особлива Колегія в її 
діяльності обслуговується спеціальним

ление или решение суда, положенное 
в основание данного определения или 
решения.

Срок возбуждения таких ходатайств 
месячный с того времени, когда про
сителю сделались известными уста
новленные обстоятельства, служащие 
основанием к пересмотру определения 
или решения.

Ст. 221 \ Общий надзор за судеб
ной деятельностью Особой Коллегии 
принадлежит Верховному Суду УССР, 
Народному Комиссариату Юстиции 
и Генеральному Прокурору Респуб
лики.

Отчеты о своей деятельности Осо
бая Коллегия представляет как Вер
ховному Суду, так и Народному Ко
миссариату Юстиции. Последнему пре
доставляется право организовать, по 
соглашению с Народным Комиссари
атом Земледелия, ревизии деятельно
сти не только Особой Коллегии, но 
и судебно-земельных комиссий (рай
онных, окружных и Центральной 
Судебно-Земельной Комиссии Автоном
ной Молдавской Социалистической 
Советской Республики). Пленуму Вер
ховного Суда принадлежит право от
мены определений и решений Особой 
Коллегии в порядке высшего судеб
ного надзора, а также заслушание 
докладов представителя Особой Кол
легии о деятельности Коллегии и дача 
ей необходимых указаний и раз'ясне- 
ний, в пределах компетенции Вер
ховного Суда.

Ст. 221е. Надзор за Особой Колле
гией Высшего Контроля поземельным 
спорам осуществляется Генеральным 
Прокурором Республики через специ
ально выделенных им прокуроров.

Ст, 2217. Общий административный 
надзор за деятельностью Особой 
Коллегии осуществляется Народным 
Комиссариатом Земледелия. Последний 
вправе входить через Генерального 
Прокурора Республики в Пленум Вер
ховного Суда для отмены определе
ний и решений Особой Коллегии, 
нарушающих общее направление 
земельной политики, проводимой 
Правительством УсСР.

Ст, 2218. Особая Коллегия в ее 
деятельности обслуживается специ-
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апаратом, що його формує Народній 
Комісаріат Земельних Справ. Утри
мання Особливої Колегії відноситься 
на кошти, що видається по видатко
вому кошторису Народнього Коміса
ріату Земельних справ.

Арт. 221°. Відкликати членів судово- 
земельних комісій та Особливої Ко
легії, за винятком членів округового 
суду (Головного Суду у Автономній 
Молдавській Соціалістичній Радянській 
Республіці) і представників Народнього 
Комісаріяту Юстиції перед кінцем 
реченця повноважень можна тільки 
за постановою округових виконавчих 
комітетів і Центрального Виконавчого 
Комітету Автономної Молдавської 
Соціалістичної Радянської Республіки 
(для районових, округових судово- 
земельних комісій і Центральної 
Судово Земельної Комісії Автономної 
Молдавської Соціалістичної Радянської 
Республіки) і Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету (для Особ
ливої Колегії Вищої Контролі) на 
внески належних органів Народнього 
Комісаріяту Земельних Справ та На
роднього Комісаріяту Юстиції, а що
до членів, що їх висовують комітети 
незаможніх селян, також і на про
позиції цих комітетів. Про таке від
кликання округові виконавчі комі
тети обов'язково доводять до відому 
Народнього Комісаріяту Земельних 
Справ, а також установ, що пору
шили справу про відкликання, до
даючи його мотиви. Членів округових 
судів у округових судово-земельних 
комісіях, а також представників На
роднього Комісаріяту Юстиції в Особ
ливій Колегії можуть відкликати тільки 
округові суди й Народній Комісаріят 
Юстиції УСРР, а' членів Головного 
Суду в Центральній Судово Земельній 
Комісії Автономної Молдавської Со
ціалістичної Радянської Республіки— 
Головний Суд і Народній Комісаріят 
Юстиції Автономної Молдавської Со
ціалістичної Радянської Республіки".

альным аппаратом, формируемым 
Народным Комиссариатом Земледелия. 
Содержание Особой Коллегии отно
сится на средства, отпускаемые по 
расходной смете Народного Комис
сариата Земледелия.

Ст. 2219. Отозвание членов су
дебно-земельных комиссий и Особой 
Коллегии, за исключением членов 
окружного суда (Главного Суда 
в Автономной Молдавской Социалисти
ческой Советской Республике) и 
представителей Народного Комисса
риата Юстиции до истечения срока 
полномочий может иметь место ис
ключительно по постановлению ок
ружных исполнительных комитетов и 
Центрального Исполнительного Ко
митета Автономной Молдавской Со
циалистической Советской Республики 
(для районных, окружных судебно
земельных комиссий и Центральной 
Судебно-Земельной Комиссии Авто
номной Молдавской Социалистической 
Советской Республики) и Всеукраин- 
ского Центрального Исполнительного 
Комитета (для Особой Коллегии Выс
шего Контроля), по предложениям 
подлежащих органов Народного Ко
миссариата Земледелия и Народного 
Комиссариата Юстиции; в отношении 
же членов, выдвигаемых комитетами 
незаможных селян, так же и по 
предложениям последних. О состояв
шемся отозвании окружные исполни
тельные комитеты обязательно дово
дят до сведения Народного Комис
сариата Земледелия, а также учреж
дений, возбудивших вопрос об отзыве, 
с приложением мотивов такового. 
Члены окружных судов в окружных 
судебно-земельных комиссиях, а также 
представители Народного Комисса
риата Юстиции в Особой Коллегии 
могут быть отозваны только окруж
ными судами и Народным Комиссари 
атом Юстиции УССР, а члены Глав
ного Суда в Центральной Судебно- 
Земельной Комиссии Автономной 
Молдавской Социалистической Со
ветской Республики—Главным Судом 
и Народным Комиссариатом Юстиции 
Автономной Молдавской Социалисти
ческой Советской Республики".
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VI. У всіх инщмх артикулах Зе
мельного Кодексу земельно-судові ко
місії називати: „Судово-земельні ко
місії".

VII. ЦТЙ постанові надати чинности 
з 1 жовтня 1925 р., запропонувавши 
існуючим губерніальним земельно- 
судовим комісіям закінчити розгляд 
всіх касаційних справ, шо на це чи
сло знаходяться в їхньому переве
денні, не пізніше, як 15 жовтня; 
після цьосо терміну губсудземкомісії 
ліквідуються.

Харків, 16 вересня 1925 р.
Т. в. об. Голови Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого 
Комітету А. Буцвнко.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР І. Булат.

Т. в. об. Секретаря Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого 

Комітету М. Лобанів.

№ 68-69 І , Ст. 393#

VI. Во всех остальных статьях * 
Земельного Кодекса земельно-судеб
ные комиссии именовать: „Судебно
земельными комиссиями**.

VII. Настоящее постановление
і ввести в действие с 1-го октября 1925 г., * 
•предложив> существующим губерн
ским земельно-судебным комиссиям 
закончить рассмотрение всех нахо
дящихся в их производстве на ука
занное число кассационных дел не 
позднее 15-го октября, после этого6 
срока губземсудкомиссии ликвиди
руются.

«Харьков, 15 сентября 1925 г.
✓

Вр. исп. об. Председателя Всеукра- 
ииското Центрального Исполнитель

ного Комитета А. Б^ченко.

' Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР И. Булат.

Вр. исп. об. Секретаря Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета* М. Лобанов.

Відання Народнього Комісаріату Юстиції.Замовлення ч. 166. Пр. 15000. Заказ № 166. Тираж 15000.Укрголовліт Ч. 4309. Харків. Урядова друкарни'їм. т. Фрунзе.
Недавне Народного Комиссариата Юстиции
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'ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

С О Б Р А Н И Е  ,
УЗАКОНЕНИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЙ
РііочнКрмт. Прамшитва

, 1925 г.

21 коїти 1925 р. | І| /І І Відділ ПЕРШИЙ 21 ошврЩ925 г. і и і Отдел ЛЕЇ

« М І С Т

Постанови ВУЦВК і РНК.

4 СОДЕРЖАНИЕ

Постановления ВУЦИК и СНК.

(28 квітня, 18, 21 вересня 1925 р.).394. Про відокремлений національних сільрад на Волині.395. Про перочиолення Хведорівської, Шо- дудківської та Геніївської сільрад Іаюмської округи.396. Про аспірантів при кабінетах иаукояо- судової експертизи.397. Цію нагороду артиста Саксагаиського (Тобілввкча) званням Народнього .Артиста Республіки.396. Про зміну увага І-оТ до арт. 35' Житлового Закову УСРР.399. Про вживання державними установами й підприємствами на території УСРР печаток з державним гербом.
У401). Про оплату ліній, що з'єднують центральні станції міжміських сполучень і переговорні пункти почтово-теле- гряфних підприємств з телефонними станціями загального користування іікруговмх виконавчих комітетів.

401. Такса оплати нотаріальних чинностей і правила справляння нотаріальних зборів.

(28 апреля, 18, 21 сентября 1925 *.).[394.)О выделении национальных сельсоветов на Волыни.395. О перечислении Федоровского. Шелуд- ковского и Генеевского сельсоветов Изюмского округа.396. Об аспнраитах при кабинетах научно- судебной экспертизы./$97І0 награждении артиста Саксаганского 
\£/(Тобилевнча) званием Народного Ар- . тнетр Республики.993. Об нзмёненвн примечания 1-го к ст. Зо . Жилищного Закона УССР.399. О-' пользовании государственными учреждениями и предприятиями на территории УССР печатями с государственным гербом.

( 400. Об оплате линвй, соедвняюишх центральные станции междугородных сообщений и переговорные пункты почтово-телеграфных предприятий с телефонными станциями общего пользования окружных исполнительных і комитетов.401. Такса оплаты нотариальных действий н правила тюнхання нотариальных ^ „ Сборов.



Ч. 70 Лрт. 304-395 К» 70 Ст. 394-$9$

Постанови Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету.

394. Пр§ відокремлення національних 
сільрад на Волині.

Всеукраїнський Центральний Вико
навчий Комітет п о с т а н о в л ю  є:

Утворити на території колишньої 
Волинської губерні нижчезазначені 
національні сільради:

В Шепетівській окрузі польські: 
Старо-Гутеську, Хотінську й Селе- 
цьку.

В КоростенськіЙ окрузі польські: 
Бобрицько-Болярську й Забзро-Дави- 
дівську.

В Житомірській окрузі польські: 
Ново-Заводську, Кошелівську й Дов- 
бишанську та німецьку—Андріївську.Харків, 28 квітня 1925 р.

Голова Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого

Комітету Петровський.'
Секретар Всеукраїнського Цен

трального Виконавчого
Комітету А. Буценко.

Постановления Всеукраинсного Цен
трального Исполнительного Коми-

ч І тета.• /
•394. О выделении национальных сель

совет» на Волыни. ^

Всеукраинский Центральный Испол
нительный Комитет п о с т а н о в 
л я е т :

Образовать на территории бывшей 
Волынской губернии нижеследующие 
национальные сельсоветы:

В Шепетовском округе польские: 
Старо-Гутский, Хотенский и Селе 
цкий. § 1 Г

В Коростенском округе польские: 
Бобрицко-Болярский- и Забаро-Давы- 
довский.

В Житомирском округе польские: 
Ново-Заводский, Кошелевский и Дов- 
бышанский и немецкий—Андреевский. Харьков, 28 апреля 1925 г. 

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский. 
Секретарь Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета А. Буценко.

395. Про перечисления ХведорівськяІ. 
Шолудківської та Геніївської сільрад 

Ізюмської округи.

Всеукраїнський Центральний Вико
навчий Комітет п о с т а н о в л ю  в:

Перечисли™ нижчезазначені сіль
ради зі складу Ізюмської округи: 

Хведорівську сільраду Бугаївського 
району до складу Сеньківського райо
ну Куп‘янсдеої округи.

Шопудківську та Геніївську сіль
ради Андріївського району до складу 
Зміївського району Харківської ок
руги.Харків, 28 квітня 1925 р.

Голова Всеукраїнського Цейт- ** 
рального Виконавчого

Комітету Петровський. 
Секретар Всеукраїнського Цен- '•

- трального Виконавчого
Комітету А. Буценко.

395. 0 перечислении .Федоровского, 
Шелудковского и Генеевсиого сель

советов Изюмского округа.
I

Всеукраинский Центральный Испол
нительный Комитет п о с т а н о в 
л я е т :  •

Перечислить нижеследующие сель
советы из состава Изюмского округа:

Федоровский сельсовет Бугаевского 
района в состав Сеньковского района 
Купянского округа.

Шелудковский и Генеевский сель
советы Андреевского района в состав 
Змиевского района Харьковского
округа. /Харьков, 2ь апреля 1925 г.

Председатель Всеукраинского
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский.
Секретарь Всеукраинского
Центрального Исполнительного 

Комитета А. Буценко.
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Постанови Ради Народніх Коміса
рів УСРР.396. Про аспірантів при кабінетах иауково судовоТ експертизи.

Щоб доповнити кадри робітників 
краєвих кабінетів науково-судової 
експертизи науковими робітниками, 
шляхом спеціяльної підготовки осіб, 
шо набули вищу фахову освіту,— 
Рада Народніх Комісарів УСРР по
с т а н о в и л а :

1. Встановити при Харківськім, 
Київськім І Одеськім краєвих кабі
нетах науково - судової експертизи 
посади аспірантів, по три чоловіка 
в кожному.

2. Аспірантів приймають по кон
курсу директори кабінетів із числа 
осіб, що набули фахоїу вищу освіту, 
і затверджує їх Народній Комісар 
Юстиції.

ф

Правила конкурсу встановлює На
родній Комісаріат Юстиції, пого
дивши цю справу з Народнім Комі
саріатом Освіти

3. Реченець аспірантури встанов
люється трьохрічний.

4. Аспіранти одержують винагороду 
за свою працю в кабінетах у роз
мірі ставки, встановленої для техні
ків, що працюють при кабінетах.

3. Правила проходження аспіран
тури встановлює Народній Комісаріат 
Юстиції, погодивши їх з Народнім 
Комісаріатом Освіти.<

6. Аспіранти, пройшовши аспіран
туру, як що відповідні органи визнали 
Тї за вдовольняючу {«одержують у вста
новленому на це загальному поряд
кові кваліфікацію вченого судового 
лаборанта.

7. Після закінчення аспірантури 
особи, що П проходили, мусять про
служити е кабінетах науково-судової 
експертизи в своєму фаху найменше 
три роки..

У в а г а .  Відступати від цього пра
вила можна тільки з дозволу Народ-

Поотдновліния Совета Народных 
Комиссаров УССР.396. Об аспирантах при кабинетах научно-судебной зкспертизы.

В целях пополнения кадра работ
ников областных кабинетов научно
судебной экспертизы научными силами, 
путем специальной подготовки лиц, 
получивших высшее специальное обра
зование, — Совет Народных Комис
саров УССР п о с т а н о в и л :

1. Установить при Харьковском, 
Киевском и Одесском областных каби
нетах научно-судебной экспертизы 
должности аспирантов, в количестве 
по 3 человека в каждом.

2. Аспиранты принимаются директо
рами кабинетов из числа лиц, полу
чивших специальное высшее образо
вание, по конкурсу и утверждаются 
Народным Комиссаром Юстиции.

Правила конкурса определяются 
Народным Комиссариатом Юстиции, 
по соглашению с Народным Комисса
риатом Просвещения.

3. Срок аспирантуры устанавли
вается в 3 года.

4. Аспиранты за свою работу в каби
нетах получают вознаграждение в раз
мере ставки, установленной для состо
ящих при кабинетах техников.

5. Правила прохождения аспиран
туры устанавливаются Народным 
Комиссариатом Юстиции, по согла
шению с Народным Комиссариатом 
Просвещения.

6. По прохождении аспирантуры 
и признании ее подлежащими органами 
удовлетворительной, аспиранты в уста
новленном для сего общем порядке 
получают квалификацию ученого судеб
ного лаборанта.

7. По окончании аспирантуры лица, 
проходившие таковую, обязаны про
служить в кабинетах научно-судеб ной 
экспертизы по своей специальности 
не менее 3-х лет.

П р и м е ч а н и е .  Отступление от
этого правила допускается только

835



Ч. 70 Арт. 396-398 № 70 Ст. 396-398

нього Комісара Юстиції.*Харків, 18 вересня 1925 р.
Заст. Голови Ради Народніх

Комісарів УСРР Сербиченко.

За Керуючого Справами Ради 
Народніх Комісарів УСРР

Яворський.

с разрешения Народного Комисса
ра Юстиции.Харьков, 18 сентября 1925 г.
Зам. Председателя Совета 
Народных Комиссаров

УССР Сербиченко.
За Управляющего Делами 

Совета Народных Комиссаров УССР 
, Яворский.

397. Про нагороду артиста Санса- ганського (Тобілевича) званням Народ- нього Артиста Республіки.
Вважаючи на величезні заслуги ар

тиста Саксаганського (Тобілевича) О. К. 
в царині українського театрального 
мистецтва, — Рада Народніх Комісарів 
УСРР п о с т а н о в и л а :

Нагородити артиста Саксаганського 
(Тобілевича) Опанаса Карповича зван
ням Народнього Артиста Республіки.Харків, 18 вересня 1925 р.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР Сербиченко.

За Керуючого Справами Ради 
■  Народніх Комісарів УСРР

Яворський.

397. 0 награждении артиста Сакса* ганского (Тобилевича) званием Народного Артиста Республики.
Принимая во внимание выдающиеся 

заслуги артиста Саксаганского (Тбби- 
левича) А. К. в области украинского 
театрального искусства. Совет Народ
ных 'Комиссаров УССР п о с т а н о 
в и л :

Наградить артиста. Саксаганского 
(Тобилевича) Афанасия Карповича 
званием Народного Артиста Респуб
лики.Харьков, 18 сентября 1925. г.

Зам. Председателя Совета 
Народных Комиссаров УССР

Сербиченко.
За Управляющего Делами 
Совета Народных Комиссаров

УССР Яворский.

398. Про зміну увага 1-ої до арт. ІБ Житлового Закону УСРР.
Змінюючи Житловий Закон УСРР 

з 1-го листопаду 1921 року (36. Уз. 1921 р., ч. 22, арт. 641),—Рада Народ
ніх Комісарів УСРР п о с т а н о в и л а :

Увагу 1-у до арт. 35 Житлового 
Закону УСРР викласти в такій редак
ції:

„Увага 1. Число домоволодінь, яке 
може належати одній особі, її дружині 
й неповнолітнім дітям не повинно 
бути більше як три'*.Харків, 21 вересня 1925 р.
Заст. .Голови Ради Народніх

Комісарі! УСРР Сербиченко. 
Керуючий Справами Ради 

Народніх Комісарів УСРР Ф. Веха.

398. Об ммвуюмш афчмавч&нім 1-го к ст. 35 Жилищного Закона УССР.
Во изменении Жилищного Закона 

УССР от 1 ноября 1921 года (С. У. 
1921 г., № 22, СТ. 641),-Совет На
родных Комиссаров УССР п о с т а 
н о в и л :

Примечание 1-е к ст. 35 Жилищ
ного Закона УССР изложить в следу
ющей редакции: ф

„Примечание 1. Число домовладе
ний, которое может принадлежать 
одному лицу, его супруге и несовер
шеннолетним детям не должно превы
шать трех".

Харьков, 21 сентября 1925 Ї.
Зам. Председателя Совета Народ
ных Комиссаров УССР Сербиченко.

Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР Ф. Веха
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399. Про вживання державними установами й підприємствами на території УСРР печаток з державним гербом.
Рада Народніх Комісарів УСРР п о- 

с т а н о в и л а  затвердити нижчеподану 
інструкцію про вживання державними 
установами й підприємствами на те
риторії УСРР печаток з державним 
гербом. І Н С Т Р У К Ц І Яо р о  вживання державними установами І підприємствами на території УСРР печаток з державним гербом.

1. Всі державні установи УСРР, 
центральні й місцеві, що їм надано 
право вживати печатки з державним 
гербом (пост. ВУЦВК з 29 листопаду 
1922 року „Про порядок вживання 
печаток з державним гербом"—36. Уз. 
1922 р., ч. 50, арт. 747) повинні вжи
вати печатки- з державним гербом 
УСРР.

2. Державні установи Союзу РСР, 
що перебувають на території УСРР, 
яким установленим порядком надано 
право вживати печатки з державним 
гербом, вживають їх на підставі від
повідних постанов органів Союзу РСР, 
але зазначеним установам не заборо
няється вживати печатки з державним 
гербом УСРР, коли це не суперечить 
розпорядженням органів Союзу РСР.

3. Державні установи Автономної 
Молдавської Соціалістичної Радян
ської Республіки вживають печатки 
з державним гербом АМСРР, відпо
відно до Конституції АМСРР, а тим
часово, доки таксі' печатки не буде 
придбано, можуть вживали печатки 
з державним гербом УСРР.

4. Філії державних установ і під
приємств инших союзних радянських 
республік, що працюють на території 
УСРР, вживають печатки з державним 
гербом, згідно з законодавчими по-

399.0 пользовании государственными учреждениями и предприятиями на территории УССР печатями с государственным гербом.
Совет Народных Комиссаров УССР 

п о с т а н о в и л  утвердить нижеследу
ющую инструкцию о пользовании госу
дарственными учреждениями и пред
приятиями на территории УССР печа
тями с государственным гербом.

п и с т р у к ц п яо пользование государственными учреждениями в предприятиями на территории УССР печатано с государственным , гербом.
1. Все государственные учреждения 

УССР, центральные и местные, коим 
предоставлено право пользоваться 
печатями с государственным гербом 
(пост. ВУЦИК от 29 ноября 1922 года 
.0 порядке пользования печатями 
с государственным гербом" — С. У. 
1922 г., № 50, ст. 747) обязаны 
пользоваться печатями с государствен
ным гербом УССР.

2. Государственные учреждения 
Союза ССР, находящиеся на тер
ритории УССР, коим в установленном 
порядке предоставлено право пользо
ваться печатью с государственным 
гербом, пользуются таковой на осно
вании соответствующих постановлений 
органов Союза ССР, при чем означен
ным учреждениям не возбраняется 
пользоваться печатью с государствен
ным гербом УССР, когда это не 
противоречит распоряжениям органов 
Союза ССР.

3. Государственные учреждения 
Автономной Молдавской Социалисти
ческой Советской Республики пользу
ются печатью с государственным гер
бом АМССР, согласно Конституции 
АМССР, временно же, до приобретения 
таковой печати, могут пользоваться 
печатью с государственным гербом 
УССР.

4. Действующие на территории УССР 
отделения государственных учре
ждений и предприятий других союзных 
советских республик пользуются 
печатью с государственным гербом
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Ч. 70 Арт. 399-400 М* 70 Ст. 399 400

стачовами відповідних республік.
*

5. Чужоземні державні установи на 
території УСРР що-до уживання пе
чатки додержуються правил, звичайно 
прийнятих у зазначених випадках 
у міжнародніх зносинах.

Харків, 21 варасна 1925 р.
Заст. Голови Ради Народніх

Комісарів УСРР Сербиченко.

За Керуючого Справами Ради4^2^ &м$смкм&.
400. Про оплату ліній, ідо з'єднують центральні станції міжміських спо лучень і переговорні пункти почтово- телеграфних підприємств з телефонними станціями загального користування округових виконавчих комітетів.

На розвиток арт. 10 постанови 
Всеукраїнського Центрального Вико
навчого Комітету з 13-го червня 
1923 року „Про спорудження на 
ьицеві кошти будівель радіо
телеграфного звязку і телефонових 
сполучень загального користування 
та про порядок їхньої експлоатації* 
(36. Уз. 1923 р., ч. 22-23, арт. 348) 
і шоб дати людності можливість 
швидко і яко мога зручніше зно
ситись телефоном з міжміськими те
лефонними станціями і переговорними 
пунктами почтово-телеграфних під
приємств, що експлоатують телеграфні 
дроти для телефонування.—Рада На
родніх Комісарів УСРР п о с т а н о 
в и л а :

1. Центральні станції міжміських 
телефонних сполучень, а також міс
цеві переговорні пункти почтово- 
телеграфних підприємств, що експлоа
тують для телефонування телеграфні 
дроти, у місцях, де знаходяться також 
телефонні станції загального кори
стування округових виконавчих комі
тетів, мусять мати постійний теле
фонний звязок з ними через сполучені 
лінії в числі не меншому як 2. Ви
трати на влаштування таких спо-

согласно законодательных пбстанов- 
лений соответствующих республик.

5. Иностранные государственные 
учреждения на территории УССР 
относительно пользования печатью 
руководствуются правилами, обычно 
принятыми в означенных случаях 
в международных сношениях.Харьков, 21 сентября 1925 г.

Зам. Председателя Совета Народ
ных Комиссаров УССР Сербиченко.

За Управляющего Делами Совета 
Комиссаров УССР Яворский.-------- і400. Об оплате линий, соединяющих центральные станции междугородных сообщений и переговорные пункты почтово-телеграфных предприятий с телефоиными станциями общего пользования окружных исполнительных комитетов.

В развитие ст. 10-й постановления 
Всеукраинского Центрального Испол
нительного Комитета от 13-го июня 
1923 г. „Об устройстве на местные 
средства сооружений радио-телеграф- 
ной связи и телефонных сообщений 
общего пользования и порядке экспло- 
атации таковых* (С. У. 1923 года, 
№ 22-23, ст. 348) с целью предо
ставления населению возможности 
быстрого и удобного сношения по те
лефону с междугородными телефон
ными станциями и переговорными 
пунктами почтово-телеграфных пред
приятий, эксплоатируюших телеграф
ные провода для телефонирования,— 
Совет Народных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л :

1. Центральные станции междуго
родных телефонных сообщений, а также 
местные переговорные пункты почто
во-телеграфных предприятий, экспло- 
атируюшие для телефонирования 
телеграфные провода, в местях, где на
ходятся также телефонные станции 
общего пользования окружных испол
нительных комитетов, должны иметь 
постоянную телефонную связь с по
следними посредством соединительных 
линий в числе не менее 2-х. Расходы
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Ч. 70 Арт. 400-401 № 70 Ст. 400-401лучних ліній переводиться за рахунок Уповнлркомпочтеля.2. Органи Народнього Комісаріату Почт і Телеграфу оплачують тільки сполучні лінії, незалежно від числа абонентів, що ними користуються, у розмірі ставок класифікації, встановленої Народнім Комісаріятом Почт і Телеграфу.Харків, 21 вересня 1925 року.Заст. Голови Ради НародніхКомісарів УСРР Сербиченко.Керуючий Справами Ради Народніх Комісарів УСРР
Ф. Биа./ "

по устройству таких соединительных линий производятся за счет Уполнар- компочтеля.2. Органы Народного Комиссариата Почт и Телеграфа оплачивают только соединительные линии, независимо от количества абонентов, пользующихся ими, в размере ставок по классификации, установленной Народным Комиссариатом Почт и Телеграфов.Харьков. 21 сентября 1925 года.Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров УССР Сербиченко.Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров УССР
Ф. Ьма.

401. Таиеа оплати нотаріальних чин
ностей і правила справляння нота

ріальних вборів.Змінюючи арт. 37 постанови своєТ з 20 квітня 1923 року .Положення про Державний Нотаріат* (36. Уз. 1923 р., ч. 13, арт. 232) і касуючи арт. 1-й постанови своєї з 6 червня 1923 року „Про скасування розділу „В" постанови РНК з 18 жовтня 1921 р. „Про встановлення зборів на прибуток Республіки по НКЮ“ (36. Уз. 1923 р., ч. 22-23, арт. 339),— Рада Народніх Комісарів УСРР пос т а н о в и л а  затвердити нижчена- ведені таксу оплати нотаріальних чинностей і правила справляння нотаріальних зборів:
+

Такса оплати аотаріяльвої чинностей 
і араввла сиравливнн нотаріальних 

^ зборів.1. Нотаріальні чинності оплачується підчас само о їхнього переведення.Розстрочувати й відстрочувати оплету нотаріяльних зборів дозволяється відповідно до особливого про те узаконення.2. Від оплати нотаріяльних чинностей звільняються:а) особи, визнані судом, в порядкові п. „в* арт. 43 Цивільного Процесуального Кодексу УСРР за таких,

401. Такса оплаты нотариальных 
действий и правила взимания нота

риальных сборов.Во изменение ст. 37 постановления своего от 20 апреля 1923 г. „Положение о Государственном Нотариате*(С. У. 1923 г., № 13, ст. 232) и в отмену ст. 1 й постановления своего от 6 июня 1923 г. „Об отмене раздела. „В“ постановления СНКот 18 октября 1921 г. „Об установлении сборов в доход Республики по НКЮ“(С. У. 1923 г., № 22-23, ст. 339),— Совет Народных Комиссаров УССР п о с т а н о в и л  утвердить нижеследующие, таксу оплаты нотариальных действий и правила взимания нотариальных сборов:
Такса оплаты нотариальных дсйстввй■  правила взимания нотариальных сборов.1. Оплата нотариальных действий производится при самом их совершении.Рассрочка или отсрочка уплаты нотариальных сборов допускается согласно особому о том узаконению.2. От оплаты нотариальных дей ствий освобождаются:а) лица, признанные судом, в порядке п. „вм ст. 43 Гражданского Процессуального Кодекса УССР, не име-
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Ч. 70 Арт. 401 № 70 Ст. 401що не мають коштів на оплату зборів по судових справах, підчас засвідчування документів або копій, щоб їх прикласти до справ, по яких уже відбулась така ухвала суду;б) особи, які подали посвідчення народнього суду, що вони не мають коштів на оплату зборів на засвідчення документів, зазначених в арт.арт. 10, 19 та 21 цієї такси;в) особи, які подають на засвідчення документи в справах, дотичних військової повинности, соціального забезпечення й соціального страхування, а також в справах про одержання заробітньої плати й про аліменти;г) особи, що потерпіли від стихійного лиха, а також особи, що мають право на соціальне забезпечення, в випадках, коли ці другі прямують за кордон, під час оформлення ними документів, для подання до Народнього Комісаріату Внутрішніх Справ і до чужоземних консульств;д) товариство допомоги жертвам інтервенції, а також всі установи й громадяни Союзу РСР, коли вони 
оформляють різного роду документи й акти в справах, звязаних із виявленням втрат від інтервенції;є) особи, установи Й організації, що їх звільнюється від нотаріальних зборів на підставі спеціальних законів.3. За складення нотаріальних актів справляється 2 карб, за кожний акт 1 зверх того:

а) з актів купівлі-продажу й актів застави будівель або права забудо- вання:на суму не більшу як 500 крб.................................5 крб. — к.на суму більшуяк 500 крб.................................5 крб. — к.і зверх того 1/г°/о 3 суми, що сягає понад 500 крб.У в а г а .  Коли віддають до застави будівлі або право на забудовання робітники та службовці, житлові кооперативні товариства, комунальні підприємства й державні органи:на суму не більшу як 500 крб.................................5 крб. — к.

ющими средств на оплату сборов по судебным делам, при засвидетельствовании документов или копий для представления к делам, по коим состоялось такое определение суда;б) лица, представившие удостоверение народного суда о неимении средств на уплату сборов по засвидетельствованию документов, указанных в ст. ст. 10, 19 и 21 настоящей таксы;в) лица, представляющие к засвидетельствованию документы по делам, касающихся воинской повинности, социального обеспечения и социального страхования, а также по делам о получении заработной платы и по алиментам;г) лица, пострадавшие от стихийных бедствий, а также лица, имеющие право на социальное обеспечение, в случаях, когда последние направляются заграницу, при оформлении ими документов, для представления в Народный Комиссариат Внутренних Дел и в иностранные консульства;д) общество содействия жертвам интервенции, а также все учреждения и граждане Союза ССР при оформлении ими всякого рода документов и актов по делам, связанным с выявлением убытков от интервенции;е) лица, учреждения и организации, освобождаемые от нотариальных сборов в силу специальных законов.3. За совершение нотариальных актов взимается 2 рубля за каждый акт и сверх того;
а) по актам купли-продажи и актам залога строений или права застройки: на сумму не свыше500 руб:................................... 5 р. — к.на сумму свыше500 руб.....................................5 р.|— к.и сверх того 42% с суммы, превышающей 500 руб.П р и м е ч а н и е .  При отдаче в залог строений или права застройки рабочими и служащими, жилищными кооперативными товариществами, коммунальными предприятиями и государственными органами: на сумму не свыше 500 руб.—5 р-»
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Ч. 70 Арт. 401 № 70 Ст. 401на суму більшуяк 500 крб.............................. 5 крб. —і зверх того ‘//7о 3 СУМИ> сягає понад 500 крб.б) з актів найму державних і комунальних підприємств:на суму більшуяк 1000 крб........................... 5 крб. —на суму не більшуяк 1000 крб........................... 5 крб. —і зверх того з суми понад 1000 крб. до 50.000 крб.—1/*0/® • 3 •СУМИ понад50.000 крб.—»/4°/0.У в а г а .  Державні органи й підприємства, а також кооперативні об'єднання центрального типу (якось: „Вукопсоілка44, „Сільський Господар" і т. инш.) і 2-го ступня (наприклад, „Райспілка") виплачують передбачену п. „б" відсоткову надвишку у половинному розмірі. Кооперативні організації 1-го ступня, а також колективи з безробітних та їхні об'єднання, організовані комітетами бірж праці, виплачують збір в 5 крб. і від додаткового відсоткового збору звільняються. »в) з актів дарування будівель або права забудовання:на суму не більшуяк 1000 крб........................ІО крб. —на суму більшуяк 1000 крб........................10 крб. —і зверх того 1 % з суми, що сягає понад 1000 крб. • рУ в а г а  1. Підчас скиданняактів про вивласнення будівель, за ціну актів вважається покупна вартість цих будівель.Якщо подано неправильні відомості про вартість будівель, на винуватих осіб і установи накладається штраф у 5-тикратному розмірі.У в а г а  2. Підчас складанняумов і угод товарообмінного характеру і про обопільні послуги маєткового харакіеру ціною умови для справляння нотаріальних зборів визнається вартість одного з обмінюваного майна або однієї з обопільних послуг, оцінених в більшій сумі.

на сумму свыше500 руб....................................... 5 руб. —и сверх того 74% с суммы, превышавшей 500 руб.б) по актам найма государственных и коммунальных предприятий:на г*'мму не свыше1000 руб......................................5 руб. —на сумму свыше .1000 руб..................................... 5 руб. —и сверх того с суммы свыше 1000 руб. до 50.000 руб.—79% и с суммы свыше50.000 руб.— »/4 % .П р и м е ч а н и е .  Государственные органы и предприятия, а также кооперативные обвинения центрального типа, (как то: „Вукопспилка“, „Сельский Господарь4* и т. п.) и 2-й ступени (напр.—„Райсоюз") уплачивают предусмотренную п. «б» процентную надбавку в половинном размере. Кооперативные организации 1-й ступени, а также коллективы из безработных и их об'единения, организуемые комитетами бирж труда, уплачивают сбор в 5 руб. и от дополнительного процентного сбора освобождаются.в) по актам дарения строений или права застройки:на сумму не свыше1000 руб..................................10 руб , —на сумму свыше1000 руб. ,................................ 10 руб. —и сверх того 1% с суммы, превышающей 1000 руб.
П р и м е ч а н и е  1. При соверше- нии актов об отчуждении строений, ценою актов считается покупная стоимость этих строений.В случае представления неправильных сведений о стоимости строений, виновные лица и учреждения подвергаются штрафу в 5-тикратном размере.П р и м е ч а н и е  2. При совершении сделок и договоров товарообменного характера и о взаимных услугах имущественного характера ценою сделки для взимания нотариальных сборов признается стоимость одного из обмениваемых имуществ или одной из взаимных услуг, оцененных в большей сумме.
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Ч .  7 0 Арт. 401 № 70 Сг. 401

4. За складення нотаріяльньїх актів 
про встановлення права зачудування 
справляється:

з актів на суму не 
більшу як 500 крб. . . 50 коп. — 

з актів на суму 
більшу як 500 крб. . . 1 крб. —к.
5. За засвідчення актів маєікового 

характеру справляється:
а) по угодах купівлі * продажу 

й поставки —
на суму не більшу 

як 500 крб. ... 1 крб. — 50 к.
на суму більшу . 

як 500 крб. ... 1 крб.— 50 к. 
і зверх того 1 І 40 / 0  з суми, що сягає 
понад 500 крб.;

б) по угодах дарування— 
на суму не більшу

як 1000 крб............. 10 крб. —к.
на суму більшу

як ЮОО'крб............. 10 крб. —к.
\ зверх того 1 °/0 з суми, що сягає 
понад 1000 крб.;

в) по угодах позики, забезпечуваних 
заставою всілякого майна, за винят
ком будівель—

на суму не більшу
як 500 крб.................З крб. — к.на суму більшу
як 500 крб.................З крб. — к.

і зверх того 1 / 4 %  з суми, шо сягає 
понад 500 крб.;

г) по угодах маєткового найму— 
на суму не

як 500 крб................. З крб. • к.
на суму більшу

як 500 крб................. З крб. — к.
і зверх того */2°/о 3 суми, шо сягає 
понад 500 крб.

У в а г а .  Угоди, що їх склали 
жиі лкооперативи, а також робіт
ники й службовці з відділами міс
цевого (міського) господарства на 
оренду житлових приміщень, ТОДІ, 
коли вартість потрібного ремонту 
перевищує 50°/о суми Р-чної орен- 
дової плати, оплачується на під
ставі арт. 4-го цієї такси.

д) по угодах підряду: 
на суму не більшу 

як 1000 крб............... 5 крб. — к.

4. За совершение нотариальных актов об установлении права застройки взимается:по актам на сумму не свыше 500 р. . . — руб. 50 к.по актам на сумму свыше 500 р..................... 1 руб. — к.5. За засвидетельствование актов имущественного характера взимается:а) по договорам купли продажи и поставки —на сумму не свыше500 р...................................  1 р. 50 к.на сумму свыше500 р...................................  1 р. 50 к.и сверх того '/4°/0 суммы, превышающей 500 рублей;б) по договорам дарения — на сумму не свыше1000 р........................................10 р. — к.на сумму свыше1000 р...................................... 10 р. — к.и сверх того 1°/0 с суммы, превышающей 1000 руб.;в) по договорам займа, обеспечиваемым залогом всякого имущества, за исключением строенийна сумму не свыше—500 р........................................ 3 р. — к.на сумму свыше• 500 р...........................................3 р. — к.и сверх того '/4°/о с суммы, превышающей 500 рублей;г) цо договорам имущественного —на суЪму не свыше500 р......................................... 3 р. — к.на сумму свыше500 р......................................... 3 р. — к.и сверх того 1/2°/0 с суммы, превышающей 500 рублей;П р и м е ч а н и е .  Договоры,заключенные жилкооперативами, а также рабочими и служащими с отделами местного (городского) хозяйства на аренду жилых помещений в тех случаях, когда стоимость необходимого ремонта превышает 50°/о суммы годовых платежей арендной платы, оплачиваются на основании ст. 4 настоящей таксы.д) по договорам подряда: на сумму не свыше 1000 р....................................... 5 р. — к.
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Ч. 70 Арт. 401 № 70 Ст. 401на суму більшуяк 1000 крб........................5 крб. — к.і зверх того з суми понад 1000 крб. до 50.000 крб. 1/*°/о * з суми понад50.000 крб.я) по угодах доручення, комісії Я ииших угодах, окремо не зазначених в цій таксі:на суму не більшу як 500 карб. . . 1 карб. . . 50 к. на суму більшуяк 500 карб. ... 1 карб. . . 50 к. і заерх того 7/ % з суми, шо сягає понаї 500 карбованців.6. Підчас складання або засвідчення актів маєткового характеру, що Тх суми неможна визначити в грошевих знаках у момент засвідчення, справляється одноразово 3 карб. Такі акти належить додатково оплатити в розмірі, зазначеному в арт. арт. З і 5, а міру вияснення Тх сум, з тим, що на нотаріальну контору покладається обов'язок повідомляти про всі випадки складення таких 
актів місцевий Фінансовий відділ.7. За засвідчення особистих боргових зобов'язань (векселів, позичкових листів, боргових розписок і инш.) справляється:якщо сума забов'язання не більша як100 карб............................ — р. 50 к.якщо сума зобов'язання більша як 100 карб. . . . . . . — р. Ь0 к.І заерх того * !в°/0 з суми понад 100 карбованців.8. За засвідчення лередвступних угод (запродажних записів, завдаткових розписок і инш.) і передачі угод за написами справляється 50°/о з суми зборів, встановлених по кожному родові угод, але не менше встановленого за їх засвідчення мінімуми.9. За засвідчення угод товариств простого, повного й на вірі справляється 5 карб.за угоау і зяерх того Ч«°/о а суми капіталу. За засвідчення тЛжя*с\ь на товариських угодах про прийняття та «имя членів товаристві, зміну угод (без зміни суми) і припинення угод сораалясться 5 карб, за напис і, крім того, по одному карбованцеві за кожний підпис.

на сумму свыше1000 р........................................5 р. — к.и сверх того с суммы, свыше 1000 руб. до 50.000 рублей і/а% и с суммы, свыше 50.000 рублей 1/4°/0;е) по договорам поручения, комиссии и прочим договорам, особо не указанным в настоящей таксе: на сумму не свыше500 р......................................... 1 р. 50 к.на сумму свыше 500 р. 1 р. 50 к. и сверх того ^°/0 с суммы, превышающей 500 рублей.6. При совершении или засвидетельствовании актов имущественного характера, сумма которых не может быть определена в денежных знаках в момент засвидетельствования, взимается одновременно 3 руб. Такие акты подлежат дополнительной оплате в размере, указанном в ст. ст. 3 и 5, по мере выяснения их сумм, причем на нотариальную контору возлагается обязанность о всех случаях совершения таких актов сообщать в местный Финансовый отдел.7. За засвидетельствование личных долговых обязательств (векселей, заемных писем, долговых расписок и проч.) взимается:если сумма обязательства не свыше100 р..................................... — р. 50 к.если сумма обязательства свыше100 р-.................................... — р. 50 к.и сверх того 7ю°/0 с суммы свыше 100 рублей.8. За засвидетельствование предварительных договоров (запродажных записей, задаточных расписок ипроч.^ и передачи договоров по надписям взимается 50 % с суммы сборов, установленных по каждому роду договоров, но не менее установленного за их засвидетельствование минимума.9. За засвидетельствование договоров товариществ простого, полного и на вере взимается 5 руб. за договор и сверх того 7«°/о с суммы капитала. За засвидетельствование подписей на товарищеских договорах о приеме и выходе членов товарищества, изменений договоров (без изменения сумм) и прекращении договоров взимаете і 5 руб. за надпись и, кроме того, по одному рублю за каждую подпись. 843



4. 70 Арт. 401 N 70 Ст. 40110. За засвідчення довіреностей справляється:а) за довіреність на ведення справ, ікі провадиться в судових 1 адмініст- раційних органах—1 карб, з довіре- ности;б) за довіреність на заряджування яайним, на провадження торгівлі А т. ин.—10 карб, за довіреність; на окремі такі ж самі чинності—З карб, з довірености;в) за довірочні написи на почтових повістках, дублікатах, переказах, втім числі 0 банківських і т. инш, а також , за довіреності на одержання грошової, почтової й пересилкової кореспонденції на кожний окремий випадок—10 коп. з напису або довіреностег) якщо довіреність видає разом де-кілька осіб або робиться передо- вір'я від імени де-кількох осіб, то зверх зборів, зазначених в п. п. га“, „6“ і „в* цього артикулу, справляється з кожної особи, за винятком першої, 50 коп.11. За протест векселя справляється Чь °/0 з суми векселя, але не менше одного карбованця за протест; по принятих до протесту, але не протестованих векселях—справляється 1 карб, з кожного векселя і по- вістковий збір.12. За засвідчення, на бажання сторін, умов, які по закону не належить обов'язково засвідчувати в но- таріяльному порядкові, справляється ту саму плат), що й за умови, які належить обов'язково засвідчувати.У в а г а .  Державні установи й підприємства, а також кооперативні організації, коли вони засвідчують в нотаріяльному порядкові умови, які складають між собою й для яких не встановлено, законом обов'язкового нотаріяльного засвідчення, оплачують нотаріяльний збір в розмірі »/іо%> з суми умови.
На актах маєткового характеру, шо їх не належить складати або засвідчувати по закону обов'язково в нотаріяльному порядкові, засвідчення оригіналу підписів не припуска-

10. За засвидетельствование доверенностей взимается:а) за доверенность на ведение дел, производящихся в судебных и административных органах,—1 руб. с доверенности; *б) за доверенность на управление имуществом, на ведение торговли и т. п. 10 руб. за доверенность; на отдельные действия того же рода—3 руб. с доверенности;
в) за доверил ельные надписи на почтовых повестках, дубликатах, переводах, в том числе банковских и т. п., а равно—за доверенности на получение денежной, почтовой и пересылочной корреспонденции, на каждый отдельный случай 10 коп. с надписи или доверенности;г) если доверенность выдается несколькими лицами вместе или совершается передоверие от имени нескольких лиц, то сверх сборов, указанных в п. п. „аа и „б" настоящей статьи, взимается с каждого лица за исключением первого,—50 коп.11. За протест векселя взимается 

Чь°1о с суммы векселя, но не менее одного рубля за протест; по принятым к протесту, но не протестованным векселям—взимается 1 руб. с каждого векселя и повесточный сбор.12. За засвидетельствование,' по желанию сторон, сделок, не подлежащих по закону обязательному засвидетельствованию в нотариальном порядке, взимается та же плата, что и по сделкам, подлежащим обязательному засвидетельствованию.П р и м е ч а н и е .  Г осударственные учреждения и предприятия, а также кооперативные организации* при зас- видетельствсвании в нотариальном порядке совершаемых между собой сделок, для которых обязательности нотариального засвидетельствования законом не установлено, уплачивают нотариальный сбор в размере 1/ю°/о с суммы сделки.На актах имущественного характера, не подлежащих по закону обязательному совершению или засвидетельствованию в нотариальном порядке, засвидетельствование подлин-
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Ч. 70 Арт. 401 М 70 Ст. 401ється, опріч »игидкі», передбачених орт. 28 Цивільного Кодексу УСРР і увагою до арт. 2 Статуту про векселі, але в цих випадках за кожний підпис справляється 50 коп.13. За посвідчення витягів з торговельних книг справляється по одному карбованцеві за видану сторінку; за посвідчення витягів із инших книг— по 50 коп. за сторінку.14. За видачу копій або витягів з нотаріяльних книг справляється по одному карбованцеві за одну сторінку. За видачу першого витягу складеного акту плати не справляється.15. За посвідчення часу пред'явлення документів і за посвідчення подій чи фактів справляється 2 карб.16 За нумерацію й скріплення книг справляється 3 коп. з аркуша, але не менше 3-х карб, за книгу.17. За передачу заяв від одної особи до другої справляється 3 карб., за видачу посвідчення про це—1 карб., за включення в посвідчення відповіді—1 карб.18. Зі занесення, на бажання сторін, до актової книги документів і актів справляється по 3 коп. за рядок.19; За засвідчення підписів на проханнях, об'явах, повістках, планах і взагалі на документах, шо не становлять будь-яких умов, за кожний підпис справляється 50 коп.20. За складання заповітів справляється 5 карбованців.21. За посвідчення правдивости копій справляється:а) документів не маєткового характеру—50 коп. а кожної сторінка;б) документів маєткового характеру—по 1 карб, з кожної сторінки.У в а г а .  1. За засвідчення колій документів, шо їх подається до шкільних закладів підчас регулу у ці заклади, справляється 25 •/• і суми, яявндченої і п. д" цього артикулу.Увага 2. Платя зв засвідч**14* копій документів ме И0*е *У™

ности подписей не допускается, зв исключением случаев,предусмотренных ст. 28 Гражданского Кодекса УССР и примечанием к ст. 2 Устава о векселях, при чем в этих случаях за каждую подпись взимается 50 коп.13. За удостоверение выписок из торговых книг взимается по одному рублю за выданную страницу; за удостоверение выписок из прочих книг— по 50 коп. за страницу.14. За выдачу копий или выписок ьз нотариальных кн# взимается по одному рублю за страницу. За выдачу первой выписи совершаемого акта плата не взимается.15. За удостоверение времени пред'явлення документов и за удостоверение событий или фактов взимается2 рубля.16. За нумерацию и скрепу книг взимается 3 коп. с листа, но не менее3 рублей за книгу.17. За передачу заявлений от одного лица к другому взимается 3 рубля, за выдачу удостоверения об этом— 1 руб., за включение в удостоверение ответа—1 руб.18. За внесение, пожеланию сторцн, в актовую книгу документов и актов взимается по 3 коп. за строку.19. За засвидетельствование подписей на прошениях, об'явленнях, повестках, планах и вообще на документах, не составляющих каких-либо сделок, за каждую подпись взимается 50 коп.20. За совершение завещаний взимается 5 руб.21. За удостоверение верности копий взимается:а) документов не имущественного характера—50 коп. < каждой страницы;б) документов имущественного характера—по 1 руб. с каждой страницы.П р и м е ч а н и е  1. За засвидетельствование копий документов, представляемых в учебные заведения при поступлении в эти заведения, взимается 25°/0 от суммы, указанной в п. „а“ настоящей статьи.П р и м е ч а н и е  2. Плата за засвидетельствование копий доку-
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Ч. 76 Арт. 401 >4 70 Ст. 401виша, ніж аа засвідчення тих самих оригінальних документів.У в а г а  3. Сумнів що-до визначення маєткового характеру документу розвязуеться в залежності від мети призначення зніманої копії й місця її направлення, шо відмічається на копії.22. Коли нотаріяльні чинності переводиться не в ^иміщенні нотаріальної контори, справляється, зверх суми оснівного збору, ше 10% з цієї суми й дорожні витрати.У в а г а .  Коли умови оформлює нотар по-за нотаріяльною конторою в інтересах держави, то збір справляється у звичайному розмірі, а дорожні витрати за командировочними нормами.23. За переховання документів справ • ляється 50 коп. на місяць з кожного документу, з тим що плата мусить бути внесена кожного разу не менше, як за 6 місяців наперед.24. За приставления вимог про платіж по пред'явлених до протесту векселях (арт. 11) і за приставления заяв однієї особи до другої (арт. 17; справляється за переїзд, рахуючи по дешевшому способу переїзду (напр., трамвай).25. У всіх випадках, зазначених в цій таксі, на сторінці рахується не більше 25 рядків.26. За пророблення технічної роботу по виготуваннюдокументіе(листування, складання проектів актів, документів і инш.) справляється окрему плату за таксою, що її затверджує Народній Комісаріат Юстиції та Народній Комісаріат Фінансів. ч27. Цій таксі надати чинности від 1-го жовтня 1925 року.Харків, 21 вересня 1925 р.Заст. Голови Ради НародніхКомісарів УСРР Сербиченко.За Керуючого Справами Ради Народніх Комісарів УСРР Яворський.Надавил Народвього Комісаріату Юстиції.
Укргодовліт ч. 4800. Зам. ч. 165. Пр. 15000,

ментов не может быть выше, чем за засвидетельствование тех же подлинных документов.П р и м е ч а н и е  3. Сомнение в определении имущественного характера документа разрешается в зависимости от цели назначения снимаемой копии и места ее направления, о чем делается отметка на копии.22. В случае, если нотариальные действия совершаются не в помещении нотариальной конторы, взимается, сверх суммы основного сбора, еще Ю0°/0 с этой суммы и путевые расходы.П р и м е ч а н и е .  Если оформление сделок производится нотариусом вне нотариальной конторы в интересах государства, сбор взимается в обычном размере, а путевые расходы— по командировочным нормам.23. За хранение документов взимается 50 коп. в месяц с каждого документа, при чем плата должна быть вносима каждый раз не менее, чем за 6 месяцев вперед.24. За доставление требований о платеже по предъявленным к протесту векселям (ст. 11) и за доставку заявлений одного лица к другому (ст. 17) взимается за проезд, считая по более. дешевому способу проезда (например—трамвай).25. Во всех случаях, указанных в настоящей таксе, в странице считается не более 25 строк.26. За совершение технической 
работы по изготовлению документов (переписка, составление проектов актов, документов и проч.) взимается особая плата по таксе, утверждаемой Народным Комиссариатом Юстиции и Народным Комиссариатом Финансов.27. Настоящую таксу ввести в действие с 1-го октября 1925 года.Харьков, 21 сентября 1926 г.Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров УССР Сербиченко. За Управляющего Делами Совета Народных Комиссаров УССР Яворский.Издание Народного Комиссариата Юстиції.
Укрглавдвт >4 4309. За*. Л» 165. Тар. 16000.м. Харків. Урядова Друкарня їм. тов. Фруиз».
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401. Про порядок розподілу й видаткування реального фонду Уряду УСРР.

СОДЕРЖАНИЕ.
Постановления ВУЦИК и СН

(21—23 сентября 1925 %.).

402. О порядке распределения и расход о- • вдния резервного фонда правительства УССР.408. Про обов'язкову звітність торговельних 408. Об обязательной отчетности торговых підприємств. предприятий.404. Про лісову сторожу. 404. О лесной страже.406. Про організацію на Україні Державного НОМ Об организации на Украине Государ- єврейського театру. ответного еврейскол) театра.406. Про ирииинення кримінальних справ ЩО-до малозначних лісових правопорушень.407. Про зміни н адмінігтраційно-тернто- рвільному поділові Житомирської і Коро- стонської округ.
***• Про «міну арт. 023» Кодексу Заковів про пародию освіту УСРР.409. Про зміну постанови Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету й Ради Народніх Коміоарів УСРГ » 8-го вер«-ия 1024 року .Тимчасові правила про поркдок публічної звіт- 

«ктн*-.

406. О прекращении уголовных дел не маловажным лесным правонарушениям.
4<»7. Об изменениях в адмнни< тративно- территорналыюм делении Житомирского и Коростеньского округов.4ив. Об ичмененнн от. 023» Кодекса Законов> о народном просвещении УССР.4о0. Об изменений постановления Все- украннского Центрального И< оолвн- тельного Комитета и Совета Нардных Комиссаров УССР от 3-го сентября 1924 года „Временные привила о порядке публичной отчетности".
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Ч. 71 Арт. 402 № 71 Ст. 402
Постанови Ради Народніх Ко- 

місарів УСРР.

402. Про порядок розподілу й видатку- 
вання резервового фонду Уряду УСРР.

Для істановлення певного порядку розподілу й видаткування резервового фонду Уряду УСРР,—Рада Народніх Комісарів УСРР—по ста но в и л а :1 .  Право на одержання понадкош- торисових асигнувань із резервового фонду Уряду УСРР мають:а) необ'єднані Народні Комісаріяти УСРР;б) об'єднані Народні Комісаріяти УСРР на видатки, шо належить віднести до бюджету У«-РР;в) округові виконанні комітети УСРР іг) окремі установи УСРР, шо не ввіходять до складу урядництв.2. Право просити кредити з резервового фонду Уряду УСРР надається урядництвам і округовим виконавчим комітетам лише на задоволення таких потреб, що із самої своєї сути не могли бути передбачені підчас складення та затверджування чинного видаткового кошторису й задоволення яких без надтої шкоди для справи не може бути відкладено до майбутнього кош- торисового періоду.
3. З резервового фонду Уряду УСРР неможна відпускати коштів на видатки, що мають характер довготри- валости або регулярно повторюються, а також на потреби, що належать до обсягу нормальної діяльности уряд- ництва.4. З резервового фонду Уряду УСРР неможна відпускати коштів на видатки, шо не перевищують в кожному окремому випадкові 10.000 крб. і їх слід добувати з коштів, відпущених за кошторисами урядництв, шляхом пересунення встановленим порядком кредитів.У в а г а ,  винятки з правил, передбачених арт. арті—4 цієї поста- ноіи, а також видачі позик ок-

Постановления Совета Народных 
Комиссаров УССР.

402. 0 порядке распределения и рас
ходования резервного фонде Прави

тельства УССР.В целях установления определенного порядка распределения и расходования резервного фонда Правительства УССР,—Совет Народных Комиссаров УССР п о с т а н о в и л :1. Правом получения сверхсметных ассигнований из резервного фонда Правительства УССР пользуются:а) необ'единенные народные комиссариаты УССР; 1б) об'единенные народные комиссариаты УССР на расходы, подлежащие отнесению на бюджет УССР;в) окружные исполнительные комитеты УССР иг) отдельные учреждения УССР, не входящие в состав ведомств.2. Право исполнения кредитов из резервного фонда Правительства УССР предоставляется ведомствам и окружным исполнительным комитетам на удовлетворение лишь таких потребностей, которые по самому существу своему не могли быть предусмотрены при составлении и утверждении действующей расходной росписи и удовлетворение которых без прайнего ущерба для дела не может быть отложено до следующего сметного периода.3. Из резервного фонда Правительства УССР не могут быть отпускаемы средства на расходы, имеющие длительный или регулярно повторяющийся характер, а равно на такие потребности, которые входят в круг нормальной деятельности ведомства.4. Из резервного фонда Правительства УССР не могут быть отпускаемы средства на расходы, не превышающие в каждом отдельном случае 10.000 руб., каковые должны быть изысканы из средств, отпущенных по сметам ведомств, путем передвижения в установленном порядке кредитов.П р и м е ч а н и е .  Исключения изправил, предусмотренных ст. ст. 1—4настоящего постановления, а также
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Ч. 71 Арт. 402-403 № 71 Ст. 402-403ремим -урядництвам за рахунок майбутніх асигнувань, припускаються лише з особливого що-разу дозволу Ради Народніх Комісарів УСРР. В разі особливої термі- новосги, розгляд Народнім Комісаріатом Фінансів заявки, передбаченої цією увагою, припускається з розпорядження Голови Ради Народніх Комісарів УСРР, а сама видача відбувається за постановою Ради Народніх Комісарів УСРР.5. Свої заявки* на одержання кредитів із резервового фонду Уряду УСРР урядництва повинні подавати до Народнього Комісаріату Фінансів.6. Кошторисові заявки, шо не відповідають вимогам арт. арт. 1—4 цієї постанови, Народній Комісаріат Фінансів повертає урядництву, не раз- глядаючи їх.7. Чинність арт. арт. 2—7 цієТ постанови не поширюється на понад- кошторисові асигнування установам, зазначеним у п. „ги арт. І цієї постанови.8. Цій постанові надати чинности з 1-го жовтня 1925 р.Харків, 21 вересня 1925 р.Заст. Голови Ради Народніх Комісарів УСРР Сербичеюсо.Керуючий Справами Ради Народніх Комісарів УСРР Ф. Бега.

выдачи ссуд отдельным ведомствам в счет будущих ассигнований, допускаются лишь с особого, каждый раз, разрешения Совета Народных Комиссаров УССР. В случае особой срочности, рассмотрение Народным Комиссариатом Финансов предусмотренной настоящим примечанием заявки допускается по распоряжению Председателя Совета Народных Комиссаров УССР, самая же выдача производится по постановлению Совета Народных Комиссаров УССР.5. Заявки ведомств на получение кредитов из резервного фонда Правительства УССР должны быть представляемы ими в Народный Комиссариат Финансов.6. Сметные заявки, не удовлетворяющие требованиям ст. ст. 1-4 настоящего постановления, возвращаются ведомству без рассмотрения Народным Комиссариатом Финансов.7. Действие ст. ст. 2—7 настоящего постановления не распространяется на сверхсметные ассигнования учреждениям, указанным в п. „г“ ст. 1 настоящего постановления.8. Настоящее постановление ввести в действие с 1-го октября 1925 года.Харьков, 21 сентября 1925 года.Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров УССР Сербиченхо.Управляющий Делами Совета Народ
ных Комиссаров УССР Ф. Кещ.

403. Про обов'язкову звітність торговельних підприємств.З огляду на потребу впровадити вимоги органів державної статистики що до обов‘язкової звітности торговельних підприємств у певні рямці,— Рада Народніх Комісарів УСРР п о с т а н о в и л а :1. Зобов'язати всі державні підприємства, кооперативні організації, акційні товариства, товариства всіх форм, у тому числі артілі, що мають торговельні заклади, а також приват- ніх осіб, що мають торговельні зак-

403. Об обязательной отчетности торговых предприятий.В виду необходимости ввести требования органов государственной статистики по обязательной отчетности торговых предприятий в определенные рамки, — Совет Народных Комиссаров УССР п о с т а н о в и л :1. Обязать все государственные предприятия, кооперативные организации, акционерные общество, товарищества всех видов, л том числе артели, имеющие торговые заведения, а также частных лиц, имеющих тор-
I
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Ч. 71 Арт. 403 № 71 Ст. 403лади і вибірають патенти не нижче3- го розряду, подавити органам державної статистики, на їхні вимоги, і періодичні, і неперіодичні відомості про‘їхню торговельну діяльність порядком, передбаченим п. 7-м цієї лостанови.2. Підприємства, організації й особи, зазначені в арт. 1-му цієї постанови, у порядку надсилання періодичних відомостей, мусять подавати органам державної статистики картки піврічного обліку торговельних обігів на кожен із приналежних їм торговельних закладів н< пізніш як 15-го листопаду і 15-го травня кожного звітного року.3. Усі підприємства й організації, зазначені в арт. 1-му цієї постанови, а також приватні особи, що вибірають торговельні патенти не нижче4- го розряду, мусять також, в порядку надсилання періодичних відомостей, подавати органам державної статистики відомості про торговельні обіги на кожен із своїх закладів:а) щомісячні—не пізніш 10-го числа наступного за звітним місяця;б) квартальні—не пізніш 1 ’/2 місяця, після закінчення відповідного кварталу;в) річні—не пізніш 3 місяців. після закінчення звітного року.4. Незалежно від обов'язку пода вати відомості, зазначені в арт. арт. 1—3 цієї постанови, всі установи, організації і поодинокі особи мусять давати особам, відряженим від органів державної статистики для спеціальних обслідувань експедиційнимшляхом торгівельної діяльности промислових і торговельних закладів, вселякі відомості, потрібні органам державної статистики для виконання зазначених обслідувань.5. У разі невиконання вимог цієї лостанови, винні в тому особи відповідають в кримінальному порядкові.6. Зазначені в арт. арт. 2 і 3 цієї постанови відомості за минулий час

говые заведения и выбирающих ла 
тенты не ниже 3-го разряда, представлять органам государственной статистики, по их требованиям, как периодически, так и не периодически, сведения об их торговой деятельности, в порядке, предусмотренном п. 7 настоящего. постановления.2. Предприятия, организации и лица, указанные в ст. 1-й настоящего Постановления, в порядке представления периодических сведений, обязаны доставлять органам государственной статистики карточки полугодового учета торговых оборотов по каждому из принадлежащих им торговых заведений не позднее 15-го ноября и 15-го ма‘я каждого отчетного года.3. Все предприятия и организации, указанные в ст. 1-Й настоящего Постановления, а также частные лица, выбирающие патенты по торговле не ниже 4-го разряда, обязаны также, в порядке представления периодических сведений,сообщать органа 4 государственной статистики сведения о торговых оборотах по каждому из своих заведений:а) ежемесячные — не позднее 10чч> числа, следующего за отчетным месяца;б) квартальные—не позднее 1 у, месяца после окончания соответствующего квартала;в) годовые—не позднее 3-х месяцев по окончании отчетного года.4. Независимо от обязанности представления сведений, указанных в ст. 
ст. 1—3 настоящего, постановления, все учреждения, организации и отдельные лица обязаны давать лицам, командируемым органами государственной статистики для специальных обследований экспедиционным путем торговой деятельности промышленных и торговых заведений, всякого рода сведения, необходимые органам государственной статистики для выполнения указанных обследований.5. В случае невыполнения требований настоящего постанов ения виновные в том лица подлежа? ответственности в уголовном порядке.6. Указанные в ст. с г. 2 и 3 настоящего постановления сведения за

850



Ч. 71 Арт. 403-404 № 71 Ст. 403-404біжучого операційного року підприємства, організації Й особи повинні подати органам державної статистики не пізніш ак 1-го жовтоя 1925 року.•7. Порядок подання відомостей, що їх жадають на підставі цієї постанови органи державної статистики, визначається інструкцією, яку видає Центральне Статистичне Управління.А форми звітів і відомостей, що їх подають на підставі цієї постанови державні підприємства, організації і приватні особи, установлює Центральне Статистичне Управління за погодженням із Державною Плановою Комісією.
Харків. 21 вересня 1925 р.Заст. Голови Ради Народніх Комісарів УСРР Сербиченко.За Керуючого Справами Ради Народніх Комісарів УСРР Яворський.

истекшее время текущего операционного года предприятия, организации и лица обязаны представить органам государственной статистики не позднее 1-го октября 1925 года.7. Порядок представления требуемых органами государственной статистики на основании настоящего постановления сведений определяется инструкцией, издаваемой Центральным Статистическим Управлением.Формы же отчетов и сведений, представляемых на основании настоящего постановления государственными предприятиями, организациями и частными лицами, устанавливаются Центральным Статистическим Управлением по согласованию с Государственной Плановой Комиссией.Харьков, 21 сентября 1925 г.Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров УССР Сербиченко.За Управляющего Делами Совета Народных Комиссаров УССР Яворский.

404. Про дісо»у сторожу.

На підставі арт. 46 Закону про 
Пси (36. Уз. 1923 р., ч. 46, арт. 575),— Рада Народніх Комісарів УСРР пос т а н о в и л а  затвердити нижчеподане положення про лісову сторожу:Иомжеївя 190 лісову сторожу.1. Для охорони лісів від пірвання, 
свавільних порубів, лісових пожеж, неправильних розроблень, недозволе- них розчисток, пасіння худоби, лову риби, влаштування пасік і т. ' и., а також для виконання лісогосподарських І лісотехнічних робот по збиранню насіння, розведенню лісу, екс- плоатації й догляду за ним і тіш. засновується лісову сторожу.У в а г а .  Точний перелік обов'язків лісової сторожі, передбачених цим артикулом, визначається особливою інструкцією, що ТІ видає Народній Комісаріат Земельних Справ за погодженням із Народнім Комісаріатом Внутрішніх Справ.

404. 0 лесной страже.На основани ст. 46 Закона о Лесах (С. У. 1923 г., № 46, ст. 575),—Совет Народных Комиссаров п о с т а н о в и л  утвердить нижеследующее положение о лесной страже:Положение о десной страже.1. Для охраны лесов от хищений, 
самовольных ворубок, лесных пожаррв, неправильных разработок, неразрешенных расчисток, пастьбы скота, ловли, рыбы, устройства пасек и т. п., а также для выполнения лесохозяйственных и лесотехнических работ по сбору семян, разведению леса, экспло- атации и уходу за ним и проч. учреждается лесная стража.П р и м е ч а н и е .  Точный перечень обязанностей лесной стражи, предусмотренных настоящей статьей, определяется особой инструкцией, издаваемой Народным Комиссариатом Земледелия по согласованию с Народным Комиссариатом Внутренних Дел.
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Ч. 71 Арт. 404 № 71 Ст. 4042. Лісова сторожа складається з лісових об'їжчиків і побережників і знаходиться під загальним керовництвом лісничих.3. Особи лісової сторожі, виконуючи свої службові обов'язки що-до охорони лісу, мають право:а) затримувати свавільних порубників і инших лісоломців (і в межах лісництва, Й за межами його, навіть на території иншої округи), щоб відпровадити затриманих у розпорядження найближчих органів адміністра- ційної влади, що мусять засвідчити в окремому протоколі обставини, за яких скоїно праволомство і вжити заходів до збереження річових доказів, як що вони будуть;б) відбірати пірвані лісові мате- ріяли, а також знаряддя лісоломства у лісоломців, у разі затримання їх на місці або підчас заподіяння злочину;
в) розшукувати у прилеглих до лісництва селищах, щоб виявити пірвані лісові матеріяли і инші продукти побічних лісових користань і відбірати їх через відповідні місцеві органи влади;г) складати протоколи в справі лісоломств;д) виконувати доручення лісничих у справі притягнення місцевої людности для гасіння лісових пожеж у порядку особливої інструкції „Про боротьбу з лісовими пожежами".У в а г а .  У цих і аналогічних випадках місцеві органи адміністрацій ної влади зобов'язані вселяко допомагати лісовій сторожі.4. Для безпосередньої охорони лісів, кожне лісництво поділяється на об'їзди, що знаходяться у віданні лісових об'Іжчиків. Кожний об'їзд поділяється на обходи, і їх мають охороняти побережники.У в а г а .  На об'їзди й обходи ділить лісництва лісничий; зазначений поділ переводиться залежно від місцевих умов, кількости поблизьких селиш і лісових переїздних шляхів. Норми навантаження об'їжчиків

2. Лесная стража состоит из лесных об'ездчиков и лесников и находится под общим управлением лесничих.3. Лица лесной стражи прК исполнении своих служебных обязанностей по охране леса имеют право:а) задержания самовольных порубщиков и иных лесонарушителей (как в пределах лесничества, так и за пре-, делами его, хотя-бы на территории другого округа), для препровождения задержанных в распоряжение ближайших органов административной власти, кои обязаны засвидетельствовать в осо( бом протоколе обстоятельства совершенных правонарушений и принять меры к сохранению вещественных доказательств, если таковые окажутся;б) отобрания похищенных лесных материалов, а также орудий лесонару- шений у лесонарушителей при задержании таковых на месте или во время совершения преступления;в) производства розыска в прилегающих к лесничеству селениях, в целях обнаружения похищенных лесных материалов и других продуктов побочных лесных пользований и отобрания таковых через соответствующие местные органы власти;г) составления протоколов по Лесу- нарушениям;д) исполнения поручений лесничих по привлечению местного населения для тушения лесных пожаров в порядке особой инструкции „О борьбе с лесными пожарами".П р и м е ч а н и е .  В этих и аналогичных случаях местные органы административной власти обязаны оказывать лесной страже всякое содействие.4. Для непосредственной охраны лесов, каждое лесничество делится на об'езды, кои находятся в ведении лесных об'ездчиков. Каждый об'езд делится на обходы, охрана которых возлагается на лесников.П р и м е ч а н и е .  Деление лесничества на об'езды й обходы устанавливается лесничим; указанное деление производится в зависимости от местных условий, количества имеющихся вблизи селений и лесных
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Ч 71 лрт. 404 N 71 С\ 404І побережників установлюється за згодою лісничого з місцевим органом професійної спілки Робітників Землі й Лісу, в межах устямовпе* ного штату.5. Лісову сторожу за ввесь час служби звільняється від виконання натуральних повиностей, звязаних с відтягненням її від виконання службових обов'язків.6. Об'Тжчики для об'їздів мають свої коні, а для инших службових роз'їздів у лісництві, лісовим об'їж- чикам може давати коні лісництво; порядок користування ними встановлюється особливою інструкцією, яку видає Народній Комісаріат Земельних Справ, за погодженням з Центральним Правлінням Професійної Спілки Робітників Землі й Лісу.7. На посади лісових обТжчиків і побережників приймається громадян: 
ж) фізично здорових, б) не МОЛОД11/ИХ 21 року, і в) письменних.До складу лісової сторожі не можуть бути прийняті: а) позбавлені активного або пасивного виборчого лрава і б) обмежені в правах по суду.У в а г а .  За инших рівних умов, належить приймати на службу в лісову сторожу передусім осіб, * звільнених у безтермінову віддустку ■  з дійсної військової служби (арт. 84 постанови ЦБК СРСР з 29 жовтня 1924 р.) „Кодекс Законів про пільги й переваги для військових службовців РСЧА і РСЧФ Союзу РСР і їх родин". (36.3. 1924 р., ч. 21, арт. 198), а.коли нема таких осіб,—членів профейсійних спілок і членів комітетів незаможних селян.8. Лісові об'їжчики повинні мати спеціальну лісотехнічну підготовку (закінчити лісову школу або прослухати спеціяльні курси) або не менш, як трьохлітній службовий стаж.9. Об'їжчиків і побережників приймає на службу й звільнює лісничий, додержуючись Кодексу Законів про Працю й вида ванних на його розвиток правил.

проезжих дорог. Нормы нагрузки объездчиков и лесников устанавливаются по соглашению лесничего с местным органом профессионального союза Работников Земли и Леса, в пределах установленного штата.5. Лесная стража во все время службы освобождается от исполнения натуральных повинностей, связанных с отвлечением ее от исполнения служебных обязанностей.6. Об'ездчики для об'гздов имеют своих лошадей, для прочих же служебных раз’ездов внутри лесничества, лесным об'ездчикам могут предоставляться лесничеством лошади, порядок пользования которыми устанавливается особой инструкцией, издаваемой Народным Комиссариатом Земледелия, по согласованию с Центральным Правлением Профессионального Союза Работников Земли и Леса.7. На должности лесных об'ездчиков и лесников принимаются* граждане:а) физически здоровые, б) не моложе 21 года и в) грамотные.В состав лесной стражи не могут быть приняты: а) лишенные активного или пассивного избирательного права и б) пораженные в правах по суду П р и м е ч а н и е .  При прочих равных условиях, преимущественно, дожны быть принимаемы на службу в лесную стражу лица, уволенные в бессрочный отпуск с действительной военной службы (ст. 84 постановления ЦИК СССР от 29 октября 1924 г.) Кодекс Законов „о льготах и преимуществах для военнослужащих РККА и РККФ Союза ССР и их семей" (С. 3. 1924 г., № 21, ст.198), а при отсутствии указанных лиц, члены профессиональных союзов и члены комитетов незаможных селян.8. Лесные об'ездчики должны иметь специальную лесотехническую подготовку (окончание лесной школы или прослушание специальных курсов) или не менее, чем трехлетний служебный стаж.9. Прием на службу и увольнение об'ездчиков и лесников производится лесничим, с соблюдением Кодекса Законов о Труде и издаваемых в его развитие правил.
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Ч. 71 Арт. 404 № 71 Ст. 40410. Лісова сторожа має форму зо- дягу: службові нарукавники й нагрудні ознаки, що їх установлює Народній Комісаріат Земельних Справ. Про надану форму зодягу повідомляється Народній Комісаріат Внутрішніх Справ.11. Лісовій сторожі надається право носити, під час викону рання службових обов'язоків зброю не основного військового зразку, з по- трібною кількістю пальних запасів, яку видають установи Військового Урядництва, в порядку особливої інструкції, видаваної Народнім Комісаріатом Земельних Справ, за згодою з Військовим Урядництвом і Народнім Комісаріатом Внутрішніх Справ.У в а г а  1 .  За згубу або зіпсуття зброї, що її видано лісовій сторожі, винні в тому, крім вивернення з них вартости загубленої або зіпсованої зброї, відповідають, на підставі й у порядку Інструкції, яку видає Рада Народніх Комісарів УСРР.У в а г а  2. Передавати зброю стороннім особам, хоч би й тимчасово, забороняється, й винні в тому особи лісової сторожі підлягають кримінальній відповідальності, як за службовий злочин.12. Лісова сторожа, виконуючи службові обов'язки, може вживати зброю тільки в таких випадках:а) для припинення посягання з насильством на державне майно, як що припинити це посягання иншими способами неможна;б) для відбиття нападу, зробленого за-для того, щоб звільнити спроваджуваних арештованих або відняти майно, що знаходиться у команді або урядової особи в справах служби, гроші або папери чи зброю, як що напало декілька осіб або навіть й одна особа, але при таких обставинах і умовах, коли жодний инший спосіб оборони є недостатній;в) для потрібної самооборони, щоб відбити збройний напад, або хоч-би й не збройний, але такий, що загрожує

10. Лесной страже присваиваете» форма одежды: должностные нарукавники и нагрудные знаки, устанавливаемые Народным Комиссариатом Земледелия Присвоенная форма одежды сообщается для сведения Народному Комиссариату Внутренних Дел.11. Лесной страже предоставляется право ношения при исполнении слу- жебных обязанностей оружия не основного военного образца, с потребным количеством огнеприпасов, выдаваемого учреждениями Военного Ведомства, в порядке особой инструкции,, издаваемой Народным Комиссариатом Земледелия, по соглашению с Военнь!» Ведомством и Народным Комиссариатом Внутренних Дел.П р и м е ч а н и е  1 .  За утерю или порчу оружия, предоставленного лесной страже, виновные в томг помимо удержания с них стоимости утерянного или испорченного оружия, подлежат ответственности,, на основании и в порядке инструкции, издаваемой Советом Народных Комиссаров УССР.П р и м е ч а н и е  2. Передача оружия посторонним лицам, хотя бы- и временно, воспрещается, и виновные в том лица лесной страж» подлежат уголовной ответственное» как за преступление по должности.12. Лесная стража, при исполнении- служебных обязанностей, может употреблять оружие лишь В' следующих случаях;а) для прекращения насильственное посягательства на государственное имущество, если прекратить это посягательство иными средствами нельзя;б) для отражения нападения, совершенного с целью освобождения препровождаемых арестованных или отнятия находящегося у команды ил» должностного лица по делам службы имущества, денег или бумаг, либо оружия, если это нападение сделано несколькими лицами или даже одним лицом, но при таких обстоятельствах и условиях, когда никакое иное средство защиты недостаточно;в) в целях необходимой самообороны для отражения вооруженного, нападения, или хотя-бы и не вооруженного,.
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Ч. 71 Арт. 404 № 71 Ст. 404життю або здоров’ю того, що обороняється.У в я г в 1. Вживання зброї командою залежить в‘д розсуду старшого цієї команди, проте, він дає наказ про це лише в разі повної немо- жливости досягти законної мети усіма засобами, що є в його розпорядженні.У в а г а  2. Вживати зброї дозволяється після належного попередження окликом або сигналом, що ■  їхнє попереднє значіння зрозуміле для присутніх.Вживати зброї без попередження дозволяється лише в разі збройного нападу.13. За реальне вживання зброї без явної на те потреби й заподіяння каліцтва або смерти, винних притягається до відповідальности.14. Особам лісової сторожі й їхнім родинам, що знаходяться на їхньому утриманні й з ними живуть, забороняється брати участь у будь-яких лісових тцюмислах або виробляти лісові вироби не для свого вжитку.15. Лісовий об'їжчик безпосереднє підпорядковується лісничому (підлісни- чому) й виконує всі його розпорядження, дотичні лісовоУо господарства.16. До обов'язків лісового об'їжчика, зокрема, належить:а) охороняти лісову ділянку в межах свого об'їзду;б) пильно й неухильно стежити, щоб побережники виконували свої обов'язки;в) обраховувати особисто й перевіряти обліки побережників на лісових заготівлях;г) виконувати всі законні накази 
Й розпорядження лісничого (підлі- сничого);д) стежити, щоб побережники хоронили й зберігали зброю Й правильно витрачали пальні запаси;е) обміряти, перелічувати й нумерувати ліс;ж) стежити, як садять ліс й полють лісові культури, із) стежити за проходним рубанням, прочисткою й прорізуваннями.

. но угрожающего жизни или здоровью обороняющегося.П р и м е ч а н и е  1. Применение оружия командой зависит от усмотрения старшего этой команды, однако, последний дает приказание об этом лишь при полной невозможности достичь законной цели всеми имеющимися в его распоряжении способами.П р и м е ч а н и е  2. Применение оружия допускается после надлежащего предупреждения окриком, либо сигналом, предваряющее значение коего понатиоълъ стелющих. Применение оружия без предупреждения допускается лишь в случаях вооруженного нападения.13. За употребление вдело оружия без явной на то необходимости и причинения увечья или смерти, виновные привлекаются к ответственности.14. Лицам лесной стражи и их семьям, находящимся на их иждивении и с ними проживающими, воспрещается заниматься всякими лесными промыслами, а также выделкой лесных изделий не для своего употребления.15. Лесной об'ездчик непосредственно подчиняется лесничему (подлесничему) и выполняет все его распоряжения, касающиеся лесного хозяйства.16. В обязанности лесного об'езд- чика, в частности, входит:а) охранять лесной участок в границах своего об'езда,* б) строго и неуклонно следить за исполнением лесниками их обязанностей;в) учитывать лично и проверять учеты лесников по лесным заготовкам;г) исполнять все законные приказания и распоряжения лесничего (подлесничего);д) -следить за хранением и сбережением лесниками оружия и за правильным расходованием огнеприпасов;е) производить обмер, перечет и нумерацию леса;ж) наблюдать за посадкой леса и полкой лесных культур из) наблюдать за проходными рубками, прочистками и прореживаниями.
855-



Ч. 71 Арт. 404-405 № 71 Ст. 404-405

17. Побережник безпосереднє підля- 
гжє свому лісовому об'їжчикові й ви
конує всі його розпорядження, до
тичні лісового господарства.

18. До обов(язків побережника, зо
крема, належить:

а) старано охороняти свою лісову 
ділянку, а також охороняти її від 
неправильного переміщення меж, зни
щення межевих і лісогосподарських 
знаків і инш.;

б) дозволяти рубати ліс і усяк ко
ристуватися з лісу тільки на підставі 
відповідного встановленого квитка 
лісничого;

в) обраховувати заготовлені на під
ставі зазначених квитків усякі видачі 
з лісових дач і не дозволяти зайвого 
користування;

г) наглядати за роботою що-до збі- 
рання деревного насіння, садіння, за
сіву то що.

19. На підставі цього Положення, 
Народній Комісаріат Земельних Справ, 
за подгодженням із Народнім Коміса
ріатом Юстиції, Народнім Комісаріатом 
Внутрішніх Справ і Українською 
Військовою Округою, вироблює й ви
дає інструкцію про службу лісової 
сторожи.Харків. 21 вересня' 1925 р.
Заст. Голови Ради Народніх

Комісарів УСРР Сербиченхо.

За Керуючого Справами Ради 
Народніх Комісарів УСРР

Яворськчй.

47. Лесник непосредственно подчи
няется своєму лесному об'ездчику 
и выполняет все его распоряжения, 
касающиеся лесного хозяйства.

Т8. 3 обязанности лесника, в част
ности, входит:

а) тщательно охранять свой участок 
леса, а также охранять его от непра
вильного перемещения меж, истребле
ния межевых и лесохозяйственных 
знаков и проч.;

б) допускать рубку леса и всякое 
пользование из лесов только по' 
соответствующему установленному ' 
билету лесничего;

в) учитывать заготовленные по 
означенным билетам всякие отпуск* 
из лесных дач и не позволять излиш
них пользований и

г) наблюдать за работой по собира
нию древесных семян, по посадкам, по
севам и т. п.

19. На основании настоящего Поло
жения, Народный Комиссариат Земле
делия, по согласованию с Народным 
Комиссариатом Юстиции, Народным 
Комиссариатом Внутренних Дел и 
Украинским Военным Округом, выра
батывает и издает инструкциюо службе 
лесной стражи.Харьков. 21 сентября. 1925 г.

Зам. Председателя Совета Народ
ных Комиссаров УССР Сербиченхо

За Управляющего Делами Совета
Народных Комиссаров УССР 

Яворский

405. Про організацію на Україні 
Державного єврейського театру.

'405,/ Об организации на Уираине Го
сударственного еврейского театра.

Щоб допомогти розвиткові єврейсь
кої пролетарської культури й набли
зити пролетарське мистецтво до ши
роких єврейських трудящих мас, Рада 
Народниіх Комісарів УСР? п о с т а 
н о в и л а :

Зорганізувати з початку 1925-26 
бюджетового року в м. Харкові Дер
жавний єврейський театр, що має

С целью содействия развития еврей
ской пролетарской культуры и при
ближения пролетарского искусства 
к широким еврейским трудящимся 
массам, Совет Народных Комиссаров 
УССР п о с т а н о в и л :

Организовать с начала 1925-26 
бюджетного года в г. Харькове Госу
дарственный еврейский театр, кото-856



Ч. 71 Арт. 405-406 № 71 Ст. 4*05-406періодично обслуговувати инші міста зі значним числом єврейського населення.Харків. 22 вересня 1925 року.Заступник Голови Ради Народніх Комісарів УСРР Сербіченко.Керуючий Справами Ради Народніх Комісарів УСРР Ф. Бега.

рый должен периодически обслуживать другие города со значительным числом еврейского населения.Харьков, 22 сентября 1925 годаЗам. Председателя Совета Народных Комиссаров УССР Сербиченко.Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров УССР Ф. Бега.

Постанови Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету 
й Ради Народніх Комісарів УСРР.

406. Про припинення кримінальних 
скрав що-до малозначних лісових 

правопорушень.Для полегшення участи селян, що вчинили, перед виданням постанови Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету й Ради Народніх Комісарів УСРР з 27-го травня 1925року „Про ліси трудового користування і про задоволення селянства лісами і побічними користуваннями із державних лісів УСРР“ (36. Уз. 1925 року, ч. 28, арт. 222), малозначні лісові правопорушення, передбачені в арт. 99 Кримінального Кодексу УСРР, — Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет і Рада Народніх Комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :1. Переведення справ що-до малозначних лісових правопорушень, передбачених в арт. 99 Кримінального Кодексу УСРР, що їми заподіяно збитків, не більш як на 50 і.арбован- ців на кожного праволомця і які вчинено до 27-го травня 1925 року, припинити на таких підставах:а) вищезазначені справи, що знаходяться в стадії дізнання, слідства, а також судового переведення, переведенням припинити;б) у справах, де переслідування не порушено, такого не порушувати; •)•) осіб, що відносно Тх вирік набрав законної сили, але його не переведено у виконання, вія «застосування захо-

Постановления Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Коми

тета и Совета Народных Комис
саров УССР.

406. О прекращении уголовных дел 
по маловажным лесным правонару

шениям.В целях облегчения участи селян, совершивших до издания постановления Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров УССР от 27-го мая 1925 года „О лесах трудового пользования и об удовлетворении селянства лесами и побочными пользованиями из государственных лесов УССР“ (С. У. 1925 г., N<<28. ст. 222), маловажные лесные правонарушения, предусмотренные ст. 99-й Уголовного Кодекса УССР,—Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров УССР п о с т а н о в и л и :1. Производство дел по маловажным лесным правонарушениям, предусмотренным ст. 99 Уголовного Кодекса УССР, которыми причинен убыток не свыше 50 рублей на каждого правонарушителя и совершенным до 27-го мая 1925 года, прекратить на следующих основаниях .-а) указанные выше дела, находящиеся в стадии дознания, следствия, а также судебного производства, производством прекратить;б) по делам, по которым преследование не возбуждено,' такового не возбуждать;в) яиц, в отношении которых приговор вступил в законную силу, но не приведен в исполнение, от приме-
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дів соціяльшко захисту звільнити, 
хоч-би вирік і був звернутий до ви
конання.

П р и м і т к а .  Стягнені на підставі 
судового вироку штрафи, а також 
переведені вже на підставі судових 
вироків конфіскації-залишити в силі.
2. Чинність цієї постанови 'поши

рити на цивільні позови державної 
скарбниці, шо не перебільшують 50 кар. 
і які виникли в звязку зі збитками, 
лісовими правопорушеннями спричи
неними.

3. Переведення в життя цієї поста
нови відносно справ, що знаходяться 
в стадії дізнання і слідства, покласти 
на органи Прокуратури, а відносно 
справ, шо знаходяться в стадії судо
вого переведення і шо-цо вироків, 
звернутих до виконання, покласти 
на відповідні суди.

4. Видання інструкції шо-до при
стосування цієї постанови покласти 
на Народній Комісаріят Юстиції за 
згодою з Народнім Комісаріатом Зе
мельних Справ.

Харків, 23 вересня 1925 року
Голова Всеукраїнського Центрального 

Виконавчого Комітету Петровський.

Заст. Голови Ради Народи їх

Комісарів УСРР І. Булат.

нения мер социальной защиты осво
бодить, хобя бы приговор и был об
ращен к исполнению.

П р и м е ч а н и е .  Взысканные на 
на основании судебного приговора 
штрафы, а равно произведенные 
уже по судебным приговорам кон
фискации—оставить в силе.
2. Действие настоящего постанов

ления распространить на гражданские 
иски казны, не превышающие 50 рублей 
возникшие в связи с убытками, при- 
чиннеными лесными правонарушениями.

3. Проведение в жизнь настоящего 
постановления в отношении дел, на
ходящихся в стадии дознаний и след* 
ствия. возложить на органы Проку
ратуры, а в отношении дел, находя
щихся в стадии судебного производ
ства и по приговорам, обращенным 
к исполнению, возложить на подле
жащие суды.

4. Издание инструкции по примене
нию настоящего постановления воз
ложить на Народный Комиссариат 
Юстиции, по соглашению с Народным 
Комиссариатом Земледелия.

м
Харьков, 23 сентября 1925 года.

Председатель Все украинского Цент- 
ральн. Ислолн. Комитета Петровским

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР И. Булат.

Секретар Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету

А. Буцепхо.

407. Про зміни в адміністраційно- 
територіяльному поділові Житомир

ської й Коростенської округ.
Зміняючи Постанову ВУЦВК з 7 бе

резня 1923 року .Про адміністрацій- 
но-територіяльний поділ Волині- (36. 
Уз. 1923 року, ч. 18-19, арт. 3116) 
і доповняючи постанови ВУЦВК і РНК 
УСРР з 21 серпня 1924 року „Про 
зміни в адміністраційно-територіяльно- 
му поділові Волині- ^36 Уз. 1924 р„ 
ч. 29, арт. 220) і з 17 червня 1925 р. 
„Про адміністраційно-територіяльне пе
реконструювання Бердичівської і су
міжних з нею округ на Київщині,

407. Об изменениях в административ
но-территориальном делении Жито

мирского и Коростенсиого округов.
Во изменение Постановления ВУ ЦИК'а 

от 7-го марта 1923 г. „Об админи
стративно - территориальном делении 
Волынской губернии- (С. У. 1923 г, 
№ 18-19, ст. 306) и в дополнение 
постановлений ВУЦИК и СНК УССР 
от 21-го августа 1924 года. „Об изме
нениях в административно-террито
риальном делении Волынской губ.- 
(С. У. 1924 г., № 29, ст. 210) и от 
17-го июня 1925 года „Об админи
стративно-территориальном пёрекон-
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Волині й Поділлі- (36. Уз. 1925 року, 
ч. 37, арт. 270),—Всеукраїнський Цен
тральний Виконавчий комітет І Рада 
Народніх Комісарів УСРР, — п о с т а 
н о в  и  л и :  ^

1. Фасівський район Житомирської 
округи розформувати, приєднавши те
риторії:

а) Лісовщинської, Ковалівської і Му- 
сіІїськоТ сільрад до складу Ушомир- • 
ського району, Коростенської округи;

б) Буківської, Добринської, Салиць- 
коТ, СелицькоТ, Емілівської іБріжин- 
ської сільрад до» складу Потіївського 
району, Житомирської округи і

в) Кропів‘янської, Гацківської, Тур- 
чинської, канівської, Рудно-ФасівськоТ, 
Фасівської, Кам'яно-Бродської, Крас- 
норічинської, Топорищенської і Коро* 
тишенської сільрад доКкладу Володар
ського району, Житомирської округи.

2. Левківський район Житомир
ської округи—скасувати.

3. Утворити на території Житомир
ської округи нови£. Іванківський район 
з центром у містечкові Іванків 
у складі:

а) Вацьківської (без села Газинки), 
Левківської, Станишевської, Млини- 
щенської, Луцької і Писківської сіль
рад касованого Левківського району;

б) Туровецької, Тулинської, Лещина 
ської, ІванківськоТ, Іваницької, Воло- 
сівськоі, Н-Котельнянської, Антополь- 
Болярківськоїц Старо-Котельнянської 
Старосільської, Рудно-Грабівської, Ів- 
ницької і Смолівської сільрад, - що 
входили до складу Андрушівського 
району, переписаного до складу 
Бердичівської округи і

в) Пражівськоі, Янковецької, Код- 
нянської, Закусилівської і Розкопано- 
Могильської сільрад скасованого Код- 
нянського району.

4. Переписати Суховільську сіль
раду Городницького району .Коростен
ської округи до складу Пищевського 
району, Житомирської округи.

5. Переписати Краєщинську. сіль
раду володарського (Кутузівського) 
району,Житомирсько1 округи до складу

струировании Бердичевского и смежных 
с ним округов Киевской, Волынской и 
Подольской губерний" (С. У. 1925 г.,
№ 37, ст. 270),—Всеукраинский Цен
тральный Исполнительный Комитет и 
Совет Народных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л и :

1. Фасовский район Житомирского 
округа расформировать с отнесением 
территории:

а) Лесовщинского, Ковалевского и 
Моисеевского сельсоветов в состав 
Ушомирского района Коростенского 
округа;

б) Буховсм го, Добрынского, Салиц- 
кого, Силецкого, Эмильевского и Бра- 
жинского сельсоветов в состав Поти- 
евского района Житомирского округа и

в) Коопивнянского, Гацковского, 
Турчинского, Исаакозского,Рудно-Фа- 
совского, Фасовского, Каменно-Брод- 
ского, Краснореченского, Топоришен- 
ского и Коротищенского сельсоветок 
в состав Володарского района Жито
мирского округа.

2. Левковский район Житомирского 
округа—упразднить.

3. Создать на территории Житомир
ского округа новый Иванковский район 
с центром в местечке Иванков в со
ставе:

а) Вацковского (без с. Газинки), Лев- 
ковского, Станишевского, Млинишен- 
ского, Лукского и Писковского сельсове
тов упраздняемого Левковского района;

б) Туровецкого" Тулинского, Лещи
нского • Иванковского, Иваницкого, 
Волосовского, Н.-Котельнянского, Ан- 
тополь-Болярковского, Старо-Котель- 
нянского. Старосельского, Рудне - Гра- 
бовского, Ивницкого и Смоловского 
сельсоветов, входивших в состав Андру- 
шевского района, перечисленного в 
состав Бердичевского округа и

в) Пражевского, Янковецкого, Ко- 
днянског, Закусиловского и Раскопано- 
Могильского сельсоветов упразднен
ного Коднянского района.

4. Перечислить Суховольский сель
совет Городницкого района Коростен
ского округа в состав Пищевского 
района Житомирского округа.

5) Перечислить Краевщинский сель
совет Володарского (Кутузовского) 
района Житомирского округа в состав
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Ушомирського району Коростенської 
округи.

6. Переписати до складу Миропіль- 
ського району Житомирської округи 
Чудно-Гутську, Годиську, Садківську, 
Буратинську, Карвинівську, Станісла- 
вівську, Ясногородську і Сульжинів- 
ську сільради, шо ввіходили до складу 
Чуднівського району, переписаного 
до складу Бердичівської округи.

7. Перенести районовий центр Миро- 
пільського району, Житомирської 
округи з містечка Миропілля в місто 
Романів, перейменувавши Миропіль- 
ський район на Романівський.

8, Перенести районовий центр Пищее- 
ського району Житомирської округи 
з містечка Пишева в містечко Ярунь, 
перейменувавши Пищевський район 
в Ярунський.Харків, 28 вересня 1925 рову

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету Ііетроаський.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР 1. Булат.

Секретар Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету

А. Буценко.

Ушомирского района Коростенского 
округа.

6. Перечислить в состав Мирополь- 
ского района Житомирского округа 
Чудно-Гутский, Годыхский, Садковский, 
Буратинский, Карвиновский, Станис- 
лавовский,Ясногородский и Сульжинов- 
ский сельсоветы, входившие в состав 
Чудновского района, перечисленного 
в состав Бердичевского округа.

7. Перенести районный центр Ми- 
рооольского района Житомирского 
округа из местечка Мирополя в г. Ро
манов, с переименованием Мирополь- 
ского района в Романовский.

-8. Перенести районный центр Пи*- 
щевского района Житомирского округа 
из местечка Пишева в местечко Ярунь, 
с переименованием Пишевского района 
в Ярунский.Харьков, 23 сентября 1925 года.

Председатель Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета

• Петровский.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР И. Булат.

Секретарь Всеукраинского Централь
ного Исполнительного Комитета

А. Буценко.

408. Про зміну арт. 623і VI Кодексу Законів про Народню Освіту УСРР.
Змінюючи арт. 6231 Кодексу Зако

нів про Народню Освіту УСРР (36. Уз. 
1924 р., ч. 10 арт. 97),—Всеукраїн
ський Центральний Виконавчий Комі
тет і Рада Народніх Комісарів УСРР 
п о с т а н о в и л и :

П. п. вам і „6“ арт. 623і Кодексу 
Законів про Народню Освіту УСРР 
викласти в такій редакції:

„а) книг, брошур, журналів, бюле
тенів, не вважаючи на їхній зміст, 
висилається ЗО примірників;

б) газет, плакатів, карт, таблиць, 
нот, календарів, портретів, листівок, 
репродукцій, рисунків, листівок науко
вого, науково популярного, адміністра-

•

408. Об изменении ст. 623і Кодекса Законов о Народном Просвещении УССР.
Во изменение ст. 623* Кодекса 

Законов о Народном Просвешении 
УССР (С. У, 1924 года, >6 10, ст. 97) 
Всеукраинский Центральный Исполни
тельный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров УССР п о с т а н о в и л и :

П. п. «а* и «б» ст. 623' Кодекса 
Законов о Неродном Просвешении 
УССР изложить в следующей редакции:

„а) книги, брошюры, журналы, бюл- 
лютени,независимо от их содержания, 
высылаются в количестве 30 экзем
пляров;

б) газеты, плакаты, карты, таблицы, 
ноты, календари, портреты, открытки, 
репродукции, чертежи, листовки науч
ного, научно-популярного, администра-
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цій ного й політичного хлрлмтеру виси- 
лається 12 примірників".

Харків. 23 мр«свл 1952 р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету Петровськнй.

Злет. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР І. И у лат.

Секретар Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого 

Комитету А. Буцеико.409. Про аміну постанови Всеукраїнського Центрального Виконаного Комітету І Ради Народніх Комісарі* УСРР 13 го вереси* 1924 року „Тимчасові Правила про ворвдек публічної івітиостм\
Зміняючи постанову свою з 3-го 

вересня 1924 року „Тимчасові Правила 
про порядок публічної звітності (36. 
Уз. 1924 року, Ч. 31-32, арт. 229)1 ска
совуючи постанову свою з 3-го грудня 
1924 року „Про зміну постанови Все
українського Центральною Виконав 
чого Комітету і Ради Народніх Комі
сарів" Тимчасові Правила про порядок 
публічної звітности" (36. Уз. 1924 р.,
Ч. 50, арт 306), — Всеукраїнський 
Центральний Виконавчий Комітет і 
Рада Народніх Комісарів УСРР по
с т а н о в и л и :

Арт. арт. 7 і 8 „Тимчасових Пра
вка про порядок публічної звітности11 
(36. Уз. 1924 року. Ч 31 -32, арт. 229) 
викласти в такій редакції:

„Арт. 7.—Підприємства республікан
ського, а також підприємства більші 
від округового маштабу (з винятком 
підприємств АМСРР) пубаікукть свої 
оговоиіенна в газеті „Вісти ВУЦВК".

Арт. 8. — Підприємстві округового 
маштабу, а також підприємства 
АМСРР публікують:

а) свої звіти й баланси —один раз 
иа рік у газеїі „Вісти ВУЦВК* і в 
офіційних «кругових органах друку, 
чи В офіційному органі АМСРР, за 
належністю;

тимного и политического, характера
выси лаются в количестве /гзюемллг- 
ров*. Харьков, 23 сентября 1925 г.

Председатель Всеу край некого '
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР И. Булат.

Секретарь Всеукряинского 
Центрального Исполнительного

Комитета А. Буиенко.409 06 изменении постановления Все- украинского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров УССР от 3-го сентябри 1924 г. «Временные Правила о порядке публичной отчетности>.
Во изменение постановления своего 

от 3-го сентября 1924 года «Времен
ные правила о порядке публичной 
отчетность (С. У. 1924 г., № 31—32, 
ст, 229) и в отмену постановления 
своего от 3-го декабря 1924 года «Об 
изменение постановления Всеукраин- 
ского Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комис
саров» «Временные правила о поря
дке публичной отчетности» (С. У. 
1924 г., № 50, ст. 306),—Всеукраин- 
ский Центральный Исполнительный 
Комитет и Совет Народных Комисса
ров УССР постановили:

Ст. ст. 7 и В «Временных правил 
о порядке публичной отчетности»

С. У. 1924 г., Кг 31-32, ст. 229) из
ложить в следующей редакции:

«Ст. 7. Предприятия республикан
ского, а также предприятия свыше, 
чем чем окружного, масштаба (за 
исключением предприятий АМССР), 
помещают свои публикации в газете 
«Вісти ВУЦВК».

Ст. 8. Предприятия окружного 
масштаба, а также предприятия АМ
ССР, помещают:

а) свои отчеты и балансы—один 
раз а год в газете «Вісти ВУЦВК» 
и в оффицдалышх окружных органах 
печати иаи в оффицмальном органе 
АМССР, по принадлежности;
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б) иншіоголошення, зазначені варт, 
арт. 9 і 10 цих „Тимчасових Правил*— 
в офіційних округових органах друку 
ми в органах АМСРР, за належністю*.

Харків, 23 вересня 1925 р.
Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету Петроеськчй.

Заст. Голови Ради Народніх
Комисарів УСРР /. Булат.

Секретар Всеукраїнского Центрального 
Виконавчого Комітету А. Буценко.

б) прочие публикации, указанные 
в ст. ст. 9 и 10 настоящих „Времен
ных Правил-—в официальных окру
жных органах печати или в органах 
АМССР по принадлежности*.Харьков, 23 сентября 1925 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного

Комитета Петровский.

Зам. Председателя Совета 
Народных КомиссаровУССР И. Булат.

Секретарь Всеукраинского 
Центрального Исполнительного

Комитета А. Буценкв.
і

г
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Постанови ВУЦВК й РНК УСРР.

(23 вересня 1925 р.)410. Про міну та доповнення Закону про 
Ліси УСРР.

411. Про земельні розпорядки в смузі МІСТ і містечок.412. Про порядок утворення й вндатку- вання республіканського фонду регулювання місцевих бюджетів418. Про утворення й видаткувавня окру- говнх фондів регулювання місцевого бюджету А округовнх тарайоно- вих фондів непередбачених видатків.414. Про Всеукраїнський і місцеві комітеті порятунку на водах.

СОДЕРЖАНИЕ

Постановления ВУЦИК и СНК УССР.

(23 сентября 1925 ».)410. Об изменении и дополнении Закона о Лесах УССР.411. О земельных распорядках внутри городской черты н черты поселений городского типа.412. О порядке образования и расходования республиканского фонда регулирования местных бюджетов.413. Об образовании и расходовании окружных фондов регулирования местного бюджета и окружных и районных фондов непредвиденных расходов.414. О Воеукраннском и местных комитетах спасания на водах.

Фю»аКА!В ФЛЧ^ЛШЛйТО фи
тильного Виконавчого Комітету 
і Ради Народах Комісарів УСРР.

410. Про «міну та доповнення Ва
тну про Діси УСРР.

Зміняючи частину четверту поста
нови Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету з 3-го листо
паду 1923 року .Закон про Ліси УСРР* 
)36. Уз. 1923 р., ч. 46 арт. 5751,- 
Всеукраїнський Центральний Вико-

Постановления Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Коми
тета м Совета Народных Комисса

ров УССР.
410. Об тиснении и дополнении 

Закона о Лесах УССР.

Во изменение части четвертой поста
новления Всеукраинского Централь
ного Исполнительного Комитета от 
3-го ноября 1923 года „Закон о Ле
сах УССР- (С.У. 1923 г, 7* 46, 
ст. 57$), Всеукраииский Центральный863

31 вїТІІрІ 1315 Г. и [ Отдел ПЕРВЫЙ
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навчий Комітет і Рада Народніх Ко
місарів УСРР п о с т а н о в и л и :

Частину четверту (арт. арт. 74*81) 
„Закону про Ліси УСРР“ викласти 
в такій редакції:

ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА.

Про ліси, що їх передається в кори
стування установам, громадам, орга
нізаціям і поодиноким землекористу

вачам.
74. Передача лісів у користування 

тої чи иншої державної установи або 
тої чи ичшої організації, а також 
виділ лісів як заповідників і учбово- 
досвідних лісництв, що мають обслу
говувати спеціальні державні потреби, 
припускається на підстави особливої 
що разу постанови Української Еко- 
ном\чної Наради.

У в а г а .  Передача лісів у порядку 
землевпорядження лісового фонду, 
і визначення площі лісів, що їх 
паредаєгься в користування грома
дам, об'єднанням і поодиноким тру
довим землекористувачам, здійсню
ється відповідно до Положення про 
обмежовування лісів і інструкції 
Народнього Комісаріату Земельних 
Справ.
75. Що*до лісів, що їх передаєте "я 

в користування громадам і об'єднан
ням селянської трудової людности і 
иншим користувачам, лісові органи 
Народнього Комісаріяту Земельних 
Справ провадять облікову відомість 
І малу зазначених лісів.

У в а г а .  Всі окремі дрібні лісові 
ділянки, що знаходяться на площі 
трудового землекористування по
одинокого двора й що не мають 
захисного або водоохоронного зна- 
чиння, лісові органи не мають брати 
на облік, І їх віддається в повне 
розпорядження землекористувачів, 
шо-до складу їхніх земельних наді
лів ці ділянки належать.
76. Ліси, віддані в користування 

громадам і об'єднанням селянської 
трудової людности, щоб відповідно 
поставити господарство а них, упо
рядковують лісовпорядні партії, або 
лісоводи та лісничі, що відають цими

Исполнительный Комитет и Совет 
Народных Комиссаров УССР п о с т а 
н о в и л и :

Часть четвертую (ст. ст. 74—81) 
.Закона о Лесах УССР* изложить 
в следующей редакции:

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

О лесах, передаваемых в пользование 
учреждениям, обществам, организациям 

и отдельным землепользователям.

74. Передача лесов в пользование 
того или иного государственного 
установления или той или иной органи
зации, а также выделение лесов в 
качестве заповедников и учебно-опыт
ных лесничеств, долженствующих об
служивать специальные нужды госу
дарства, — допускается по особому 
каждый раз постановлению Украин
ского Экономического Совещания.

П р и м е ч а н и е .  Передача лесов, 
производящаяся в порядке земле
устройства лесного фонда, и опре
деление площади лесов, передаваемых 
в пользоэание обществам, обвине
ниям и отдельным трудовым земле
пользователям, осуществляется со
гласно Положения об обмежевании 
лесов и инструкции Народного 
Комиссариата Земледелия.
75. В отношении лесов, передавае

мых в пользование обществам и объе
динениям крестьянского трудового 
населения и иным пользователям, 
лесными органами Народного Комис
сариата Земледелия ведется ведомость 
учета и карта означенных лесов.

П р и м е ч а н и е .  Все отдельные 
мелкие лесные участки, находящиеся 
на площади трудового землеполь
зования отдельного двора и не 
имеющие защитного иди водоохран
ного значения, учету лесных органов 
не подлежат и предоставляются в 
полное распоряжение землепользо
вателей, в состав земельных наде
лов коих эти участки входят.
76. Леса, предоставленные в пользо

вание обществам и об'единечиям 
крестьянского трудового населения, 
в целях надлежащей постановки хо
зяйства в них, устраиваются лесо
устроительными партиями или лесово-

864



ч. п Арт. 410 1* ?2 Ст. 41Й

лісами, відповідно до інструкції На- 
роднього Комісаріяту Земельних Справ 
(арт.арт. 55 І 56 „Закону про Ліси").

Ліси, віддані в користування одній 
громаді або об'єднанню селянської 
трудової людности, групується, відпо
відно до інструкції Народнього Комі
саріяту Земельних Оірав, в окремі 
господарчі одиниці, лісовпорядчі дачі 
та лісництва.

Ліси, передані різним громадам і 
об'єднанням, можна групуіати в окре
мі господарчі одиниці, лісовпорядчі 
дачі та лісництва лише за згодою цих 
громад 1 об'єднань.

77. Під час упорядкування, відпо
відно-до арт. 76-го* лісів, переданих 
громадам і об'єднанням селянської 
трудової людности, складається плани 
господарств, згідно з інструкцією На
роднього Комісаріяту Земельних Справ 
УСРР. Складені під час впорядку
вання лісів плани затверджують окру
гові земельні відділи, а в АМСРР— 
Народній Комісаріат Земельних Справ 

. АМСРР.
У в а г а .  Перед затвердженням 

плану господарства, рубати ліс і 
пасти худобу в лісах, переданих 
громадам і об'єднанням селянської 
трудової людности, не дозволяється 
без вказівки районового або окру- 
гового лісовода або лісничого най
ближчого державного лісництва.

78. Загальні плани лісового госпо
дарства в лісах, переданих у кори- 

' стування громадам І об'єднанням се
лянської трудової людности, скла
дається на 5 літ, відповідно до вимог 
особливої інструкції, що її видає На
родній Комісаріат Земельних Справ. 
Громади і об'єднання селянської тру
дової людности мають право давати 
свої висновки на проекти планів лісо
вого господарства й подавати,з свого 
боку, на розгляд і затвердження від
повідних органів Народнього Коміса
ріяту Земельних Справ проекти цих 
планів. Затверджені встановленим по
рядком плани господарств є обов'яз
кові для громад і об'єднань селянської 
трудової людности. На підставі за

дами и лесничими, ведающими этими 
лесами, согласно инструкции Народного 
Комиссариата Земледелия (ст. ст. 55 
и 56 Закона о Лесах).

Леса, предоставленные в пользование 
одному обществу или об'единению 
крестьянского трудового населения, 
группируются, согласно инструкции 
Народного Комиссариата Земледелия, 
в отдельные хозяйственные единицы, 
лесоустроительные дачи и лесничества.

Леса, переданные разным обществам 
и об'единениям, могут группироваться 
в отдельные хозяйственные единицы, 
лесоустроительные дачи и лесничества 
лишь с согласия этих обществ и об'е- 
динений.

77. При устройстве лесов, передан
ных обществам и об'единениям кресть
янского трудового населения, произ 
водящимся согласно ст. 76 й, соста
вляются планы хозяйства, г соответ
ствии с инструкцией Народного Комис
сариата Земледелия УССР. Составлен
ные при устройстве лесов планы 
утверждаются окружными земельными 
отделами, а в АМССР—Народным 
Комиссариатом Земледелия АМССР.

П р и м е ч а н и е .  До утверждения 
плана хозяйства, рубка леса и 
пастьба скота в лесах, переданных 
обществам и об'единениям кресть
янского трудового населения, не 
разрешаются без указания район
ного или окружного лесовода или 
лесничего ближайшего государствен
ного лесничества.
78. Обшиє планы лесного хозяйства 

в лесах, предоставленных в пользова
ние обществам и об'единениям кресть
янского трудового населения, соста
вляются на 5 лет, применительно к 
требованиям особой инструкции, изда
ваемой Народным Комиссариатом 
Земледелия. Общества и об'единения 
крестьянского трудового населения 
имеют право давать свои отзывы по 
проектам планов лесного хозяйства 
и представлять, со своей стороны, 
для рассмотрения и утверждения 
подлежащих органов Народного Комис- 
сарита Земледелия проекты этих 
планов. Утвержденные в установленном 
порядке планы хозяйств являются 
обязательными для обществ и об'еди-865
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тверджених загальних планів госпо
дарств складається на кожний рік 
господарські плани, шо їх затвер
джують округові земельні відділи, а в 
АМСРР—Народній Комісаріят Земель
них Справ АМСРР. Здійснення планів 
господарств і витрачання видатків на 
їх проведення в життя, способи ви
конання планів господарств, добуття 
коштів і т. и. належить цілком до 
відання та й за рахунок названих 
громад і об'єднань.

Всі инші, зачначені в цій частині 
„Закону про Ліси", лісокористувачі, 
крім поодиноких землекористувачів, 

передбачених увагою до арт. 75-го 
цього закону, складають коштооиси 
на відпуск з переданих у їхнє кори
стування лісів і господарські плани з 
прибутково-видатковими кошторисам и 
на кожний наступний рік самостійно, 
подаючи ці кошториси й плани через 
органи Лісового Управління на розгляд 
і затвердження відповідних органів 
Народнього Комісаріату Земельних 
Справ.

79. Для загального догляду за про
вадженням господарства в лісах, пере
даних у користування громадам і 
об'єднанням селянської трудової люд
ности та для технічного керовництва 
господарством у цих лісах у складі 
округових земельних відділів, а в 
АМСРР—Народнього Комісаріату Зе
мельних Справ АМСРР, засновується 
посади округових лісоводів. Коли в 
окрузі є значна площа цих лісів, то 
можна засновувати одну або де-кілька 
посад районових лісоводів при відпо
відних районових виконавчих комі
тетах.

На випадки, коли в окрузі площа 
лісів, переданих у користування гро
мадам і об'єднанням селянської тру
дової людности, не так значна—дві 
або де кільки округ можуть перебу
вати в ЕіданнІ одного округового лі
совода, прикріплюваного до земель
ного відділу тої округи, що на її те
риторії розкинена найбільша площа 
цих лісів.

нений крестьянского трудового насе
ления. На основе утвержденных общих 
планов хозяйства составляются на 
каждый год хозяйственные планы, 
утверждаемые окружными земельными 
отделами, а в АМССР—Народным 
Комиссариатом Земледелия АМССР. 
Осуществление планов хозяйств и 
производство расходов по их прове
дению в жизнь, способы выполнения 
планов хозяйств, изыскание средств 
и т. п. относится ВСІЦЄЛО к ведению 
и за счет названных обществ и объе
динений.

Все прочие, означенные в настоящей 
части «Закона о Лесах», лесопользо
ватели, исключая отдельных земле
пользователей, предусмотренных при
мечанием к ст. 75-й настоящего 
закона, составляют сметы на отпуск 
из предоставленных в их пользование 
лесов и хозяйственные планы с при
ходо-расходными сметами на каждый 
предстоящий год самостоятельно, с 
представлением этих смет и планов 
через органы Лесного Управления на 
рассмотрение и утверждение подлежа
щих органов Народного Комиссариата 
Земледелия.

79. Для общего надзора за ведением 
хозяйств в лесах, переданных в поль
зование обществам и об'единениям 
крестьянского трудового населения, 
и для технического руководства хо
зяйством в этих лесах в составе 
окружных земельных отделов, а в 
АМССР-Народного Комиссариата Зем
леделия АМССР, учреждаются дол
жности окружных лесоводов. При на
личии в округе значительной площа
ди этих лесов, могут учреждаться одна 
или несколько должностей районных 
лесоводов при соответствующих район
ных исполнительных комитетах.

В случаях, когда в округе площадь 
лесов, переданных в пользование об
ществам и объединениям крестьянско
го трудового населения, не столь зна
чительна—два или несколько округов 
могут находиться в ведении одного 
окружного лесовода, прикрепляемого 
к земельному отделу того округа, на 
территории коего расположена наи
большая площадь этих лесов. ■
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У в а г а .  Штати посад округових 
) районових лісоводів затверджу* 
ється встановленим аорядком.

80. Діяльність округових і районо
вих лісоводів ЩО'ДО догляду за лісами, 
переданими в користування громадам 
І об'єднанням селянської трудової люд
ности й технічного керовництва за 
провадженням господарства в цих 
лісах, контролюють округові інспек
тори Всеукраїнського Управління Лі
сами Народнього Комісаріату Земель
них Справ.

81. Районових 1 округових лісоводів 
призначають, переміщують і звіль
нюють округові земельні відділи за 
погодженням з округовим інспектором 
Всеукраїнського Управління Лісами 
Народнього Комісаріату Земельних 
Справ, а в АМСРР—Народнім Коміса
ріатом Земельних Справ АМСРР.

81*. Для безпосереднього керовництва 
й охорони лісів, а також для здійснення 
всіх господарських заходів, шо їх ви
кликають потреби правильного госпо
дарства в лісах, переданих у кори
стування громадам і об'єднанням се
лянської трудової людности, відповідні 
громади {об'єднання вибірають комі
сії або спеціяльних уповноважених 
по лісових справах, утримуваних кош
том цих громад і об’єднань. Розпо
рядження округових І районових лісо
водів що до загального догляду й тех
нічного керовництва лісовим господар
ством для комісій і уповноважених по 
лісових справах є обов'язкові.

У в а г а ,  Громади і об'єднання 
селянської трудової людности від
повідають за правильне й доцільне 
використання переданих їм лісів. 
У разі- пооушення правил користу
вання лісами, вони можуть бути 
відібрані рішенцями округових судів * 
на позови органів Народнього Комі
саріату Земельних Справ, а в АМСРР 
—рішенцями Головного Суду АМСРР 
на погов Народнього Комісаріяту 
Земельних Справ АМСРР.

82і. Громади й об'єднання селян
ської трудової людности для охорони

П р и м е ч а н и е .  Штаты должно
стей окружных и районных лесово
дов утверждаются в установленном 
порядке.
80. Деятельность окружных и район

ных лесоводов в отношении надзора 
за лесами, переданными в пользование 
обществам и обвинениям крестьян
ского трудового населения, и техни
ческого руководства по ведению 
хозяйства в этих лесах, контроли
руется окружными инспекторами Все- 
украинского Управления Лесами На
родного Комиссариата Земледелия.

81. Районные и окружные лесоводы 
назначается, перемещаются и уволь
няются окружными земельными отде
лами по соглашению с окружным 
инспектором Всеукраинского Упра
вления Лесами Народного Комиссариата 
Земледелия, а в АМССР—Народным 
Комиссариатом Земледелия АМССР.

81 \ Для непосредственного упра
вления и охранения лесов, а также 
для осуществления всех хозяйственных 
мероприятий, вызываемых требова
ниями ведения правильного хозяйств* 
в лесах, переданных в пользование 
обществам и об'единениям крестьян
ского трудового населения, соответ
ствующие общества и об'единения 
избирают комиссии или особых упол
номоченных по лесным делам; содер
жимых за счет этих обществ и обви
нений. Распоряжения окружных и рай
онных лесоводов в отношении общего 
надзора и технического руководства 

‘ лесным хозяйством для комиссий 
и уполномоченных по лесным делан 
являются обязательными.

П р и м е ч а н и е .  Общества и об'е
динения крестьянского трудового 
населения отвечают за правильное 
и целесообразное использование 
переданных им лесов. В случае 
нарушения правил пользования 
лесами, последние могут быть ото
браны решениями окружных судов 
по искам органов Народного Комис
сариата Земледелия, а в АМССР— 
решениями Главного Суда АМССР 
по иску Народного Комиссариата 
Земледелия АМССР.

81*. Общества и об'единения кре
стьянского трудового- населения для
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лісів, переданих у їхнє користування, 
повинні на свої кошти утримувати 
лісову охорону, що її призначають, 
переміщують і звільнюють ці громади 
й об'єД'Кння. Лісова охорона підлягає 
комісіям і уповноваженим у лісових 
справах.

У в а г а .  Лісова охорона лісів, 
переданих у користування громад 
і об'єднань селянської трудової 
людности, виконуючи службові обов'
язки, має права лісової сторожі 
лісництв державних лісів.

813. Районсвих і округових лісово
дів утримується за рахунок місцевого 
бюджету.

8 Н. Усі роботи шо-до впорядку
вання лісів, переданих громадам і об'
єднанням селянської трудової люд
ности й провадження в них господар
ства, згідно з загальними планами 
господарств і щорічними господар
ськими планами, що їх затверджують 
округові земельні відділи, а в АМСРР— 
Народній Комісаріат Земельних Справ 
АМСРР, провадиться коштами й си
лами громад і об'єднань селянської 
трудової людности.

А в лісах, переданих иншим кори
стувачам, зазначеним в арт. арт. 3,4 
і 5 Закону про Ліси, на лісокористу- 
вачів, крім зазначених видатків, по
кладається також видатки на утри
мання адміністрації й лісової сторожі.

81®. Громади й об'єднання, що одер
жали ліси в своє користування, по
винні:

а) провадити лісове господарство 
в повній відповідності з усіма вимо
гами загальних планів господарств 
і господарських планів, які складається 
згідно з арт. арт. 77 і 78 цього 
закону і, зокрема, точно додержува
тись вимог плану господарства що-до 
розмірів місць і способів рубання 
головного й проміжного користувань 
.і розмірів та місць побічних користу
вань;

б) вживати заходів до повного збе
реження все! площі під лісовими 
місцевииами, ц е б т о  не дозволяти 
викорчовувати пні на лісосіках, щоб 
обернути їх у инші місцевими, инакше 
як з дозволу органів Народнього

охраны лесов, переданных в их 
пользование, обязаны содержать за 
свой счет лесную охрану, назначаемую, 
перемещаемую и увольняемую этими 
обществами и обвинениями. Лесная 
охрана подчиняется комиссиям и упол- 

• номоченным по лесным делам.
П р и м е ч а н и е .  Лесная охрана 

лесов, переданных в пользование 
обществам и обвинениям крестьян
ского трудового населения, пользу
ется при исполнении служебных 
обязанностей правами лесной стражи 
лесничеств государственных лесов. 
813. Содержание районных и окруж

ных лесоводов относится на с^ет 
местного бюджета.

81*. Все работы по устройству лесов, 
переданных обществам и об'единениям 
крестьянского трудового населения, 
и ведению в них хозяйства, согласно 
общих планов хозяйств и ежегодных 
хозяйственных планов, утверждаемых 
окружными земельными отделами, 
а в АМССР—Народным Комиссариатом 
Земледелия АМССР, производятся 
средствами и силами обществ и об'е- 
динений крестьянского трудового 
населения.

В лесах же, переданных прочим 
пользователям, указанным в ст. ст. 3,
4 и 5 Закона о Лесах, на лесопользо
вателей, кроме указанных расходов, 
возлагаются также расходы по содер
жанию администрации и лесной стражи.

81®. Общества и об'единения, полу
чившие леса в свое пользование, 
обязаны:

а) вести лесное хозяйство в полном 
соответствии со всеми требованиями 
общих планов хозяйств и хозяйствен
ных планов, составляемых согласно 
ст. ст. 77 и 78 настоящего закона 
и, в частности, точно соблюдать 
требования плана хозяйства относи
тельно размеоов, мест и способов 
рубок главного и промежуточного 
пользований и размеров и мест 
побочных пользований;

б) принимать меры к полному сбе
режению всей плошали под лесными 
угодьями, т. е. не позволять выкорче
вывать пни на лесосеках в целях 
превращения их в иные угодья, иначе 
как с дозволения органов Народного
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Комісаріату Земельних Справ і охо
роняти ліси від пошкодження поже
жами й лісовими шкідниками;

в) но дозволяти пасти худобу на 
лісосіках і в молодняках, шо не мають
4-х аршин і, ажялА, у\а ділянках, де 
цього не дозволено планом господар
ства, і вживати заходів до успішного 
відновлення вирубу шляхом лісонаса
дження, а також належним чином 
охороняти парость на лісосіках і мо
лоді лісонасадження.

81°. Громади й об'еінания селян
ської трудоаоі людности користуються 
деревиною й лісосікою головного та 
проміжного користування, а також 
побічними користуваннями, якось: 
пасінням худоби, сіножатями то шо, у 
переданих названим громадам {об'єднай- 
нвм лісах бізплагно. Громади й об'єд
нання селянської трудової людности, 
щоб одержати кошти на провадження 
лісового господарства, можуть уста
новляти оплату деревини Я побічних 
користувань, шо їх вони дають пооди
ноким членам громади або об'єднання.

У в а г а .  Право збірати ломаччя, 
гриби, «годи то шо надається усій 
трудоіій селянській людності 
безплатно.
81і. Крім своїх членів сільські гро- 

мали й об'єднання мусять давати 
деревину, а також право на побічне 
користування, всій місцевій трудовій 
людності як-ось: робітникам, куста
рям і ниш. за плату не вишу від 
такси, яку встановлюють державні 
лісництва.

81і. Поділяти ліси, передані в кори
стування громадам і об’єднанням селян
ської трудової людности на окремі ділян
ки (іиДкнУ віддаючи їх у користування 
поодиноким групам і особам, не 
дозволяється, ооріч тих випадків, коли 
лі^ві ділянки перед передачею їх 
у користування людності, фактично 
були вже поділені на садибні ділянки 
зі зведенням на них будівель.

У ват «і. За новями тромвдвмн
Д об'єднанням*, а також отрубни

ками Д хуторянами, що виділяються 
встановленим законом порядком із

Комиссариата Земледелия и охранять 
леса от повреждения пожарами 
и лесными вредителями;

в) не допускать выпаса скота на 
лесосеках и в молодняках, не доросших
4-х аршин, и, вообще, на участках, 
где зто не дозволено планом хозяйства, 
и принимать меры к успешному 
возобновлению вырубок путе^ лесо
насаждения, а равно должным образом 
охранять поросль на лесосеках и мо
лодые лесонасаждения.

81е. Пользование обществами и об‘е- 
динениями крестьянского трудового 
населения древесиной и лесосекой 
главного и промежуточного пользо
вания, а также побочными пользова
ниями, как-то: пастьбой скога, сено
кошением и проч. в переданных 
названным обществам и обвинениям 
лесах производится бесплатно. Обще
ства и об’единения крестьянского 
трудового населения, в целях полу
чения средств на ведение лесного 
хозяйства, могут устанавливать оплату 
древесины и побочных пользований, 
предоставляемых ими отдельным членам 
общества или обвинения.

П р и м е ч а н и е .  Право сбора 
валежника, грибов, ягод и т. п. 
предоставляется всему трудовому 
сельскому населению бесплатно.
811. Помимо своих членов сельские 

общества и об'единения обязаны пре
доставлять древесину, а также право 
на побочные пользования, всему 
местному трудовому населению, как-то: 
рабочим, кустарям и проч. за плату 
не свыше таксы, устанавливаемой 
государственными лесничествами.

81і. Разделение лесов, переданных 
в пользование обществам и обвине
ниям крестьянского трудового насе
ления на отдельные участки (пайки) 
с предоставлением их в пользование 
отдельным группам и лицам, не допу
скается, за исключением тех случаев, 
когда лесные участки, до передачи их 
в пользование населения, фактически 
были уже разделены на усадебные 
участки с возведением на них построек 

П р и м е ч а н и е . 3 а  новыми обще
ствами и обвинениями, а также 
отрубщиками и хуторянами, выде
ляющимися в установленном аако-

»
869



Ч 72 Арт 410-411 М 72 Ст. 410-4 і 1

складу колишніх громад 1 об'єднань, 
шо одержали ліси в користування, 
зберігається право користуватися 
цими лісами в порядкові, встанов
люваному Народнім Комісаріятом 
Земельних Справ.

Харків, 23 вересня 1925 р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету Петровський. 

Заст.Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР Сербиченко. 

Секретар Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету

А. Буцепко.

411. Про земельні розпорядки в смузі 
міст і містечок.

Всеукраїнський Центральний Вико
навчий Комітет і Рада Народніх Комі
сарів УСРР п о с т а н о в и л и  затвер
дити нижчеподане Положення про 
земельні розпорядки в смузі міст 
/ містечок-

І І О Л О Ж Е П П Я
про земельні розпорядки в смузі міст І містечок.

Р о з д і л  1-й.

Засади.
1. Усі землі з лісами й зеленими 

насадженнями, берегова смуга й водя
ний простір у межах міської смуги 
й смуги містечок, хто-б з них не 
користав, знаходяться в загальному 
віданні органів комунального госпо
дарства, крім земель спеціяльного 
призначення, шо знаходяться під 
виключним зарядом урядництв і уста
нов, за якими ці землі закріплені 
встановленим порядком.

2. Землі, шо увійшли в міську 
смугу й смугу містечок (арт. арт. 147 
1 148 Земельного Кодексу УСРР)
характером використовування поділя
ється на п'ять категорій;

ном порядке из состава Прежних 
обществ и объединений, получивших 
леса в пользование, сохраняется 
право на пользование этими лесами 
в порядке, устанавливаемом Народ
ным Комиссариатом Земледелия. 

Харьков, 23 оентябрд 1925 г.

Председатель Всеукраинского Цен
трального Исполнительного

Комитета Петровский. 
Зам. Председателя Совета Народных 

Комиссаров УССР Сербиченко.
Секретарь Всеукраинского Цен

трального Исполнительного 
Комитета А. Буцепко.

\

411. О земельных распорядках внутри 
городской черты и черты поселений 

городского типа

Всеукраинский Центральный Испол
нительный Комитет и Совет Народ
ных Комиссаров УССР п о с т а  н а 
в и л и  утвердить нижеследующее По
ложение о земельных распорядках 
внутри городской черты и черты 
поселений городского типа:

П О Л О Ж Е Н И Ео земельных распорядках виутрн городской черты и черты поселена! городского таоа.
Г л а в а  1-я.

Общие положения.
1. Все земли с лесами и зелеными 

насаждениями, береговая полоса и вод
ные пространства в пределах город
ской черты и черты поселений 
городского типа, в чьем бы пользова
нии они ни находились, состоят 
■  общем ведении органов коммуналь
ного хозяйства, за исключением зе
мель специального назначения, нахо
дящихся в исключительном распоря
жении ведомств и учреждений, за 
коими эти земли закреплены в уста
новленном порядке.

2. Земли, вошедшие в состав город
ской черты и черты поселений город
ского типа (ст.ст. 147 и 148 Земель
ного Кодекса УССР), разделяются по 
характеру повьэования на пять кате
горий:
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я) землі селитебнй-будіїельні, які 
використовується ** як площу під 
зачудування;

6) милі громадського користання;

в) землі спеціяльного призначення;
г) землі, що знаходяться у сільсько

господарському користанні трудових 
землекористачів;

д) міські й містечкові грунти.

3. Землі й водяний простір у межах 
міської смуги й смуги містечок, крім 
земель, зазначених у п. п. «в» 1 <г» 
попереднього артикулу, використову
ють органи комунального господарства 
такими способами:

а) віддають їх на певних умовах 
державним і громадським установам, 
підприємствам, організаціям чи пооди
ноким особам;

б) або віддають їх у даремне 
громадське користання, або

в) безпосередньо їх експлоатують.

4. Міські землі й землі містечок 
органи комунального господарства від
дають у користування різним устано
вам, підприємствам І особам (арт. З 
п. «а») на підставі договорів оренди 
й договорів про право забудівлі, а 
в належних випадках—на підставі 
постанов законодавчих органів і від
повідного виконавчого комітету.

5. Спори про землі, роскинені в 
міській смузі й смузі містечок, опріч 
спорів про землі, що знаходяться 
в сільсько-господарському користанні 
трудових землекористачів, розаязуєть- 
ся загально судовим порядком.

Р о з д і л  ІІ-Й.

Реєстрація міських земель і земель 
містечок.

6. Усі без винятку земельні й лі
сові дільниці в межах міської смуги Й 
смуги містечок належить реєструвати.

ваиия;
в) земли специального назначения;
г) земли, находящиеся в сельско

хозяйственном пользовании трудовых 
землепользователей;

д) городские угодья и угодья посе
лений городского типа.

3. Земли и водные пространства 
в пределах городской черты и черты 
поселений городского типа, за исклю
чением земель, указанных в п.п. «в* 
и «г» предыдущей статьи, использу
ются органами коммунального хозяй
ства одним из нижеследующих спо
собов:

а) путем предоставления их на 
определенных условиях государствен
ным и общественным учреждениям, 
предприятиям, организациям или от
дельным лицам;

б) путем предоставления их в бес
платное общественное пользование и

в) путем непосредственной эксплоа-
тации. -

4. Предоставление городских земель 
и земель поселений городскэг« типа 
в пользование разным учреждениям, 
предприятиям и лицам (ст. 3 п. «а») 
осуществляется органами коммуналь
ного хозяйства на основании договоров 
аренды и договоров о праве застройки, 
а в подлежащих случаях—на основа
нии постановлений законодательных 
органов и соответствующего исполни
тельного комитета.

5. Споры о землях, расположенных 
в городской черте и черте поселений 
городского типа, за исключением спо
ров о землях, находящихся в сельско
хозяйственном пользовании трудовых 
землепользователей, разрешаются в 
общем судебном порядке.

Г л а в а  11-я.

Регистрация юродских земель и земель 
поселений городского тина.

6. Все без исключения земельные 
и лесные участки в пределах город
ской черты и черты поселений город
ского типа подлежат регистрации.

$71
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а) земли селитебно-строительные, 
используемые как площадь для за
стройки;

б') зеиаи общестъенкого вользо-
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7. Реєстрацію земельних дільниць 
покладається на органи комунального 
господарства й відомості, які містяться 
в актах реєстрації й у виданих з них 
витягах і викопійовках, мають прий
мати всі установи й особи як прав
диві доти, доки противне не буде до
ведене судовим порядком.

8. Порядок реєстрації земельних 
дільниць у містах 1 містечках і плату 
за її переведення встановлюється окре
мим законом.

9. Усі землі в цілому належить ре
єструвати загальною пломею в межах 
міської смуги й смуги містечок в актах 
поземельної реєстрації, яку провадять 
органи Народнього Комісаріяту Зе
мельних Справ УСРР, для чого органи 
комунального господарства повинні 
скласти план міським землям і землям 
містечок з експлікацією в 2-х примір
никах, що з них один переховується 
> належному земельному відділі.

Р о з д і л  III й.

Землі селите бні.

10. У міській смузі й смузі містечок 
встановлюється селитебну смугу, що до 
неї включається фактично забудовані 
дільниці й ті незабудовані, * але при
значені до забудування, які оточені 
забу.юваними дільницями, а також 
вулиці, площі, садки й инш., шо зна
ходяться між зазначеними дільницями.

11. Земельні дільниці під денаціона
лізованими будинками віддається в ко
ристання володільців будинків і ре
єструється, згідно з арт. 7-им цеї 
постанови, в межах цих дільниць до 
денаціоналізації їх, оскільки досі цих 
меж не було змінено встановленим 
порядком.

У в а г а .  Як-шо земельні дільниці 
під денаціоналізованими будинками 
перевищують установлену норму й 
зайву площу можна використати

7. Производство регистрации земель
ных участков возлагается на органы 
коммунального хозяйств а, при чем 
сведения, содержащиеся в актах реги
страции и в выданных из них выпи
сях и выкопировках, должны прини
маться всеми учреждениями и лицами 
за достоверные до тех пор, пока 
противное не будет доказано судеб
ным порядком.

8. Порядок регистрации земельных 
участков в городах и поселениях 
городского типа и плата за ее про
изводство устанавливается особым 
законом.

9. Все земли в целом должны реги
стрироваться общей площадью в пре
делах городской черты и черты посе
лений городского типа в актах позе
мельной регистрации, производимой 
органами Народного Комиссариата 
Земледелия УССР, для чего органы 
коммунального хозяйства обязаны 
составить план городских земель и 
земель поселений городского типа с 
экспликацией в 2-х экземплярах, из 
коих один хранится в соответству
ющем земельном отделе.

ІГ л а в а  III я.
Земли селитебные.

10. Внутри городской черты и черты 
поселений городского типа устана
вливается селитебная черта, в которую 
включаются фактически застроенные 
участки и те не застроенные, но пред
назначенные к застройке, которые окружены застроенными участками, 
а также улицу, плошади, скверы и пр., 
находящиеся между указанными уча
стками.

11. Участки земли под денациона
лизированными домовладениями пре
доставляются в пользование домовла
дельцам и регистрируются в порядке 
ст. 7-й настоящего постановления, в 
границах этих участков до денациона
лизации их, поскольку эти границы 
не были изменены в установленном 
порядке до настоящего, времени.

П р и м е ч а н и е .  Если участки 
земли под денационализованнычи 
домостроениями превышают уста
новленную норму и излишняя одо-
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для забудувания або громадських 
потреб, то цю плошу можуть віді
брати органи комунального госпо
дарства від володільців будинків.

Порядок установлення норм, а та
кож вилучення зайвин установлю
ється спеціальною постановою Ради 
Народніх Комісарів УСРР.
12. Органам комунального госпо

дарства, з затвердження відповідних 
виконавчих комітетів, надається право 
в порядку розпла-овання, вищавляти 
межі забудовами* дільншь, як шо 
ці межі скривлені, поламані, або 
з инших громадських причин є не
зручні з будівельного або санітарного 
боку Й як-шо земля, потрібна для 
виправлення, становить не більш як 
10°/0 площі дільниці, а саме виправ
лення не звязане зі знесенням або 
перенесенням будівель (виключаючи 
легкі). Спори, що виникають у звязку 
зі зміною меж, мають остаточно роз- 
вязувати судові органи.

У в а г а .  Як-що розпланування 
звязане з вилученням більш як 
10% площі дільниць або зі знесен
ням будівель, то вилучати відповідну 
площу землі можна тільки в по
рядку, передбаченому с іеціяльною 
постановою ВУЦВК і РНК УСРР.

13. Міські й містечкові землі під 
касарнями, бараками, так само як 
і землі, що їх обслуговують, від
дається Військовому Урядництвув без
платне користання на час фактичної 
б тому потреби.

На таких самих підставах органи 
комунального господарства дають 
Військовому Урядництву окремі зе
мельні дільниці для спеціяльього ви
користання їх під стрільбища, війсь
кові навчання й т. и. потреби на 
реченці, які встановлюється відповідно 
до потреб у тих дільницях. Як мине 
потреба, ці земельні дільниці перехо
дять під заряд органів комунального 
госиодаретіа.

щвдь может быть использована для 
застройки или общественных надо
бностей, то эта площадь может 
быть отобрана органами коммуналь
ного хозяйства от владельцев домо
строений.

Порядок установления норм, а так
же из'ятия излишков устанавли
ваете; специальным постановлением 
СоветаНародных Комиссаров УССР.
12. Органам коммунального хозяй

ства,. с утверждения соответствую
щих исполнительных комитетов, пре
доставляется право в порядке распла- 
нирования, исправлять границы за
строенных участков, если эти границы 
искривлены, изломаны или представ
ляют иные общественные неудобства 
в строительном или санитарном отно
шении и если земля, необходимая для 
исправления, составляет не свыше 
10% плошаци участка, а самое ис
правление не сопряжено со сносом 
или переносом построек (исключая 
легких). Споры, возникающие в связи 
с изменением границ, подлежат окон
чательному разрешению судебных 
органов.

П р и м е ч а н и е .  Если расплани
ровка связана с из'ятиеи более 
10% плошади участка или со сно
сом построек, то из'ятие соответ
ствующей плошади земли может 
быть произведено лишь в порядке, 
предусмотренном специальным по
становлением ВУЦЙК и СНК УССР.
13. Городские земли и земли по

селений городского типа, находящи
еся под казармами, бараками, равно 
как и земли, обслуживающие их, пре
доставляются Военному Ведомству 
в бесплатное пользование на время 
действительной в том необходимости.

На таких же основаниях органы 
коммунального хозяйства предоста
вляют Военному Ведомству отдельные 
участки земли для специального ис
пользования их под стрельбища, во
енные обучения и т. п. надобности 
на сроки, устанавливаемые в зави
симости от потребности в таких уча
стках. По миновании надобности эти 
земельные участки поступают в веде
ние органої коммунального хозяй
ства.

873



ч. п Арт. 410 № 72 • Ст. 410

У в а г а .  Військове Урядництво, 
коли дадуть йому землі для госпо
дарської експлоатації, користає 
а них і несе обов'язки як і инші 
землекористачі.

14. Земельні дільниці, що обслуго
вують націоналізовані будівлі, які 
знаходяться на них, експлоатують ор
гани комунального господарства або 
безпосередньо (у тих випадках, коли 
в безпосередньому користанні органів 
комунального господарства знахо
дяться самі будівлі) або їх віддається 
фактичним користачам цих будівель 
(установам, житловим товариствам, 
товариствам і поодиноким громадянам).

15. Коли орендові права (перенайми 
й т. и.) на націоналізовані будівлі 
або права власности на будівлі при
ватновласницькі переходять закон
ним шляхом від одних осіб до дру
гих, то всі обов'язки й права на зе
мельні дільниці, які обслуге вують ці 
будівлі, тим самим переходять до но
вих орендарів і володільців.

16. Вільні селитебно-будівельні дільниці 
відводять органи комунального госпо
дарства під забудування державним 
і громадським установам, підприєм
ствам, організаціям і поодиноким 
особам, згідно з чинними законами 
про право забудовання, з умовою до
держання будівельного плану міста, 
або містечка.

17. Коли пожежа або инше сти
хійне лихо знищить будівлі, то за 
володільцями цих будівель зберігається 
право користати з земельних діль
ниць, з умовою відновлення будівлі 
протягом 3-х років.

18. Як-що нема заявок на забудо
вання селитебно-будівельних дільниць, 
то органи комунального господарства 
або експлоатують їх безпосередньо, 
або здають в оренду на сільсько-гос
подарську або иншу експлоатяцію 
з тим, що-б вони не втрачали свого 
селитебно-будівельного призначення.

При м е ч а н н е .  Военное Ведом
ство, в случае предоставления ему 
земель для хозяйственной експло- 
атации, пользуется ими и несет обя
занности наравне с другими земле
пользователями.
14. Земельные участки, обслужива

ющие находящиеся на них национа
лизированные постройки, эксплоати- 
руются органами коммунального хо
зяйства или непосредственно (в тех 
случаях, когда в непосредственном 
пользовании органов коммунального 
хозяйства находятся самые постройки) 
или предоставляются фактическим 
пользователям этих построек (учре
ждениям, жилищным товариществам, 
обществам и отдельным гражданам).

15. При переходе в законном по
рядке от одних лиц к другим аренд
ных прав (перенаем и т. п.) на на
ционализированные строения илиправа 
собственности на строения частно
владельческие, все права и обязан
ности по земельным участкам, обслу
живающим эти строения тем самым 
переходят к новым арендаторам и вла
дельцам.

16. Свободные селитебно-строитель
ные участки отводятся органами ком
мунального хозяйства под застройку 
государственным и общественным уч
реждениям, предприятиям, организа
циям и отдельным лицам, согласно 
существующих законов о праве за
стройки, при условии соблюдения стро
ительного плана города, или поселе
ния городского типа.

17. В случае разрушения построек 
от пожара или других стихийных 
бедствий, за владельцами этих по
строек сохраняется право пользования 
земельными участками, при условии 
восстановления постройки в 3-хлет- 
ний срок.

18. При отсутствии заявок на се
литебно-строительные участки, в це
лях их застройки, участки эти или 
эксплоатируются непосредственно ор
ганами коммунального хозяйства или 
сдаются в аренду для эксплоатации 
в сельско-хозяйственном или * ином 
отношении .с тем, чтобы они не ут
рачивали своего селитебно-строитель
ного назначения..
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Р о з д і л  ІУ-й

Землі громадського користання.

19. У межах міської смуги й смуги 
містечок до земель громадського ко- 
ристания належать:

а) землі використовувані як шляхи 
(майдани, дороги, вулиці, переїзди, 
набережні то що;

б) земельні дільниці, які дається 
міській людності, щоб їх було вико
ристано для відпочинку, розваги й за
доволення инших гігієнічних Й куль
турних потреб (громадські сади, парки, 
бульвари, сквери й т. инш.);

а) смітники для вивозу сміття, 
снігу то що.

20. Ріки, озера й инші водяні про
стори, шо знаходяться вмісьюй смузі 
й смузі містечок, дається також у гро
мадське користання як шляхи сполу
чення, джерела водопостачання й на 
инші потреби, оскільки таке кори
стання не обмежено загальним чин
ним законодавством і місцевим поста
новами, які видається на його роз
виток.

21. Ліси, шо наділені містам і міс
течкам і знаходяться в межах місь
ко! смуги й смуги містечок, віддається 
в громадське користання для мети, 
зазначеної у п. .6“ арт. 19 го цього 
Положення, у межах і порядку, шо 
їх встановлюють місцеві виконавчі 
комітети.

22. Землі громадського користання 
знаходяться в безпосередньому гос
подарському управлінні органів кому
нального господарства й їх дається, 
згідно з Тхнім призначенням, у 
безплатне користання всіх громадян.

У в а г а  1. Органи комунального 
господарства мають право віддавати 
в експлоатацію на правах короткої 
оренди, на реченець не довший як 
З роки, землі громадського корис
тання й водяний простір у межах 
міської смуги, оскільки така експло- 
атація не шкодить громадському 
користанню, виділюючи аа це осібні

Г л а в а  IV-*.

Земли общественною пользования.

19. В пределах городской черты 
и черты поселений городского типа 
к землям общественного пользования 
относятся:

а) земли, используемые как пути 
сообщения (площади, дороги, улицы, 
проезды, набережные и т. п.);

б) земельные участки, предостав
ляемые городскому населению для ис 
пользования в целях отдыха, развле- 
ьения и удовлетворения других гигие
нических и культурных потребностей 
(общественные сады, парки, бульвары 
скверы и т. п );

в) свалочные места для вывоза му 
сора, снега и т. п.;

20. Расположенные в городской черте 
и черте поселений городского типа 
реки, озера и другие водные простран
ства предоставляются также в об
щественное пользование как пути • 
сообщения, источники водоснабже
ния и для других надобностей, по
скольку такое пользование не огра
ничено общим действующим законо
дательством и местными постанов
лениями, издаваемыми в его развитие.

21. і}еса, наделенные городам и по
селениям городского типа, находящи
еся в пределах городской черты и чер
ты поселений городского типа, пре
доставляются в общественное поль
зование для целей, указанных в п. „6м 
ст. 19 Й настоящего Положениям пре
делах и порядке, устанавливаемых ме
стными исполнительными комитетами.

22. Земли общественного пользо
вания находятся в непосредственном 
хозяйственном управлении органов 
коммунального хозяйства и предо
ставляются, согласно их назначения, 
в бесплатное пользование всех граж
дан.

П р и м е ч а н и е  1. Органы ком
мунального хозяйства имеют право 
отдавать в эксплоатацию на правах 
краткосрочной аренды, на срок не 
свыше 3-х лет, земли обществен
ного пользования и водные про
странства в пределах городской 
черты, поскольку такая эксплоатация 
не_ причиняет ущерба обществен-
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простори (під ятки, кіоски, буфети 
й т. и. тимчасові спорудження), або 
встановляюючи особливі форми ко
ристання (рибальство, мислівство 
то шо).

У в а г а  2. Господарсько-адміні- 
страційне (комунальне) управління 
землями громадського користання 
на території, що знаходиться у ві
данні сільських рад, до них і нале
жить. Відповідні виконавчі комітети 
мають право передати частково або 
цілком господарсько-адміністраційне 
(комунальне) управління цими зем
лями органам комунального госпо
дарства.

23. Зміну розташування вулиць, 
майданів і инших місць громадського 
користання в межах міської смуги 
й смуги містечок провадиться в по
рядку розплановання.

Р о з д і л  У-й.

Про землі спеціальною призначення.

24. Землями спеціяльного призна
чення, як-ось: землями під фортецями 
й иншими військовими спорудженнями, 
землями під смугою вивласнення транс
порту й т. и. у межах міської смуги 
й смуги містечок заряджується на 
підставі особливих про те правил.

25. Як мине потреба в тій чи иншій 
земельній дільниці спеціяльного при
значення, ЇЇ передається з управління 
вЬповідної установл у безпосереднє 
завідування оріанів комунального 
господарства.✓

Р о з д і л  УІ-й.

Про землі, що знаходяться в сільсько
господарському користанні трудових 

землехористачів.

26. Землями, що знаходяться в 
сільсько - господарському користанні 
трудових землекористачів і які ввійшли 
в міську смугу й смугу містечок 
(и. «г» арт. 2), заряджують що до госпо- 
дарства-земельні товариства, згідно з

ному пользованию, выделяя для 
этого особые пространства (под 
торговые палатки, киоски, буфеты 
и т. л. временные сооружения), или 
устанавливая особые виды пользо
вания (ловля рыбы, охота и т. п.).

П р и м е ч а н и е  2. Хозяйственно
административное (коммунальное) 
управление землями общественного 
пользования на территории, нахо
дящейся в ведении сельских советов, 
принадлежит последним. Соответ
ствующим исполнительным комите
там принадлежит право передать 
в части или в целом хозяйственно
административное (коммунальное) 
управление этими землями органгЛ* 
коммунального хозяйства.
23. Изменение расположения улиц, 

площадей и иных мест общественного 
пользования в пределах городской 
черты и черты поселения городского 
типа производится в порядке распла- 
нирования.

Г л а в а  У-я.

О землях специальною назначения.

24. Земли специального назначения, 
как-то: земли, занятые крепостными 
и другими военными сооружениями, 
земли, занятые полосой отчуждения, 
транспорта и т. п. в пределах городской черты и черты поселений городског о 
типа,управляются на основании особых 
о том правил.

25. По миновании надобности в том 
или ином земельном участке специаль
ного назначения, таковой передается 
из управления соответствующего 
учреждения в непосредственное заве- 
дывание органов коммунального хо
зяйства.

Г л а в а  У1-я.

О землях, находящихся в сельско-хозяй
ственном пользовании трудовых зем

лепользователей.

26. Земли, находящиеся в сельско
хозяйственном пользовании трудовых 
землепользователей, вошедшие в го
родскую черту и черту поселений 
городского типа (п. «г» ст. 2-й), управ
ляются в хозяйственном отношении
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загальними правилами про земельні 
товариства, передбаченими Земельним 
Кодексом УСРР.

27. Права й обов'язки органів ко
мунального господарства що*до зе
мель сільсько гос юдарсьчого кори
стання, шо увіходять в міську смугу 
й смугу містечок, визначається особ
ливими правилами, які видає Народ
ній Комісаріат Внутрішніх Справ 
після погодження з Народнім Коміса
ріатом Земельних Справ.

28. Порядок проеа ження справ 
шо-до землевпорядження на землях, 
шо знаходяться в сіньсько-госпо- 
дарському користанні трудових земле- 
користачів у межах міської смуги й 
смуги містечок, визначається розді
лами І—Ш частини IV Земельного 
Кодексу УСРР, з вилученнями, вста
новленими цею постановою.

29. Щоб запобігти неправильному 
забудуванню земель, шо знаходяться 
в сільсько-господарському користанні 
трудових землекористачів й можуть 
агодом увійти в селнтебну смугу міст 
і містечок, органам комунального 
господарства надається право скла
дати плани й правила забулозання 
зазначених земель, відповідно обме
жуючи їх користачів.

ЗО. Повне або часткове переведен
ня земель, шо знаходяться в сільсько
господарському користанні трудових 
землекористачів у межах міської сму
ги Й смуги містечок, до селитебноі 
смуги, а також час і порядок пере
ведення затверджує Рада Народніх 
Комісарів УСРР на подання відповід
них виконавчих комитетів.

Р о з д і л  УІ1-Й.

Міські місцевими й місцевими містечок.

31. Земельні дільниці, розкинені в 
межах міської смуги й смуги місте
чок, але по-за селитебною смугою, 
крім земель, шо валежать трудовим 
зеилекористачам, земель громадського 
користання й земель спеціального

земельными обществами, согласно об
щих правил о земельных обществах, 
предусмотренных Земельным Кодексом УССР.

27. Права и обязанности органов 
коммунального хозяйства в отношении 
земель сельско-хозяйственного поль
зования, входящих в городскую черту 
и черту поселений городского типа, 
определяются особыми правилами, 
издаваемыми Народным Комиссариатом 
Внутренных Дел по согласовании 
с Народны» Комиссариатом Земледелия.

28. Порядок производства дел по 
землеустройству на землях, находя
щихся в сельско-хозяйственном поль
зования трудовых землепользователей 
в пределах городской черты и черты 
поселений городского типа, определя
ется разделами І—III части IV Земель
ного Кодекса УССР, с изятиями, устано
вленными настоящим постановлением.

29. В целях предупреждения непра
вильной застройки земель, находя
щихся в сельско-хозяйственном поль
зовании трудовых землепользователей, 
могущих со временем войти в сели
тебную черту городов и поселений 
городского типа, органам коммуналь
ного хозяйства предоставляется право 
составлять планы и правила застройки 
указанных земель, налагая на поль
зователей их соответствующие огра
ничения.

30. Полный или частичный перевод 
земель, находящихся в сельско-хозчй- 
ственноч пользовании трудовых зем
лепользователей в пределах городской 
черты и черты поселений городского 
типа, в селитебную черту, а также 
время и порядок перевода утвержда
ются Советом Народных Комиссаров 
УССР по представлению соответству
ющих исполнительных комитетов.

Г л а в а  УИ-я.

Городские угодья и угодья по'елемий 
городского тмпа.

31. Земельные участки, расположен
ные в пределах городской черты и чер
ты поселений городского типа, но 
вне селитебной черты, за исклю
чением земель, принадлежащих тру
довым землепользователям, земель
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призначення, становлять міські й мі
стечкові грунти (вигони, рілля, луки, 
городи, фруктові садки, ліси, торфо- 
вики та инш).

■ уі. Органи комунального господар
ства використовують місцевини або 
безпосередньо або віддають їх у ко
ристання установам, організаціям і по
одиноким особам.

33. Земельні місцевини, що знахо
дяться у фактичному користанні уста
нов, які обслуговують безпосередньо 
й виключно потреби народньої осві
ти, народнього здоров'я, соціального 
забезпечення й досвідно-зразкової 
справи, залишаються у віданні відпо
відних установ на ввесь час викори
стовування їх для зазначеної мети.

34. Порядок експлоатації лісів, на
ділених містам і містечкам, і провад
ження лісового господарства в них 
установлюється, відповідно до Закону 
про Ліси УСРР, погодженням органів 
комунального господарства з відпо
відними лісоуправліннями.

У в а г  а.Народньому Комісаріатові 
Внутрішніх Справ у згоді з Народ
нім Комісаріатом Земельних Справ 
надається право видавати правила 
й інструкції про порядок експло
атації міських лісів і лісів містечок.

35. Нетра в межах міської смуги 
й смуги містечок експлоатуються на 
підставі спеціальних законів про ви
користання нетрів землі.

Харків, 23 вересня 1925 р.

Голова Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету 

Петровський.
Заст. Голови Ради Народніх Комі

сарів УСРР І. Булат,
Секретар Всеукраїнського Цен

трального Виконавчого Комітету 
А, Бу цепко.

общественного пользования и земель 
специального назначения, составляют 
городские угодья и угодья поселений 
городского типа (выгоны, пашни, луга, 
огороды, фруктовые сады, леса, тор
фяники и проч.).

32. Угодья используются органями 
коммунального хозяйства, или непо
средственно или путем предоставления 
их в пользование учреждениям, орга
низациям и отдельным лицам.

33. Земельные угодья, состоящие в , 
фактическом пользовании учреждений, 
обслуживающих непосредственно и 
исключительно надобности народного 
просвещения, народного здравия, со
циального обеспечения и опытно-по
казательного дела, остаются в введе
нии соответствующих учреждений на 
все время использования их для ука
занных целей.

34. Порядок эксплоатации лесов, 
наделенных городам и поселениям го
родского типа, и ведения лесного хо
зяйства в них устанавливается, в со
ответствии с Законом о Лесах УССР, 
соглашением органов коммунального 
хозяйства с соответствующими лесо- 
у.іравлениями.

П р и м е ч а н и е .  Народному Ко
миссариату Внутренних дел по сог
лашению с Народным Комиссариатом 
Земледелия предоставляется право 
издавать правила и инструкции о 
порядке эксплоатации городских 
лесов и лесов поселений городского 
типа.
35. Эксплотация недр в пределах 

городской черты и'“Черты поселений 
городского типа производится на ос
новании специальных законов об ис
пользовании недр земли.Хврьков, 23 сентябре 1925 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский.
Зам. Председателя Совета Народных 

Комиссаров УССР И. Булат.
Секретарь Всеукраинского 

Центрального Исполнительного
Комитета А. Буценко.
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412. Про порядок утворення й видатку- 
вдння республіканського фонду регу

лювання місцевих бюджетів.

З огляду ні перехід до трьохступ • 
не во! системи управління й потребу 
регулювання від центру бюджетів 
округ, скасовуючи постанови Все
українського Центрального Виконав
чого Комітету з 29 листопаду 1922 р. 
„Про порядок видачі Губвиконкомам 
позичок і підпомог із дотаційного 
фонду на покриття дефіцитів місце
вого бюджету (Зб! Уз. 1922 р., ч. 50, 
арт. 740) І з ЗО травня 1923 року „Про 
зміну постанови про порядок видачі 
Губвиконкомам позичок І підпомог із 
дотацийного фонду на покриття дефі
цитів місцевого бюджету (Зб. Уз. 
1923 р., ч. 22-23, арт. 324),— Все
український Центральний Виконавчий 
Комітет І Рада Народніх Комісарів 
УСРР п о с т а н о в и л и :

1. Утворити республіканський фонд 
регулювання місцевих бюджетів: окру- 
гових і АМСРР, за рахунок відлічу
вань промподатку, що надходять до 
місцевого бюджету, для регулювання 
бюджетів округ УСРР і місцевого 
бюджету АМСРР, виїаючи цілеві за
помоги, в разі їхньої дефіцитносте 
визначувані з розглядом рокових бюд
жетів і додаткових кошторисів.

2. З республіканського фонду регу
лювання можуть бути виділені й за
броньовані суми на спеціальні видатки, 
що Тх розмір орієнтовно проектує 
МІжуряднкцька Бюджетова Нарада 
при Народньому КомІсаряті Фінансів 
після одержання орієнтовних збірок 
усіх округових бюджетів І місцевого 
бюджету АМСРР, і після висновку 
Державної Планово! Комісії, затвер
джує Рада Народніх Комісарів УСРР.

3. Усі прохання округових виконав
чих комітетів і Ради Народніх Комісарів 
АМСРР про видачу цілевих запомог, 
такпоосновких річних бюджетах,які по 
виконавчих кошторисах, розглядається 
наМіжурядницькій Бюджетові! Наряді 
при Народньому Комісаріаті Фінансів
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412. О порядке образования м расхо
дования республиканского фонда ре

гулирования местных бюджетов.

В виду перехода на трехстепенную 
систему управления и необходимости 
регулирования центром бюджетов 
округов, в отмену постановлений Все- 
украинского Центрального Исполни
тельного Комитета от 29-го ноября 
1922 г. „О порядке выдачи губиспол- 
комам ссуд и пособий из дотацион
ного фонда на покрытие дефицитов 
по местному бюджету" (С. У. 1922 г., 
М* 50, ст. 740) и от 30-го мая 1923 г. 
„Об изменении постановления о по
рядке выдачи Губисполкомам ссуд и 
пособий из дотационного фонда на 
покрытие дефицитов по местному бю
джету (С. У. 1923 г., №22-23,ст. 324), 
Всеукраинский Центральный Исполни
тельный Комитет и Совет Народных' 
Комиссаров УССР п о с т а н о в и л и :

1. Образовать республиканский фонд 
регулирования местных бюджетов: 
окружных и АМССР, за счет отчис
лений промналога, поступающих в ме
стный бюджет, для регулирования 
бюджетов округов УССР и местного 
бюджета АМССР путем выдачи целе
вых пособий в случаях их дефицит
ности, определяемых при рассмотрении 
как годовых бюджетов, так и допол
нительных смет.

2. Из республиканского фонда ре
гулирования могут быть выделены 
и забронированы суммы на специаль
ные расходы, размер которых ориен
тировочно проектируется Междуведом
ственным Бюджетным Совещанием при 
Народном Комиссариате Финансов по 
получении ориентировочных сводок 
всех окружных бюджетов и местного 
бюджета АМССР, и по заключении 
Государственной Плановой Комиссии 
утверждается Советом Народных Ко
миссаров УССР. *

3. Все ходатайства окружных испол
нительных комитетов и Совета Народ
ных Комиссаров АМССР о выдаче 
целевых пособий, как по основным 
годовым бюджетам, так я по испол
нительным сметам, рассматриваются 
в Междуведомственном Бюджетном 
Совещании при НародномКомиссариате
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і їх затверджує Уряд УСРР устано
вленим порядком.

4. Кошти з республіканського фон
ду регулювання видається округовим 
виконавчим комітетам і Раді Народніх 
Комкаріх АМСРР тільки на потреби, 
задоволювані виключно за рахунок 
місцевих бюджетів, і їх розподіляться 
між найменш міцними бюджетами на 
потреби, передбачені під час видачі 
коштів із цього фонду.

5. Кошти з республіканського фон
ду регулювання на окремі прохання 
можуть бути видавані лише після по
дання додаткових кошторисів з усіма 
потрібними до них матеріалами, що 
характеризують стан місцевого бю
джету.

6. Видаткують округові виконавчі 
комітеїи й Рада Народніх Комісарів 
АМСРР кошти, видавані з республі
канського фонду регулювання, додер
жуючи всіх касових правил до видат- 
кування коштів місцевого бюджету.

7. Квартальні й річні звіти що до 
розподілу республіканського фонду 
регулювання складає Народній Комі
саріат Фінансів і їх подається до Уря
ду УСРР.

8. Республіканський фонд регулю
вання місцевих бюджетів перехову
ється в Державному Банкові на особ
ливому біжучому рахункові Народ- 
нього Комісаріяту Фінансів; видає 
кошти з цього фонду Народній Комі
саріат Фінансів після затвердження 
Урядом УСРР постанов Міжурядни- 
цької Бюджетової Наради при Народ- 
ньому Комісаріатові Фінансів, згідно 
з арт. З цієї постанови.

9. Цій постанові надати чинности 
з 1-го жовтня 1925 року.Харків, 2В вересня 1925 р.

Голова Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету

Пепгровеьхий.

Заст. Голови Ради Народніх 
Комісарів УСРР /. Булат.

Секретар Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету А. Буцфнко.

Финінсо» и утверждаются Правитель
ством УССР в установленном порядке.

4. Средства из республиканского 
фонда регулирования выдаются окру
жным исполнительным комитетам и 
Совету Народных Комиссаров АМССР 
лишь на потребности, удовлетворяеVые 
исключительно за счет местных бюд
жетов, и распределяются между наи
менее мощными бюджетами на нужды, 
предусмотренные при выдаче средств 
из этого фонда.

5. Средства из республиканского 
фонда регулирования по отдельньм 
ходатайствам могут быть выдаваемы 
только по представлении дополнитель
ных смет со всеми необходимыми к ниД 
материалами, характеризующими со
стояние местного бюджета.

6. Расходование окружными испол
нительными комитетеми и Советом На
родных Комиссаров АМССР средств, 
выдаваемых из республиканскогоф >нда 
регулирования, производится с соблю
дением всех кассовых правил по рас
ходованию средств местного бюджета.

7. Квартальные и годовые отчеты 
по распределению республиканского 
фонда регулирования составляю іся 
Народным Комиссариатом Финансов 
и представляются Правительству УССР.

8. Республиканский фонд регулиро
вания местных бюджетов хранится 
в Государственном Ёанке на особом 
текущем счету Народного Комисса
риата Финансов; выдача средств из 
этого фонда производится Народным 
Комиссариатом Финансов по утвер
ждении Правительством УССР поста
новлений Междуведомственного Бюд
жетного Совещания при Народном 
Комиссариате Финансов, согласно 
ст. 3-й настоящего постановления.

9. Настоящее постановление ввести 
в действие с 1-го октября 192*5 года.Харьков, 23 сентября 1925 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский.
Зам. Председателя Совета 

Народных Комиссаров УССР Я. Булат.
Секретарь Всеукраинского 

Центрального Исполнительного.
Комитета А. Вуценко.
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413. Про утворення й видаткуваиня 
округовнх фондів регулювання міс
цевого бюджету й округовнх та рай- 
оновях фондів непередбачених ви

датків.

У звязку з переходом до трьох ступ
невої системи управління, скасовуючи 
постанову Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого К «мітету з 4 червня 
1924 року .Про утворення округовнх 
запасних фондів- (36. Уз. 1924 р., 
ч. 11, арт 120) і доповнюючи арт. 134 
Тимчасового Положення про місцеві 
фінанси,—Всеукраїнський Центральний 
Виконавчий Комітет і Рада Народніх 
Комісарів УСРР п о с т а н о в и л и  за
твердити нижчеподане Положення про 
утворений й видаткування округовнх 
фондів регулювання місцевого бюджету 
й округовнх та'районових фондів не
передбачених видатків:

Н 0 Д 0 Ж Е Н Н Я  
про утворення й видаткування округовнх фопдів регулювання місцевого бюджету 

0 округові! та районові! фондів не
передбачена! видатків.

1. Округові фонди регулювання міс
цевого бюджету.

1. До видаткових кошторисів усіх 
місцевих бюджетів, з винятком при
бутково-видаткових кошторисів сіль
ських рад, належить обов язково 
включити відраховання розміром не 
більшим як 3°/0 від суми видатків 
кожного бюджету на утворення окру- 
гових фондів регулювання місцевого 
бюджету.

2. Фонди регулювання знаходяться 
в розпорядженні округовнх виконав
чих комітетів і їх призначається ви
ключно на мети регулювання ниж
чих бюджета так порядком покриття 
дефіцитів, установлених підчас роз
гляду цих бюджетів, як І шляхом ви
дачі цілевих запоют окремим найменш 
міцнішим одиницям, у звязку а недо
статнім виконанням бюджетів, а також 
шаяхо* видачі поворотних позичок 
для покриття, в разі потреби, касо
вої готівки окремих бюджетів.

413. Об обрааоваиии и расходовании 
окружных фондов регулирования ме
стного бюджета и окружных и рай
онных фондов непредвиденных рас

ходов.

В связи с переходом на трехстепен
ную систему управления, в отмену 
постановления Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета 
от 4-го июня 1924 года „Об образо
вании окружных запасных фондов" 
(С. У. 1924 г., № 11, ст. 120) и в 
дополнение ст. 134 Временного Поло
жения о местных финансах,—Все- 
украинский Центральный Исполнитель
ный Комитет и Совет Народных Ко
миссаров УССР п о с т а н о в и л и  ут
вердить нижеследуюшее Положение 
об образовании и расходовании 
окружных фондов регулирования ме
стного бюджета и окружных и рай
онных фондов непредвиденных рас
ходов:

П0Л0ЖЕ1П1Е
об образовании я расходовании окруж
ных фондов регулирования местного 
бюджета и окружных и районных фон

дов непредвиденных расходов.

1. Окружные фонды регулирования 
местною бюджета.

1. В расходные сметы всех местных 
бюджетов, за исключением приходо- 
расходных смет сельских советов, 
подлежат обязательному включению 
отчисления в размере не выше Зв/„ 
от сумм расходов по каждому бюд
жету на образование окружных фон
дов регулирования местного бюджета.

2. Фонды регулирования находятся 
в распоряжении окружных исполни
тельных комитетов и предназначаются 
исключительно на цели регулирования 
нижестоящих бюджетов как в порядке 
покрытия дефицитов, установленных 
при рассмотрении этих бюджетов, так 
и путем выдачи целевых пособий 
отдельным наименее мошным едини
цам, в связи с недостаточным выпол
нением бюджетов, а также путем 
вымни возвратных ссуд для покрытия, 
в случае надобности, кассовой налич
ности отдельных бюджетов.
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3. Округовим виконавчим комітетам 
надається право звільняти од відоа- 
жування до округового фонду регулю
вання дефіцитові бюджети і знижати 
розмір відраховань для слабих бюд- 
жетових одиниць.

4гЧ1рохання районових виконавчих 
комітетів і міських рад про видачу 
запомог і позичок з округових фондів 
регулювання розглядують охругові 
бюджетові комісії, а їхні постанови 
затверджують округові виконавчі ко
мітети за висновками округових пла
нових комісій.

5. Суми відраховань, що Тх нале
жить перечислити до округового фонду 
регулювання, належить передавати 
в розпорядження округовим виконав
чим комітетам після кожних 2-х тиж
нів у встановленому розмірі % від 
фактично переведених видатків.

6. Запомоги й позички, одержані 
від округових виконавчих комітетів 
із фонду регулювання, належить роз
глядати як одну із форм прибутків 
і, при їх надходженні, проводити за 
рахунком позичок і запомог, а ви
датки, покривані одержаними зало
гами і позичками, належить перево
дити виключно установленим кошто- 
рисовим порядком за основними або 
додатковими кошторисами.

7. Облік фондам регулювання пере
водиться по-за бюджетом на особли
вому пасивному рахункові.

8. Округовим фондам регулювання 
належить вести особливу звітність 
про Тхнє використання і її шо-місячно 
подається до Народнього Комісаріату 
Фінансів УСРР у формі . виписки 
з допомічноТ книги для обліку цих 
фондів.

II. Округові й районові фонди на непе
редбачені видатки.

9. Надати округовим і районовим 
виконавчим комитетам право утворити 
особливі округові й районові фонди 
на покриття непередбачених видатків 
місцевого бюджету.
• Округовий фонд непередбачених 
видатків утворюється за рахунок від
лічувань розміром 2*/# від суми »и-

3. Окружным исполнительным ко
митетам предоставляется право осво
бождать от отчислений в окружной 
фонд регулирования дефицитные бюд
жеты и снижать размер отчислений 
для слабых бюджетных единиц.

4. Ходатайства районных исполни
тельных комитетов и городских со
ветов о выдаче пособий и ссуд из 
окружных фондов регулирования рас
сматриваются окружными бюджетными 
комиссиями, постановления которых 
утверждаются окружными исполни
тельными комитетами по заключениям 
окружных плановых комиссий.

5. Суммы отчислений, подлежащие 
перечислению в окружной фонд регу
лирования, должны переводиться в 
распоряжение окружных исполнитель
ных комитетов по истечении каждых 
2-х недель в установленном размере 
% от фактически произведенных 
расходов.

6. Пособия и ссуды, полученные от 
окружных исполнительных комитетов 
из фонда регулирования, должны рас
сматриваться как один из видов 
доходов и, при их поступлении, про
водиться по счету ссуд и пособий, 
а расходы, покрываемые полученными 
пособиями и ссудами, должны произ
водиться исключительно в установлен
ном сметном порядке по основным 
или дополнительным сметам.

7. Учет фондов регулирования про
изводится вне бюджета на особом 
пассивном счете.

8. Окружным фондам регулирования 
должна вестись особая отчетность по 
их использованию, каковая ежемесячно 
представляется в Народный Комисса
риат Финансов УССР в виде выписки 
из вспомогательной книги по учету 
втих фондов.

11. Окружные и районные фонды 
на непредвиденные расходы.

9. Предоставить окружным и район
ным исполнительным комитетам право 
образовать особые окружные и район
ные фонды на покрытие непредвиден
ных расходов по местному бюджету.

Окружный фонд непредвиденных 
расходов образуется за счет отчи
слений в размере 2% от сумм расходов
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датків бюджету охругового виконав
чого комітету й округового МІСТІ.

Районовий фонд утворюється за 
рахунок відлічувань розміром 1 % від 
суми видатків бюджету районового 
виконавчого комітету» окрім кошто
рисів сільських рад, і міст у районі, 
виділених у самостійні бюджетові 
одиниці.

10. Розмір відрахувань у жодному 
разі не може перебільшувати розмі
рів, зазначених у попередньому арти
кулі, а дефіцитові й слабі бюджети 
можуть бути зовсім звільнені од від- 
раховань до цього фонду або °/0 від- 
раховань може бути знижений для 
них постановою відповідного округо
вого виконавчого комітету або ра
йонового виконавчого комітету.

11. Видаткують фонди відповідні 
округові й районові виконавчі комі
тети за додаїковими кошторисами, 
установленим порядком затвердженими.

/ 12. Облік фондам непередбачених 
видатків провадиться по-за бюджетом 
на особливому пасивному рахункові.

13. Фондам непередбачених видат
ків належить вести особливу звітність 
про Тхне використання й звіти про 
їх видаткування подається до Народ- 
нього Комісаріату Фінансів у формі 
додатків до квартальних і річних 
звітів про використання місцевого 
бюджету.

14. Цьому Положенню надати чин
ности з 1-го жовтня 1925 р.Харків, 23 вереска 1925 р.

Голова Всеукраїнського Центральної 
Виконавчого Комітету Петровський-

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР І. Булат.

Секретар Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету А. Буценко

414. Про Всеукраїнський і місцеві 
комітет порятунку на водах.

Рай Народніх Комісарів УСРР по
становила затвердити нижчеподане 
Положення про Всеукраїнський і міс
цеві комітети порятунку на водах;

Мі 72 •

по бюджету окружного исполнитель
ного комитета и окружного города.

Районный фонд образуется за счет 
отчислений в размере 1 °/0 от сумм 
расходов по бюджету районного испол
нительного комитета, кроме смет 
сельских советов, и городов района, 
выделенных в самостоятельные бю
джетные единицы.

10. Размер отчислений ни в коем 
случае не может превышать размеров, 
указанных в предыдущей статье, а • 
дефицитные и слабые бюджеты могут 
быть совсем освобождены от отчисле
ний в этот фонд или % отчислений 
может быть снижен для них поста
новлением соответствующего окруж
ного исполнительного комитета или 
районного исполнительного комитета.

11. Расходование фондов произво
дится подлежащим окружным и район
ным исполнительными комитетами по 
дополнительным сметам, утвержденным 
в установленном порядке.

12. Учет фондов непредвиденных 
расходов производится вне бюджета 
на особом пассивном счете.

13. Фондам непредвиденных расхо
дов должна вестись особая отчетность 
по их использованию и отчеты в их 
расходовании представляются в Народ
ный Комиссариат Финансов в виде 
приложений к квартальным и годовым 
отчетам по использованию местного 
бюджета.

14. Настоящее Положение ввести 
в действие с 1-го октября 1925 года.Харьков, 23 сентября 1925 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного

Комитета Петровский.
Зам. Председателя Совета Народных 

Комиссаров УССР И. Булат.

Секретарь Всеукраинского 
Центрального Исполнительного

Комитета А. Буценко.

414. 0 Всеукраииском и местных 
комятетах спасання на водах.

Совет Народных Комиссаров УССР 
постановил утвердить нижеследующее 
Положение о Всеукраммском и мест
ных комитетах спасания на водах:
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І І О Л О Ж Е П П Я
иро Вгеукриївгькніі і місцеві комі

тете порятунку на водах.

П о д і л  1.

Засади.

1. Всеукраїнський Комітет поря
тунку на водах є при Уповноваже
ному Народны го Комісаріату Шляхів 
СРСР при Уряді УСРР, відає належ
ною постановкою справи порятунку 
на морях, ріках і озерах УСРР і ке
рує діяльністю всіх державних, гро
мадських і прихатніх установ і орга
нізацій, шо функціонують на тери
торії УСРР і мають за мету поряту
нок на водах.

2. Всеукраїнському Комітетові по
рятунку на водах надається право 
організувати в місцях, де він уважа
тиме це за потрібне, місцеві комітети 
порятунку на водах, що функціонують 
на підставі цього Положення Район 
діяльности кожного місцевого комітету 
встановлює Всеукраїнський Комітет 
порятунку на водах.

3. На місцях (у округах, районах і 
сільських місцевостях) можна засно
вувати доброхітні товариства поря
тунку на водах.

У в а г а .  Товариства порятунку на 
водах функціонують на підставі ста
тутів, укладених відповідно до типо
вого статуту, що його виробляє Все
український Комітет порятунку на 
водах і затверджується в порядкові, 
передбаченому законодавством УСРР 
про товариства й спілки, які не 
мають на меті добувати зиску.

4. Всеукраїнський Комітет поря
тунку на водах в особливих випадках 
може призначати своїх уповноваже
них,що їхня діяльність поширюється на 
певну округу, район і т. инш.

У в а г а .  Уповноважені провадять 
свою роботу на підставі особливої 
інструкції, що її затверджує Всеукра
їнський Комітет порятунку на водах.

5. Всеукраїнський Комітет поря
тунку на водах с під загальним ке-

П О Л О Ж Е Н Н І
• Всеукраннском і местных комитетах 

сиасавая на водах.

Р а з д е л  1.

Общие положения.

1. Всеукраинский Комитет спаса
ния на водах состоит при Уполномо
ченном Народного Комиссариата Путей 
Сообщения СССР при Правительство 
УССР, ведает надлежащей постановкой 
дела спасания на морях, реках и озе
рах УССР и руководит деятельностью 
всех функционирующих на террито
рии УССР государственных, обще
ственных и частных учреждений и ор/а 
низаций, преследующих цели спасания 
на водах.

2. Всеукраинскому Комитету спаса
ния на водах предоставляется право 
организовывать в местах, где это им 
будет признано необходимым, местные 
комитеты спасания на водах, действу
ющие на основании настоящего Поло
жения. Район действия каждого мест
ного комитета устанавливается Все- 
украинским Комитетом спасания на 
водах.

3. На местах (в округах, районах 
и сельских местностям) могут образо
вываться добровольные общества спа
сания на водах.

П р и м е ч а н и е .  Общества спа
сания на водах действуют на осно
вании уставов,составляемых согласно 
типовому уставу, вырабатываемому 
Всеукраинским Комитетом спасания 
на водах и утверждаемым в порядке, 
предусмотренном законодательством 
УССР об обществах и союзах, не 
преследующих целей извлечения 
прибыли.
4. Всеукраинский Комитет спасания 

на водах в особых случаях может 
назначать своих уполномоченных, 
деятельность которых распростра
няется на определенный округ, район 
и т. д.

П р и м е ч а н и е .  Уполномоченные 
действуют на основании особой ин
струкции, утверждаемой Всеукраин- 
ским Комитетом спасания на водах.
5. Всеукраинский Комитет спасания 

ва водах находится под общим руко-884



Ч. 72 Арт. 414 N8 72 •г. 414

ровництвом і функціонує за директи
вами так Центрального Комітету по
рятунку на водах при Народиьому 
Комісаріатові Шляхів Союзу РСР, як 
І Уряду УСРР.

6. Місцеві комітети порятунку на 
водах функціонують під керовництвом 
В еукраінського Комітету порятунку 
на водах при Уповноваженому Народ- 
нього Комісаріату Шляхів Союзу РСР 
при Уряді УСРР.

7. Всеукраїнський Комітет порятун
ку на водах і місцеві комітети поря
тунку на водах, які е на території 
УСРР, утримується за кошторисом 
Народиього Комісаріату Шляхів.

8. Всеукраїнський і місцеві комі
тети порятунку на водах мають усі 
права юридичної особи й гербову 
печатку УСРР зі своєю назвою.

9. Всеукраїнський Комітет поря
тунку на водах у всіх справах свого 
відання веде зносини зі всіма дер
жавними й громадськими установами 
й центральними і місцевими безпосе
редньо, за винятком Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету, 
Ради Народніх Комісарів УСРР та 
Української Економічної Наради, зно
сини з якими провадиться через Упов
новаженого Народнього Комісаріяту 
Шляхів Союзу РСР при Уряді УСРР.

У а а г а .  Зносини з чужоземними 
організаціями, шо мають за мету 
порятунок на аоджх, провадиться 
через Центральний Комітет поря
тунку на водах при Народньому 
Комісаріатові Шляхів.

П о д і д  II.
Справм відання Всеукраїнською Комі

тету порятунку на водах.10. На Всеукраїнський Комітет по- ратунху на а)дах покладається:а) керувати й наглядати за всією аварійно-рятунковою справою на морях, ріках і озерах УСРР, організувати правильну постановку справи рятуванні аюдеї, вантажу І суден, що їх спіткало лихо ма воді, а також

водством н действует по директивам 
как Центрального Комитета спасания 
на водах при Народном Комиссариате 
Путей Сообщения Союза ССР, так 
и Правительства УССР.

6. Местные комитеты спасания на 
водах действуют под руководством 
Всеукраинского Комитета спасания на 
водах при Уполномоченном Народного 
Комиссариата Путей Сообщения Союза 
ССР, при Правительстве УССР.

7. Всеукраинский Комитет спасания 
на воаах и находящиеся на террито
рии УССР местные комитеты спасания 
на водах, содержатся по смете Народ
ного Комиссариата Путей Сообщения.

8. Всеукраинский и местные коми
теты спасания на водах пользуются 
всеми правами юридического лица 
и имеют гербовую печать УССР со 
своим наименованием.

9. Всеукраинский Комитет спасания 
на водах по всем вопросам своего 
ведения сносится со всеми государ
ственными и общественными учрежде
ниями как центральными, так и мест
ными, непосредственно, за исключе
нием Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета, Совета 
Народных Комиссаров УССР и Укра
инского Экономического Совещания, 
сношения с которыми осуществляются 
через уполномоченного Народного 
Комиссариата Путей Сообщения Со
юза ССР при правительстве УССР.

П р и м е ч а н и е .  Сношение с ино
странными организациями, пресле
дующими цели спасания на водах, 
Осуществляются через Центральный 
Комитет спасания на водах при 
Народном Комиссариате Путей Со
общения.

Р а з д е л  П.

Предметы ведения Всеукраинского
Комитета спасания на водах.

10. На Всеукраинский Комитет спа
сания на водах возлагается:

а) руководство и наблюдение за всем 
аварийно-спасательным делом на мо
рях, реках, озерах УССР, организация 
правильной постановки дела спасания 
людей, грузов и судов, терпящих бед
ствия ыа воде, а равно предупрежден
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запобігати на території УСРР нещас
ним випадкам на воді з людьми й 
суднами;

б) розроблювати й переводити через 
відповідні урядові установи УСРР 
правила, Інструкції й обов'язкові 
постанови, шо мають на меті запо
бігати можливим наслідкам від сти
хійних злигоднів, як-ось: повіні, по- 
ВІЛЛІ» морської бурі, кригоходів і 
то шо.

в) наглядати за обладнованням 
нових рятункових станцій та Тх пла
вучих засобів, а також за технічним 
станом існуючих рятункових станцій, 
полустанків і постів та й за тим, щоб 
вони були у належному порядкові;

г) подавати на затвердження вста
новленим порядком штати місцевих 
рятункових станцій, полустанків і по
стів;

д) здійснювати загальне керовни- 
цтво діяльністю доброхітніу товариств 
порятунку на водах в царині вико
нання ними покладених на них 
завдань;

е) розглядати й затверджувати 
кошториси-проекти місцевих коміте
тів порятунку на водах для вклю
чення їх у загальний кошторис Все
українського Комітету порятунку на 
водах;

ж) затверджувати річні звіти місце
вих комітетів, а також річні фінан
сові звіти доброхітніх товариств 
порятунку на водах в тій частині, що 
тичигься правильного витрачення 
ними відпущених їм державних суб
сидій;

з) розвязувати розбіжності, що 
виникають поміж місцевими комітета
ми й товариствами порятунку на водах;

и) призначати конференції й з'їзди 
шо до справи водорятуеання на тери
торії УСРР в порядкові, встановле
ному законодавством УСРР.

11. Для проведення завдань, покла
дених на Всеукраїнський Комітет 
порятунку на водах, перелічених в 
арт. 10-му цього Положення, Комітет 
безпосередньо і через свої місцеві 
комітети притягає до участи в справі 
водорятуеання широкі маси трудящих, 

зх язя чего:

ниє на территории УССР несчастных 
случаев на воде с людьми и судами;

б) разработка и проведение через 
соответствующие правительственные 
учреждения УССР правил, инструкций 
и обязательных постановлений, име
ющих своей целью предупреждение 
возможных последствий от стихийных 
бедствий, как-то: паводков, наводне
ний, штормов, ледоходов и т. п.;

в) наблюдение за снаряжением но
вых спасательных станций и их пла
вучих средств, а равно за техническим 
состоянием существующих спасатель
ных станций, полустанций и постов 
и за содержанием их ? надлежащем' 
порядке;

г) представление на утверждение 
в установленном порядке штатов мест
ных спасательных станций, полустан
ций и постов;

д) осуществление общего руКОВОДг 
ства деятельностью добровольных 
обществ спасания на водах в области 
выполнения ими возложенных на них 
задач;

е) рассмотрение и утверждение 
сметных предположений местных коми
тетов спасания на водах для вклю
чения их в общую смету по Всеукра- 
инскому Комитету спасания на водах;

ж) утверждение годовых отчетов 
местных комитетов, а также годовых 
финансовых отчетов добровольных 
обществ спасания на водах в части; 
касающейся правильного расходования 
последними отпускаемых им государ
ственных субсидий;

з) разрешение разногласий, возни
кающих между местными комитетами 
и обществами спасания на водах;

и) назначение конференций и с'ездов 
по вопросам водоспасания на терри
тории УССР в порядке, установлен
ном законодательством УССР.

11. Для проведения задач, возло
женных на Всеукраинский Комитет 
спасания на водах, перечисленных 
в ст. 10-й настоящего Положения. 
Комитет непосредственно и через 
свои местные комитеты привлекает 
к .участию в деле водоспасания широ

кие массы трудящихся, для чего: -
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Ч. 72 Арт. 414 * 72 Ст. 414а) всякими способами допомагав організувати доброхітиі товариства порятунку па водах;б) провадить широку агітаційну роботу для розповсюдження Ідей водорятування серед трудящих;в) розробляє Й перевовить план заходів у справі ознайомлення людности зі способами подання допомоги людям 1 суднам, що їх спіткало лихо на воді;г) притягає заінтересовані уряд- ниці на, установи, підприємства й організації до підтримки аварійно- рятункової справи;д) вживає заходів до розвитку матеріальних засобів справи порятунку на водах і до утворення всеукраїнського фонду порятунку на водах, шляхом притягнення субсидій, пожертв,' відраховані», а також шляхом влашто- вания лекцій, концертів, лотерей, кіно - стансів, благодійних базарів то-що;в) заохочує до самовідданности під час рятуикоаання людей і суден, шо потопають і яких спіткало лихо на воді, •идвючи грошеві винагороди, похвальні листи, грамоти, жетони, а також порушуючи прохання про урядову нагороду. П о д і л  III.Сядрасм віданих місцевих комітетів 
порятунку на водах.12. На місцеві комітети порятунку на водах покладається: а> наглядіти за технічним станом рятункових станцій, пподустанків і постів даного району і за Іхними плавними засобами;

6Х, виясняти потребу відкриття нових рятункових станцій і постів;в) здійснювати загальне керовни- цтво діяльністю доброхітніх товариств рятунку на водах в царині виконання мини покладених иа них завдань в межах директив Всеукраїнського Комітету порятунку иа водах;г) притягати заінтересовані місцеві установи, підприємства й організації (державні, громадські й приватні) до участи на доброхітніх засадах у відновленню справа порятунку аа водах»

а) оказывает всяческое содействие в организации добровольных обществ спасания на водах;б) проводит широкую агитационную работу для распространения идей водоспасания среди трудящихся;в) разрабатывает и проводит план мероприятий для ознакомления населения со способами оказания помощи терпящим бедствие на воде людям и судам;г) привлекает заинтересованные ведомства, учреждения, предприятия и организации к поддержке аварийно- спасательного дела;д) принимает меры к развитию материальных средств дела спасания на водах и к образованию всеукраин- ского фонда спасания на водах, путем привлечения субсидий, пожертвований, отчислений, а также путем устройства лекций, концертов, лотерей, кино- сеансов, благотворительных базаров и т. п.;е) поощряет самоотверженность при спасании утопающих и терпящих бедствие на воде людей и судов, путем выдачи денежных наград, похвальных листов, грамот, жетонов, а равно и представлением к правительственной награде. Р а з д е л  ПІ.
Предметы ведения местных комитетов 

спасания на водах.12. На местные комитеты спасания на водах возлагается:а) наблюдение за техническим состоянием спасательных станций, пояу- станций и постов данного района и за мх плавучими средствами;б) выяснение необходимости открытия новых спасательных станций и постов;в) осуществление общего руководства деятельностью добровольных обществ спасания на водах в области выполнения ими возложенных на них задач, в пределах директив Всеуковинского Комитета спасания на водах;г) привлечение ваинтересо?анных местных учреждений, предприятий и организаций (государственных, общественных и частных) к участию на добровольных началах ■  восстановив-
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так шляхом агітаційно-організаційної 
роботи, як і шляхом матеріальної 
підтримки;

д) наглядати за цілістю та збере
женням майна, що призначено для 
порятунку на водах, і яке є в кори
стуванні доброхітніх товариств поря
тунку на водах;

е) встановлювати реченці праці в 
даному районі рятункових станцій, 
полустанків і постів;

ж) подавати до Всеукраїнського 
Комітету порятунку на водах про 
нагороду осіб, шо виявили самовіддан- 
ність у справі порятунку на водах;

з) розглядати подання доброхітніх 
товариств порятунку на водах про 
нагороду відзначених осіб і подавати 
їх зі своїми висновками на розгляд 
Всеукраїнського Комітету порятунку 
на водах;

и) керувати роботами доброхітніх 
товариств порятунку на водах в ца
рині допомоги людності під час 
повідді, коли йде крига і т. инш. в 
межах директив Всеукраїнського 
Комітету порятунку на водах.

П о д і л  IV.
Склад Всеукраїнського Комітету 

порятунку на водах.
13. Всеукраїнський Комітет поря

тунку на водах складається з голови 
та його заступника, що їх призначає 
Народній Комісаріат Шляхів СРСР 
і затверджує Рада Народніх Комісарів 
УСРР і з членів з правом ухвального 
голосу: два від Народнього Коміса
ріату Шляхів СРСР (1 від морського 
і 1 від річного транспорту) і по одно
му від: Народнього Комсаріяту Вну- 
рішніх Справ, Уповноваженого На
роднього Комісаріату Зовнішньої Тор- 
говлі Союзу РСР при Уряді УСРР, 
Центрального Правління професійної 
спілки робітників водяного транспор
ту, Штабу Української Військової 
Округи, Всеукраїнського Правління 
Державного Страхування, Україн
ського Товариства Червоного Хреста, 
Вищої Ради Фізичної Культури при 
Всеукраїнському Центральному Вико
навчому Комітетові й Всеукраїнської 
Спілки мислівців і рибалок.

нии дела спасания на водах, как пу
тем агитационно-организационной 
работы, так и путем материальной 
поддержки;

д) наблюдение за целостью и со
хранностью имущества, предназначен
ного для целей спасания на водах, 
находящегося в пользовании добро
вольных обществ спасания на водах;

е) установление сроков действия в 
данном районе спасательных станций, 
полустанций и постов;

ж) представление во Всеукраинский 
Комитет спасания на водах награжде
ния лиц, проявивших самоотвержен
ность в деле спасания на водах;

з) рассмотрение представлений до
бровольных обществ спасания на во
дах о награждении отличившихся лиц 
и представление их со своим заклю
чением на рассмотрение Всеукраин- 
ского Комитета спасания на водах;

и) руководство работами доброволь
ных обществ спасания на водах 
в области оказания помощи населению 
при наводнениях, ледоходах и т. п. 
в пределах директив Всеукраинского 
Комитета спасания на водах.Р а з д е л  I V .

Состав Всеукраинского Комитета 
спасания на водах.

13. Всеукраинский Комитет спаса
ния на водах состоит из председателя 
и его заместителя, назначаемых На
родным Комиссаром Путей Сообщения 
СССР и утверждаемых Советом На
родных Комиссаров УССР и членов 
с правом решающего голоса: два от 
Народного Комиссариата Путей Сообще
ния СССР (I от морского и 1 от реч
ного транспорта) и по одному от: На
родного Комиссариата Внутренних Дел 
Уполномоченного Народного Комисса
риата Внешней Торговли Союза ССР 
при правительстве УССР, Централь
ного Правления профессионального 
союза работников водного транспорта, 
Штаба Украинского Военного Округа, 
Всеукраинского Правления Государ
ственного Страхования, Украинского 
Общества Червонного Креста, Высшего 
Совета Физической культуры при . 
Всеукраинском Центральном Исполни
тельном Комитете и Всеукраинского 
Союза охотников и рыболовов.
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14. Члени Всеукраїнського Комітету 
порятунку на водах—представники 
урядництв І установ—призначаються 
постановами й наказами по відповід
них урядництвах І установах І прово
дяться наказом по Народньому Комі
саріатові Шляхів СРСР.

15. До участи в роботах Всеукраїн
ського Комітету порятунку на водах 
можна притягати представників так 
центральних, як і місцевих урядництв, 
установ і організацій, заінтересованих 
у справах, и.о Тх розглядає Комітет, 
а також осіб, яких Комітет притягає 
як знавців у питаннях, що торкають
ся справи порятунку на водах.

16. Голова Комітету, його заступ
ник і члени Комітету, коли виконують 
звязані зі справою порятунку на 
водах обов язки, користуються пра
вом беззаал&тнього переїзду річними, 
морськими та залізничими шляхами 
на території УСРР, на підставах, вста
новлених для вищих співробітників 
Народиього Комісаріату Шляхів.

П о д і л  V.

Склад місцевих комітетів порятунку на водах.
17. Місцеві комітети порятунку на 

водах складаються з голови та його 
заступника, що їх призначає Уповно
важений Народнього Комісаріату Шля
хів СРСР при Уряді УСРР, і членів з 
ухвальним голосом: два від місцевих 
органів НародньОгО Комісаріату Шля
хів, два від округового виконавчого 
комітету,один відадміністраційного від
ділу і один від відділу місцевого (місь
кого) господарства, один від началь
ника порту, а де такого немає—стар
шого начальника військової частини, 
один від місцевого відділу Україн
ського Товариства Червоного Хреста, 
один від професійної спілки робітни
ків водяного транспорту, один від 
місцевого органу Державного Страху
вання) один від Ради Фізично! Куль
тури при округовому виконавчому 
комітетові, один від спілки рибалок І 
один від місцевої філії Всеукраїн
ського Товариства мислівців ( рибалок.

14. Члены Всеукраинского Комитета 
спасания на водах—представители ве
домств и учреждений — назначаются 
постановлениями и приказами по со
ответствующим ведомствам и учрежде
ниям и проводятся приказом по На
родному Комиссариату Путей Сооб
щения СССР.

15. К участию в работах Всеукра- 
инского Комитета спасания на водах 
могут привлекаться представители как 
центральных, так и местных ве
домств, учреждений и организаций, 
заинтересованных в вопросах, рас
сматриваемых Комитетом, а разно и 
лица, привлекаемые Комитетом как 
особо сведуюшие по волроссам сопри
касающимся с делом спасания на водах.

16. Председатель Комитета, его за
меститель и члены Комитета при ис
полнении ими обязанностей, связан
ных с делом спасания на водах, поль
зуются правом бесплатного проезда 
по речным, морским и железнодорож
ным путям, находящимся на террито
рии УССР, на основаниях, установлен
ных для высших сотрудников Народ
ного Комиссарита Путей Сообщения.

Р а з д е л  V.

Состав местных комитетов спасания 
на водах.

17. Местные комитеты спасания на 
водах состоят из председателя и его 
заместителя, назначаемых Уполномо
ченным Народного Комиссариата Путей 
Сообщения СССР при Правительстве 
УССР и членов с правом решающего 
голоса: два от местных органов На
родного Комиссариата Путей Сооб
щения, два от окружного исполни
тельного комитета, один от админи
стративного отдела и один от отдела 
местного (городского) хозяйства, один 
от командира порта, а где такового 
нет — старшего начальника военной 
части, один от местного отделения 
Украинского Общества Червонного 
Креста, один от профессионального 
союза работников водного транспор
та, один от местного органа Госу
дарственного Страхования, один от 
Совета Физической Культуры при 
окружном исполнительном комитате, 
один от союза рыбаков и один от
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У в а г а .  В  разі потреби, до участи 
в роботі місцевих комітетів поря
тунку на водах можна притягати 
преи.ст авизуй* 'лииулх \
установ, а також окремих осіб, 
знавців у справах порятунку на 
водах.

П о д і л  VI.

Порядок провадження справ у Все- 
українському Комітеті порятунку на 

водах.

18. Всеукраїнський Комітет поря
тунку на водах скликає голова або 
його заступник у міру потреби.

19. Засідання Комітету вважається 
за відбулі, коли є присутні голова або 
його заступник і не менш як 6 чле
нів з правом ухвального голосу, у тому 
числі 2 представники Народнього Ко- 
місаріяту Шляхів.

20. Постанови Комітет ухвалює 
звичайною більшістю голосів. Коли 
голоси поділяться нарівно, голос го
лови переважає.

21. Постанови Всеукраїнського Ко
мітету порятунку на водах надсила
ється всім заінтересованим урядни- 
цтвам, установам, організаціям і при
ватнім особам.

22. При Всеукраїнському Комітетові 
порятунку на водах є Управління Спра
вами, з тим шо керовничого справами 
призначає Комітет, а співробітників— 
голова або його заступник І їх про
водиться наказом по управлінню Упов
новаженого Народнього Комісаріату 
Шляхів СРСР при Уряді УСРР.

П о д і л  VII.

Порядок розеяяування справ у місце
вих комітетах порятунку на водах.

23. Постанови місцевого комітету 
порятунку на водах виконується не
гайно після того, як голова затвер
дить його протокол.

24. Як-шо голова не згоджується 
з рішенцем місцевого комітету, то він

местного отделения Всеукраинского 
Общества охотников и рыболовов. 

П р и м е ч а н и е .  В случае надоб* 
ности,для участия в работе местных 
комитетов спасания на водах могут 
привлекаться представители других 
ведомств и учреждений, а также 
отдельные лица, сведущие в вопро
сах спасания на водах.

Р а з д е л  VI.

Порядок ведения дел во Всеукрлиноком 
Комитете спасания на водах.

18. ВсеукраинскиЙ Комитет спасания 
на водах созывается председателем 
или его заместителем по мере на
добности.

19. Заседания Комитета считаются 
состоявшимися при наличии председа
теля или его заместителя и не менее
6-ти членов с правом решающего 
голоса, в том числе 2-х представите
лей Народного Комиссариата Путей 
Сообщения.

20. Постановления Комитета выно
сятся простым большинством голосов. 
Голос председателя дает перевес при 
разделении голосов поровну.

21. Постановления Всеукраинского 
Комитета спасания иа водах со
общаются всем заинтересованным ве
домствам, учреждениям, организациям 
и частным лицам.

22. При Всеукраинском Комитете 
спасания на водах состоит Управление 
Делами, при чем управляющий делами 
назначается Комитетом, а сотрудники- 
председателем или его заместителем 
и проводятся приказами по Управлению 
Уполномоченного Народного Комисса
риата Путей Сообщения СССР при 
Правительстве УССР.

Р а з д е л  VII.

Порядок резрешения дел в местных 
комитетах спасания на водах.

23. Постановления местного коми
тета спасания на водах обращаются 
к исполнению немедленно по утвер* 
ждении протокола его председателем.

24. При несогласии председателя 
с решением местного комитета он
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мав право зупинити виконання рі
шенця й перенести справу на розгляд 
Всеукраїнського Комітету порятунку 
на водах, рішенець якого можна 
оскаржити до Центрального Комітету 
порятунку на водах при Народньому 
Комісаріаті Шляхів СРСР.

25. Протести представників місце
вих установ, організацій і товариств 
порятунку на водах на постанови 
місцевих комітетів порятунку на водах, 
розглядають округові виконавчі комі
тети, що можуть зупиняти чинність 
цих постанов. Постанови округового 
виконавчого комітету одночасно над
силається Всеукраїнському Комітетові 
порятунку на водах.

П о д і л  VIII.

имеет право приостановить приведение 
в исполнение решения и перенести 
вопрос на рассмотрение Всеукраин- 
ского Комитета спасания на водах, 
решение которого может быть обжа
ловано в Центральный Комитет спа
сания на водах при Народном Комис
сариате Путей Сообщения СССР.

25. Протесты представителей местных 
учреждений, организаций и обществ 
спасания на водах на постановления 
местных комитетов спасания на водах, 
рассматриваются окружными исполни
тельными комитетами, которые могут 
приостанавливать действие этих поста
новлений. Постановления окружного 
исполнительного комитета одновре
менно сообщаются Всеукраинскому 
Комитету спасания на водах.

Р а з д е л  VIII.

Кошти.

26. Кошти Всеукраїнського Комі
тету порятунку на водах та його міс
цевих органів складається з:

а) сум, що відпускаються за кош
торисом Народнього Комісаріяту Шля
хів;

б) вселяких пожертв;
в) особливих зборів, що їх встано

влюється законним порядком;
г) зборів від влаштування лекцій, 

концертів то що, перелічених у п. „д“ 
арт. 11.

27. Суми, зазначені в п.п. „6е, „вм 
І „г“ арт. 26 го цього положення ста
новлять спеціальні кошти Всеукраїн
сько О Комітету порятунку на водах. 
Порядок одержання, зберігання й 
яидаткування спеціяльиих коштів і 
звітність про них визначається ін
струкцією, шо її видає Уповноважений 
Народнього Комісаріяту Шляхів СРСР 
при Уряді УСРР, за згодою з Народ
нім Комісаріатом Фінансів.

Харків, 23 вересня 1925 р.
Зест. Голови Ради Народніх

Комісарів УСРР Орбичеико.
За Керуючого Споавами Рааи 

Народніх Комісарів УСРР Яворський.

Средства.
26. Средства Всеукраинского Коми

тета спасания на водах и его местных 
органов составляются из:

а) сумм, отпускаемых по смете 
Народного Комиссариата Путей Со
общения;

б) всякого рода пожертвований;
в) особых сборов, устанавливаемых 

в законном порядке;
г) сборов от устройства лекций, 

концертов и т. п„ перечисленных 
в п. „д* ст. 11.

27. Суммы, означенные в п,п. „б“, 
„в" и ,г* ст. 2Ь-й настоящего поло
жения, составляют специальные сред
ства Всеукраинского Комитета спа
сания на водах. Порядок получения, 
хранения и расходования специальных 
средств и отчетность по таковым 
определяются инструкцией, издаваемой 
Уполномоченным Народного Комисса-. 
риата Путей Сообщения СССР при 
Поавительстве УССР, по соглашению 
с Народным Комиссариатом Финансов.

Харьков, 23 сентября 1925 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УсСР Сгрбчченко.

За Управляющего Пелами Совета 
Народных Комиссаров УССР Яворский.

Уіргваввдіт ч. 4309. Харків, У радона друкарня ім.т. Фрунзе. Зам. ч. 155 Прим. 15.000

891





ЛплтгрІ $<1ж крвЫ, іЬнЬти/

ВШИВ РФ ЩЙНЕ

З Б І Р Н И К
== УЗАКОНЕНЬ ТА 
РОЗПОРЯДЖЕНЬ —

Ргііттг-Сиисшгв Урад УкраГи

1925 р.

(845 {к'Ш}
Лтмвтдт 6с*ж спут, ев*вшяйімс»І

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕСОБРАНИЕ
УЗАКОНЕНИЙ И 

РАСПОРЯЖЕНИЙ ф
Рабочв-Крест. Прашельеш Укршм

1925 г.

г/

31 жовтня 1925 р. щ ВІДДІЛ ПЕРШІЙ 31 ошбря 1925 г. По Отди ПЕРШІ

З М І С ТПостанови ВУЦВК та РНК УСРР.
(24, 55, 58, 29 й ЗО вересня 1925 р.)415. Про Єлепаторний Комітет при Українській економічній Нараді.416. Про Хлібо-Єкспортове Бюро України.417. Про штати Харківського Психо-Нев-родогіяного Інституту й диспансеру при ньому, і*,. .14ік. Про доповнення й зміну 'постанови „про структуру й штати Народнього Комісаріату Праці й округових інспектур праці".419. Про доповнення постанови „Про структуру й штати Центрального Статистичного Управління й округових статистичних бюр".420. Про використання двигунів і динамо- машин до ЗО-ти кінських сил. взятих на облік і зарахованих у державний фонд

УСРР* аиизй421. Про передачу Очеретянеької сільради Полтавської округи до складу Харківської округи.422. Про продовження терміну реєстрації фактів народжень, вчасно не заявлених.423. II ,0 державну аечатку.424. Про зміну постанови „Про організацію ясел і кімнат для годування немовлят на иромислових підприємствах, де масово вживається жіаочо\ цралу*.

СОДЕРЖАНИЕ

Постановления ВУЦИК и СНК УССР

(24, 26, 28, 29, ЗО сентября 1925 *.)415. Об Элеваторном Комитете при Украинском Экономическом Совещании.416. О Хлебо-Экспортном Бюро Украины.417. О штатах Харьковского Психо-Неврологического Института ц диспансера при нем.418. О дополнении н изменении постановления „О структуре и штатах Народного Комиссариата Труда и окруж- ых инзпэкг/р труда".419. О дополнении постановления „О структуре н штатах Центрального Статистического Управления и окружных статистических бюро".420. Об использовании двигателей и динамо-машин мощностью до 30-ти лошадиных сил, взятых на учет и зачислених .в Государственный фонд• 1 УССР.421. О перечислении Очеретнянского сельсовета Полтавского округа к составу Харьковского округа.422. О продлении срока для регистрации событий рождений, своевременно не заявленных.423. О государственной печати.424. Об изменении постановления „Об организации яслей п комнат для кормления грудных детей на про*
МЛХХЛТЛЧЛЧЧХХ. с> '•АР.С'А-вым применением женского труда".



Ч. 73. Ст. 41 *
Постанова Ради Народній Нот- 

сарів УСРР.
415. Про елеваторний Комітет при Українській Економічній Нараді.

Рада Народніх Комісарів УСРР п о- 
с т а н о в и л а  затвердити нижченаве- 
дене Положення про елеваторний ко
мітет при Українській Економічній 
Нараді: 4

ПОЛОЖЕННЯ
Про елеваторний комітет при Українсь

кій Економічнім Нараді.

1. Для загального керовництва еле
ваторною політикою, організацією 
елеваторного господарства УСРР, роз
гляду загальних питань, дотич
них експлоатації й устатковування
і.нуючкх і спорудження нових елевато
рів, а також для об'єднання діяння 
всіх установ, шо-до планомірного 
використання елеваторів, засновується 
при Українській Економічній Нараді 
Єлеваторний Комітет, що провадить 
свою роботу відповідно до директив 
Елеваторного Комітету при Раді 
Праці та Оборони Союзу РСР.

У в а г а .  Питання, шо належать 
до відання Елеваторного Комітету 
при Раді Праці та Оборони Союзу 
РСР, вносить на остаточне його 
вирішення безпосередньо Елеватор
ний Комітет при Українській Еконо
мічній Нараді зі своїм висновком.

Арт. 415

2. До відання Елеваторного Комі
тету при Українські Економічній 
Нараді належить:

я) розробляти з метою погодження, 
доповнення та розвитку, відповідно 
до потреб УСРР і загальних дирек
тив Елеваторного Комітету при Раді 
Праці та Оборони Союзу РСР, інст
рукції п справі управління, експлоа
тації та спорудження елеваторів 
і обладнування зерносховищ загального 
користування, а також правила кори
стування ними;

б) розглядати й давати висновки 
на річні кошториси елеваторів і таксу 
зборів, шо їх справляється в опе-

Постановление Совета Народных
Комиссаров УССР.

\

415. Об Элеваторном Комитете при Украинском Экономическом Совещании.
Совет Народных Комиссаров УССР 

п о с т а н о в и л  утвердить нижесле- 
дующиее Положение об элеваторном 
комитете при Украинском Экономи
ческом Совещании:

ПОЛОЖЕНИЕ
об Элеваторном Комотсте при Украин

ском Экономической Совещапнп

1. Для общего руководства элева
торной политикой, организацией эле
ваторного хозяйства УССР, рассмотре
ния общих вопросов, кэсаюшихся 
эксплоатации и оборудования суще
ствующих и сооружения новых эле
ваторов, а равно для объединения 
действий всех учреждений в отноше- 
ниипланомерного использования Элева
торов, учреждается при Украинском 
Экономическом Совещании Элеватор
ный Комитет, действующий в согласии 
с директивами Элеваторного Коми
тета при Совете Труда и Обороны 
Союза ССР.

П р и м е ч а н и е .  Вопросы, подле
жащие ведению Элеваторного Коми
тета при Совете Труда и Обороны 
Союза ССР, вносятся на оконча
тельное разрешение последнего не
посредственно Элеваторным Коми
тетом при Украинском Экономиче
ском Совещании со своим заключе
нием.
2. Ведению Элеваторного Комитета 

при Украинском Экономическом Сове
щании подлежит:

а) разработка с целью согласования, 
дополнения и развития, в соответ
ствии с нуждами УССР и общими ди
рективами Элеваторного Комитета при 
Совете Труда и Обороны Союза ССР, 
инструкций по управлению, экспло
атации и сооружению элеваторов 
и оборудованию зернохранилищ об
щего пользования, а также правил 
пользования таковыми;

б) рассмотрение и дача заключений 
по годичным сметам элеваторов и 
таксе сборов, взимаемых по опера-
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раціях елеваторів, що знаходяться 
на території УСРР;

•) розглядати питання про закриття 
елеваторів, що перебувають в віданні 
організацій УСРР, про перенесення 
устаткування закритих елеваторів на 
функціонуючі, про перенесення еле
ваторів в инші пункти, про їхнє 
розібрання та ліквідацю, подаючи 
потім того зазначені питання через 
Укрдвржплан на затвердження УкраТн- 
ської Економічної Наради, а також 
давати висновки на перелічені пи
тання, що-до елеваторів загально
союзних організацій;

г) подавати Елеваторному Коміте
тові при Раді Праці та Оборони 
Союзу РСР висновки в (праві викори
стання окремих елеваторів на тері- 
торії УСРР і всієї їхньої мережі 
в цілому, а також і мережі устаткова
них хлібоскладочних приміщень за
гального користування і споруджень 
механичного перевантажування зерна, 
що знаходяться в загальному кори
стуванні, щоб поліпшити так вивіз
ний, які внутрішній зернообіг, на під
ставі якісного підвищення продукції 
і планомірного П обігу;

д) розглядати плани елеваторного 
будівництва організацій УСРР з на
ступним поданням їх через Укрдерж- 
план на затвердження Українській 
Економічній Нараді й давати висновки 
на плани елеваторного будівництва 
загально-союзних організацій;

е) розглядати наперед звіти органі
зацій УСРР в справі експлоатації та 
спорудження елеваторів на території 
УСРР щоб подати їх 'я Елеваторний 
Кои Нет при Раді Праці та Оборони 
Союзу РСР.

3. До складу Елеваторного Комі
тету з правом ухвального голосу 
належать: Голова — Керуючий Все
української Контори Державного 
Байку, І члени, що їх персонально 
затверджує Українська Економічна 
Нарада, представники рід Народніх 
Комісаоіятів: Земельних Справ, Вну
трішньої Торгівлі, Фінансів, Робітничо- 
Селянської Інспекції, від Уповноваже
ного Порожнього Комісаріату Шляхів

циям элеваторов, находящихся на 
территории УССР;

в) рассмотрение вопросов о закры
тии элеваторов, находящихся в веде
нии организаций УССР, о переносе 
оборудования с закрытых элеваторов 
на действующие, о переносе элевато
ров в другие пункты, о их разборке 
и ликвидации, с последующим пред
ставлением означенных вопросов че
рез Укргосплан наутверждение Украин
ского Экономического Совещания, 
а также дача заключений по перечи
сленном вопросам в отношении эле
ваторов общесоюзных организаций;

г) представление Элеваторному Ко
митету при Совете Труда и Обороны 
Союза ССР заключений по использо
ванию отдельных элеваторов на тер
ритории УССР и всей их сети в це
лом, а равно и сети оборудованных 
хлебоскладочных помещений общего 
пользования и сооружений по меха
нической перегрузке зерна, находя
щихся в общем пользовании, в целях 
улучшения как вывозного, так и вну
треннего зернооборота, на основ' 
качественного повышения продукциі 
и планомерного ее оборота;

д) рассмотрение планов элеватор 
ного строительства организаций УСС1 
с последующим представлением тако 
вых через Укргосплан на утвержден» 
Украинского Экономического Сове- 
щения и дача заключений по планам 
элеваторного строительства обще
союзных организаций;

е) предварительное рассмотрение 
отчетов организаций УССР по экс- 
пяоатации и по сооружению элевато
ров на территории УССР для пред
ставления их в Элеваторный Комитет 
при Совете Труда и Обороны Союза 
ССР.

3. В состав Элеваторного Коми
тета входят с правом решающего 
голоса: Председатель—Управляющий 
Всеукраинской Конторы Государствен
ного Банка и члены, персонально 
утверждаемые Украинским Экономи
ческим Совещанием, представителя от 
Народных Комиссариатов: Земледелия, 
Внутренней Торговли, Финансов, 
Рабоче-Крестьянской Инспекции, от 
Уполномоченного Народного Комксса-
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Сполучення СРСР при Уряді УСРР, 
Уповноваженого Народнього Коміса
ріату Зовнішньої Торгівлі СРСР при 
Уряді УСРР, Всеукраїнської Контори 
Державного Банку, Українського Сіль
сько-Господарського Банку, Всеукраїн
ського Кооперативного Союзу „Вукоп- 
спілка“, Всеукраїнського Союзу Сіль- 
сько-господарсько-кредитової та ку
старно промислової і промислово- 
кредитової кооперації „Сільський Гос
подар", Державної Імпортово - Експо- 
ртової Контори УСРР (Держторг 
УСРР), Акційного Товариства „Експорт 
хліба" і від' Української Контори 
Акційного Товариства „Хлібопродукт".

4. Рішенці по всіх питаннях ухва
люється звичайною більшістю голосів 
присутніх на засіданні Комітету чле
нів, а в разі рівности голосів—голос 
Голови переважає.

Особи, що під час обговорення 
будь-якого питання зосталися в мен
шості, мають право подати через 
голову Елеваторного Комітета окрему 
думку тих установ, шо вони їх засту
пають, на розвязання Української 
Економічної Наради.

5 Для правосильного рішення Еле
ваторним Комітетом питань, які роз
глядається, потрібно, щоб на засіданні 
було найменше п‘ять членів Комітету, 
включаючи голову або його заступника

6. Елеваторний Комітет вживає 
для свого діловодства службовий 
апарат Елеваторного Управління Все
української Контори Державного 
Банку.Харків, 24 версспя 1^25 р.

Заступник Голови Ради Народніх 
Комісарів УСРР Булат.

За Керуючого Справами Ради Народціх 
Комісарів УСРР Яворський.

4У& ЛрлЯді&о-Енвпрртоае Бюро
УЛГ/7Л/&ЛГ.

УЗ&ж ЛЯря&г/г ЛЬ*/аг/г/л УСРР/70- 
:та н о в и  л а  затвердити таке -о/тоц

риата Путей Собшения СССР при 
Правительстве УССР, Уполномоченного 
Народного Комиссариата Внешней Тор
говли СССР при Правительстве УССР, 
Всеукраинской Конторы Государствен. 
Банка, Украинского Сельско-Хозяй
ственного Банка, Всеукраинского 
Кооперативного Союза „Вукопспилка", 
Всеукраинского Союза Сельско-хозяй
ственно-кредитной и кустарно-промы
словой и промыслово • кредитной 
кооперации „Сельский Господарь",
Г осударственной Импортно-Экспорт
ной конторы УССР (Госторг УССР), 
Акционерного Общества „Экспорт 
хлеба* йот украинской Конторы Акцио
нерного Общества „Хлебопродукт;".

4. Решения по всем вопросам при
нимаются простым большинством го
лосов присутствующих на заседании 
Комитета членов, причем при равен
стве голосов голос председателя дает 
перевес.

Лица, остающиеся при обсуждении 
какого-либо вопроса в меньшинстве, 
могут подать через председателя 
Элеваторного Комитета особое мнение 
представляемых ими учреждений на 
разрешение Украинского Экономиче
ского Совещания.

5. Для правомочного решения Эле
ваторным Комитетом рассматриваемых 
вопросов необходимо присутствие на 
заседании не менее 5 членов Коми
тета, включая председателя или его 
заместителя.

6. Элеваторный Комитет пользуется 
для своего делопроизводства служеб
ным аппаратом Элеваторного Упра
вления Всеукраинской Конторы Госу
дарственного Банка.Харьков, 24 сентября 1925 г.

Зам. Председателя Совета
Народных Комиссаров УССР

Булат.
Зам. Управляющего Делами Совета 

Народных Комиссаров УССР 
Яворский.

416. О Хдебо Экспортной Бюро
Украины.

Совет Народных Комиссаров УССР 
та нов ил утвердить нижеследующее
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ження про Хлібо-Експортове Бюро 
України:

ПОЛОЖЕННЯ
про Хіібо Експортом Бюро УкраТи.
1. Щоб регулювати хлібо-експорто- 

ву торгівлю України й увязати пи
тань хлібного експорту з питаннями 
внутрішньої торгівлі та щоб розро
бити загалом всі питання, дотичні 
розвитку хлібного експорту, при 
Уповноваженому Народнього Комі
саріату Зовнішньої торгівлі СРСР

/при Уряді УСРР засновується Хлібо- 
Експортове Бюро України.

2. Хлібо-Експортове Бюро України 
складається з голови й Його заступ
ника, що їх затверджує Українська 
Економічна Нарада на подання Упов
новаженого Народнього Комісаріату 
Зовнішньої Торгівлі СРСР при Уряді 
УСРР, і з 6 членів, шо їх призна
чають нижчезгадані установи по 
одному від кожної: Народній Коміса
ріат Внутрішньої Торгівлі, Народній 
Комісаріат Фінансів, Народній Комі
саріат Земельних Справ, Уповнова
жений Народнього Комісаріату Шля
хів СРСР при Уряді УСРР, Все
українська Контора Державного Банку 
й Всеукраїнський Союз сільсько
господарсько - кредитової, кустарно- 
промислової і промислово-кредитової 
кооперації.

Ч. 73 АрТ%416

У в а г а .  Хлібо-Експортовому Бю- 
ру надається право запрошувати 
на свої засідання знавців з правом 
дорадчого голосу.

3. До завдань Хлібо-Експортового 
Бюра України належить:

а) розробляти проекти загального 
річного хлібо-експортового плану, а 
також складати, на підставі затвер
дженого річного плану, квартальні й 
місячні операційні хлібо-експортові 
плани, відповідно до зовнішньої кон'
юнктури та забезпечення внутріш
нього постачання;

б) розробляти підстави фінансу
вання та кредитування хлібо-експор- 
тових операцій А складати проекти 
річного, квартальних і місячних планів 
фінансування хлібо-експорту;

Положение о Хлебо-Экспортном Бюро 
Украины:

НАЛОЖЕН НЕ
о Хлебо-Здспортном Бюро України.
1. В целях регулирования хлебо

экспортной торговли Украины и увязки ‘ 
вопросов хлебного экспорта с вопро
сами внутренней торговли и для раз
работки вообще всех вопросов, касаю
щихся развития экспора хлеба, при 
Уполномоченном Народного Комисса
риата Внешней торговли СССР при 
Правительстве УССР учреждается 
Хлебо-Экспортное Бюро Украины.

2. Хлебо-Экспортное Бюро Украины 
состоит из председателя и его заме
стителя, утверждаемых Украинским 
Экономическим Совещанием по пред
ставлению Уполномоченного Народ
ного Комиссариата Внешней Торговли 
СССР при Правительстве УССР, 
и 6 членов, назначаемых нижеследую
щими учреждениями по одному от 
каждого: Народным Комиссариатом 
Внутренней Торговли, Народным Ко- 
киссариатом Финансов, Народным 
Комиссариатом Земледелия, Уполно
моченным Народного Комиссариата 
Путей Сообщения СССР при Прави
тельстве УССР, Всеукраинской Кон
торой Государственного Банка и Все- 
украинским Союзом сельско-хозяй
ственно-кредитной, кустарно-промы
словой и промыслово-кредитной коопе
рации.

П р и м е ч а н и е .  Хлебо-Экспорт
ному Бюро предоставляется право 
приглашать на свои заседания све
дущих лиц с правом совещатель
ного голоса.
3. В задачи Хлебо - Экспортного 

Бюро Украины входит:
а) разработка проекта общего го

дового хлебо-экспортного плана, а так
же составление, на основе утвержден
ного годового плана, квартальных 
и месячных операционных хлебо-экс
портных планов, в соответствии 
с внешней кон'юнктурой и обеспече
нием внутреннего снабжения;

б) разработка основ финансирова
ния и кредитования хлебо-экспортных 
операций и составление проектов го
дового, квартальных и месячных пла
нов финансирования хлебо-экс порта;

№ 73 Ст. 416
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в) розглядати питання про увязку 
квартальних і місячних планів кон
центрації хлібо-експортових вантажів 
у портах з залізничим і водяним

^транспортом, а також з елеваторни
ми, склеповими й инш. умовами;

г) давати висновки Уповноваженому 
Народнього Комісаріату Зовнішньої 
Торгівлі на питання, дотичні хлібо- 
експортових кампаній;

д) погоджувати питання, дотичні 
діяльности хлібо експортуючих орга
нізацій, з фінансуючими органами 
й Акційним Товариством „Експорт- 
Хліб\

е) розробляти питання, сполученні 
з нормуванням кондіційности експор- 
тових хлібів, розробленням їхніх 
стандартів і встановленням мінімаль
них експортових кондицій;

ж) розробляти питання, сполученні 
з максимальним скороченням наклад
них видатків на хлібо експорт, вста
новлювати й зміняти уніфіковані 
ставки на хлібо-експорт;

з) обмірковувати заходи в царині 
розвитку екслортової торгівлі хлібом, 
зокоема:

1) про підняття та "підвищення 
пропускної здатности морських пор
тів і механічного їхнього устаткування;

2) про питання організації залізни- 
чого, водяного й морського транспор
ту в звязку з інтересами розвитку 
хлібного експорту;

3) про організацію та пристосо
ваний склепового господарства в пор
тах для нормального відправлення та 
розвитку хлібо-експорту;

4) про увязку елеваторної справи 
з інтересами хлібо-експорту,

5) про розвиток мережі зерночи- 
стовних станцій, вакуум-висушних за
водів 1 инших допомічних пристосо
вану з метою розвитку експорту 
спеціяльних культур.

4. При пущеннята постанови Хлібо- 
Експортового Бюра в питаннях, за
значених арт. З цього Положення, 
подає голова Бюра Уповноваженому 
Народнього Комісаріату Зовнішньої 
Торгівлі СРСР при Уряді УСРР разом 
зі всіма матеріалами й окремими дум
ками, як що такі заявлено.

в) рассмотрение вопросов об увязке 
квартальних и месячных- планов кон
центрации хлебо-экспортных грузов 
в портах с железнодорожным и вод
ным транспортом; а также с элеватор
ными, складскими и проч. условиями;

г) дача заключений Уполномочен
ному Народного Комиссариата Внеш
ней Торговли по вопросам, касаю
щимся хлебо-экспортных кампаний;

д) согласование вопросов, касаю
щихся деятельности хлебо-экспорти- 
рующих организаций, с финансирую
щими органами и с Акционерным 
Обществом вЭкспорт-Хлеб“;

е) разработка вопросов, связанных 
с нормированием коыдиционнс/сти 
экспортных хлебов, разработкою 
стандартов их и установление мини
мальных экспортных кондиций;

ж) разработка вопросов, связанных 
с максимальным сжатием накладных 
расходов по хлебо-экспорту, устано
вление и изменение унифицирован
ных ставок по хлебо-экспорту;

з) обсуждение мероприятий в обла
сти развития экспортной торговли 
хлебом, в частности:

1) по поднятию и повышению про
пускной способности морских портов 
и механическому их оборудованию;

2) по вопросам организации желез
нодорожного, водного и морского 
транспорта в связи с интересами 
развития хлебного экспорта;

3) по организации и приспособле
нию складочного хозяйства в портах 
для нормального отправления и раз
вития хлебо-экспорта;

4) по увязке элеваторного дела 
с интересами хлебо-экспорта;

5) по развитию сети зерноочисти
тельных станций, вакуумсушильных 
заводов и прочих подсобных приспо
соблений, в целях развития экспорта 
специальных культур.

4. Поедположения и постановления 
Хлебо-Экспортного Бюро по вопро
сам, означеним в ст. 3 настоящего 
Положения, представляются председа
телем Бюро Уполномоченному Народ
ного Комиссариата Внешней Торговли 
СССР при Правительстве УССР вме
сте со всеми материалами и особыми 
мнениями, если таковые и заявлены.
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Питання, шо потрібують законо
давчого затверження, вносить Упов
новажений Народнього Комісаріату 
Зовнішньої Торгівлі СРСР при Уряді 
УСРР з висновком Української Пла
нової Комісії до відповідних законо
давчих органів, а питання, що для 
них не потрібна санкція вищих орга
нів, переводиться в життя розпоряд
женням Уповноваженого Народнього 
Комісаріяту Зовнішньої Торгівлі 
СРСР при Уряді УСРР у межах своєї 
компетенції.

5. Засідання Хлібо - Експортового 
Бюраскликає голова його вміру потреби, 
але ж не менш, як раз на два тижні. 
Засідання Хлібо-Експортового Бюра 
вважається за дійсні, коли на них 
була присутня більшість його членів. 
Постанови Бюра ухвалюється звичай
ною більшістю голосів.

6. Хлібо-Експортове Бюро свого 
апарату не має, а обслуговує його 
апарат Уповноваженого Народнього 
Комісаріяту Зовнішньої Торгівлі СРСР 
при Уряді УСРР.

Внутрішній розпорядок роботи 
Хлібо Експортового Бюра встановлює 
його Голова.Харків, 24 веросня 1925 р.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР Булат.

Херуюччй Справами Ради 
Народніх Комісарів УСРР Ф. Беха.

Вопросы, требующие законодателья 
ного утверждения, пред став ля юте- 
Уполномоченным Народного Комисса
риата Внешней Торговли СССР при 
Правительстве УССР с заключением 
Украинской Плановой Комиссии 
в подлежащие законодательныеорганы, 
вопросы же, не требующие санкции 
высших органов, проводятся в жизнь 
распоряжением Уполномоченного На
родного Комиссариата Внешней Тор
говли СССР при Правительстве УССР 
в пределах своей компентенции.

Б.Заседания Хлебо-Экспортного Бюро 
созываются его председателем по мере 
надобности, но во всяком случае не 
реже одного раза в две недели. Засе
дания Хлебо-Экспортного Бюро счи 
таются состоявшимися при наличии 
большинства его членов. Постановле
ния Бюро принимаются простым боль
шинством голосов.

6. Хлебо-Экспортное Бюро своего 
аппарата не имеет, а обслуживается 
аппаратом Уполномоченного Народ
ного Комиссариата Внешней Торговли 
СССР при Правительстве УССР.

Внутренний распорядок работы 
Хлебо-Экспортного Бюро устанавли
вается его председателем.Харьков, 24 сентября 1925 г. \

Зам. Председателя Совета 
Народных Комиссаров УССР Булат.

Улрямя/огг/мЯ Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР <0. ґ&с<*.

417. Про штати Хакаського Психо
неврологічного Інституту * дне- 

пансару при ньому.

Хасуючч постанову свою з 31 6е- 
реачя \91Ь рочу „!\ро штати Хар
ківського Психо-Неврологічного Ін
ституту й диспансеру при ньому* 
(36. Уз. 1925 р.. ч. 17, арт. 124), 
Рада Народніх Комісарів УСРР по
становила затвердити нижчеподані 
штати Харківського Психо-Невроло- 
гічного Інституту й диспансеру при 
ньому: .

417. О штатах Харьковского Психо
неврологического Института и дис

пансера при нем.

В отмену постановления своего от 
М-го марта 1925 года «О штатах 
Харьковского Психо-Неврологического 
Института и диспансера при нем» 
(С. У. 1925 гм № 17, ст. 124) Совет 
Народных Комиссаров УССР постано
вил утвердить нижеследующие штаты 
Харьковского Психо-Неврологического 
Института и диспансера при нем.
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ШТАТИ
Харківського Псіхо-НевроюгІчного Іі- 

етвт/т/ І днсиавсер/ орі ньому.

і. Харківський Психо-Невро логічний 
Інститут.

Директор Інституту . . . .  1 
Завідувач нервової клініки, він 
же помічник директора Інсти
туту по адміністративній частині 1

Асистент нервової клініки . . 1 
Ординаторів нервової клініки З 
Ординаторів фізико-терапевтич-

ного кабінету.......................... З
Завідувач кабінету експери
ментальної й оперативної хірургії 

й топографічної анатомії . . 1

Лаборант ...................................  1
Завідувач гістологічного кабі

нету ......................................  1
Лаборант ................................... 1
Завідувач антропологічного кабі

нету ...................................... 1
Лаборант ................................... 1
Завідувач психологічного ка

бінету   1
Лаборант ..................................  1
Завідувач......реактологічного...ка

бінету   1
Лаборант ................................... 1
Завідувач фізіологічного ка

бінету   1
Лаборант ................................... 1
Завідувач кабінету експери

ментальної й загальної патології 1
Лаборант ..................................  1
Завідувач патолого-анатоміч-

ним кабінетом.........................  1
Лаборант ..................................  1
Завідувач біо-хемічного ка

бінету   1
Лаборант................................... 1
Завідувач рефлексологічного

кабінету................................. 1
Лаборант .................................. 1
Препаратор ......................  1
Електро-монтьор.........................  1
Лабораторних служників ... 8
Завідувач господарства . • . 1
Бухгалтер ................................. 1
Діловод....................................  1
Служник по догляду за твари* 

нами . . . . •.....................  1

Ш Т А Т Ы
Харьковского Псіхо Неврологічееіог* 

Яіет/тута к даепавсера ирм вся.

1. Харьковский Психо-Неврологический 
Институт.

Директор Института...................  1
Заведующий нервной клиникой, 

он же помощник директора 
Института по административной 
части............................• . 1

Ассистент нервной клиники . . 1
Ординаторов нервной клиники 3
Ординаторов физико-терапевти

ческого кабинета..................... 3-
Заведующий кабинетом экспе

риментальной и оперативной 
хирургии и топографической
анатомии ..............................  1

Лаборант .................................  1
Заведующий гистологическим

кабинетом ............................. 1
Лаборант •.................... • . . I
Заведующий антропологическим

кабинетом . •.........................  1
Лаборант . . . •..........................  1
Заведующий психологическим

кабинетом.............................  1
Лаборант................... • . . . 1
Заведующий реактологическим

кабинетом ............................  1
Лаборант ................................. 1
Заведующий физиологическим

кабинетом . •.........................  1
Лаборант ................................. 1
Заведующий кабинетом экспери

ментальной и обшей патологии 1
Лаборант . . •............................ 1
Заведующий патологоанатоми*

ческим кабинетом ..................  1
Лаборант .................................  1
Заведующий биохимическим

кабинетом . •.........................  1
Лаборант . . .............................  Т
Заведующий рефлексологическим

кабинетом ............................ 1
Лаборант ................................  1
Препаратор .............................  1
Электро-монтер .......................  1
Лабораторных служителей . . &
Заведующий хозяйством ... 1
Бухгалтер................................  1
Делопроизводитель...................  1
Служитель по уходу за живот

ными ....................« . . .  1
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Швейцер.................................  1
Прачка....................................  1
Убиральниця..............................  1 •

Разом . . 46 посад. 
М. Диспансер при Харківському Психо- 

Неврологічному Інституті.

Завідувач нервового відділку . . 1
ЛІкар-психіятр........................  1
Лікарів-обслідувачів . . . . • З
Завідувань педологічного кабі

нету ...................................   1
Лікар по вивченню питань праці 1

Лікар кримінолог..................... 1
Завідувач психо-терапевтичного

відділку.............................  1
Ординатор...................... • . . 1
Завідувач відділку патології мови 1
Ординатор.............................  1
Обслідувачів............................  З
Реєстратор-машиніст.................  1
Служник.................................. 1
Швейцар •. : • . ..... ................. 1

Разом . 18

Разом по Харківському Психо
неврологічному Інститутові з диспан
сером при ньому 64 посади.Харків. 26 вересня 1925 р.

Звст. Голови Ради Народніх 
Комісарів УСРР Сербиченко.

Керуючий Справами Ради 
Народніх Комісарів УСРР Ф. Бега.

418. Про доповнення й іміну поста
нови „Про структуру й штати На- 
роднього Комісаріату Праці й охру- 

гових інспектур праці”.

Доповняючи й зміняючи постанову 
свою з 13 червня 1925 року „Про 
структуру й штати Народнього Комі
саріату Праці й округових інспектур 
праці* (36. Уз. 1925 р., ч 33-34, 
арт. 259) Рада Народніх Комісарів 
УСРР п о с т а н о в и л а :

1. Доповнити штати Артемівської, 
Луганської, Сталінської, Криворізь
кої, Миколаївської, Полтавської і Кре- 
мінчуцької інспектур праці однією 
посадою інспектора для переведення

Швейцар . . . . •........................ *
Прачка . . . ....................  ї
Уборщица ..... .......................... 1

Итого ... 46 должностей

2. Диспансер при Харьковском Психо
неврологическом Институте.

Заведующий нервным отделением 1
Врач-психиатр....................  1
Врачей-обследователей . . . .  3
Заведующий педологическим

кабинетом .............................  1
Врач по изучению вопросов

труда.................................. ' 1
Врач-криминолог.................. ...  1
Заведующий психо - терапевти

ческим отделением..........  1
Ординатор ...............................  1
Зав. отделением патологии речи 1
Ординатор.........................  1
Обследователей.................. 3
Регистратор-машинист . . . .  1
Служитель......................... 1
Швейцар................  . . . .  I

Итого . . 18

В с е г о  по Харьковскому Психо
неврологическому Институту с диспан
сером при нем—64 должности.Харков, 26 сентября 1925 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР Сфбиченхо.

Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР Ф. Бега.

418. О дополнении и изменении по
становления „О структуре и штатах 
Народного Комиссариата Труда и 

окружных инопвктур труда/*

В дополнение и изменение поста
новления своего от 13 июня 1925 г. 
„О структуре и штатах Народного 
Комиссариата Труда и окружных ин- 

„ спектур труда (С. У. 1925 г., № 33-34, 
ст. 259) Совет Народных Комиссаров 
УССР п о с т а н о в и л :

1. Дополнить штаты Артемовской, 
Луганской, Сталинской, Криворожской, 
Николаевской, Полтавской и Кремен
чугской инспектур труда одной долж
ностью инспектора по проведению
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роботи шо до вивчення й поліпшення 
жіночої праці на виробництві.

2. У штатах Харківської, Одесь
кої, Київської та Катеринославської 
Інспектур Праці посади робітників 
для вивчення умов жіночої праці 
на виробництві, перейменувати на 
посади інспекторів для переведення 
роботи що до вивчення й поліпшення 
жіночої праці на виробництві.Харків, 2в вересня 1925 р.

Заст. Голови Ради Народніх 
Комісарів УСРР Сербиченко.

Керуючий Справами Ради Народ
ніх Комісарів УСРР Ф. Бега.

работы по изучению и улучшению 
женского труда в производстве

2. В штатах Харьковской, Одесской, 
Киевской и Екатеринославской Инспек
тур Труда должности работников по 
изучению условий женского труда 
в производстве переименовать в долж
ности инспекторов по проведению 
работы по изучению и улучшению 
женского труда в производстве.Харьков, 26 сентября 1925 г.

Зам. Председателя Совета 
Народных Комиссаров

УССР Сербиченко.

Улр. Делами Совета Народных , 
Комиссаров УССР Ф. Бега.

419. Про доповнення постанови „Про 
структуру й штати Центрального 
Статистичного Управління й окру- 

гових статистичних бюр".

Доповняючи постанову свою з 12 чер
вня 1925 р. „Про структуру й штати 
Центрального Статистичного Упра
вління й округових статистичних бюр“ 
(3. У. 1925 р., ч 33—34, арт. 256), 
Рада Народніх Комісарів УСРР п о- 
с т а н о в и л а :

1. Доповнити структуру й штати 
Центрального Статистичного Упра
вління нижчеподаними відділами, п/від- 
ділами, відділками й посадами в них:

1) Відділ статистики народньою
здоров'я.

Завідувач відділу.........................  1
Референт 1-го розряду . . . .  1
Статистиків-інструкторів ... 2
Статистиків 1-го розряду . . 5

9 посад.

2) Відділ адміністративної ста
тистики.

Завідувач відділу.........................  1
Референт.................................... 1
Статистик-інструктор . . . .  1
Статистик 1-го розряду ... 1
Статистиків 2-го розряду ... 2

6 посад.

419. О дополнении постановления 
„О структуре и штатах Центрального 
Статистического Управления и окруж

ных статистических бюро*.

В дополнение постановления своего 
от 12 июня 1925 г. „О структуре и 
штатах Центрального Статистического 
Управления и окружных статистиче
ских бюрои (С.У. 1925 г., К* 33—34, 
ст. 256), Совет Народных Комиссаров 
УССР п о с т а н о в и л :

1. Дополнить структуру и штаты Цен
трального Статистического Управле
ния нижеследующими отделами, п/отде- 
лами, отделениями и должностями 
в них:

1) Отдел статистики народного 
здоровья.

Заведываюший отделом . . . .  1 
Референт 1-го разряда . . . .  1 
Статистиков-инструкторов . . 2
Статистиков 1-го разряда . . _5

9 долж.

2) Отдел административной ста
тистики.

Заведываюший отделом . . . .  1
Референт .............................. 1
Статистик-инструктор . . . і 
Статистик 1-го разряда ... -1
Статистик 2-го разряда ... 2

6 долж.
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5) Підвідділ статистики зовнішньої 
' торгівлі.

У вІдаіл\ статистики торгівлі: 
Завідувач, п/відділу . . . .  1 

. Статистик-інструктор . . 1
Статистиків 1-го розряду .__2__________

4 посади.

4) Відділок моральної статистики.

Арт. 419

3) Подотдел статистики внешней
торговли.

В отделе статистики торговли*. 
Заведывающий п/отделом . . 1 
Статистик-инструктор ... 1
Статистиков 1-го разряда . .2____________

4 додж.

4) Отделение моральной статистики.

№ 73 Сг. 414

Завідувач відділку . . . .  1 
Статистик-інструктор . . 1
Статистик 1-го розряду .__1_______

З посади.

Р а з о м  по Центральному Стати* 
стичному Управлінню . . 22 посади.

II. Доповнити штати округових 
статистичних бюр нижчеподаними по
садами: Назва посад. *

Округові Стати

стичні Бюра.

Реєстр
атор

Стат.. 
2 ровр

. по 
промя

сл. а п
раці в

 
секо. е

коя. ст
ат.

Стат. 1
 ровр. 

в 
секц. с

оц. ста
т.

Стат. 2
 ровр. 

в 
секції 

соціял
ьн. 

статис
тике

Ч и с л о  п о с а д
Артемівське . . 1 — 1 —
Білоцерківське . 1 — 1 —
Бердичівське 1 — 1 —
Виницьке . . . 1 — 1 1
Глухівське . . 1 ■ — 1 1
Катериносл.. . — — 3 1
Житомирське . 1 — 1 —
Запорізьке . . 1 — 1 —
Зінов'ївське. . 1 — 1 —
Ііюиське . . . 1 1 1 1
Кам‘янецьке 1 1 — 1
Київське . . . — — 3 2
Конотопське 1 1 1 —
Коростенське . 1 1 1 1
Кремінчуцьке . 1 — 1 1
Куп'янське . . 1 1 1 1
Криворізьке 1 — 1 1
Лубенське . . 1 — 1 1
Луганське . . 1 — 1
Маріупільське . 1 1
МелІтопІльське. 1 — 1
Могилівське . . 1 1 1
Миколаївське . 1 — 1 —

Наименование доджи.
Окружные Статистические Бюро.

Регист
ратор

Стат. 
2 раз

р. по
 

промы
шл. и

 труду
 

в секц
. эков.

 стат.
Стат. 

1 рав.
в секц

. 
соц. ст

ат.
Стат. 

2 рм
р. в 

секц. 
соцвал

ме® 
отатяс

тяхп.
Количество должпостоі

Артемовское . 1 — \ —
Белоцерковское 1 — 1
Бердичевское 1 — 1 —
Винницкое . 1 — 1 1
Глуховекое . 1 — 1 1
Екатериносл. — — 3 1
Житомирское 1. -г- 1 —
Запорожское 1 — 1 —
Зиновьеаское 1 — 1 —
Изюмское . . 1 1 1 1
Каменецкое . 1 1 — 1
Киевское '. . — — 3 2
Конотопск. . 1 1 1 —
Коростенское 1 1 1 1
Кременчугск. 1 — 1 1
Купянское 1 1 1 1
Криворожское 1 — 1 1
Лубенское . 1 — 1 1
Луганское 1 — 1 —
Мариупольск. 1 — 1 —
Мелитопольск. 1 — 1 —
Могидевск. . 1 1 1 —
Николаевское 1 — 1 —
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Заведываюший отделением . 1 
Статистик-инструктор ... 1 
Статистик 1-го разряда . . 1

З додж.

В с е г о  по Центральному СТатисп- 
ческому Управлению . . 22 долж.

II Дополнить штаты окружных 
статистических бюро нижеследующими 
должностями:



Ніжинське . . 1 1 1 —Одеське . . . — — 3ж 2Павлоградське . 1 1 1ж жПершотраеен. . 1 1 1ж 1Полтавське . . 1 • 1 1Прилуцське . . 1 1 1 •—Проскурівське . 1 1 1 —Роиенське . . 1 1 1 —Сталінське . . 1 — 1 —Старобільське . 1 1 1 1Сумське . . . 1 — 1 ■ —Тульчинське 1 1 1 1Уманське . . . 1 — 1 —Харківське . . — — 3 2Херсонське . . 1 1 1 —•Черкаське . . 1 — 1 —Чернігівське 1 1 1 —ШепетівсЬке 1 — 1 —37 16 48 21
Р а з о м  по округових статистичних 

бюрах—122 посади.Харків, 28 вересня 1925 р.
Заст. Голови Ради Народніх

Комісарів УСРР Булат.

Керуючий Справзми Ради 
Народніх Комісарів УСРР Ф. Беха.

Нежинское . . 1 1 1* лОдесское . . . — —* 3
4

2Павлоградское . 1 1ж іі «Первомайское . 1 1 1
4

АПолтавское . . 1 —■ 1
ж 1Прилукское . . 1 1 1
4

***Проскуровск. . 1 1 14Роменское . . 1 . 1 1Сталинское . . 1 — 1 —-Старобельск. . 1 1 1 1Сумское . . 1 — 1 —Тульчинск. . . 1 1 1 1Уманское . . . 1 — 1 —Харьковское . — — 3 гХерсонское . 1 1 1 —Черкасское . . 1 — 1 —,Черниговское . 1 1 1 —Шепетовское . 1 — 1 і37 16 48 21
В с е г о  по окружным статистиче

ским бюро—122 должности.Харьков, 28 сентября 1925 г.
*
Зам. Председателя Совета Народных 

Комиссаров УССР Булат.

Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР Ф. Бега.

420. Про використання двигунів і ди- ■ амо-машин міццю до 30-ти кінських 
см, взятих на облік і зарахованих у Державний фонд УСРР.

У звязку з тим, що обраховані 
Міжурядницькою Комісією обліку дви
гунів І динамо-машин двигуни й динамо- 
машини міццю до 30-ти кінських 
сил в цей час знаходяться в кори
стуванні підприємств місцевої проми- 
словости, І щоб уможливити її дальше 
використування цих двигунів і динамо- 
машин, Рада Народніх Комісарів 
УСРР п о с т а н о в и л а .

1. Постанову Української Економіч
ної Наради з 6 лютого 1924 року 
«Про розділ невикористаних двигунів 
і динамо-машин, що перебувають на 
обліку Міжурядницької Комісії» (прот. 
УБН з 6-го лютого 1924 року, ч. 5/208, 
п. 11) і затверджену Радою Народніх

420. Об использовании двигателей и динамо-машин мощностью до 30-ти лошадинных сил, взятых на учет и зачисленных в Государственный фонд УССР.
В связи с тем, что учтенные Ме

ждуведомственной Комиссией по учету 
двигателей и динамо-машин двигатели 
и динамо-машины мощностью до 30-ти 
лошадинных сил в настоящее время 
находятся в пользовании предприятий 
местной промышленности, и в целях 
предоставления последней возможно
сти дальнейшего использования этих 
двигателей и динамо-машин,—Совет 
Народных Комиссаров УССР п о с т а 
н о в и л :

1. Постановление Украинского Эко
номического Совещания от 6 февраля 
1924 года „О распределении неисполь
зованных двигателей и динамо-машин, 
состоящих на учете Междуведомствен
ной Комиссии" (прот. УЭС от 6 февраля 
1924 г., № 5/208, п. 11) иутвержден-904
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Комісарі* УСРР 22 травня 1924 року 
„Інструкцію про порядок передачі 
Українській Економічній Нараді і Губ- 
■ иконкомам взятих на облік І зара
хованих у Держфонд УСРР двигунів 
і динамо машин, міццю до ЗО ти кін
ських сил, і про дальше використання 
зазначених машин" (36. Уз. 1924 р.,
ч. 11, арт. 111) скасувати.

, 2. Зобов'язати державні фондові 
комісії протягом двох місяців, з дня, 
коли буде оголошено цю постанову, 
вияснити підстави, на яких обрахо
вані двигуни й динам )-машини пере
бувають в користуванні різних під
приємств, і ті з двигунів і динамо- 
машин, міццю до ЗО кінських сил, шо 
не закріплені за цими підприємствами 
в установленому порядкові, взяти на 
облік, зобов'язавши зазначені підпри
ємства протягом двох місяців офор
мити своє право користування.

У в а г а .  Під час виконання за
значеної в цьому артикулі роботи 
державні фондові комісії використо
вують матеріали, шо знаходяться 
у відповідних товариствах сільсько
господарського кредиту.

3. Двигуни й динамо-машини, непри
датні до вжитку, і ремонт яких тех
нічно в недоцільний, а також і ті 
двигуни та машини, що користування 
ними протягом двох місяців ВІДКОЛИ 

взято Тх було на облік (арт. 2) не 
буде оформлено встановленим поряд
ком, передається державним фондо
вим комісіям для реалізації на загаль
ній підставі.

4. Витрати товариств сільсько-го
сподарського кредиту, які вони фак
тично поробили у зв'язку з переве
денням обліку та оцінки двигунів 
І динамо-машин на підставі касованої 
інструкції з 22 травня 1924 року, на
лежить відшкодувати за рахунок сум, 
вторгованих від продажу машин, що 
надійшли в розпорядження товариств 
сільсько-господарського кредиту.

5. На той випадок, коли понесені 
товариствами сільсько-господарського 
кредиту витрати не можуть бути від
шкодовані а порядкові арт. 4-го цієї

ную Советом Народных Комиссаров 
УССР 22 мая 1924 года .Инструкцию 
о порядке передачи Украинскому Эко
номическому Совещанию и Губиспол- 
комам взятых на учет и зачисленных 
в Госфонд УССР двигателей и динамо- 
машин, мощностью до 30-ти лошадин- 
ных сил, и о дальнейшем использо
вании указанных машин" (С. У. 1924 г. 
№ 11, ст. 111) отменить.

2. Обязать государственные фондо
вые комиссии в двухмесячный срок, 
со дня опубликования настоящего поста
новления, выяснить основания, по ко
торым учтенные двигатели и динамо- 
машины находятся в пользовании 
различных предприятий, и те из двига
телей и динамо машин, мощностью до 
30-ти лошадинных сил, которые не за
креплены за этими предприятиями 
в установленном порядке, взять на учет, 
обязав означенные предприятия в двух
месячный срок оформить свое право 
пользования.

П р и м е ч а н и е .  При выполнении 
означенной в настоящей статье 
работы государственные фондовые 
комиссии используют материалы, 
находящиеся в соответствующих 
обществах сельско-хозяйственного 
кредита.
3. Двигатели и динамо-машины, не

годны^ к употреблению, и ремонт ко
торых технически нецелесообразен, 
*а равно и те двигатели и машины, поль
зование которыми в течение двухме
сячного срока со времени взятия их 
на учет (ст. 2) не будет оформлено 
установленным порядком, передаются 
государственным фондовым комиссиям 
для реализации на общем основании.

4. Расходы обществ сельско-хозяй
ственного кредита, фактически поне
сенные ими в связи с производством 
учета и оценки двигателей и динамо- 
машин на основании отменяемой ин
струкции от 22 мая 1924 года, под
лежат возмещению за счет сумм, 
вырученных от продажи машин, посту
пивших в распоряжение обществ 
сельско хозяйственного кредита.

5. В том случае, когда понесенные 
обществами сельско-хозяйственного 
кредита расходы не могут быть воз
мещены в порядке ст. 4-й настоящего
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постанови тому, бо в Тх розпоря
дження не надійшли двигуни й динамо- 
машини, зазначен: витрати відшко
довується за рахунок тих підприємств, 
то в їхньому користуванні знахо
дяться зазначені машини, пропорційно 
до їхньої оцінки, яку перевели відпо
відні товариства сільсько-господарсь
кого кредиту.Харків, 29 вересня 1925 р.

Заступник Голови Ради Народніх 
Комісарів УСРР Сербиченко.

Керуючий Справами Ради Народніх 
Комісарів УСРР Ф. Бега.

постановления ввиду непоступления 
в их распоряжениедвигателей и динамо- 
машин, указанные расходы возме
щаются за счет тех предприятий, 
в пользовании которых находятся озна
ченные машины, пропорционально их 
оценке, произведенной соответствую
щими обществами сельско-хозяйстзен- 
ного кредита.Харьков, 29 сентября 1925 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР Сербиченко.

9

Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР Ф. Бега.

421. Про передачу Очеретянської сільради Полтавської округи до складу Харківської округи.
Зміняючи арт. 1 постанови ВУЦВК'у 

й РНК'з 10 червня 1925 р. про ска
сування Красноградської округи Пол
тавської губерні та зміну адміністра- 
ційно-територія/іьного поділу Харків
ської, Полтавської та Катеринослав
ської губерень (36. Уз. 1925 р. ч. 32, 
арт. 243) в частині, що-до адміністра- 
ційно-територіяльного поділу Полтав
ської й Харківської округ, Всеукра
їнський Центральний Виконавчий Ко
мітет й Рада Народніх Комісарів УСРР 
п о с т а н о в и л и :

Очеретянську сільраду Карлівського 
району Полтавської округи передати 
до складу Коломацького райоцу Хар
ківської округи.Харків, ЗО вересня 1925 р.
Голова Всеукраїнського Центрального. 
Виконавчого Комітету ІІетровсмсий.

Заст. Голови Ради Народніх 
Комісарів УСРР І. Булат.

Сафтр ВсеухраШьхого Централь
ного /Рн/ґоняжого Аом/гегу/Уу/^нлго

421. 0 перечислении Очеретнянского сельсовета Полтавского округа к составу Харьковского округа.
Во изменение ст. 1 постановления 

ВУЦИК'а и СНК, от 10 июня 1925 г. 
„Об упразднении Красноградского 
округа Полтавской губ. и изменении 
административно - территориального 
деления Харьковской, Полтавской 
и Екатеринославско губ. (С. У. 1925 г„ 
№ 32, ст. 243)“ в части касающейся ад
министративно-территориального де
ления Полтавского и Харьковского ок
ругов, — Всеукраинский Центральный 
Исполнительный Комитети Совет 
Народных Комиссаров УССР п о с т а 
н о в и л и :

Очеретнянский Сельсовет Карлов- 
ского района Полтавского округа 
перечислить к составу Коломакского 
района Харьковского округа.Харьков, 30 сентября 1925 г. /

Председатель Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета

Петроеский.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР 1. Булат.

Секретарь Всеукраинского Централь
ную? Исполнительного Комитета

А. Б у цепко.
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422. Про продовження терміну ре
єстрації фактів народжень, вчасно 

не заявлених.

Зміняючи арт. 1-Й постанови своєї 
з 27-го березня 1925 р. „Про факти 
народжень, вчасно не заявлені, і про 
законну силу записів народжень, смер
тей та шлюбів, внесених у колишні мет- 
річні книги- (36. Уз. 1925 р., ч. 16, 
арт. 121), Всеукраїнський Центральний 
Виконавчий Комітет і Рада Народніх 
Комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :

Установлений арт. 1-им постанови 
ВУЦВК і РНК УСРР з 27-го березня
1925 року «Про факти народжень, 
вчасно не заявлені, і про законну силу 
записів народжень, смертей та шлюбів, 
■ несених у колишні метрічні книги» 
(36. Уз. 1925 р., ч. 16, арт. 121) 
трьохмісячний термін для подачі заяв 
про факти народжень, вчасно не за
явлені, продовжити до 1-го січня
1926 року.Харків. ЗО вересня !925 р.
Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету Петровский.

Заст. Голови Ради Народніх 
Комісарів УСРР Сербиченко.

Секретар Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету

А. Буценко.

422. О продлении срока для регистра
ции событий рождений, своевременно 

ве заявленных.

Во изменение ст. 1-й постановления 
своего от 27-го марта 1925 года „О 
событиях рождений, своевременно не 
заявленных, и о законной силе запи
сей рождений, смертей и браков, вне
сенных в бывшие метрические книги* 
(С. У. 1925 г., № 16, ст. 121),—Все- 
украинский Центральный Исполнитель
ный Комитет и Совет Народных Ко
миссаров УССР п о с т а н о в и л и :  

Установленный ст. 1-й постановле
ния ВУЦИК и СНК УССР от 27 марта 
1925 года „О событиях рождений, 
своевременно не заявленных, и о за
конной силе записей рождений, смер
тей и браков, внесенных в бывшее 
метрические книги“(С. У. 1925 г., № 16, 
ст. 121) трехмесячный срок для подачи 
заявлений о событиях рождений, свое
временно не заявленных, продлить по 
1-е января 1926 г.Харьков, 30 сентября 1925 г.

Председатель Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета

Петровский.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР Сербиченко.

Секретарь Всеукраинского Централь
ного Исполнительного Комитета

А. Буценко.

423. Про державку печатку.

Всеукраїнський Центральний Вико
навчий Комітет і Рада Народніх Комі
сарів УСРР п о с т а н о в и л и :

1. Державну печатку УСРР вста
новлюється велику й малу.

2. Велика державна печатка має 
форму кола, дев'яти сантиметрів у 
діаметрі, з малюнком на середині 
кола державного гербу УСРР з напи
сом на обводі: „Українська Соціалі
стична Радянська Республіка, Дер
жавна печатка*.

3. Мала державна печатка УСРР 
має форму кола семи сантиметрів у

423. О государственной печати.

Всеукраинский Центральный Испол
нительный Комитет и Совет Народных 
УСсР п о с т а н о в и л и :

1. Государственная печать УССР 
устанавливается в виде большой 
и малой.

2. Большая государственная печать 
имеет форму круга, девяти сантимет
ров в диаметре, с изображением на 
средине круга государственного герба 
УССР с надписью по окружности 
«Українська Соціалістична Радянська 
Республіка, Державна печатка».

3. Малая государственная печать 
УССР имеет форму круга семи санти-
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діяметрі, з малюнком нж середині 
кола гербу УСРР з написом на 
обводі: „Українська Соціалістична 
Радянська Республіка, Державна пе
чатка".

У в а г а .  Взірці великої й малої 
державних печаток до цього дода
ється.

4. Велику державну печатку кладе 
Секретар Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету на по
становах Всеукраїнського 3 їду Рад.

5. Малу державну печатку кладе 
Секретар Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету й Керую
чий справами Ради Народніх Комісарів 
УСРР: а) на декретах і постановах 
Всеукраїнського Центрального Вико
навчого Комітету й Ради Народніх 
Комісарів УСРР, 6) на грамотах і 
инших актах, видаваних від імени 
У^РР установам і особам, вважаючи 
на їхні заслуги перед Республікою і
в) у инших надто важливих випадках.

6. Велика державна печатка може 
бути виготовлена тільки з особливого 
дозволу Президії Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету 
й П належить переховувати в Секре
таря Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету.

7. Мала державна печатка може 
бути виготовлена тільки з особливого 
дозволу Секретаря Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету в 
двох примірниках і належить ТІ 
переховувати в Завідуючого Секрета
ріатом Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету й у Керуючого 
Справами Ради Народніх Комісарів 
УСРР.

8. Крім великої й малої державних 
печаток урядництва й установи вжи
вають печатку з державним гербом, 
яка має форму й розмір, шо їх вста
новлює Народній Комісаріят Вну
трішніх Справ у порядку постанови 
Всеукраїнського Центрального Вико
навчого Комітету з 29 листопаду 
1922 р. „Про порядок вживання печа
ток з державним гербом*. (36. уз. 
1922 р., ч. 50, арт. 747).

метров в диаметре, с изображением 
на средине круга герба УССР с над
писью по окружности: «Українська 
Соціалістична Радянська Республіка, 
Державна печатка».

П р и м е ч а н и е .  Образцы боль
шой и малой государственных печа
тей при сем прилагаются.
4. Большая государственная печать 

прикладывается Секретарем Всеукра- 
инского Центрального Исполнитель
ного Комитета на постановлениях 
Всеукраинского С'езда Советов.

5. Малая государственная печать 
прикладывается Секретарем Всеукра
инского Центрального Исполнитель
ного Комитета и Управляющим Делами 
Совета Народных Комиссаров УССР: 
а) на декретах и постановлениях Все
украинского Центрального Исполни
тельного Комитета и Совета Народных 
Комиссаров УССР; б) на грамотах 
и других актах, выдаваемых от имени 
УССР учреждениям и лицам во внима
ние заслуг их перед Республикой 
и в) в других особой важности слу
чаях.

6. Большая государственная печать 
может быть изготовлена лишь с особого 
разрешения Президиума Всеукраин
ского Центрального Исполнительного 
Комитета и подлежит хранению 
у Секретаря последнего.

7. Малая государственная печать 
может быть изготовлена лишь с осо
бого разрешения Секретаря Всеукра
инского Центрального Исполнитель
ного Комитета в двух экземплярах 
и подлежит хранению у Заведываю- 
щего Секретариатом последнего и 
у Управляющего Делами Совета На
родных Комиссаров УССР.

8. Кроме большой и малой государ
ственной печатей ведомства и учре
ждения употребляют печать с госу
дарственным тербом, имеющую форму 
и размер, устанавливаемые Народным 
Комиссариатом Внутренних Дел в по
рядке постановления Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Коми
тета от 29-го ноября 1922 г. «О по
рядке пользования печатями с государ
ственным горбом (С. У. 1922 г., 50,
ст. 747).
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У в а г а .  Печатка а державним гер

бом повинна мати назву тої уста
нови, шо 11 вживає, але не може 
мати напису „Українська Соціалі
стична Радянська Республіка, Дер
жавна печатка**.

9. Коло осіб 1 установ, що мають 
праю вживати печатки з державним 
гербом, а і акож порядок її вигото
влення, вживання та переховування 
визначається постановою Всеукраїн
ського Центрального Виконавчого 
Комітету з 29-го листопаду 1922 р.

Харків, ЗО мрескя 1925 р.
Голова Всеукраїнського Центрального 

Виконавчого Комітету Петровский.

Заст. Голови Ради Народах 
Комісарів УСРР Сербиченко.

Секретарь Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету А. Буценко.

П р и м е ч а н и е .  Печать с госу
дарственным гербом должна содер
жать обозначение того учреждения, 
которое ею пользуется и не может 
содержать надписи «Українська
Соціалістична Радянська Республіка, 
Державна фічатка». -у
9. Круг лиц и учреждений, имею 

щих право пользования печатью
с государственным гербом, а равно 
порядок ее изготовления, употребле
ния и хранения, определяются поста
новлением Всеукраинского Централь
ного Исполнительного Комитета от 
29-го ноября 1922 года.Харьков, 30 сентября 1925г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполни
тельного Комитета Петровский.

Зам. Председателя Совета 
Народных Комиссаров

УССР Сербичеико.

Секретарь Всеукраинского 
Центрального Исполни
тельного Комитета А. Буценко.

424. Про іміну постанем „Про органі 
дію ясел І кімнат для годування 
немовлят іа промислових підприєм
ствах, де масово вживаєтеся жіночої

піам}"*Зміняючи увагу \ до арт. З гокдз- нови ВУЦВК І РНК УСРР з 5-го берези* 1925 року „Про організацію асе* і кімнат для годування немовлят на промислових підприємствах, де масою вживається жіночої праці (36. Уз. 1925 р.,ч. 6 7, арт. 60), Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет і Рада Народнім Комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :Увагу 1 до артикулу 3 зазначеної постанова викласти в такії редакції:„ У в а г а  1 .  Трести, що не мають фонду поліпшення побуту робітии- 1 всів, або мають його в недостатніх втрачають на утримання

424. Об изменении постановления „Об 
организации яслей и комнат для кор
мления грудных детей на промышлен
ных предприятиях с массовым при

МЛУАЧЛАМч ЧС&Ч&ЧчОД ч

постановления ВУЦИК СНК УССР от 5 марта 1925 года „Об организации яслей и комнат для кормления грудных детей на промышленных предприятиях с массовым применением женского труда-(С. У. 1925 г.» № 6 — 7 ,  ст. 60),—Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров УССР п о с т а н о в и л и :Примечание 1 к статье 3 указанного постановления изложить ■  следующей редакции:„ П р и м е ч а н и е  1. Тресты, не имеющие фонда улучшения быта рабочих или имеющие его • недостаточных размерах, производят



ясел тимчасово, доки не буде на
громаджено зазначеного фонду,своТ 
обігові кошти".Харків, ЗО Вересня 1925 р.

%
Голова Всеукраїнського

Центрального Виконавчого
Комітету Петровський.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР /. Булат.

,'кретар Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету Л. Буцтко.

Ч. 73 Арт. 424

траты на содержание ясель времен
но, до накопления означенного фонда 
из своих оборотных средств".Харьков, 80 сентября 1925 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета^ Петровский.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР Я. Ббулат.

Секрегарь Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета А. Б у цепко.

Л& 73 Сг. 424

Видання Народнього Комісаріату Юстиції
*Укрголовліт Ч. 4309. Паи. Ч. 34. Прим. 15 ООО. Укрглавлнт № 4309. Зак. № 34.Тир. 15.000 Харків. Урядова друкарня їм. т. Фрувзе

Издавна Народного Комиссариата Юстиции
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ВИДАННЯ ОФІЦІЙНЕ

З Б І Р Н И Н
— УЗАКОНЕНЬ ТА 
РОЗПОРЯДЖЕНЬ =

РйІти«-Сшімогв Іти іщїч

ММ/. 1026 р-

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

С О Б Р А Н И
= УЗАКОНЕННІ И 
РАСПОРЯЖЕНИЯ

Ріімі-Крест. Приїтедшкі Уший 
1926 г.

|І45 (47Т1) (С

ДІСІШДЇ 1925 р. І Ч І Відділ ПЕРШИЙ
< ■  і с т СОДЕРЖАНИЕ

Постанови ВУЦ8К й РНК УСРР

(17, ЗО вересня, 1, 5 й 6 жовтня 
1925 р.). іі'.ка Г. «Р.,Рухмовича М. Л. І Черной* М А за членів Української Економічної На-

Г,н І про кіичісння т. т. Максимова Г. і Попона Н. С. від обов'язків 'їденій Української Економічної На* 
ридн.42б. Про розформування Рунівського А Ничвх<-чк«іч) районів та перенесення центру Су пруніьеького району до м(<та Иолтаїїя.427. П|ю ін-платиу публікацію галетами інформація бірж праці про попит І иропоншання пра*і.428» Про узаконення УСРР, що втратила силу з оголошенням лостннови ЦНК І РНК СРСР .Положення про лробнр- ■ нЛ доглид* І по- тановн ЦИК СРСР .Мнтнвії Статут Союзу РСР*.139. Про зміну арт. 7-го .Положення про КонМю ь справах національних мечпшутей нрп ВУЦНКу й її місцеві оІ)ГаіШ".4-Ю. Про передачу кооператпвно-пкробни- чім об'єднанням трудовсгорнбильстаа МбОПроМКсЛОЬИХ переробних пунктів. 431. І)*й пміну арт. 182 Цивільного Кодексу уСРР.482. Про призначення т. Айвгоряааа члена Колегії Уповноваженого Народи кого Комі* аріяту Зовнішній}! Торгівлі СРСР иря УСРР.422. Просили Центральної Всеукраїнської Комісії для керопкяцтва ухр&їніза- цією при ГНК УСРР.424. Т*мчагові' положення про Бюро Друку Управління Справам в Ради Народнії Комісарів УСРР.

422. Про структуру А штати Відділу Місцевої Промвсловостя Харківського О «трутового Виконавчого Комітету.428. Про ааходи іротшоиожтмої охорони
иЦюпчеиіи.

Постановления ВУЦИК и СНК У С С Р
(17, ЗО сентябре, 1% 5 а  6 октлі і'п 

1925 •.).425. Об утаерждзняи т.т.Грнвько. Г.Ф., Рух*-* мовнча М. Л. н Чернова М.А. ялинами Украинского Экономического Совещания и об освобождении т. т. М акск- мона К. Г. н Попова И. С от обязанностей членов Украинского Экономического Совещания.426. О расформировании Руновского н Ма-чехского районов в о порей осеней центра Супруновекого района в город Полтаву. і427. О От платной публвхаинн газетами информаций бирж труда о саросе и предложении труда.428. Об узаконеннях УССР,у тративших силу с опубликованием постановления ЦИК н СНК СССР .Положение о пробирном надзоре" в постановления ПИКа' СССР .Таможенный Устав Союза ССР*.«42У.УУ* изменении ст. 7 6 .Положения о Комиссии по делам национальных меньшинств при ВУЦИЛ'с в ее местных органах"420. О передаче кооперативно-производственным обединенлям трудового рыбачества рыбопромысловых порера- боточвых пунктов.431. Об изменении ст. 182 Гражданского Кодекса УССР.432. О назначении т. ААнгорна членом Кодлегнм Уполномоченного Нарком-/■ ч*- ввешторга СССР при УССР.\433. V) составе Центральной Вс.еукраивскоб ' Комиссии по руководству укранвиза- цяей при СНК УССР.424. Временное положение о Бюро Печати Управления Делами Совета Народных Комиссаров УССР.435. О структуре в штатах Отдела Мест- войПромышленвости Харьковского Окружного Исполнительного Комитета.422. О морах противопожарной вхраим нефтескладов. 911

13 воа§ря 1925 г. І І Н І  Отім П&ойї
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Постанова Ради Народніх Комісарів 
УСРР.

МЬ. »1ро затвердження т.т, Грикька 
Г. С.. Рухімовича М. Л і Чернова 
М \ за членів Української Еконо
мічно/ Напади і про звільнення

*: т, Мачлимова К. Г. і Попова Н. С. 
.від </6.)гя*мів членів Української 

Економічної Наради.

Я'лц.з Народніх Комісарів УСРР
п о : -і ї н о в и л а:

Затвердити т. т, Гринька Г. Ф.,
Р-ухімсчича М. /І. і Чернова М. А. за 
ч. ^н'4 Україн «>кої Економічної Наради. 

Зц .З*:* у.імика тов. Рухімовича 
. чі». точ. Маслова А. М., а 

то*. Чер. оча—т в. Попова Н. С.
Зи ьи» .и т. т. Максимова К. Г. 

* П музу н. С вія обов‘язків членів 
/;<• і >.іько» іікономічної Наради.

X ^ кі> а • вересня 1925 р.
За.г. Голоии Ради Народніх 

комісарів УСРР І. Булат.

Кьр/ючИї Спраяами Ради Народніх 
Комісарів УСРР Ф. Бега.

Постановление Совета Народных 
Комиссаров УССР.

425. Об утверждении т.т Гринько Г.Ф. 
Рухимовича М Л. и Червова М А. 
членами Украинского Экономического 
Совещания и об освобождении т.т. Ма
ксимова К Г. и Попова Н. С от 
обязанностей членов Украинского Эю- 

номнческого Совещания.

Совет Народных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л :

Утвердить т.т. Гринько Г. Ф., Рухимо
вича М.Л.и Чернова М. А. членами Укра
инского ЭкОНОМИЧеСКОГО СО"ЄЩ*Н 'Я,

Заместителем т. Рухи*овича утвер
дить т. Маслова А. М., а т. Чернова— 
т. Попова Н С.

Освободи ь т. т. Максимова К. Г. 
и Попова Н. С. от обязанностей чпе- 
нов Украинского Экономического Со
вещания.

Харьков, 17 сентября 1925 г.

Зам. Председателя Совета Народ
ных Комиссаров УССР И. Бул’т

Управляющий Делами Совета Народ 
ных Комиссаров УССР Ф. л.*%а

Посттьоіі:* Всеукраїнського Цен
трального Виконавчою Комітету й 
Ради Народніх Комісарів УСРР.

47С. Про розформування Рунівського 
іі Мічєхського районів та перене- 

«ен'-з центру Супрунівськ го району 
до міста Полтави.

Зміняючи постанову ВУЦВЮу з 
"-го березня 1923 о., (36. Уз. 1923 р., 
ч. 18—19, зрт. 312) та постанову 
ЧУЦВК й РИК з Ю червня 1925 р. 
136. Уз 1925 р., ч. 32, арт. 249). та 
І оповьююуи постанову ВУЦнК й РНК 
її 13 березня Ю25 г.(35 Уз. 1°/5 р., 
і. 12, арт 92) і з 5 січня 1925 р. 
<:->*. У.«. 1925 р, ч. 2, арт. 8). .Про 
«міну адміні-траці >но- гериторіяльного 
Г/>‘,<"У Поггявгмс у 7а Харківської 

: - : і  ?1> Г;л./.:и;;тг>аЦІПН0-ТЄриТ0-

Гг-

Постановления Всеуяраинсного Цен
трального Исполнительного Коми

тета и Совета Народных Комис
саров УССР.

426. О расформировании Руновского 
и Мачехсиого районов и о перене
сении центра Супруновсного райс*а 

в город Полтаву. /

Во изменение постановления ВУЦИК 
от 7 марта 1923 г. (Собр Уз. 1923 г., 
>6 1819, ст 31 г) и постановее»: їх 
ВУЦИК и СНК ог 10 июня 1925 года 
(Собр. Уз. 1925 г. № 32, ст. 249) и в 
дополнение постановления ВУЦЯК 
и СНК от 13 марта 1925 г. (Сор. 
Уз. 1926 г., 12, ст. 92) и от 5 ян
варя 1925 г. (Собр. Уз. 1925 г.,К* 2 
ст. 8) «Об изменении административ
но-территориального деления Полтав
ского и Харьковского округов в о гно г
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рїяльного пояіпу Полтавської округи, 
Всеукраїнський Центральний Вико
навчий Комітет і Рада Народчіх Комі
сарів УОРР п о с т а н о в и л и :

1. Розформувати РунівськиЙ район 
Полтавської округи, приєднавши тери
торії:

і) Климівської сільради до складу 
Карлівського району Полтавської 
округи.

б) РунІвськоТ, Орчико-Чернетчин- 
ської, Русько-ОрчикськоТ й Педашів- 
ської сільрад до складу Зачепилів- 
ського району Полтавської окру'и.

2. Розформувати Мачехський район 
Полтавської округи, приєднавши тери
торії:

а) МачехськоТ, Калениківської, Судів- 
ськоТ Й частини Буламівської (села 
Велику Вльшану і Нову-Вільшану, 
хутори Шафоани, Тростянці 1 і 2, 
Репали й Свинарну Балку) сільрад 
до складу Супрунівського району 
Полта-ської округи;

б) Лиманської й Плошанської сільрад 
до складу Решетилівського району 
Полтавської округи;

в) Старо-Санжарівської й частини 
БуланівськоТ (иез сел. Великої-Вільшани 
й Нової-Вільшани, хуторів Шафрани, 
Троспниі 1 І 2, Репали й Свинарної 
Балки) сільрад до складу М.-Переще- 
пинського району Полтавської округи;

г) Кунцівської й Полузерської сіль
рад до складу Н.-Санжарівського району 
Полтавської округи.

3. Перенести центр Супрунівського 
району Полтавської округи з с. Супру- 
ніаки до міста Полтави, переймену
вавши Сулрунівський район в Пол
тавський район.Харків, ЗО вересня 1925 р.

Голова Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету Петровськмй.
Васт. Голови Р*ди Народміх 

Комісарів УСРР І. Булат.
Секретар Всеукраїнського 

Центрально*о В конавшого 
. Комітету А. Буценка.

нии административно - территориаль
ного деления Полтавского округа, 
Всеукраинский Центральный Исполни
тельный Комитет и Содет Народных 
Комиссаров УССР п о с т а н о в и л и :

1. Расформировать Руновский район 
Полтавского округа, с отнесением 
территории:

а) Климовского сельсовета к составу 
Карловского района Полтавского ок
руга.

б) Руновского, ОрчикоЧернетчив- 
ского, Русско-Орчикского и Педашев- 
ского сельсовета к составу Зачепи- 
ловского района Полтавского округа.

2. Расформировать Мачехский район 
Полтавского округа, с отнесением тер
ритории:

а) Мачехского, Калениковского, Су- 
довского и части Булановского 
(д.д Ольшану Большую и Новую, хутора 
Шафраны, Тростянцы 1-й и 2-й, Ре- 
палы и Свинцую Балку) сельсоветом 
к составу Супруновского района Пол
тавского округа;

б) Лиманского и Плшианского сель- 
сове гое к составу Решетнложс*0Г9 
района Полтавского округа;

в) Старо-Санж. ровского и часть 
'Булановского (за исключением дере
вень Ольшаны Большой и Новой и 
хуторов Шафраны, 1 и 2 Тростянцы, 
Реп алы и Свинной Балки) сельсове
тов к составу М. Перещепинского 
района Полтавского округа;

г) Кунцевского и Полузерского сель
советов к составу Н. Санжаровского 
района Полтавского округа.3. Перенести центр Супруновского 
района Полтавского с круга из с. Су- 
пруновки в г. Полтаву, переименовав 
Суируновский район в Полтавский.

Харьков, 30 оентября 1925 г.
Председатель Всеукраинского Ней
трального Исполнительного Коми

тета Петровским.
Зам. Председателя Совета Народ
ных Комиссаров УССР И. Буми*.
Секретарь Рсеукраинского Ц м-
трального Исполнительного

Комитета А. Буцент.

*1Э



Ч. 74 Арт. 427-428 7* 74 Ст. 4 27-418427. Про неплатну публікацію газетами інформація бірж праці про попит і пропонований праці.
Для боротьби з безробіттям та 

ознайомлення найширшого кола най
мачів з можливістями бірж праці 
задовольнити попит на робочу силу, 
а також, щоб повідомити безробітних 
про місця роботи, Всеукраїнський Цен
тральний Виконавчий Комітет і Рада 
Наро’жіх Комісарів УСРР п о с т а н о 
в и л и :

1. Зобов'язати всі газети, що їх 
видають ценгоальні й місцеві органи 
влади, оголошувати безплатно най
менше тричі на тиждень відомості 
бірж праці про попит і пропонування 
праці.

2. Число потрібних рядків, що їх 
належить безплатно надрукувати, 
визначають для місцевих органів дру
ку округові виконавчі комітети на 
подання органів праці й для централь
них органів друку—Народній Комі- 
саріят Гіраиі за згодою з видавницт
вами, залежно від того, скільки ква
ліфікацій є на біржі праці, з тим, 
щоб у публікованих відомостях було 
зазначено перелік основних професій.

Харків, ЗО вереси* 1925 р.
Голова Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого 
Комітету Петровський.

Заст. Голови Ради Народніх 
Комісарів УСРР І. Булат.

Секретар Всеукраїнського 
Центрального виконавчого 

Комітету А. Б у цен ко.

428 Про узаконення УСРР, що втратили силу з оголошенням постанови ЦВК і РНК СРСР «Положення про пробирний догляд» і постанови ЦВК СРСР «Митний Статут Союзу РСР».
На підставі аот. 19-го постанови 

ЦВК і РНК СРСР з 10-го квітня 
1025 року .Положення про пробирний 
догляд** (36. Зак. СРСР 1925 р.,

427. О бесплатной публикации газетами информаций биржи труда о спроое и предложении труда.
В целях борьбы с безработицей в 

ознаком ления наиболее широкого круга 
нанимателей с имеющимися у бирж 
труда возможностями удовлетворить 
спрос на рабочую силу, а также 
в целях уведомления безработных 
о местах работы, — Всеукраинский 
Центральный Исполнительный Коми
тет и Совет Народных Комиссаров 
УССР п о с т а н о в и л и :

1. Обязать все газеты, издаваемые 
центральными и местными органами 
власти, помещать бесплатно, не менее 
3-х раз в неделю сведения би^ж 
труда о спросе и предложении труда.

2. Количество необходимых строк, 
подлежащих бесплатному напечатанию, 
определяется для местных органов 
печати окружными исполнительными 
комитетами по представлению орга
нов труда и для центральных органов 
печати Народным Комиссариатом Труда 
по соглашению с их издательствами 
в зависимости от наличия на бирже 
труда количества квалификаций, с тем, 
чтобы в публикуемых сведениях был 
указан перечень основных профессий.Харьков, 30 сентября 1925 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР И. Булат.

Секретарь Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета Л. Буценко.

428. Об узаконениях УССР, утративших силу с опубликованием постановления ЦИК иСНК СССР «Положение о пробирном надзоре* и постановления ЦИК СССР«Таможеняый Устав СоюзаССР».
На основании ст. 19-й постановле

ния ЦИК и СНК СССР от 10 апреля 
1925 года „Положение о пробирном 
надзоре* (Собр. Зак. СССР 1925 года,914
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щ. 26. арт. 180), —Всеукраїнський Цен- 
тральиий Виконавчий комітет І Ряде 
Народні* Комісарів У'СРР п о с т а 
н о в и л и :

1. Постанову Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету - з 
4-го серпня 1922 року .Положення 
про пробирний догляд за ювелірним 
промислом 1 торгівлею виробами 
з коштовних металів" (36. Уз. 
1922 р., ч. 33, арт. 517) вважати за 
таку, що втратила силу в звязку 
з оголошенням лосганови ЦВК і РНК 
Союзу РСР з 10 го увітня 1925 року 
.Положення про пробирний догляд" 
(36. Зак. СРСР 1925 р., ч. 26, 
арт. 180).

2. Постанову Ради Народніх Комі
сарів УСРР з 3‘го жовтня 1922 року 
.Про пробирний догляд за виробами 
з золота й срібла, що їх довозиться 
в межі УС?Р з закордону" (36. Уз. 
1922 р., ч 43, арт. 634) вважати за 
таку, що втратила силу в звязку 
з арт. 186 Митного Статуту СРСР 
(36. Зак. СРС? 1925 р., ч. 5, арт. 53).

Харків. Ю вересня 1925 року.

Голова Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого

Комітету Петровськчч.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР Сербчченчо.

Секретар Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Кемітету А. Буценю

Лй 26, ст. 180),—Всеукрвннский Цен* 
тральный Исполнительный Комитет 
и Совет Народных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л и :

1. Постановление Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Комме 
тега от 9 августа 1922 года .Поло
жение о пробирном надзоре за юве
лирным промыслом и торговлей изде
лиями из благородных металлов»
<С. У. 1922 г., № 33, ст. 517) счи
тать утратившим силу в с е я  їй с опуб
ликованием постановления ЦИК и СНК 
Союза ССР от 10 апреля 1925 года 
.Положение о пробирном надзоре" 
(Собр. Зак. СССР 19г5 г, № 26, 
ст. 180)

2. Постановление Совета Народных 
Комиссаров УССР от 3-го октября 
1922 года ,0 пробирном надзоре за 
изделиями из золота и серебра, вво
зимыми в пределы УССР из-за гра
нты" (С. У. 1922 г., № 43, ст. 634) 
считать утратившим силу в связи со 
ст. 186 Таможенного Устава СССР

!о6р. Зак. СССР 1925 г.,№ 5,ст. 53).Харьков, 30 сентября 1925 г.
Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета Цетровснчй.

Зам. Председателя Совета 
Народных Комиссаров

УССР Сербчченя*.

Секретарь Всеукраинского
Центрального Исполнительного

Комитета А. Буцснк*.

429. Яря нішу арт. 7-го „Положения 
яре Комісію я справах иацояальних 
меншостей при ВУЦВК'у й П місцеві 

органи".
Зміняючи арт. 7 постанови своєї 

а 22 го жовтня 1924 року „Про Комі
сію в справах націонаЛ'Иих меншостей 
ори ВУЦВК'у й ТТ місцеві органи* 
(Зб. Уз. 1924 р., ч. 42, ар г. 26ь),— 
Всеукраїнський Центральний Виконаа-

4ЗД 06 изменения ст. 7-й „Полон» 
нйя о Комиссии по делам националь
ных меньшинств при ВУЦИКе и ея 

местных органах".

Во изменение ст. 7-й постановления 
своего от 22 октября 1924 года „О Ко
миссии по делам национальных мень
шинств при ВУЦИЮе и ее местных 
органах" (С У. 1924 г., № 42, ст. 266 ,— 
Всеукраинский Центральный Исполыи-

915
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чий Комітет І Рвда Народніх Коміса
рів УСРР п о с т а н о в и л и :

Виграти на утримання місцевих 
орга *ів Центральної Комісії у справах 
національних меншостей віднести за 
рахунок місцевого бюджету.

Харків, ЗО вересня 1925 р.
Голова Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого
Комітету Пепровський.

тельный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров УССР п о с т а н о в и л и :  

Расходы по' содержанию местных 
органов Центральной Комиссии по де
лам национальных меньшинств отнести 
за счет местного бюджета.Харьков, 30 сентября 1925 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного

Комитета ІІетроіокнй.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР Сербиченко.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР Сербичвнно.

Секретар Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету А. Буцснко.

Секретарь Всеукраинского 
Центрального Исполнительного ,

Комитета А. Вуцепк*.

430. Про передачу кооперативно- 
виробничим об'єднанням трудового 

рибальства рибопромислових перероб
них пунктів.

На вилучення з чинности арт. 2-го 
постанови Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету з 7-го бе
резня 1923 року „Про організацію 
Управління рибним господарством" 
(36. Уз. 1923 р., ч. 8, арт. 143),— 
Всеукраїнський Ценіральчий Виконав
чий Комітет і Рада Народніх Комі
сарів УСРР п о с т а н о в и л и :

Рибопромислові переробні пункти 
з реманентом і устаткованняи на них, 
шо розкинуті по берегах Чорного и 
Азовського моря й які раніш нале
жали Спілкам Рибалок, а саме—у 
м. Маріуполі—2 пункти, у м. Мелекіно- 
1 пункт, у м. Білосарайська коса— 
1 пун<т, ум. Геническу—1 пункт, коло 
м. Очакова—1 пункт, у селищі О <ек- 
сандровському—і пункт і в селищі 
Стани . лавові—1 пункт, націоналізовані 
ш порядкові постанови Ради Народніх 
Комісарів УСРР з 11 лютого 1921 р. 
„Про організацію рибальства й рибної 
промисловости на Україні" (Зі. Уз. 
1921 р., ч. 2, арт. 58),—денаціоналізу
вати й передати кооперативно-виробни
чим об'єднанням трудового рибальства

430. О передаче кооперативно-произ
водственным обвинениям трудового 
рыбачества рыбопромысловых пере

работочных пунктов.

В из'ятие из действия ст. 2-й поста
новления Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета от 7-го ма
рта 1923 г. „Об организации Упра
вления рыбным хозяйством" (С. У. 
1923 гола, № 8, ст. 143),—Всеукраин- 
ский Центральный Исполнительный Ко
митет и Совет Народных Комиссаров 
УССР п о с т а н о в и л и :

Рыбопромысловые переработочные 
пункты с инвентарем и оборудованием 
на них находящимися, расположенные 
по берегам Черного и Азовского морей, 
ранее принадлежавшие Союзам Рыба
ков, а именно:—в г. Мариуполе— 
2 пункта, в м. Мелекино—1 пункт, 
в м. Белосарайская коса—1 пункт, 
в г. Геническе—1 пункт, близ г. Оча
кова—1 пункт, в селении Алексан- 
дровске—1 пункт и в селении Сгани- 
славове—1 пункт, национализирован
ные в порядке постановления Совета 
Народных Комиссаров УССР от 11 фе
враля 192Г1 года „Об организации 
рыболовства и рыбной промышленности 
на Украине" (С. У. 1921 г„ № 2. 
ст. 58),—денационализировать а пере-
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•• місцях, шо >віхоіятьу склад Все
української Кооперативно-Виробничої 
Спідки трудових рибалок.

Харків. 80 вереси 1925 р-

Тоаов* Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого 

Комітету Ііетровський.

Заст. Голови Ради Народніх 
Комісарів УСРР Сербчченко.

Секретар Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету Л. Бу цепко.

дать кооперативно-производственным
об'единень'Лм трудового рыбачества на 
местах, входящим в состав Всеукраиа- 
ского Кооперативно • Производстве!- 
ного Союза трудовых рыбаков.

Харьков, 30 сентября 1925 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР Сер>иченко.

Секретарь Всеукринского Централь
ного Исполнительного Кочит ета

А. Буцепко.

431. Про іяіиу арт 182 Цивільного 
Кодексу УССР.

Зміняючи Цивільний Кодекс УСРР 
{36. Уз. 1922 р., ч. 55, арт. 78С),— 
Всеукоаіиський Центральний Виконав
чий Комітет і Рааа Народніх Коміса
рів УсРР п о с т а н о в и л и :

Арт. 182 І увагу до нього Цивіль
ного Кодексу УСРР викласти в такій 
редакції:

„182. Ненаціоналізовані житлові 
будівлі можуть бути об'єктом купівлі- 
продажу з тим, щоб: 1) у наслідок ТІ 
• руках покупця, й*»го дружини й не
повнолітніх дітей не було більш як три 
володіння, 2) від Імени продавця, його 
дружини й неповнолітніх дітей вивла- 
сиялось не більш як одно володіння 
протягом одного року.

У в а г а .  За володіння визнається 
будинок із прилеглими до нього 
житловими і службовими дворови
ми будівлями*.

Харків, Ю аараси 1925 р.

Голові Всеукраїнського 
- Центрального виконавчого 

Комітету Петрофський.

Змст. Говови Ради Народніх
Комісарів УСРР Сербмчвмде.

Секретар Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету

А. Буцетсс.

431. Об изиеиеиии ст. 182 Граждан
ского Кодекса УССР.

Во изменение Гражданского Кодекса 
УО.Р (С. У. 1922 г., №55,ст.7*Оі,— 
Всеу»раинский Центральный Исполни
тельный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров УССР п о с т а н о в и л и :  

Сг. 182 и примечание к ней Гра
жданского Коаекса УССР изложить 
в следующей редакции: 

,,182.Ненационализированньіежилне 
строения могут быть предметом купли* 
продажи с тем, чтобы: 1)в результате 
ее в руках покупателя, его супруги 
и несовершеннолетних детей не оказа
лось более трех владений, 2) от имени 
продавца, его супруги и несовершенно
летних детей совершалось отчуждение 
не более одного владения в течение 
одного года.

П р и м е ч а н и е .  Владением при
знается дом с примыкающими к нему 
жилыми и служебными дворовыми 
постройками*.

Харьков, 80 сеатября 1925 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский..

Зам.Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР Сербнчсико.

Секретарь Всеукраинского Централь
ного Исполнительного Комитета

Буцеико.
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Постанови Ради Народніх Комі
сарів УСРР.432. Про призначення т. Айнгорна за члена Колегії Уповноваженого Народ- нього Комісаріяту Зовнішньої Торгівлі СРСР при УСРР.

Рада Народніх Комісарів УСРР 
п о с т а н о в и л а  затвердити тов. 
Айнгорна Н. Г. за члена Колегії 
Уповноваженого Народнього Коміса
ріату Зовнішньої Торгівлі Союзу РоР 
при УСРР.

Харків, І жовтня 1925 р.
Заст. Голови Ради Народніх

Комісарів УСРР І. Булат.

Керуючий Справами Ради Народніх
Комісарів УСРР Ф. Бега.

74 Арт. 432-433

433. Про склад Центральної Всеукраїнської Комісії для керовиицтва українізацією при РНК УСРР.
На підставі постанови ВУЦВК 

і РНК УСгР з 30-го квітня 1923 р. 
.Про заходи термінового переведення 
повної українізації радянського апа
рату- (Зб. Уз. 1923 р.,ч. 26, арт. 202), 
Р ада Народніх Комісарів УСРР п о с т а 
н о в и л а :

Центральну Все-*ояінг«.«<у Комісію 
для керовиицтва українізацією при 
Раді Народніх Комісарів УСРР затвер
дити в такому складі:

Голова Комісії—т. Чубар В. Я.Заступник Голови—і. Булат І. Л.
Члени Комісії—т.т. Скрипник М О., 

Шумський О. С, Лебедь Д. З, 
Познанський Я. М., Порайко 3. Г., 
Мусульбас Г. А. і Власенко С. Н.

Кандидати—т. т. Золотарьов А. І., 
Сухомлін К. В., Солодуб П. К., 
Полоз М. Н., Бега Ф. Ф. і Конотоп В. Я.

Харків, 1 жовтая 1925 р.
Заст. Голови Ради Народніх

Комісарів УСРР І. Булат.

Керуючий Справами Ради Народніх
Комісарів УСРР Ф. Бсга.

Постановления Совета Народных 
Комиссаров УССР.

432. О назначении т. Айнгорна членом Коллегии Уполномоченного Народного Комиссариат* Внешней Торговли СССР при УСсР.
Совет Народных Комиссаров УССР 

п о с т а н о в и л  утвердить тов. Айн
горна Н. Г. членом Коллегии Уполно
моченного Народного Комиссариата 
Внешней Торговли Союза сСР при 
УССР.Харьков, I октября 1925 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР И. Булат. 1

Управляющий Делами Совета Народных 
Комиссаров УССР Ф. Бега.

Ст- 432-433

^33; 0 составе Центральной Всеукра- иїїской Комиссии по руководству украинизацией при СНК УССР.
На основании постановления ВУЦИК 

и СНК УССР от 30-го апреля 1923 года 
.О мерах срочного проведения пол
ной украинизации советского аппарата'* 
(С. У. 1925 г., № 26, ст. *02), Совет 
Народных Комиссаров УССР п о с т а 
н о в и л :

Центральную Всеукраинскую Комис
сию по руководству украинизацией 
при Совете Народных Комиссаров 
УССР утвердить в следующем со- 
ста ве:

Председатель Комиссии —т. Чубарь В. Я.
Заместитель Председателя— 

т. Булат И. Л.
ЧленыКомиссии—т.т.СкрыпникН. А. 

Шумский О. С., Лебедь Д. 3., Поэ- 
нанский Я. М., Порайко 3. Г., Мусуль
бас Г. А. и Власенко С. Н.

Кандидаты — т.т. Золотарев А. И., 
Сухомлин К. В., Солодуб П. К.. По
лоз М. Н., Бега Ф. Ф. и Конотоп В. Я.Харьков, 1 октября 1925 г.

Зам. Председателя Совета 
Народных Комиссаров УССР $1. Булат.

Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР Ф. Бега.91«
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484. Тммчлсем Педоженш про Бюро 
Друку Управління Справами Ради 

Народній Комісарів УСРР.

Щоб найповніше й правдивіше 
інформувати широкі маси трудящих 
про діяльність Уряду УСРР, Рада На- 
родніх Комісарів УСРР п о с т а н о- 
в млД затвердити нижчеиаведене тим
часове положення про Бюро Друку 
Управління Справами Ради НароднІх 

. Комісарів УСРР:

ТІМШОВв ПОЛОЖЕННЯ■ ра Бюро Друку Управяіаня (ярлваїї 
Раді Нартдвіх Комісарів УСРР.

1. Бюро Друку засновується в складі 
Організаційно-Інформаційного Відділу 
Управління Справами Ради Народніх 
Комісарів УСРР для інформації через 
пресу людности про діяльність і за
ходи Ради Народніх Комісарів УСРР, 
Української Економічної Наради і ко
місій при них про найважливіші заходи 
І законодавчі проекти, а також про 
господарчий, політичний та культур
ний стан республіки. На Бюро Друку 
покладається також Інформувати 
пресу про урядові заходи, шо надто 
цікавлять широкі кола трудящих.

2. Відповідно до зазначених завдань 
Бюро Друку випускає й періодичні 
інформаційні бюлетені й окремі пові
домлення по найактуальніших і най- 
інтересніших для широких мас питан
нях.

Інформаційні бюлетені повінні місти
ти в собі:

а) зііги про засідання Ради Народ
ніх Комісарів УСРР і Української 
Економічної Наради, а також комісій 
при них:

б) інформацію про найважливіші 
законодавчі проекти, шо надійшли 
аа розгляд і висновок Ради Народніх 
Комісарів УСРР і Української Еконо
мічної Наради та які проробляється 
в їхніх комісіях;

434. Временное Положений о Бюро 
Печати Упрямей** Делами Соїеіе 

Народных Номнссарое УШ*.

В целях наиболее полной и досто
верной информации широких масс 
трудящихся о деятельности Прави
тельства УССР, Совет Народных 
Комиссаров УССР п о с т а н о в и л  
утвердить нижеследующее временное 
положение о Бюро Печати Управления 
Делами Совета Народных Комиссаров 
УССР:

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕННІ

о Бюро Печаті Управленая Делан 
Совета Народных Комиссаров УССР.

1. Бюро Печати учреждается в со
ставе Организационно-Информацион
ного Отдела Управления Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР для ин
формации через прессу населения 
о деятельности и мероприятиях Совета 
Народных Комиссаров УССР, Украин
ского Экономического Совещания 
и комиссий при них, о важнейших 
мероприятиях и законодательных 
предположениях» а также о хозяй
ственном, политическом и культурном 
состоянии республики. На Бюро Пе
чати возлагается также удовлетворе
ние запросов прессы "о поводу 
правительственных мероприятий, осо
бенно интересующих широкие слои 
трудящихся.

2 В соответствии с указанными 
задачами Бюро Печати выпускает как 
периодические информационные бюл
летени, так и отдельные сообщения 
по наиболее актуальным и интерес
ным для широких масс вопросам.

Информационные бюллетени должны 
содержать в себе:

а) отчеты о заседаниях Совета 
Народных Комиссаров УССР и Укра
инского Экономического Совещания, 
« также комиссий при них; ,

/ - б) информацию о важнейших зако
нодательных предположениях, посту
пивших на рассмотрение и заключе
ние Совета Народных Комиссаров 
УССР и Украинского Экономического 
Совещания и прорабатываемых в их 
комиссиях;
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в) популярний виклад І з'ясовання 
внесених на розгляд та затвердження 
Уряду законопроектів і ухвалених 
Урядом декретів та постанов;

г) висвітлення руху різних кампаній 
на спеціальні завдання Уряду.

д) бесіди з представниками Уряду 
й відповідальними керовниками уряд- 
ництв у справах, дотичних най
важливіших розпоряджень і директив 
Уряду, а також у справах внутріш
нього та міжнароднього становиша 
СРСР і УСРР.

У в а г а  Інформацію про поста
нови Ради Народніх Комісарів УСРР, 
шо мають бути затверджені Пре
зидією Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету, нале
жить подавати з відповідним про 
те затвердженням.

3. Для складання інформаційних 
бюлетенів і повідомлень Бкра Друку 
користає зі всіх уатеріялів, що є в роз
порядженні Управління ( правами 
Рави Народніх Комісарів УСРР і Ук
раїнської Економічної Наради, народ
ніх комісаріятів та центральних 
установ.

4. Бюлетені Бюра Друку пере
дається пресі з візок Керовничого Спра
вами Ради Народніх Комісарів УСРР, 
або його Заступника — Завідувача 
Організаційно інформаційного відділу 
Управління Справами Ради Народніх 
Комісарів УСРР.

5. Інформацію, включену в інфор
маційні бюлетені і окремі повідомлен
ня, передається місцевій (провінціяль- 
ній), центральній і союзній пресі че
рез Р А Т А У .

6. Редакціям всіх Харківських га 
зет так центрального як місцевого зна
чіння, бюлеіеніта повідомлення Бюра 
Друку передається безпосередньо.

7. В пресі можна містити тільки 
відомості й інформації про діяльність 
Ради Народніх Комісарів УСРР, 
Української Економічної Наради та 
їхніх комісій, шо містяться в бюле
тенях І повідомленнях Бюра Друку 
Й ті, шо їхню правдивість та точність 
належним робом візовано. Відпові-

в) популярное изложение и раз*- 
яснение внесенных на рассмотрение 
и утверждение Правительства законо
проектов и принятых Правительством 
декретов и постановлений;

г) освещение хода различных кам
паний по специальным заданиям 
Правительства;

д) беседы с представителями Прави
тельства и ответственными руководи
телями ведомств по вопросам, касаю
щимся важнейших распоряжений 
у директив Правительства, а также 
по вопросам внутреннего и междуна
родного положения СССР и УССР.

П р и м е ч а н и е .  Информация о 
постановлениях Совета Народных 
Комиссаров УССР, подлежащих 
утверждению Президиума Ьсеукра- 
инского Центрального Исполнитель
ного Комитета, должна сопрово
ждаться соответствующей о том 
оговоркой.
3. Для составления информационных 

бюллетеней и сообщений Бюро Печати 
пользуется всем# материалами, имею
щимися в распоряжении Управленні 
Делами Совета Народных Комиссаров 
УССР и Украинского Экономического 
Совещания, народных комиссариатов 
и центральных учреждений.

4. Бюл «етени Бюро Печати переда
ются прессе с визой Управляющего 
Д лами Совета Народных Комисса
ров УССР или его Заместителя—За
ведующего Организационно-Информа
ционным Отделом Управления Д^лама 
Совета Народных Комиссаров УС Р.

5. Информация, включенная в ин
формационные бюллетени и отдельные 
сообщения, передается местной (про- 
винциональной) и центральной союзной 
прессе через РАТАУ.

6. Редакциям всех харьковских газет, 
как центрального, так и местного зна
чения, бюллетени и сообщения Бюро 
Печати передаются непосредственно.

7. В прессе могут помешаться только 
сведения и информации о деятельности 
Совета Народных Комиссаров УССР, 
Украинского Экономического Совеща
ния и их комиссий, содержащиеся 
в бюллютенях и сообщениях Бюро 
Печати и те, достоверность и точность 
которых надлежащим образом визн-*20
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дальність за надруковання невізо- 
ваних належним робом відомостей 
іягас на органи друку.

\ ,8. Бюлетені Бюра Друку складаєть
ся двома мовами—українською й ро
сійською.Харків. 5 жовтня 1925 р.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР І. Булат.

Керуючий Справами Ради Народніх 
Комісарів УСРР Ф. Бега.

рояана. Ответственность за напеча
тание не визированных надлежащим 
образом сведений лежит на органах 
печати.

8. Бюллютени Бюро Печати соста
вляются на двух языках—украинском 
и русском.Харьков, 5 октября 1925 г.

Зам. Председателя Совета 
Народных Комиссаров УССР.

И. Булат.

Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР.

Ф. Бега.

435. Про структуру й штати Відділу 
Місцевої '»ромисловости Харківського 

Округового Виконавчого Комітету.

Рада Народні* Комісарів УСРР по
становила затвердити нижчеподані 
структуру й штати Відділу Місцевої 
Промисловости Харківського Округо
вого Виконавчого Комітету.СТРУКТУРА П ШТАТИ Вінілу МЬ цев»ї Прочяелнвогтн Харківського Округового Виконавчого Комітету.

Завідувач -.Відділу.................  1
Заступник Завідувача Відділу. 1

2
І. Загальна канцелярія 

Завідувач канцелярії . . . .  1
Діловод 1-го розряду . . . .  1
Діловод 2-го розряду . . . .  1
Реєстраторів.........................  2
Завідувач стола персонального

складу . . . 1
Машиністок........................... 1
Ар>івар................................  4
Шофер................................  1
Візник •...............................  1
Кур'єрів . . . •........................ 2
Прибиральниця ..................... 1

16

а) Юридичне бюро.
Юрисконсульт.......................  1
Помічників юрисконсульта . . і

З"

435. О структуре и штатах Отдела 
Местной Промышленности Харьков
ского Окружного Исполнительного 

Комитета.

Совет Народных Комиссаров УССР 
постановил утвердить нижеследующие 
структуру и штаты Отдела Местной 
Промышленности Харьковско'о Окруж
ного Исполнительного Комитета.СТРУКТУРА н ШТАТЫ Отдела Местной II ромы шлее постя Харьковского Окружного Исполнительно!’#Комитета.
Заведующий Отделом................  1
Зам. Заведующего Отделом . . 1

2
1. Общая канцелярия. 

Заведующий канцелярией ... 1
Делопроизводитель 1-го разряда 1 
Делопроизводитель 2-го разряда 1
Регистраторов............................  2
Заведующий столом личного

состава ................................. 1
Машинисток...............................  4
Архивариус ............................... 1
Шоф*-р..................................... 1
Кучер.....................................    1
Курьеров............................  . 2
Уборщица.................................. 1

“16

о) Юридическое бюро.
Юрисконсульт............................  1
Помощников юрисконсульта . . 2

~3
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2. Планово - продухційний п/відділ.

Завідувач п/відділу.............................  і
Секретар ................................................  1

Старший інспектор-інженір . 1Інспекторів інженірів . . . .  2Технік........................................................ 1
6~а) Статистична частина. Завідувач статистичної частини ... 1Статистиків 1-го розряду . . і Статистиків 2-го розряду . . 2Лічбар............................................................  1
5

3. Фінансово-рахунковий п/відділ.Завідувач п/відділу...............................  1Старший інспектор . . . .  1Інспектор бухгалтер . . . .  1Бухгалтер...................................................  1Помічників бухгалтера ... 2Рахівників 4
То

4. Орендово-кустарний п/відділ.Завідувач п/відділу . . . .  1Секретар.................................... • . 1Конторист ..................................  1Інспектор інженір . . . .  1Інспектор інженір металообробної, деревообробної й будівель робної промисловости . 1Інспектор інженір хемічної, тексгильової і шкіряної промисловости .........................................  1
Техніків * •............................  ЗЗавідувач склепами орендово- кусгарного п/відділу . . . .  1

10Р а з о м  на Харківський Відділ Місцевої Промисловости 52 посади.
Харків, 5 жовтая 1925 р.Заст. Голови Ради Народніх 

Комісарів УСРР І.Ь'улат.Керуючий Справами Ради Народжу

2* Планово-производственный отдел.Заведующий п/отделом . . . .  1Секретарь . . . •............................................. ІСтарший инспектор-инженер . 1Инспекторов-инженеров ... 2Техник ...........................................................  1
6а) Статистическая часть.Заведующий статистическойчастью................................................ 1Статистик 1-го разряда ... 1Статистиков 2-го разряда . . 2Счетчик..................................................  1

3. Финансово-счетный п/отдел.Заведующий п/отделом . . . .  1Старший инспектор . . .1.Инспектор бухгалтер............................  1Бухгалтер .................................................... 1Помощников бухгалтера ... 2Счетоводов .................................................  4
То~

4. Арендно-кустарный п/отдел.Заведующий п/отделом . . . .  1Секретарь...................................... ? . . 1Конторщик................................... ..... . 1Инспектор инженер...........................  1Инспектор-инженер по металлообрабатывающей, древообделочной и строительной промышл. 1 Инспектор-инженер по химической текстильной и кожевен.промышленности.............................  1Техников .................................................  3Заведующий складами аренднокустарного п/отдела . . . .  110-В с е г о  по Харьковскому Отделу Местной Промышленности 52 должности.Харьков, 6-го октября 1925 г.Зам. Председателя Совета 
Народных КомиссаровУССР И. Булат.Управляющий Делами Совета Улгрьъ*** УССР Ф. Беьа.

М2



Ч. 74 Арт. 436 М 74 11 4ЛШ Пре заходи протипожежні охорони иафтзеклзпіз.Рада Народних Комісарі» УСРР я о с т а н о а и л к
1. Заборонити відводити і зоні чати земельні дільниці під зб/дуваяня нових вогненебезпечних фабрично - заводських виробництв або промислових та господарських склепів горючих матеріалів (відкритих і закритих), а також відновлюватий устатковувати ті, шо знаходяться ближче як 300 метрів від меж нафтоскдепів.У в а г а .  Під нафтосклеявиитреба розуміти всякі склепи, де переховуються нафтопродукти, крім роздрібо- вих нафтокрамнииь і гуртовороз- дрібових склепів міського тину.1. За вогненебезпечні виробництва визнається усі виробництва, що діють відкритим вогнем, а також виробництва: текстильне, млинарське, тар- тацьке, деревообробне,фарбове, пекар ське, електро-технічне, целулоїдове, паперове, хемічних і вибухових річо- вин. Небезпеку инших виробництв установлюють на мкцях органи державного пожежного догляду разом з органами охорони праці й управлінням округо вого інжеиіра.3. Склепами горючих матеріалів є склепи дров, вугілля, соломи, сіяа, бавовни, прядива, шовку, лісових матеріалів. Небезпеку инших склепів установлюють на місцях органи державного пожежного догляду разом з органами охорони праці й управлінням округового інжеиіра.4. Заборонити відводити й занімати земельні дільниці для збудування жилих будинків з приналежничи до вик будівлями ближче 100 метрів від меж нафтоскленів.5. Заборонити влаштовувати нові резервуари для нафтопродуктів місткістю більшою як 1600 тон на віддаленні ближчому, як 150 метрів іп нові склепи місткістю 1(00 тон і яижчою на віддаленні ближчому за 

100 метрів від меж фабрично-заводських «ідяриємств з небезпечними

436. 0 мірах противопожарной 
охраны нефтескладов.Совет Народных Комиссаров УССР п о с т а н о в и л :1 Воспретить отвод и занятие участков земли для устройства новых огнеопасных фабрично-заводских производств или промышленных и хозяйственных складов сгораемых материалов (открытых и закрытых), а равно восстановление и оборудование существующих 6л*же 300 метров от границ нефтескладов.П р и м е ч а н и е .  Под нефтескладами следует подразумевать всякие склады, хранящие нефтепродукты за исключением розничных нефте- лавок и оптово розничных складов городского типа.2. Огнеопасными производствами признаются все производства, действующие открытым огнем, а тахже производства: текстильное, мукомольное, лесопильное, деревообделочное, красочное, пекарное, электро техническое, целлулоидное, бумажное, химических и взрывчатых веществ. Опасность остальных производств устанавливается на местах органами государственного пожарного надзора сов естно с органами охраны труда и управлением окружного инженера.3. Складами сгораемых материалов являются склады дров, угля, соломы сен», хлопка, пеньки, шелка, лесных материалов. Опасность остальных складов устанавливается на местах 

органами государственного пожарного надзора совместно с органами охраны труда и управлением окружного инженера.4. Воспретить отвод и занятие участков земли для возведения жилых построек с принадлежащими к ним строениями ближе 100 метроя от границ нефтескладов.5. Воспретить устройство новых резервуаров для нефтепродуктов емкостью выше 1600 тонн на расстоянии ближе 150 метров и под новые склады емкостью 1600 тонн и ниже на расстоянии ближе 100 метров от граями фабрично-заводских предприятий с опасными производствами и от грима923



Ч. 74 Арт. 436 № 74 Ст. 436виробництвами й від меж промислових та господарських склепів горючих матеріялів.
6. Заборонити влаштовувати нові резервуари для нафтопродуктів місткістю більшою як ІбОО тон на віддалей»! ближчому як 150 метрів і під нові нвфгосклепи місткістю 1ЬОО тон І нижче —ближче 100 метрів від меж жилих будинків з приналежними до них господарськими будівлями.7. Заборонити на відведених до видання виш‘викладених правил дільницях зводити, всупереч зазначеним правилам, спорудження й будівлі Й будь-яким иншим запособом використовувати дільниці, небезпечні для наф- тосклепів.
8. Дозволити дебудівлю нафто* 

склепи на зно*у відведених або Знову 
прирізаних до існуючих дільниць, шо 
не відповідають зазначеним у цьому 
положенні р'-зривам, як-шо до мо
менту видання цеї постанови, вже 
почато капітальні будівельні роботи.А як шо таких робіт ше не почато, будувати нові складі дозволяється за згодою мі цевих органів державного пожежного догляду.9. Відводити дільниці під збудовуван- ня на них нафтоскле >ів навколо смуги вивласнення залізниць і меж території портів дозволяється на віддаленні 150 метрів від них,як-шо температура вибуху нафтопродуктів більша як 28е С і на віддаленні 300 метрів, як-що 
температура вибуху нафтопродуктів нижча як 28°-С-Знижати зазначені розриви можна тільки у виїмкових випадках за погодженням з органами Народнього Комісаріяту Шляхів.10. Норми розриву між нафтоскле- пами й иншими підприємствами й урядниц'вами з одного боку й склепами всіх форм Наркомвіиськомору, а також підприємствами Головного Управління Військової Промисловости з другого, визначається чинники спе ціяльними постановами про склепи Народнього Комісаріяту Військових І Морських Справ і про підприємства

промышленных и хозяйственных складов сгораемых материалов.
6. Воспретить устройство новых резервуаров для нефтепродуктов емкостью выше 1600 тонн на расстояние ближе 150 метров и под новые нефтесклады емкостью 1600 тонн и ниже ближе 100 метров от границ жилых построек с принадлежащими к ни» хозяйственными строениями.7. Воспретить на отведенных, до издания вышеизложенных правил, участках возведение, вопреки указанным правилам, сооружений и построек и всякое иное пользование участками, представляющее опасность для нефге-» складов.
8. Разрешить достройку нефтескладов на вновь отведенных или вновь прирезанных к существующим участкам, не отвечающим названным в сем положении разрывам, если к моменту издания настоящего постановления уже начаты капитальные работы по постройке.В том же случае, когда таковые работы не начаты, производить постройку новых складов разрешается с согласия местных органов государственного пожарного надзора.9. Отвод участков под устройство на них нефтескладов близь • ологы отчуждения железных дорог и границ территории портов допускается на расстоянии 150 метров от таковых, если температура вспышк* неф ^продуктов выше 2.8° С и на расстоянии 300 метров, если температура вспышки неф*епродуктов ниже 28°ССнижение указанных разрывов допускается лишь в исключительных случаях по согласованию с органам» Народного Комиссариата Путей Сообщения.10. Нормы разрывов между нефтескладами и другими предприятиями и ведомствами с одной стороны и складами все» видов Наркомвоенмора, а также предприятиями Г л і в н о г о  Управления Военной Г 1р мышленностя с другой, определяются действующим» специальными постановлениями о складах Народного Комиссариата по Военным и Морским дедам и о предприятиях924



Ч. 74 Арт. 436 >6 74 СТ. 436Голоіного Управління В ІЙ С Ь К О В О Ї Промисловосте11. Норми розривів, як-шо нафто- скле іів будовано на землях, наданих транспортові, регулюється особливими правилами, видаваними встановленим порядком.12. Вираховуючи віддалення, зазначені в цій постанові, береться на увагу просторінь найкоротшоі лінії від зовнішнього краю сховищ нафто-ріаини (відкриті чи закриті земляні ями й комори для перехованця нафти, ме- тальові резервуари, спеціяльно облад- новані приміщення для перехо*ания нафтокраму й т. инше) до стін вогненебезпечних і вогнечинних будівель, склепів І жилих будинків, з тим, шо 
в зазначене віддалення включається й просторінь, що П займають прилеглі до нафгосклепів вулиці й дороги.

/13. Сховища бензини й инших иафгопродук-гів, що в них температура вибулу нижча я< 28°С, на нових нафтосклепах повинні бути влаштовані з додержанням всіх виданих що-до цього правил безпечного переховання бензини.14. Утримуючи існуючі нафтосклеп^, володілі ці нафтосклепів вживають всіх потрюних заходів протипожежної охорони нафтосклепів відпо ідно до особливих правил шо-до влаштування й утримання склепів для освітил-ної та мінеральної оливи, нафги й продукті*» П перероблення, шо їх видає Народній Комісаріат Внутгішних Справ за згодою з заінтересованими ургдництвами.
Харків. • ворескя 1925 р.Заст. Голоаи Ради НародніхКомісарів УСРР І. Булат.Керуючий Справами РадиНародніх Комісарів УСРР Ф. Бпа.

Вилаяв* Народнього Комісаріату Юстиції.Замовлення ч. 209. 11р. 15000.

Главного Управления Военной Промышленности.11. Нормы разрывов при устройстве нефтескладов на землях,предоставленных транспорту, регулируются особыми правилами, издаваемыми в установленном порядке12. При исчислении расстояний, указанных в настоящем постановлении, принимается во внимание пространство по кратчайшей линии от наружного края хранилищ нефте-жидкостей (открытые или закрытые земляные ямы и амбары для хранения нефти, металлические резервуары, специально оборудованные помещения для хранения нефтетоваров и т. п.) до стен огнеопасных И  огнепействуюши V строений, складов и жилых построек, причем в указанное расстояние включается и пространство, занимаемое примыкающими к нефтескладам улицами и дорогами.13 Хранилища бензина и других нефтепродуктов, температура вспышки в которых ниже 28°*-', на новых нефтескладах должны быть устроены с соблюдением всех изданных на сей предмет правил безопасного хранения бензина.14. При содержании существующих нефтескладов владельцами нефтескладов принимаются все необходимые меры противопожарной охраны нефтескладов в соответствии с осооыми правилами по устройству и содержанию складов для осветительных и минеральных масел, нефти и продуктов ее перегонки, издаваемыми Народным Комиссариатом Внутренних Дел по соглашению с заинтересованными ведомствами.
Харьков, б октября 1925 г.Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров УССР И. Булат.Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров УССР Ф. Ьеьа

Явление Народного Комиссариата ЮстицииЗаказ К 209. Ткраж 15000.
Укргояовдіт Ч. 4909. Харків, Урядова друкарня ім. т. Фрунз*.
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З М І С Т

Постанови ВУЦВК і РНК УСРР 

(7 жовтня 1925 р.).487. Про порядок ліквідації дерасавних промислових і торговельних підприємств, що існують на підставах господарського розрахунку, а також акційних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю, а виключною або переважною участю державного капіталу.436. Про порядок реєстрації товариств і спілок, що не мають па меті добувати висків, і про порядок догляду за иямн.439. Про порядок ліквідації кооперативних організацій, з'єднання їх та розподіл.44а Про заходи, що забезпечують використання коштів низової мережі сільсько-господарської кредитової кооперації ва кредитування селянського господарства за призначенням.

СОДЕРЖАНИЕ

Постановления ВУЦИК и СНК УССР 

(7 октября 1925 «.).437. О порядке ликвидации государственных промышленных и торговых предприятий, действующих на началах хозяйственного расчета,а также акционерных обществ н товариществ с ограниченной ответственностью, с исключительным или преобладающим участием государственного капитала.438. О порядке регистрации обществ и союзов, не преследующих цели извлечения прибылей, и о порядке падзора за ними.439. О порядке ликвидации кооперативныхорганизаций, об'еднневия их и раздел.440. О мерах, обеспечивающих использование средств низовой сети сельскохозяйственной кредитной кооперации для кредитования крестьянского хозяйства по назначению.
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Постанови Всеукраїнського Цент* 
Ф&лънои» Виконавчого Комітету 
й Ради Народніх комісарів УСРР.

437. Про порядок ліквідації державних 
промислових і торговельних підприємств, 
що існують на підставах господарського 
розрахунку, а також анційних товариств 
і товариств з обмеженою відповідальні
стю, з виключною або переважною уча

стю державного капіталу.

Щоб установити одноманітний по
рядок ліквідації державних підприємств, 
що існують на підставах господар
ського й комерційного розрахунку, 
а також акційних товариств і това
риств з обмеженою відповідальністю, 
з виключною або переважною участю 
державного капіталу, й на розвиток 
засад, покладених в основу арт. 
арт. 51 і 52 декрету ВУЦВК з 2-го 
липня 1923 року „Про державні про
мислові підприємства, що функці
онують на підставах комерційного 
розрахунку (трести)4* (36. Уз. 1923 р.,
ч. 25, арт. 377), арт. арт. 47 і 48 
постанови РНК СРСР з 17 липня 
1923 р. „Про державні промислові 
підприємства, що існують на підста
вах комерційного розрахунку (трести) 
і перебувають у віданні місцевих 
органів44 (Вісник ЦВК, РНК і РПО 
СРСР 1923 р. ч.,1, арт. 29. ) і арт. 
арт. 365 І 366 Цивільного Кодексу 
УСРР (36. Уз. 1922 р, ч. 55, арт, 780), 
Всеукраїнський Центральний Вико
навчий Комітет і Рада Народніх Ко
місарів УСРР п о с т а н о в и л и :

1. Державні підприємства лікві
дується у випадках, передбачених 
декретами, статутами й положеннями, 
що на підставі їх ці підприємства 
існують.

У тих випадках, коли в декретах, 
статутах і положеннях нема відпо
відних вказівок, державні підприєм
ства ліквідується на підставі поста
нов тих державних органів, що у ві
данні їх ці підприємства перебувають, 
з затвердженням Зазначених поста
нов Українською Економічною Нара-

Постановления Всеукраинскогб Цен
трального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров УССР

437. О порядке ликвидации государствен
ных промышленных и торговых пред
приятий, действующих на началах хо
зяйственного расчета, а также акци
онерных обществ и товариществ с огра
ниченной ответственностью, с исключи
тельным или преобладающим участием 

государственного капитала.

В целях установления единообраз
ного порядка ликвидации государствен
ных предприятий, действующих на 
началах хозяйственного и коммерче
ского расчета, а также акционерных 
обществ и товариществ с ограничен
ной ответственностью, с исключитель
ным или преобладающим участием 
государственного капитала, и в разви
тие начал, положенных в основание 
ст. ст. 51 и 52 декрета ВУЦИК‘а от 
2-го июля 1923 года „О государствен
ных промышленных предприятиях, 
действующих на началах коммерче
ского расчета (трестах)44 (С. У. 1923 г., 
№ 25, ст. 377), с г. ст. 47 и 48 по
становления СНК СССР от 17-го июля 
1923 г. „О государственных промыш
ленных предприятиях, действующих 
на началах коммерческого расчета 
(трестах), находящихся в управлении 
местных органов44 (Вестник ЦИК, 
СНК и СТО СССР 1923 г., № 1,
ст. 29) и ст. ст. 365 и 366 Граждан
ского Кодекса УССР (С. У. 1922 г., К? 55, ст. 780),—Всеукраинский 
Центральный Исполнительный Коми
тет и Совет Народных Комиссаров 
УССР п о с т а н о в и л и :

1. Государственные предприятия 
ликвидируются в случаях, предусмо
тренных декретами, уставами и поло
жениями, на основание которых эти 
предприятия действуют.

В тех случаях, когда в декретах, 
уставах и положениях нет соответ
ствующих указаний, государственные 
предприятия ликвидируются поста
новлениями тех государственных орга
нов, в ведении которых эти пред
приятия состоят, с утверждением 
означенных постановлений Украин-
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дою, якщо ліквідуване підприємство 
має республіканське значіння, або 
відповідним округовим виконавчим 
комітетом, якщо воно має місцеве 
значіння.

2. Ліквідацію державних підпри
ємств, що існують на підставах гос
подарського й комерційного розра
хунку, а також акційних товариств 
й товариств з обмеженою відповідаль
ністю, з виключною або переважною 
участю в них державного капіталу, 
оскільки що-до цього не встановлено 
спеціяльних вилучень у законові, про
вадиться порядком, вазначеним у ниж
чеподаних артикулах.

3. Ліквідацію державного підпри- 
е?*ства, що існує на підставах госпо
дарського Й комерційного розрахунку, 
провадить ліквідаційна комісія, яку 
призначає той державний орган, що 
у віданні його перебуває ліквідоване 
підприємство, з участю представника 
Народнього Комісаріату Фінансів і від
повідно! професійної спілки.

. 'V
Ліквідацію акційного товариства 

й товариства з обмеженою відпові
дальністю, з виключною або переваж
ною участю державного капіталу, про- 
відить ліквідаційна комісія, яку утво
рюється порядком, передбаченим ста
тутом даного товариства або законом.

У в а г а .  Підчас ліквідації дер
жавного підприємства через недо
статність коштів підприємства на 
покриття пред'явлених до стягання 
його боргів, округовий суд, у місці 
перебування правління або упра
вління підприємства, на прохання 
кредиторів, може призначити до 
складу ліквідаційно! комісії предста
вників їхніх інтересів у числі не 
більшому, як два. В инших вклад
ках представників кредиторів можна 
ввести до складу ліквідаційної ко
мки на підставі постанови Укра
їнської Економічно! Наради або

ским Экономическим Совещанием, если 
ликвидируемое предприятие имеет 
республиканское значение, или со
ответствующим окружным исполни
тельным комитетом, если оно имеет 
местное значение.

2. Ликвидация государственных 
предприятий, действующих на нача
лах хозяйственного и коммерческого 
расчета, а также акционерных обществ 
и товариществ с ограниченной ответ
ственностью, с исключительным или 
преобладающим участием в них госу
дарственного капитала, поскольку по 
этому предмету не установлено спе
циальных из'ятий в законе, произво
дится порядком, указанным в ниже
следующих статьях.

3. Ликвидация государственного 
предприятия, действующего на нача
лах хозяйственного и коммерческого 
расчета, производится ликвидацион
ной комиссией, назначаемой тем го
сударственным органом, в ведении 
которого состоит ликвидируемое пред
приятие, с участием представителя 
Народного Комиссариата Финансов и 
соответствующего профессионального 
союза.

Ликвидация акционерного общества 
и товарищества с ограниченной ответ
ственностью, с исключительным или 
преобладающим участием государ
ственного капитала, производится ли
квидационной комиссией, образуемой 
порядком, предусмотренным устаэом 
данного общества или товарищества, 
или законом.

П р и м е ч а н и е .  При ликвидации 
государственного предприятия вслед
ствие недостаточности средств пред
приятия для покрытия пред'явлен- 
ных ко взысканию долгов его, окру
жной суд, по месту нахождения 
правления или управления пред
приятия, по просьбе кредиторов, 
может назначить в состав ликви
дационной комиссии представите
лей их интересов в числе не боль
ше двух. В остальных случаях пред
ставители кредиторов могут быть 
введены в состав ликвидационной 
комиссии постановлением Украин-
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відповідного округового виконав
чого комітету, за належністю.

4. Про ліквідацію підприємства, 
а також про призначення ліквідацій
ної комісії, зазначивши Ті початковий 
склад, місцеперебування й реченець 
пред'явлення їй претензій, оголо
шується на підставі чинних узаконень.

Одночасно з оголошенням, про теж 
повідомляється установу, де ліквідо
ване підприємство було зареєстро
ване.

5. Для пред'явлення від кредиторів 
претензій, у тому числі векселів, за
ставних і инш. дається 2-х місячний 
реченець із дня оголошення про лік
відацію підприємства.

Непред'явлення на реченець претен
зій спричинюється до того, шо їх від
носиться до останнього чергового роз
ряду на задоволення, але з умовою, 
що претензії ці заявлено перед затвер
дженням звіту ліквідаційної комісії.

У в а г а  1. До претензій, що їх 
належить пред’являти, згідно з цим 
артикулом, належать також вимоги, 
раніш уже заявлені ліквідованому 
підприємству, позови, пред'явлені 
вже в суді, виконавчі листи на стя
гання з майна підприємства й ви
моги, шо їх реченець ще не настав.

У в а г а .  2. Претензії робітників 
і службовців виявлені ліквідаційною 
комісією порядком арт. 18 цєї поста
нови вважається за заявлені на рече 
нець.

6. Протягом двох місяців, устано
влених для пред'явлення претензій, 
ліквідаційна комісія не має права ро
бити жодних виплат, за винятком 
сум, зазначених у літ. „а“ арт. 20 
цеї постанови, а також у літ. „б“ 
того-ж артикулу, як-що немає заста
вних вимог, або як-що такі Й є, але 
ліквідоване підприємство має- досить

ского Экономического Совещания 
или соответствующего окружного 
исполнительного комитета, по при
надлежности.

4. О ликвидации предприятия, а 
равно о назначении ликвидационной 
комиссий, с указанием ее перво
начального состава, местонахождения 
и срока пред'явлення ей претензий, 
производится публикация на основа
нии действующих узаконений.

Одновременно с производством пу
бликации, о том же сообщается учре
ждению, в котором ликвидируемое 
предприятие было зарегистрировано.

5. Для пред'явлення кредиторами 
своих претензий, в том числе вексе
лей, закладных и т. п„ предоста-, 
вляется 2-хмесячный срок со дня пу
бликации о ликвидации предприятия.

Непред'явление в срок претензий 
влечет за собой отнесение их к по
следнему разряду по очередности 
удовлетворения, но при условии, если 
эти претензии заявлены до утвержде
ния отчета ликвидационной комиссии.

П р и м е ч а н и е ! .  К претен
зиям, подлежащим пред'явленню, 
согласно настоящей статьи, отно
сятся также требования, ранее 
уже заявленные ликвидируемому 
предприятию, иски, предъявленные 
уже в суде, исполнительные листы 
на взыскание с имущества пред
приятия и требования, срок кото
рых еще не наступил.

П р и м е ч а н и е  2. Выявленные 
ликвидационной комиссией в по- 

; рядке ст. 18-й настоящего постано- 
! вления претензии рабочих и служа

щих считаются заявленными в 
срок.

6. В течение 2-х месячного срока, 
установленного для пред'явлення пре
тензий, ликвидационная комиссия не 
имеет права производить никаких 
платежей, за исключением сумм, ука
занных в лит. „а“ ст. 20-й настоя
щего постановления, а также в 
лит. я6* той же статьи, если нет за
логовых требований, или же, если та-930
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коштів для задоволення заставних 
претензій.

7. Від дня, коли було оголошено 
про призначення ліквідаційної комісії, 
припиняється примусове стягання 
з ліквідованого підприємства так за ви* 
конавчими листами як неспірним по
рядком.

8. Ліквідаційна комісія приймає всі 
справи підприємства від його адміні
страції за балансом, що його склали 
спільно комісія й адміністрація підпри
ємства на день оголошення про лікві
дацію підприємства.

9. Ліквідаційна комісія складає план 
ліквідації підприємства й подає його 
або через державний орган, що у ві
данні його перебуває підприємство, 
на затвердження Української Економіч

ної Наради, або відповідного округового 
виконавчого комітету за належністю, 
або в разі ліквідації акційного товари
ства, або товариства з обмеженою 
відповідальністю, на затвердження за
гальних зборів їхніх членів, а у на
лежних випадках—суду.

10. До завдань ліквідаційної комі
сії, крім обов'язків, зазначених 
у арт. 9, належить:

а) порядкувати майном і справами 
ліквідованого підприємства, щоби при
вести його до стану, придатного для 
задоволення претензій кредиторів;

б) виявляти баланс підприємства, 
його актив і пасив;

в) реалізувати актив;
г) задовольняти кредиторів і вия

вляти реальний залишок;
д) складати звіт про свою діяль

ність і висновок про діяльність лікві
дованого підприємства.

11. Ліквідаційна комісія має право 
вступати в дозволені законом зобов'я
зання й укладати договор*, потрібні 
на те, шоб досягти мети, зазначеної 
в арт. 10, стягати борги, позивати 
й відповідати на суді й взагалі мати 
всі права, як орган-лредставник, при
значений до ліквідації підприємства.

ковые и существуют, но ликвидируе
мое предприятие обладает достаточ
ными средствами для удовлетворения 
залоговых претензий.

7. Со дня публикации о назначе
нии ликвидационной комиссии при
останавливается принудительное взы
скание с ликвидируемого предприя
тия, как по исполнительным листам, 
так и в бесспорном порядке.

8. Ликвидационная комиссия при
нимает все дела предприятия от его 
администрации по балансу, составлен
ному совместно комиссией и админи
страцией предприятия на день публи
кации о ликвидации предприятия.

9. Ликвидационная комиссия соста
вляет план ликвидации предприятия и 
представляет его или через государ
ственный орган, в ведении которого 
состоит предприятие, на утверждение 
Украинского Экономического Сове
щания или соответствующего окруж
ного исполнительного комитета, по 
принадлежности, или, в случае ликви
дации акционерного общества или 
товарищества с ограниченной ответ
ственностью, на утверждение общего 
собрания их членов, а, в подлежащих 
случаях—суда.

10. В задачи ликвидационной комис
сии, помимо обязанностей, указанных 
в ст. 9-й, входит:

а) управление имуществом и делами 
ликвидируемого предприятия, в целях 
приведения его в состояние, удобное 
для удовлетворения претензий креди
торов;

б) выявление баланса предприятия, 
его актива и пассива;

в) реализация актива;
г) удовлетворение кредиторов и 

выявление реального остатка;
д) составление отчета о своей дея

тельности и заключения о деятельно
сти ликвидируемого предприятия.

11. Ликвидационная комиссия имеет 
право вступать в дозволенные законом 
обязательства и заключать договоры, 
необходимые для достижения целей, 
указанных в ст. 10-й, взыскивать долги, 
искать и отвечать на суде и вообще 
пользоваться всеми правами в качестве 
представительного органа, назначен
ного к ликвидации предприятия
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12. Ліквідаційна комісія не має 
права- видавати боргові зобов'язання 
й зобов'язуватися векселями, з винят
ком учинення, для розрахунку, пере
даточних надписів на векселях і инших 
боргових зобов'язаннях, шо є части
ною ліквідаційної маси; передаточні 
надписи ліквідаційна комісія робить 
„без обороту на себе".

13. Вилучене з громадського обігу 
майно підприємства передає ліквіда
ційна комісія відповідному державному 
ррганові й на облік комісії держ
фондів.

14. Частину основного капіталу, 
і передану трестові підчас його зас
нування, і набуту ним згодом, можна 
обернути в склад ліквідаційної маси, 
як шо вона не належить до маетно
стей, заборонених до вивласнення 
арт. 22 Цивільного Кодексу УСРР, 
тільки з дозволу Вищої Ради Народ- 
нього Господарства або иншого органу, 
у віданні якого перебуває трест 
(арт. 17, п. „б“ арт. 28, п. „а“ по
станови ВУЦВК з 2 липня 1923 р. 
„Про державні промислові підприєм
ства, що функціонують на підставах 
комерційного розрахунку (трести)"— 
(36. Уз. 1923 р., ч. 25, арт. 377) і 
арт. 15 п. „б* і арт. 26 п. „а", по
станови РНК СРСР з 17 липня 1923 р. 
„Про державні промислові підприєм
ства, що існують на підставах комер
ційного розрахунку (трести) і знахо
дяться в управлінні місцевих орга- 
нів"—(„Вісник ЦВК, РНК і РПО СРСР" 
1923 року, ч. 1, арт. 29).

15. Резервовий капітал надходить 
до ліквідаційно! маси.

16. Відрахування на поліпшення 
побуту робітників залишаються у ві
данні відповідних державних органів 
і Тх видаткується за згодою з відпо
відними професійними органами.

17. Товари й инше майно, що ста
новлять обіговий капітал, ліквідаційна 
комісія реалізує або залишає в на
турі, оскільки воно в такому стані 
придатне для покриття заборгова- 
ности. Розподіляти товари Й майно 
в натурі між кредиторами можна 
тільки за згодою з ними.

12. Ликвидационная комиссия не 
имеет права выдавать долговые обя
зательства и обязываться векселями, 
за исключением учинення, в целях 
расчета, передаточных надписей на 
векселях и прочих долговых обяза
тельствах, являющихся частью ликви
дационной массы; передаточные над
писи ликвидационная комиссия делает 
„без оборота на себя“.

13. Из'ятое из гражданского обо
рота имущество предприятия пере
дается ликвидационной комиссией со
ответствующему государственному ор
гану и на учет комиссии госфондов.

14. Часть основного капитала, ка^ 
переданная тресту при его учреждении, 
так и преобретенная им впоследствии 
может быть обращена в состав ликви
дационной массы, если она не отно
сится к числу имуществ, запрещенных 
к отчуждению ст. 22 Гражданского 
Кодекса УССР, только с разрешением, 
Высшего Совета Народного Хозяйства, 
или другого органа, в ведении кото- 
раго находится трест (ст. 17 п. «б», 
ст. 28 п. «а» постановления ВУЦИК 
от 2 июля 1923 г. «О государственных 
промышленных предприятиях, дейст
вующих на началах коммерческого 
расчета (трестах), („С У. 1923 г. 
№25, ст. 377) и ст. 15 п. сб» и ст. 26 
п. «а» постановления СНК СССн 
от 17 июля 1923 года «О государствен
ных промышленных предприятиях, дей
ствующих на началах коммерческого 
расчета (трестах), находящихся в упра
влении местных органов («Вестник ЦИК 
СНК и СТО СССР" 1923 г., № 1, ст. 29)

15. Резервный капитал поступает в 
ликвидационную массу.

16. Отчисление на улучшение быта 
рабочих остаются в ведении подлежа
щих государственных органов и рас
ходуются по соглашению с соответст
вующими профессиональными органами.

17. Товары и прочее имущество, 
составляющее оборотный капитал, ли
квидационная комиссия реализует или 
оставляет в натуре, поскольку оно 
в таком состоянии пригодно для пога
шения задолженности. Распределение 
товаров и имущества в натуре между 
кредиторами допускается только по 
соглашению с последними.

932
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18. Ліквідаційна комісія з'ясовує на 
підставі торговельних книг і докумен
тів підприємства ааборгованість його 
робітникам і службовцям з колектив
них і трудових договорів, з соціяль- 
ного стра>ування, з винагороди за 
смерть і тимчасової або постійної 
втрати працездатносте з податків, 
зборів і инших стягань на користь 
держави й її органів, а так само з 
поданих, згідно з арт. 5 цеї поста
нови, заяв і складав рахунок ззбор- 
гованости.

19. Усі включені в рахунок забор
гованості претензії ліквідаційна ко
місія має розподілити на дві групи: 
спірні й неспірні.

Усі спірні претензії заноситься в 
спеціяльний реєстр. Ліквідаційна ко
місія вживає заходів до ліквідації спір
них претензій шляхом миролюбної 
згоди, а як-що її досягнено не буде, 
то спірну претензію має, під страхом 
втрати її, перенести кредитор до від
повідних судових інстанцій протягом 
місяця з дня оголошення кредиторові 
постанови ліквідаційної комісії про 
визнання претензії за спірну, еле не 
пізніш закінчення праці ліквідаційної 
комісії.

Постанови ліквідаційної комісії мо
жуть оскаржити особи, що права ї*ні 
порушено, подавши окрему скаргу до 
відповідної арбітражної комісії, або 
до округового суду за підсудністю про
тягом 2-х тижнів з дня постанови лік
відаційної комісії.

20. Усі претензії, які слід задоволь
нити, поділяється на сім розрядів, за 
чергою їхнього задоволення:

а) усі претензії робітників і служ
бовців, що випливають з колективних 
і трудових договорів, а також вимоги 
на винагороду за смерть або постійну 
чи тимчасову втрату працездатносте 
<1 й розряд);

б) претензії—з соиіяльного страху
вання (2-й розряд);

в) вимоги на покриття недоплатів 
по всіх податках і зборах так дер
жавних, як і місцевих (3-й розряд);

г) претензії—з неспірних стягань 
.(4-й розряд);

18. Ликвидационная комиссия выя
сняет по торговым книгам и докумен
там предприятия задолженность его 
рабочим и служащим по коллективным 
и трудовым договорам, по социальному 
страхованию, по вознаграждению за 
смерть и временную или постоянную 
потерю трудоспособности, по налогам, 
сборам и другим взысканиям в пользу 
государства и его органов, а также 
по сделанным, согласно ст. 5 й настоя
щего постановления, заявлениям и со
ставляют счет задолженности.

19. Все включенные в счет задол>^ 
женности претензии ликвидационная 
комиссия должна разделить на две 
группы: спорные и бесспорные.

Все спорные претензии заносятся 
в специальный реестр. Ликвидационная 
комиссия принимает меры к ликвида
ции спорности претензий путем миро
любивого соглашения, а если такового 
достигнуто не будет, то спорная пре
тензия должна быть, иод страхом ее 
потери, перенесена кредитором в со
ответствующие судебные инстанции 
в течение месячного срока со дня об'
явлення кредитору постановления ли
квидационной комисси о признании пре
тензии спорной, но не позже оконча
ния действий ликвидационной комиссии.

Постановления ликвидационной ко
миссии могут быть обжалованы путем 
принесения частной жалобы лицами, 
права коих нарушены, в соответствую
щую арбитражную комиссию или в 
в окружной суд по подсудности 8 
2-хнедельный срок со дня постано
вления ликвидационной комиссии.

20. Все подлежащие удовлетворению 
претензии делятся на сем разрядов, 
по очереди их удовлетворения:

а) все претензии рабочих и служа
щих, вытекающие из коллективных 
и трудовых договоров, а также требо
вания по вознаграждению за смерть 
или постоянную или временную утрату 
трудоспособности (1-й разряд);

б) претензии но социальному стра
хованию (2-й разряд);

в) требования на покоытие недоимок 
по всем налогам и сборам как государст
венным, так и местным (3 й разряд);

г) претензии по бесспорным взы
сканиям (4-й разряд):

л V»
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д) претензії зі всяких стягань уста
нов і підприємств, шо перебувають на 
державному й місцевому бюджеті (5-й 
розряд);

е) инші претензії, заявлені в рече
нець, зазначений у арт. 5 цеї поста
нови (6-й розряд);

ж) претензії, заявлені після вупливу 
реченця, зазначеного в арт. 5 цеї по
станови (7-й розряд).

21. Претензії 1-го розряду належить 
задовольнити й перед упливом 2-х мі
сяців з дня оголошення про ліквідацію 
.відповідно до сум, що є в розпоря
дженні ліквідаційної комісії. Претензії 
2-го розряду можна задовольнити й 
перед упливом 2-х місяців, як-що лік
відоване підприємство має досить кош
тів на задоволення заставних претензій.

У в а г а .  Відколи було утворено 
ліквідаційну комісію нарахування 
пені на податки та збори так подат
кового, як і неподаткового харак
теру, а також на внески соціального 
страхування, так само як і відсот
ків та пені на вселякі претензії— 
припиняється.

22. Претензії, забезпечені застав
ним правом, задовольняється з грошей, 
вторгованих від продажу заставленого 
майна, на підставі права переважного 
задоволення, але з додержанням арт. 
101 Цивільного Кодексу й з можли
вістю задоволення з иншого майна 
ліквідаційної маси загальним порядком 
(арт. 20), як-шо сум, вторгованих від 
продажу заставленого майна, не ви- 
старчить на забезпечення заставних 
претензій.

23. Я<-шо буде визнано за пот
рібне передати ввесь або частину 
активу ліквідованого підприємства 
иншому, шо вже ісує або тільки орга
нізується, з переводом на нього всього 
або частини пасиву, ліквідаційна ко
місія описує та оцінює призначене до 
передачі майно й складає проект або 
переводу всієї належної до покриття 
заборгованости, або часткового задо
волення кредиторів із переводом решти 
заборгованости на инше підприємство.

д) претензии по всяким взысканиям 
учреждений и предприятий, находя
щихся на государственном у местном 
бюджете (5-й разряд);

е) прочие претензии, заявленные 
в срок, указанный в ст. 5-й настоящего 
постановления (6-й разряд);

ж) претензии, заявленные по исте
чении срока, указанного в ст. 5-й на
стоящего постановления (7-й разряд).

21. Претензии первого разряда по
длежат удовлетворению и до истече
ния 2-х месяцев со дня публикации 
о ликвидации в соответствии с имеющи
мися в распоряжении ликвидационной 
комиссии суммами. Претензии 2-го раз
ряда могут быть удовлетворены и до 
истечения 2-х месяцев, если ликвиди
руемое предприятие обладает доста
точными средствами для удовлетворе
ния залоговых претензий.

П р и м е ч а н и е .  Со времени обра
зования ликвидационной комиссии 
начисление пени по налогам и сбо
рам, как налогового, так и ненало
гового характера, а также по взно
сам на социальное страхование, 
равно как и процентов и пени по 
всякого рода претензиям приоста
навливается.
22. Претензии, обеспеченные зало

говым правом, удовлетворяются из де
нег, вырученных от продажи заложен
ного имущества, по праву преимуще
ственного удовлетворения, но с соблю
дением ст. 101 Гражданского Кодекса 
и с возможностью удовлетворения из 
прочего имущества ликвидационной 
массы в общем порядке (ст. 2С), если 
суммы, вырученные от продажи зало
женного имущества, окажутся недо
статочными для обеспечения залоговых 
претензий.

23. Если признано будет необходи
мым передать весь или часть актива 
ликвидируемого предприятия другому, 
уже существующему или организуемому 
предприятию, с переводом на него 
всего или части пассива, ликвидацион
ная комиссия производить опись 
и оценку предназначенного к передаче 
имущества и составляет проект либо 
перевода всей подлежащей погашению 
задолженности, либо частичного удо
влетворения кредиторов с переводом
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Означеного проекта подається до відому 
всіх кредиторів, які можуть протягом 
місяця з дня одержання повіаомлення 
заявити ліквідаційній комісії протест 
проти гаданого переводу заборгова- 
ности. Проект покриття й переводу 
забоэгованости, разом із заявленими 
на нього протестами і з повідомлен
ням про досягнену чи недосягнену 
згоду з кредиторами, що заявили про
тест, подається через державний орган, 
шо відає підприємством, на затвер
дження Української Економічної 
Наради або відповідного округового 
виконавчого комітету, за належністю.

24. У межах кожного розряду пре
тензії задовольняється за домірністю; 
претензії кожного дальшого розряду 
задовольняється після повного задо
волення передущого.

25. Претензії від 3-го до 7-го роз
ряду включно задовольняється не ра
ніш, як після упливу 2-хмісячного 
реченця, зазначеного в арт. 5.

26. Ліквідаційний баланс і проект 
розподілу сум між кредиторами по
дається на затвердження державному 
органові, що у віданні його перебуває 
ліквідоване підприємство, а в разі 
ліквідації акційного товариства або 
товариства з обмеженою відповідаль
ністю, з виключною або переважною 
учістю державного капіталу—на зат
вердження Народнього Комісаріяту 
Внутрішньої Торгівлі.

27. На задоволення претензій, що 
їх ліквідаційна комісія визнала за 
спірні, й тому повернено їх до суду, 
відраховується за домірністю суми, 
шо ТІ видається кредиторам тільки після 
того, як судовий рішенець набуде 
законної сили.

28. Ліквідаційний баланс, не пізніше 
10 день після його затвердження, ого
лошується у .Вістях ВУЦВК" або мі
сцевому офіційному органові залежно 
від значіння ліквідованого підприєм
ства.

остальной части задолженности на дру
гое предприятие. Означен -«ый проект 
доводится до сведения всех кредиторов, 
которые могут в месячный соок со дня 
получения извещения заявить ликви
дационной комиссии протест против 
предполагаемого перевода задолжен
ности. Проект погашения и перевода 
задолженности, вместе с заявленными 
на него протестами и с сообщением 
сведений о достигнутом или недостиг
нутом соглашении с заявившими про
тест кредиторами,представляется через 
государственный орган, в ведении 
котрого находится предприятие, на 
утверждение Украинского Экономиче
ского Совещания или соответству
ющего окружного исполнительного 
комитета, по принадлежности.

24. В пределах каждого разряда 
претензии подлежат удовлетворению 
по соразмерности; претензии каждого 
следующего разряда подлежат удо
влетворению после полного удовлетво
рения предыдущего.

25. Претензии от 3-го до 7-го раз
ряда включительно подлежат удовле
творению не ранее, как по истечении 
2-хмесячного срока, указанногов ст.5-Й.

26 Ликвидационный баланс и проект 
распределения сумм между кредито
рами представляется на утверждение 
государственного органа, в ведении 
которого состоит ликвидируемое пред
приятие, а в случае ликвидации акци
онерного общества или товарищества 
с ограниченной ответственностью,С  исключительным или преобладающим 
участием государст*енного капитала— 
на утверждение Народного Комисса
риата Внутренней Торговли.

27. На удовлетворение претензий, 
признанных ликвидационной комиссией 
спорными и поэтому обращенных в суд, 
отчисляются по соразмерности суммы, 
которые выдаются кредиторам лишь 
по вступлении в законную силу судеб
ного решения.

28. Ликвидационный баланс, не 
позднее Ю дней по его утверждении, 
публикуется в „Вістях ВУЦвК“ или 
местном оффициальном органе в зави
симости от значения ликвидируемого 
предприятия.
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29. Кінцевий реченець на ліквідацію 
встановлює підчас утворення лікві
даційної комісії той орган, що її при
значає, і він (реченець) не може пере
вищувати одного року. У виїмкових 
випадках цей реченець може бути про
довжений постановою Української 
Економічної Наради, або відповідного 
округового виконавчого комітету за 
належні ;тю.

30. Як-шо за ліквідаційним балан
сом актив ліквідованого підприємства 
перевищить його пасив й після задо
волення всіх кредиторів утвориться 
реальний залишок,то він,оскільки инше 
не передбачено законом або статутом, 
надходить у прибуток Республіки або 
місцевих коштів за належністю.

31. Претензії кредиторів, що ї х н є  
задовольнила ліквідаційна комісія, 
тому, що заявлено їх після затверд
ження звіту ліквідаційної комісії, або 
через брак коштів, визнається за 
покриті.

Суми, що належать до задоволення 
з претензій кредиторів і не зажадані 
ними протягом З х місяців з дня, коли 
було оголошено ліквідаційний баланс, 
вносить ліквідаційна комісія в депозит 
на ім'я кредиторів.

32. У державних підприємствах лік
відаційна комісія провадить свою ро
боту під контроле© того органу, що 
у віданні його перебуває ліквідоване 
підприємство.

33. Звіт про свою діяльність разом 
із доповіддю про діяльність ліквідова
ного підприємства ліквідаційна комісія 
подає або державному органові, що 
у віданні його перебуваю підприєм
ство, або у разі ліквідації акційного 
товариства або товариства з обмеже
ною відповідальністю,—загальним збо
рам їхніх членів, а у належних ви
падках—судові. Про закінчення лікві
дації повідомляється той орган, де 
підприємство зареєстровано.

34. Архів ліквідованого підприєм
ства ліквідаційна комісія здає за опи
сом тому державному органові, що у 
віданні його перебувало ліквідуване 
підприємство, а в разі ліквідації акцій-

29. Предельный срок на ликвилацию 
устанавливается при образовании 
ликвидационной комиссии тем органом, 
который ее назначает, и не может 
превышать одного года. В исключитель
ных случаях этот срок может быть 
продлен постановлением Украинского 
Экономического Совещания или соот
ветствующего окружного исполнитель
ного комитета по принадлежности.

30. Если по ликвидационному ба
лансу актив ликвидируемого предпри
ятия превысит его пассив и после 
удовлетворения всех кредиторов обра
зуется реальный остаток, то таковой 
поскольку иное не предусмотрено за
коном или уставом, поступает в доход 
Республики или местных средств по 
принадлежности.

31. Претензии кредиторов, неудо
влетворенные ликвидационной комис
сией вследствие заявления их после 
утверждения отчета ликвидационной 
комиссии или за отсутствием средств, 
признаются погашенными.

Суммы, подлежащие удовлетворению 
по претензиям кредиторов и не вос
требованные последними б течение 
трех месяцев со дни опубликования 
ликвидационного баланса, вносятся 
ликвидационной комиссией в депозит 
на имя кредиторов.

32. В государственных предприятиях 
ликвидационная комиссия действует 
под контролем того органа, в ведении 
коего находится ликвидируемое пред
приятие.

33. Отчет о своей деятельности 
вместе с докладом о деятельности 
ликвидируемого предприятия ликвида
ционная комиссия представляет или 
государствен©чу органу, в ведении 
коего состояло предприятие, или, 
в случае ликвидации акционерного 
общества или товарищества с огра
ниченной ответственностью,—общему 
собранию их членов, а в подлежащих 
случаях—суду. Об окончании ликви
дации сообщается тому органу, в ко
тором предприятие зарегистрировано.

34. Архив ликвидируемого предпри
ятия ликвидационная комиссия сдает 
по описи тому государственному органу, 
в ведении коего состояло ликвидиру
емое предприятие, а в случае лмкви-
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ного товариства або товариства з 
обмеженою відповідальністю — і ому 
органові, шо його вкажуть загальні 
збори їхніх членів або суд, оскільки 
инше не передбачено статутом даного 
товариства.

35. Видатки на утоимання ліквіда
ційної комісії витрачається з коштів 
ліквідаційної маси за кошторисами, 
затвердженими або державним орга
ном, шо у віданні його перебуває лік- 
відуване підприємство, або у відпо
відних випадках—за постановою за
гальних зборів членів товариства або 
за постановою суду.

36. Видання інструкції про порядок 
діяльности ліквідаційної комісії на під
ставі цеї постанови покладається на 
Вишу Раду Народнього Господарства 
й Народній Комісаріат Внутрішньої 
Торгівлі за згодою ? Народнім Комі
саріатом Фінансів і Народнім Коміса
ріатом Юстиції.

Харків, 7 жовтня 1925 р.
Т. в. об. Голови Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого Комітету
А. Ьуценко.

Заст. Голови Ради Народніх Комі- 
сарів УСРР Сербиченко.

*
Т. в. об. Секретаря Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого Ко'мітету
Мусульбаг.

438. Про порядок реєстрації товариств і 
спілок, що не мають на меті добувати 
прибутків, і про порядок догляду за 

ними.

Касуючи постанову Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету 
з 1-го листопаду 1922 року „Про 
порядок реєстрації товариств і спілок, 
шо не мають на меті добувати при
бутків, і про порядок догляду за 
ними** (Зб. Уз. 1922 р., ч. 46, ьрт. 
687) і постанову Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету 
й Ради Народніх Комісарів УСРР з 
16 квітня 19<г4 р. „Про доповнення 
арт. 7 постанови ВУЦВК з 1-го листо-

дации акционерного общества иди 
товарищеггва с ограниченной ответ
ственностью—тому органу, который 
будет указан общим собранием их 
членов или судом, поскольку иное не 
предусмотрено уставом данного об
щества или товарищества.

35. Расходы на содержание ликви
дационной комиссии производятся из 
средств ликвидационной массы по сме
там, утвержденным или государствен
ным органом, в ведении которого на
ходится ликвидируемсе предприятие, 
или, в соответствующих случаях,— 
по постановлению общего собрания 
членов общества или товарищества 
или по постановлению суда.

36. Издание инструкции о порядке 
деятельности ликвидационной комиссии 
на основании настоящего постановле
ния возлагается на Высший совет 
Народного Хозяйства и Народный Ко
миссариат Внутренней Торговли по 
соглашению с Народным Комиссари
атом Финансов и Народным Комисса
риатом Юстиции.Харьков, 7 октября 1925 г.

Вр. исп. об. Председателя
Всеукраинского Центрального 

Исполнительного Комитета .4. Ьуценко.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР Сербиченхо.

Вр. исп. об. Секретаря
Всеукраинского Центрального 

Исполнительного Комитета Мусулъбас.

438. О порядке регистрации обществ и с юзов, не преследующих цели извле
чения прибылей, и о порядке надзора 

за ними.

В отмену постановления Всеукра
инского Центрального Исполнитель
ного Комитета от 1 -го ноября 1922 года. 
„О порядке регистрации обществ
и союзов, не преследующих цели из
влечения прибылей, и о порядке над
зора за ними- (С. У. 1922 г., № 46, 
ст. 687) и постановления Все
украинского Центрального Исполни
тельного Комитета и Совета Народ
ных Комиссаров УССР от 16-го апреля 
1924 года—„О дополнении ст. 7-й
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паду 1922 р. „Про порядок реєстра
ції товариств і спілок, що не мають 
на меті добувати прибутків, і про 
порядок догляду за ними1* (36. Уз. 
1924 р, ч. 9, врт. 90),—Всеукраїн
ський Центральний Виконавчий Комі
тет і Рада Народніх Комісарів УСРР 
п о с т а н о в и л и  встановити нижче
поданий порядок реєстрації товариств 
і спілок, що не мають на меті добу
вати зисків, і догляду за їхньою 
діяльністю:

1. Всі товариства, спілки й инші 
об'єднання, що не мають на меті добу
вати зисків, для здійснення своєї 
діяльности на території України ма
ють бути зареєстровані порядком, 
зазначеним у нижчеподаних артику
лах:

У в а г : :  1. Товариства, спілки й 
инші об'єднання, що не мають 
на меті добувати зисків і пра
цюють у межах території АМ~РР, 
підлягають реєстрації на підгтаві 
окремої постанови, яку видає Цент
ральний Виконавчий Комітет АМСРР 
на підставі цеї постанови.

У в а г а  2. Чинність арт. 1-го цеї 
постанови не поширюється на про
фесійні організації, об'єднані Все
українською Радою Професійних 
Спілок, а також на кооперативні, 
переселенські Й меліоративні артілі 
й товариства, що діють на підставі 
спеціяльних законоположень. Для 
обліку таких об'єднань крім про
фесійних, органи, що їх реєструють, 
що-місяця подають до міжурядниць- 
ких комісій у справі товариств і 
спілок, зазначені в арт. 2 цеї поста
нови, відомості про всі зареєстро
вані ними об'єднання.

2. Для розгляду справ про реєстра
цію статутів тсвариств І спілок, що 
не мають на меті добувати зисків, 
засновується міжурядницькі комісії в 
споаві товариств і спілок (МЕКОСО): 
Центральна Комісія—при Народньому

постановлепия ВУЦИК от 1-го но- 
ябоя 1922 года „О порядке регистра
ции обществ и союзов, не преследу- • 
ющих цели извлечения прибылей, 
и о порядке надзора за ними» 
(С. У. 1924 г, № 9, ст. 90),—Всеукраин- 
ский Центральный Исполнительный Ко
митет и Совет Народных Комиссаров 
УССР п о с т а н о в и л и  установить 
нижеследующий порядок регистрации 
обществ и союзов, не преследующих 
цели извлечения прибылей, и надзора 
за их деятельностью:

1. Все общества, союзы и иные об‘- 
единения, не преследующие цели из
влечения прибылей, для осуществления 
своей деятельности на территории • 
Украины должны быть зарегистриро
ваны порядком, указанным в нижесле
дующих статьях:

П р и м е ч а н и е  1. Общества,со* 
юзы и иные об'единения, не пре
следующие цели извлечения прибы* 
лей, действующие в пределах тер
ритории АМССР, подлежат реги
страции на основании особого по
становления, издаваемого Централь
ным Исполнительным Комитетом 
АМССР на основе настоящего 
постановления

П р и м е ч а н и е  2. Действие ст. 1-й 
настоящего постановления не рас
пространяется на профессиональ
ные организации, об'единенные 
Всеукраинским Советом Профессио- 
налБных Союзов, а также на ко
оперативные, переселенческие и ме
лиоративные артели и товарищества, 
действующие на основании специ
альных законоположений. В целях 
учета таких об'единений, за исклю
чением профессиональных, органы, 
их регистрирующие, ежемесячно 
представляют в междуведомствен
ные комиссии по обществам и со
юзам, указанные в ст. 2-й настоя- 

• щего постановления, сведения о 
всех зарегистрированных ими об'- 
единениях.
2 Для рассмотрения дел о реги

страции уставов обществ и союзов, 
не преследующих цели извлечения 
прибылей, учреждаются междуведом
ственные комиссии по обществам и * 
союзам (МЕКОСО):Центральная Комис
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•Комісаріатові Внутрішніх Справ і 
■ округові—при адміністраційних від
ділах округових виконавчих коміте

нтів.
3. Центральна Комісія складається 

з представників: Народнього Коміса
ріату Внутрішних Справ (голова); 
Народнього Комісаріату Юстиції і Все
української Ради Професійних Спілок; 
округові комісії — з представників: 
«кругового адміністраційного відділу 
^(голова), округової прокуратури й 
«кругової ради професійних спілок.

У в а г а .  Розглядаючи справи, що 
потрібують спеціяльних знань, ко
місія має право запрошувати на 
свої засідання знавців із правом 
дорадчого голосу.

4. До компетенції Центральної Ко
місії належить розглядати й реєстру
вати статути товариств і спілок, коли 
район їхньої діяльности поширюється 
на всю Україну або хоч-би на тери
торію більшу, як одна округа, а так 
само тих, що в їхніх статутах при
пущено надання будь-яких переваг, 
■ привілей і пільгу. Крім того, до ком
петенції Центральної Комісії належить 
розглядати й реєструвати статути 
об'єднань громадян чужоземних дер
жав, навіть коли-б район їхньої діяль
ности був не більший, як одна ок
руга.

5. До компетенції округових комі
сій належить розглядати й реєстру
вати статути товариств і спілок, що 
район їхньої діяльности не виходить 
за межі округи і що Ти відповідно до 
статуту не гадається надати будь- 
яких переваг, привілей і пільг.

6. Підчас розгляду статутів, що 
тичаться інтересів тих чи инших уряд- 
ництв, їх (урядництва) обов'язково 
запрошується й, коли потрібно, пред
ставників цнх урядницт в викликається 
«а засідання міжурядницькоТ комісії 
а справах товариств і спілок.

Коли заінтересоване урядництво не 
згодиться з постановою округової 
комісії про реєстрацію товариства 
-або спілки, справу, за протестом уряд*

сия при Народном Комиссаристе Вну
тренних Дел и окружные—при админи
стративных отделах окружных испол
нительных комитетов.

3. Центральная Комиссия состоит 
из представителей Народного Комис
сариата Внутренних Дел (председатель) 
Народного Комиссариата Юстиции 
и Всеукраинского Совета Профессио
нальных Союзов; окружные комиссии 
из представителей: окружного адми
нистративного отдела (председатель), 
окружной прокуратуры и окружного 
совета профессиональных союзов.

П р и м е ч а н и е .  При рассмо
трении вопросов, требующих спе
циальных знаний, комиссии вправе 
приглашать на свои заседания све
дущих лиц с правом совещатель
ного голоса.
4. К компетенции Центральной Ко

миссии относится рассмотрение и ре
гистрация уставов обществ и союзов, 
район деятельности которых распро
страняется на всю Украину или хотя 
бы на территорию свыше одного ок
руга, а также тех, в уставах которых 
предположено предоставление каких 
либо преимуществ, привилегий и льгот. 
Кроме того к компетенции Централь
ной Комиссии относится рассмотрение 
и регистрация уставов об'единений 
граждан иностранных государств, хотя 
бы район деятельности их был не 
свыше одного округа.

5. К компетенции окружных комис
сий относится рассмотрение и реги
страция уставов обществ и союзов, 
район деятельности которых не выхо
дит за пределы округа и которым * 
при этом согласно уставу не предпо
ложено предоставление каких либо 
преимуществ, привилегий и льгот.

6. При рассмотрении уставов, каса
ющихся интересов тех или иных ве
домств, последние обязательно запра
шиваются и, в случае надобности, 
представители этих ведомств вызы
ваются в заседание междуведомствен
ной комиссиия по обществам и со
юзам.

В случае несогласия заинтересо
ванного ведомства с постановлением 
окружной комиссии о регистрации об
щества или союза, вопрос, по протесту93$
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ництва, протягом тижня передається 
на остаточне розьязання до Цент
ральної Комісії в справі товариств 
і спілок при Народньому Комісаріатові 
Внутрішніх Справ. Протести уряд- 
ництв на постанови Центральної Ко
місії передається на розвязання до 
Колегії Народнього Комісаріату Внут
рішніх Справ. Як що урядництво не 
згодиться з постановою Колегії На
роднього Комісаріату Внутрішніх 
Справ, справу передається на оста
точне розвязання Ради Народніх Ко
місарів УСРР.

7. Товариства й спілки, що не 
мають ка меті добувати зисків й 
що поширюють свою діяльність на 
всю територію Союзу РСР, статути 
яких затвердила Рада Народніх Комі
сарів Союзу РСР. розпочинаючи свою 
ираіію на території УСРР, реєструють 
свої статути в порядку, передбаче
ному постановою Центрального Вико
навчого Комітету й Ради Народніх 
Комісарів Союзу РСР з 9-го травня 
1924 ро<у. „Про порядок затвер
дження статутів і реєстрації товариств
іспілок, що не мають на меті добу

вати прибутків і поширюють свою 
діяльність на територію всього Союзу 
РСР, і про догляд за ними* («Віс
ник ЦВК, РНК і РПО Союзу РСР» 
1924 рік, ч. 5, арт. 167).

8. Особи, що бажають закласти 
товариство або спілку в порядкові 
цієї постанови, подають про те опла
чену гербовим збором заяву до від- 
■ овідної "омісії в справі товариств і 
спілок, додавши 5 примірників про
екту статуту.

У в а г а  1. Заяву про реєстрацію 
статуту подається до округової ко
місії в місці осідку правління реє
строваною об'єднання. Товариства 
й спілки з районом д япьности в 
межах одної округи, коли прав
ління перебуває на території ра
йону, а не в округовому центрі, 
можуть подавати заяви про реє
страцію в місці осідку правління до 
районового виконавчого комітету 
(по адміністраційному відділкові),

ведомства, в недельный срок пере
дается на окончательное разрешение 
в Центральную Комиссию по обще
ствам и союзам при Народном Комис
сариате Внутренних Дел. Протесты 
ведомств на постановления Централь
ной Комиссии передаются на разре
шение в Коллегию Народного Комис
сариата Внутренних Дел. В случае 
несогласия ведомства с постановле
нием Коллегии Народного Комисса
риата Внутренних Дел, вопрос пере
дается на окончательное разрешение 
Совета Народных Комиссаров УССР.

7. Общества и союзы, не пресле
дующие цели извлечения прибылей 
и распространяющие свою деятель-' 
ность на всю территорию Союза ССР, 
уставы коих утверждены Советом 
Народных Комиссаров Союза ССР, 
при открытии своих действий 
на территории УССР, регистрируют 
свои уставы в пэрядке, предусмотрен
ном постановлением Центрального 
Исполнительного Комитета и С овета 
Народных Комиссаров Союза ССР от
9-го мая 1924 года „О порядке ут
верждения уставов и регистрации 
обществ и союзов, не преследующих 
цели извлечения прибыли и распро
страняющих свою деятельность на 
территорию всего Союза ССР, и о 
надзоре за ними („Вестник ЦИК, СНК 
и СТО СССР- 1924 г., № 5. ст. 167.)

8. Лица, желающие образовать об
щество или союз в порядке насто
ящего постановления, подают о 
том оплаченное гербовым сбором 
заявление в соответствующую комис
сию по обществам и союзам с при
ложением 5 экземпляров* проекта 
устава.

П р и м е ч а н и е  1. Заявление о 
регистрации устава подается в ок
ружную комиссию по месту нахо
ждения правления регистрируемого 
об'единения. Общества и союзы 
с районом деятельности в пределах 
одного округа с местонахождением 
правления на территории района, 
а не в окружном центре, могут 
подавать заявление о регистрации 
по месту нахождения правления 
в районный исполнительный комитет

#40
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який подає статут із своїм виснов
ком до округової комісії.

У в а г а  2. Заяву про реєстрацію 
статуту товариства або спілки, шо 
його має розглядати Центральна 
Комісія, з осідком правління по-за 
містом Харковом, подається згідно 
з зазначеним в статуті осідку 
правління до відповідної округової 
комісП, що разом із своїм виснов
ком подає його до Центральної 
Комісії. Товариства й спілки все
українського маштабу з осідком 
правлінь у м. Харкові подають свої 
статути безпосередньо до Централь
ної Комісії.

9. Заяву про реєстрацію мають 
аідписати не менш як 10 фундаторів, 
ше підписи їх засвідчується в уста
новленому законом порядкові. В заяві 
належить зазначити адреси фундато
рів, де вони стало перебувають і чиу. 
трудяться.

У в а г а  1. Для утворення релі
гійних громад під заявою належить 
засвідчити встановленим порядком 
■ ідписи не менш, як 50фундаторів.

У в а г а  2. Центральна й окру
гові комісії можуть звільняти від 
обов'язкового засвідчення підписів 
тих фундаторів, що підписи їх їм 
відомі, а також тих, шо підписують 
заяву підчас подання її до комі
сії, про' шо секретар комісії робить 
надпис на самій заяві.

10. У статуті належить зазначати 
такі відомості:

1) назву товариства або спілки, 
Його мета, а також район і форми 
діяльносте;

2) порядок вступу й вибуття чле
нів;

3) розмір членських внесків і поря
док їх уплати;

4) склад І організація розпорядчих 
•рганів, способи їх утворення й по
повнення, обсяг їх компетенції І осі
док;

(по административному отделению), 
который представляет устав со 
своим заключением в окружную 
комиссию.

П р и м е ч а н и е  2. Заявление о 
регистрации устава общества или 
союза, подлежащего рассмотрению < 
Центральной Комиссией, с местона-" 
хождением правления вне города’- 
Харькова, подается по указанному 
в уставе месту нахождения пра
вления в соответствующую окруж
ную комиссию, которая вместе со 
своим заключением представляет его 
в Центральную Комиссию. Обще
ства и союзы всеукраинского мас
штаба с местонахождением пра* * 
влений в г. Харькове представляют 
свои уставы непосредственно в 
Центральную Комиссию.
9. Заявление о регистрации должно 

быть подписано не менее чем 10 уч
редителями, подписи коих свидетель
ствуются в установленном законом 
порядке. В заявлении должны быть 
указаны адреса учредителей, их посто
янное местожительство и род занятий.

П р и м е ч а н и е  1. Для образо
вания религиозных обществ под 
заявлением должны быть засвиде
тельствованные установленным по
рядком подписи не менее 50 учре
дителей.

П р и м е ч а н и е  2. Центральная 
и окружные комиссии могут освобо
ждать от обязательного засвидетель- 

. ствования подписей тех учредителей, 
подписи коих им известны, а также 
тех, которые подписывают зая
вление при подаче его в комиссию, 
о чем секретарем комиссии дела
ется надпись на самом заявлении.
10. В уставе должны быть указан» 

следующие сведения:
1) название общества или союза, 

его цель, а также район и формы 
деятельности;

2) порядок вступления и выбытия 
членов;

3) размер членских взносов и по
рядок их уплаты;

4) состав и организация распоряди
тельных органов, способы их образо
вания и пополнения, предметы их 
ведения и местонахождение; 941
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5) реченці й порядок скликання за
гальних зборів і обсяг їх компетен
ції;

6) порядок провадження звітности 
Я завідування господарською сторо
ною діяльности організації;

7) порядок зміни статуту;
8) порядок ліквідації товариства 

або спілки.
У в а г а  1. До статуту можна 

включати постанови, шо визначають 
відносини членів товариства або 
спілки між собою, відносини това
риства або спілки до третіх осіб, 
а також і инші постанови.

У в а г а  2. Центральній Комісії 
надається право видавати нормальні, 
типові й зразкові статути това
риств і спілок, шо не мають на 
меті добувати прибутків.

У в а г а  3. Як шо за статутом 
товэриству або спілці надається 
особливі пільги, переваги й привілеї, 
що можуть бути встановлені тільки 
законодавчим порядком, то від Цен
тральної Комісії залежить або 
відмовити зареєструвати статут 
або війти через Народній Комісаріат 
Внутрішніх Справ до Ради Народніх 
Комісарів УСРР або Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету 
з клопотанням про надання това
риству або спілці зазначених 
у статуті пільг, переваг або привілей.

11. Протягом місяця відколи було 
подано статут, комісія (Центральна 
або округова) повинна винести свою 
постанову про реєстрацію статуту або 
про відмову в цьому.

У реєстрації статуту належить від
мовити, як що товариство або спілка, 
що засновується, своєю метою або 
методами діяльности суперечить за
конам або інтересам держави.

Якшо товариство або спілку не
можна зареєструвати через брак 
потрібних відомостей, то комісія має 
право запропонувати фундаторам 
подати відомості, яких бракує. Така 
пропозиція перериває перебіг місячного 
реченця.

5) сроки и порядок созыва общих 
собраний и предметы их ведения;

6) порядок ведения отчетности и 
заведынания хозяйственной стороной 
деятельности организации;

7) порядок изменения устава;
, 8) порядок ликвидации общества 
или союза.

П р й м е ч а н и е  1. В устав могут 
быть включены постановления, оп
ределяющие отношения членов об
щества или союза между собой, 
отношение общества или союза 
к третьим лицам, а равно и другие 
постановления.

П р и м е ч а н и е  2. Центральной 
Комиссии предоставляется право 
издавать нормальные, типовые и 
примерные уставы обществ и со
юзов, не преследующих цели извле
чения прибылей.

П р и м е ч а н и е  3. Если по уставу 
обществу или союзу присваиваются 
особые льготы, преимущества и при
вилегии, могущие быть установлен
ием и только законодательным по
рядком, то от Центральной Комиссии 
зависит либо отказать в регистрации 
устава, либо войти через Народный 
Комиссариат Внутренних Дел в 
Совет Народных Комиссаров УССР 
или Всеукраинский Центральный 
Исполнительный Комитет с хода
тайством о предоставлении обще 
ству или союзу указанных в уставе 
льгот, преимуществ или приви
легий.
11. В течение месяца, со дня пред

ставления устава, комиссия (Цен
тральная или окружная) должна 
вынести свое постановление о реги
страции устава или об отказе в этом.

В регистрации устава должно быть 
отказано, если учреждаемое общество 
или союз по своим целям или методам 
деятельности противоречит законам 
или интересам государства.

Если общество или союз не могут 
быть зарегистрированы по недостатку 
необходимых сведений, то комиссия 
вправе предложить учредителям доста
вить недостающие сведения. Такое 
предложение прерывает течение 
месячного срока.
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У в а г а .  Реєстрація релігійних 
громад у порядку цеі постанови не 
надає Хм прав юридично! особи.

12. Коли буде відмовлено в реєстрації 
статуту, фундатори можуть одержати 
копію постанови про відмову із зазна
ченням підстав відмови.

13. Коли протягом місяця не буде 
винесено постанови про реєстрацію 
статуту або про відмову в реєстрації, 
то фундатори мають право відкривати 
діяльність товариства або спілки.

14. Об'єднання декілько< зареє
строваних товариств і спілок, а також 
зміни статутів зареєстрованих това
риств І спілок треба реєструвати 
в порядкові, установленому цею 
постановою.

15. Комісії можуть викликати на 
свої засідання фундаторів або їхніх 
представників для дачі особистих 
пояснень.

16. Про доконану реєстрацію статуту 
комісії оголошують у місцевому офі
ційному органові друку. Публікації 
про реєстрацію статутів, зареєстро
ваних у Центральній Комісії, перево
диться у „Вістях ВУЦВК*. Крім того, 
статути товариств, чинних у все
українському маштабові, належить 
оголошувати у 2 відділі „Збірника 
Узаконень і Розпоряджень Робітничо- 
Селянського Уряду України".

Суми, потрібні на переведення 
публікації, фундатори повинні внести 
до Комісії рівночасно з тим, як було 
подано статута на реєстрацію. Коли 
буде гУджтлілул ъ реєстрації, внесені 
суми повертається фундаторам назад.

У в а г а .  Таксу оплати за надру
кування в 2 відділі „Збірника Уза
конень і Розпоряджень Робітничо- 
Селянського Уряду України* статутів 
товариств і спілок, що не мають 
на меті добувати зисків, вста
новлює Народній Комісаріат Фінансів 
за згодою з Народнім Комісаріатом 
Юстиції.

17. Про всі розглянені статути, так 
зареєстровані, як і ті, що в реєстрації

При меч а н и є .  Регистрация ре
лигиозных обществ в порядке насто
ящего постановления не сообщает 
им прав юридического лица.
12. В случае отказа в регистрации 

устава, учредители могут получить 
копию постановления об отказе 
с указанием оснований отказа.

13. При невынесении в течение ме
сячного срока постановления о реги
страции устава или об отказе в реги
страции, учредители имеют право 
открыть действия общества или союза.

14. Об'единение нескольких зареги
стрированных обществ и союзов, 
а также изменения уставов зареги
стрированных обществ и союзов, 
подлежат регистрации в порядке, 
установленном настоящим постано
влением.

15. Комиссии могут вызывать на 
свои заседания учредителей или их 
представителей для представления 
личных об'яснений.

16. О состоявшейся регистрации 
устава комиссии опубликовывают 
в местном официальном органе пе
чати. Публикации о регистрации 
уставов, зарегистрированных Цен
тральной Комиссией, производятся 
в „Вістях ВУЦ8К“. Сверх того, уставы 
обществ, действующих во всеукраин- 
ском масштабе, подлежат опублико
ванию во 2-м отделе „Собрания Уза
конений и Распоряжений Рабоче-Кре
стьянского Правительства Украины".

Суммы, необходимые на производ
ство публикации, учредители обязаны 
представить в Комиссию одновременно 
с подачей устава на регистрацию. 
В случае отказа в регистрации, пред
ставленные суммы возвращаются учре
дителям обратно.

При ме ч а н и  е. Такса оплаты 
за напечатание во 2-м отделе 
„Собрания Узаконений и Распоря
жений Рабоче-Крестьянского Пра
вительства Украины" уставов об- 
вдстж ч» яямдоъ, чл. 
цели извлечения прибыли, устана
вливается Народным Комиссариатом 
Финансов по соглашению с Народ
ным Комиссариатом Юстиции.
17. О всех рассмотренных уставах, как зарегистрированных, так и тех*

Ст. 431
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їм відмовлено, округові комісії подають 
відомості до Центральної Комісії, 
додаючи один примірник статуту 
й копію протоколу округової комісії.

18. На адміністраційні відділи окру- 
гових виконавчих комітетів і адміні- 
страційні відділи районових виконавчих 
комітетів покладається нагляд за 
законністю діяльчости товариств 
і спілок і їхніх філій. Народньому 
Комісаріату Внутрішніх Справ і його 
місцевим органам надається право 
знайомитись із грошовими, господар
ськими й иншими операціями зареє
строваних товариств і спілок з точки 
зору відповіднссти їх законам УСРР 
і їхнім статутам.

19. Коли буде виявлено в діяльності 
зареєстрованих товариств і спілок 
мету й методи, противні законові та 
інтересам держави, Народній Комісаріят 
Внутрішніх Справ або адміністраційні 
відділи округових виконавчих коміте
тів. за належністю.подають пропозицію 
до Центральної або відповідної окру
гової комісії про закриття таких 
товариств і спілок і про припинення 
їхньої діяльности. Народньому Комі- 
саріятові Внутрішніх Справ або окру- 
говим адміністраційним відділам, за 
належністю, належить право, за пого
дженням із заінтересованими уряд- 
ництвами, припиняти діяльність таких 
товариств і спілок аж до розгляду 
на Комісії справи про їхнє закриття.

20. Коли товариства й спілки ухи
ляються сід їхніх статутів, але в їхній 
діяльності не буде виявлено ознак, 
зазначених у попередньому артикулові, 
раніш, ніж буде порушено питання 
про закриття таких організацій, їм 
належить дати можливість вжити, на 
пропозицію адміністраційного відділу 
округового виконавчого комітету або 
Народнього Комісаріату Внутрішніх 
Справ, у призначені Народнім Комі
саріатом Внутрішніх Справ реченці 
заходів до усунення допущених ламань. 
Як що цієї препозиції не буде вико
нано, Нородній Комісаріят Внутрішніх

в регистрации которых отказано, 
окружные комиссии представляют 
сведения в Центральную Комиссию 
с приложением одного экземпляра 
устава и копии протокола окружной 
комиссии.

18. На административные отделы 
окружных исполнительных комитетов 
и административные отделения рай
онных исполнительных комитетов 
возлагается наблюдение за законно
стью деятельности обществ и союзов 
и их отделений. Народному Комис
сариату Внутренних Дел и его 
местным органам предоставляется 
право знакомиться с денежными, 
хозяйственными и другими опера-, 
циями зарегистрированных обществ 
и союзов с точки зрения соответствия 
их законам УССР и их уставам.

19. В случае обнаружения в деятель
ности зарегистрированных обществ 
и союзов целей и методов, противных 
закону и интересам государства. 
Народный Комиссариат Внутренних 
Дел или административные отделы 
окружных исполнительных комитетов, 
по принадлежности, входят с пред
ставлением в Центральную или в со
ответствующую окружную комиссию 
о закрытии таких обществ и союзов 
и прекращении их деятельности. 
Народному Комиссариату Внутренних 
Дел или окружным административным 
отделам, по принадлежности, при
надлежит право, по согласовании 
с заинтересованными ведомствами, 
приостанавливать деятельность таких 
обществ и союзов до рассмотрения 
в Комиссии вопроса о их закрытии.

20. В случаях уклонения обшеста 
и союзов от их уставов, но без про
явлений в их деятельности признаков, 
указанных в предыдущей статье, 
предварительно, до возбуждения 
вопроса о закрытии таковых органи
заций. им должна быть предоставлена 
возможность принять, по предложению 
административного отдела окружного 
исполнительного комитета или Народ
ного Комиссариата Внутренних Дел, 
о назначенные последним сроки меры 
к устранению допущенных нарушений. 
При невыполнении этого предложения. 
Народный Комиссариат Внутренних
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Справ або округовий адміністраційний 
відділ, за належністю, припиняють 
діяльність товариства або спілки 
у порядку, передбаченому арт. 19 цеї 
постанови.

21. Скарги на відмову в реєстрації 
статутів округовими комісіями (арт.11), 
а так само на постанови округових 
комісій про закриття товариств і спілок 
(арт. арт. 19 і 20) можна подавати 
протягом місяця до Центральної Ко
місії, і її рішенець є остаточний.

Якшо в реєстрації статуту відмо
вила Центральна Комісія або вона 
винесла постанову про закриття това
риства або спілки як перша інстанція, 
то скарги на її постанови можна 
подавати до Колегії Народнього 
Комісаріату Внутрішніх Справ, й її 
рішенець в цих випадках є остаточний.

22. Центральна й округові комісії 
своїх штатів не мають, а вживають 
апаратів Народнього Комісаріату 
Внутрішніх Справ і адміністраційних 
відділів округових виконавчих комі
тетів.

23. Особи, що ламають цю поста
нову, підлягають кримінальній відпові
дальності за відповідними артикулами 
Кримінального Кодексу УСРР.

24. Народньому Комісаріатові Вну
трішніх Справ, за згодою 8 Народнім 
Комісаріатом Юстиції, надається право 
видавати потрібні інструкції на роз
виток цеї постанови.

Харків, 7 жовтня 1925 р.
Т. в. об. Голови Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого
Комітету А. Б уценка.

Заст. Голови Ради Народніх 
Комісарів УСРР І. Булат.

Т. в. об. Секретаря Всеукраїн
ського Центрального 

Виконавчого Комітету,
Член Президії

ВУЦВК'у Ыусумбас.

Дел иди окружной административный 
отдел, по принадлежности, приоста
навливают деятельность общества или 
союза в порядке, предусмотренном 
ст. 19-й настоящего постановления.

21. Жалобы на отказ в регистрации 
уставов окружными комиссиями 
(ст. 11-я), а также на постановление 
окружных комиссий о закрытии 
обществ и союзов (ст. ст. 19 и 20) 
могут быть принесены в месячный 
срок в Центральную Комиссию, ре
шение коей является окончательным.

Если в регистрации устава отка
зано Центральной Комиссией или ею 
вынесено постановление о закрытии 
общества или союза в качестве 
первой инстанции, то жалобы на ее 
постановления могут быть принесены 
в Коллегию Народного Комиссариата 
Внутренних Дел, решение коей в этих 
случаях окончательно.

22. Центральная и окружные 
комиссии своих штатов не имеют, 
а пользуются аппаратами Народного 
Комиссариата Внутренних Дел и адми
нистративных отделов окружных 
исполнительных комитетов.

23. Лица, нарушающие настоящее 
постановление, подлежат уголовной ответственности но соответствующим, 
статьям Уголовного Кодекса УССР.

24. Народному Комиссариату Вну
тренних Дел, по соглашению с Народ
ным Комиссариатом Юстиции, предо
ставляется право издавать необходи
мые инструкции в развитие настоя
щего постановления.Харьков. 7 октября 1925 г.

Вр. исп.об. Председателя Всеукраин- 
ского Центрального Исполнительного 

Комитета А. Буценко.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР И. Булат.

Вр. исп. об. Секретаря Всеукраин- 
ского Центрального Исполнительного 
Комитета Член Президиума ВУЦИК

Ыусулъбас.
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439. Про порядок ліквідації коопера

тивних організацій, з'єднання їх та 
розділ.

Всеукраїнський Центральний Вико
навчий Комітет і Рада Народніх 

Комісарів УСРР п о с т а н о в и л и  за
твердити нижчеподане „Положення 

про порядок ліквідації кооперативних 
організацій, з'єднання їх та розділ":

П О Л О Ж Е Н Н Я

ар  о  порядок ліквідації кооперативнихорганізацій, з'єднання їх та розділ.
1. Засади.

1. Діяльність кооперативних орга
нізацій, з'єднання їх та розділ при- 
пинюється шляхом ліквідації їхніх 
справ та майна або без такої лікві
дації.

2. Діяльність кооперативної органі
зації шляхом ліквідації ЇЇ справ і 
майна припинюється:

а) за постановою загальних зборів 
членів (зборів уповноважених) орга
нізації порядком, зазначеним у її 
статуті;

б) в разі закінчення реченця, на 
який організацію утворено;

в) як шо число членів організації 
буде менше встановленого статутом 
або законом;

г) коли суд визнає кооперативну 
організацію за неспроможню;

д) коли кооперативна організація 
ухилиться від мети, зазначеної у ста
туті, або в бік, суперечний інтересам 
держави, що-до кооперативів першого 
ступеня —за постановою округового 
кооперативного комітету, яку затвер
джує округовий виконавчий комітет, 
а шо до спілок кооперативів і тих 
кооперативів першого ступеня, що 
їхні статути зареєстровано у Голов
ному Кооперативному Комітетові,— 
за постановою Головного Коопера
тивного Комітету, яку затверджує 
Українська Економічна Нарада, а в 
належних випадках—Рада Народніх 
Комісарів і

439. О порядке ликвидации ноопера 
тивных организаций, об'единения я 

и раздел.

Всеукраинский Центральный Испол
нительный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров УССР постановили утвер
дить нижеследующее „Положение о 
порядке ликвидации кооперативных 
организаций, об'единения их и раздел".ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ликвидация кооперативных 
организаций, об'единения их и раздел.

1. Общие положения.

1. Прекращение деятельности коопе
ративных организаций, об'единения 
их и раздел происходит путем ликви
дации их дел и имущества или без 
таковой ликвидации.

2. Прекращение деятельности коопе
ративной организации путем ликви
дации ее деД и имущества произ
водится:

а) согласно постановления общего 
собрания членов (собрания уполно
моченных) организации в порядке, 
указанном в ее уставе;

б) в случае окончания срока, на 
который организация учреждена;

в) если количество членов органи
зации будет менее установленного 
уставом или законом;

г) в случае признания судом коопе
ративной организации несостоятель
ной;

д) в случае уклонения кооператив
ной организации 01а цели, указанной 
в уставе, или в сторону, противореча
щую интересам государства, в отно
шении' кооперативов первой ступени— 
по постановлению. окружного коопе
ративного комитета, утвержденного 
окружным исполнительным комитетом, 
а в отношении союзов кооперативов 
и тех кооперативов первой ступени, 
уставы коих зарегистрированы в Глав
ном Кооперативном Комитете, — по 
постановлению Главного Кооператив
ного Комитета, утвержденного Украин
ским Экономическим Совещанием, 
а в подлежащих случаях — Советом 
Народных Комиссаров и
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е). • инших випадках, передбачених 
законом.

У в а г а .  Діяльність сільсько-госпо
дарських колективів (комун, артілів 
і товариств громадського обробітку 
землі), а також меліоративних това
риств і инших сільсько-господар
ських кооперативних об'єднань, 
припинюється окремим порядков і 
за правилами, шо їх установлює 
Народній Комісаріят Земельних 
Справ відповідно до цього Поло
ження І за згодою з Головним 
Кооперативним Комітетом.

3. Діяльність кооперативної органі
зації без ліквідації ТІ справ та майна 
припинюється:

а) шляхом злиття двох або декількох 
кооперативних організацій на підставі 
новоСо статуту або статуту одної з 
них і

б) шляхом розділу одної організації 
яа дві або декілька самостійних 
організацій, кожна на підставі свого 
статуту.

11. Порядок припинення кооператив- 
кия організацій шляхом ліквідації 

справ й майна.

4. У випадках, передбачених п.п, 
«а», «б» і «в» арт. 2 го цього Поло
ження, загальні збори членів (збори 
уповноважених) ліквідуваноТ органі
зації висірають ліквідаційну комісію 
у складі не менш 3-х осіб, яка про
тягом тижня має надіслати коопера
тивному комітетові, шо зареєстрував 
статут організації, постанову загаль
них зборів (зборів уповноважених) 
про ліквідацію. Організації, шо їх 
внесено до торговельного реєстру, 
надсилають рівночасно постанову про 
ліквідацію установі, що веде торго
вельний реєстр.

е) в других случаях, предусмотрен
ных в законе.

П р и м е ч а н и е .  Прекращение- 
деятельности сельско-хозяйственных 
коллективов (комиун, артелей я 
товариществ по общественной обра
ботке земли), а равно мелиоратив
ных товариществ и других сельско
хозяйственных кооперативных 
обє'динений, производится в особом 
порядке и по особым правилам, 
устанавливаемым Народным Комис
сариатом Земледелия в соответ
ствии с настоящим Положением » 
по соглашению с Главным Коопера
тивным Комитетом.
3. Прекращение деятельности коопе

ративной организации без ликвидация 
ее дел и имущества производится:

а) путем слияния двух или несколь
ких кооперативных организаций на 
основании нового устава или устава 
одной из них и

б) путем разделения одной органи* 
зации на две или несколько самостоя
тельных организаций, каждая на 
основе своего устава.

#
II. Порядок прекращения кооператив
ных организаций путем ликвидации 

дел и имущества.

4. В случаях, предусмотренных 
п.п. „а“, , 6“ и „в" ст. 2-й Настоящего- 
Положения, общее собрание членов 
(собрание уполномоченных) ликви
дирующейся организации избирает 
ликвидационную комиссию в составе 
не менее 3-х лиц, которая в недель
ный срок сообщает кооперативному 
комитету, зарегистрировавшему устаа 
организации, постановление общего 
собрания (собрания уполномоченных^ 
о ликвидации. Организации, внесен
ные в торговый реестр, одновременна 
сообщают постановление о ликвидации 
ведущему торговый реестр учреждению.У в а г а .  Коли < підстава гадати, вю підчас ліквідації кооперативної організації її пасив буде сягати понад актив, або коди це виявиться а процесі ліквідації, склад ліквідаційних комісій поповнюється, за постановою кооперативного комі*
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тету, представниками кредиторів 
у числі не більшому, як 2 чоловіки.

Як що, вияснюючи питання про 
перевищення пасиву над активом, 
буде порушено у відповідному по
рядкові справу перед судом про 
неспроможність кооперативної орга
нізації, то справу про призначення 
ліквідаційної к о .у і с і ї  і доповнення 
її представниками кредиторів розвя- 
зується порядком, передбаченим 
арт. 6 цього Положення.

5. Коли є умови, передбачені в п. 
«в> арт. 2-го цього Положення і нема 
змоги скликати загальні збори (збори 
уповноважених) або коли число чле
нів, що лишилися в кооперативній 
організації, є за мале, щоб обрати 
ліквідаційну комісію, то ці члени 
повинні негайно сповістити про це 
кооперативний комітет, що зареєстру
вав статут організації,який і призна
чає тоді ліквідаційну комісію.

Ліквідацію справ і майна в цьому 
випадкові переводиться загальним 
порядком, а в тих випадках, коли в 
силу вимог закону, для тої чи иншої 
чинности ліквідаційної комісії є по
трібна санкція загальних зборів (зборів 
уповноважених), то ЇЇ (чинність) роз
починається з дозволу кооперативного 
комітету.

6. У випадках, передбачених п. <г» 
арт. 2-го цього Положення, суд виз
навши кооперативну організацію за 
неспроможню, сповіщає про це коопе
ративний комітет, що зареєстрував 
статут організації, і утворює лікві
даційну комісію у складі одного пред
ставника від відповідного кооператив
ного комітету, одного представника 
від відповідної кооперативної спілки, 
одного представника округового фінан
сового відділу, одного представника 
від організації, що її ліквідується, 
та представників від кредиторів у 
числі не більшому як два.

У в а г а .  Коли визнано за неспро-

дационных комиссий пополняется, 
по постановлению кооперативного 
комитета, представителями креди
торов в числе не более 2-х человек.

Если при выяснении вопроса 
о превышении пассива над активом 
будет возбуждено в соответствую
щем порядке дело перед судом 
о несостоятельности кооперативной 
организации, то вопрос о назна
чении ликвидационной комиссии 
и пополнении ее представителями 
кредиторов разрешается в порядке, 
предусмотренном ст. 6-й настоящего 
Положения.
5. При наличии условий, предусмо

тренных в п. „в“ ст. 2 й настоящего 
Положения и невозможности созвать 
общее собрание (собрание уполномо
ченных) или недостаточности остав
шихся членов для избрания ликвидаци
онной комиссии, оставшиеся члены ко
оперативной организации обязаны неме
дленно сообщить об этом кооператив
ному комитету, зарегистрировавшему 
устав организации, который и назна
чает тогда ликвидационную комиссию.

Ликвидация дел и имущества в этом 
случае производится в общем порядке, 
при чем в тех случзях, когда в силу 
требования закона для тех или иных 
действий ликвидационной комиссии 
требуется санкция общего собрания 
(собрания уполномоченных), такие 
действия предпринимаются с разре
шения соответствующего кооператив
ного комитета.

6. В случаях, предусмотренных 
п. „Г ст. 2-й настоящего Положения, 
суд, признав кооперативную органи
зацию несостоятельной, сообщает об 
этом кооперативному комитету, заре
гистрировавшему устав организации, 
и учреждает ликвидационную комиссию 
в составе одного представителя от 
соответствующего кооперативного ко
митета, одного представителя от со
ответствующего кооперативного союза, 
одного представителя от окружного 
финансового отдела, одного предста
вителя ликвидируемой организации и 
представителей ог кредиторов в числе 
не более двух.

П р и м е ч а н и е .  В случае при
чтом** коокгретод-948
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яка займається торгівлею, суд пові
домляє про це також установу, що 
провадить торговельний реєстр.

7. У випадках, передбачених п. «д» 
арг. 2-го цього Положення, склад 
ліквідаційної комісії визначає відпо
відний кооперативний комітет, засто
совуючи увагу до арт. 4-го цього 
Положення.

8. Про ліквідацію кооперативної 
організації, а також про призначення 
ліквідаційної комісії, зазначаючи її 
перший склад, місцеперебування і 
реченець подання претензій, оголо
шується: для спілок кооперативів— 
у „Вістях ВУЦВК* і місцевому офі
ційному органові друку, а для коопе
ративів 1-го ступеня—у місцевому 
офіційному органі друку.

Рівночасно з публікацією про те 
саме повідомляється й кооперативний 
комітет, що в ньому зареєстровано 
ліквідувану організацію, і у відповід
них випадках — органи Народнього 
Комісаріяту Внутрішньої Торгівлі.

9. У своїй роботі ліквідаційна 
комісія керується арт. арт. 5—8,
10—12, 17—22, 24—25, 27, 29 і 31 
постанови Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого комітету й Ради 
Народніх Комісарів УСРР «Про поря
док ліквідації державних промислових 
і торговельних підприємств, що існують 
на підставах господарського розра
хунку, а також акційних товариств 
і товариств з обмеженою відповідаль
ністю, з виключною або переважною 
участю державного капіталу (36. Уз. 
1925 р., ч. 75-76, арт. 437.

10. Постанови ліквідаційної комісії 
можна оскаржувати скаргами осіб, 
яких права порушено, до округоаого 
суду протягом 2-х тижнів з дня 
відповідної постанови ліквідаційної 
комісії.

11. Як що в балансі пасив переви
щує актив, то ліквідаційна комісія, на 
підставі затвердженого балансу визна
чає, яку суму кожний член коопера
тивної організації повинен внести

ной организации, занимающейся 
торговой деятельностью, суд сооб
щает об этом также учреждении^, 
ведущему торговый реестр.
7. В случаях, предусмотренных 

п. „д“ ст. 2-й настоящего Положения, 
состав ликвидационной комиссии опре
деляется соответствующим коопера
тивным комитетом, с применением 
примечания к ст. 4-й настоящего 
Положения.

8. О ликвидации кооперативной ор
ганизации, а равно о назначении ли
квидационной комиссии, с указанием 
ее первоначального состава, местона
хождения и срока пред'явлення 
претензий Производится публикация: 
для союзов кооперативов—в „Вістях 
ВУЦВК" и местном оффициальном 
органе печати, а для кооперативов 
1-й ступени—в местном оффициальном 
органе печати.

Одновременно с производством 
публикации о том же сообщается 
кооперативному комитету, в котором 
ликвидируемая организация зареги
стрирована, и в соответствующих слу
чаях — органам Народного Комисса
риата Внутренней Торговли.

9. В своей работе ликвидационная 
комиссия руководствуется ст. ст. 5—8, 
10-12, 17—22, 24—25, 27, 29 и 31 
постановления ВУЦИК и СНК УССР 
„О порядке ликвидации государствен
ных промышленных и торговых пред
приятий, действующих на началах 
хозяйственного расчета, а также ак
ционерных обществ и товариществ 
с ограниченной ответственностью, с 
исключительным или преобладающим 
участием государственного капитала* 
(Собр. Уз. 1925 г., № 75-76, ст. 437).

10. Постановления ликвидационной 
комиссии могут быть обжалованы пу
тем принесения жалобы лицами, прача 
коих нарушены, в окружной суд 
в 2-хнедельныЙ срок со дня соответ
ствующего постановления ликвидаци
онной К О М И С С И И . £

11. Если по балансу пассив превы
шает актив, то ликвидационная ко
миссия на основании утвержденного 
баланса определяет, какую сумму 
каждый член кооперативной органи-
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в межах своєї відповідальности за 
статутом на виплату боргів організа
ції, і, відповідно до цього, стягає з 
членів організації належну доплату.

12. Ліквідаційний баланс і проект 
розподілу сум між кредиторами по
дається на затвердження загальних 
зборів членів (зборів уповноважених) 
організації або в належних випадках— 
відповідного кооперативного комітету 
або суду.

13. Паєві внески ліквідаційна комі
сія повертає членам кооперативної 
організації тільки після сплачення або 
забезпечення всіх її боргів.

14. Ліквідаційна комісія відповідає 
за заподіяну організації шкоду на тих 
самих підставах, що й правління, і 
взагалі підлягає тим самим правилам, 
які встановлено статутом організації 
для членів правління і відповідає со
лідарно так перед кооперативною орга
нізацією, як і перед кредиторами.

15 Після виплати боргів коопера
тивної організації і повернення паїв 
її членам, майно, яке залишилось, 
обертає ліквідаційна комісія на коопе
ративні або громадські корисні по
треби, відповідно до вказівки ліквіда
ційних загальних зборів (зборів упо
вноважених) організації або коопера
тивного комітету, за належністю.

16. Про свою працю ліквідаційна 
комісія складає звіт і подає його за 
належністю ліквідаційним загальним 
зборам (зборам уповноважених), ко
оперативному комітетові або судові 
на затвердження.

Після затвердження звіту, ліквіда- 
іЛйна комісія повідомляє про закін
чення ліквідації відповідний коопера
тивний комітет для того, щоб 
закінчення ліквідації відзначити в ре
єстрі і оголосити, а. в належних ви
падках—орган, що провадить торго
вельний реєстр. Оголошення робиться 
на рахунок ліквідованої кооперативної 
організації.

17. На утримання ліквідаційної ко- 
місі/ витрачається кошти ліквідаційної 
маси за кошторисами, шо затверд
жують загальні збори (збори уповно-

зации обязан внести в пределах 
своей ответственности по уставу 
в уплату долгов организации, и, соот
ветственно с этим, взыскивает с членов 
организации причитающуюся доплату.

12. Ликвидационный баланс и проект 
распределения сумм между кредиторами 
представляется на утверждение общего 
собрания членов (собрания уполномо
ченных) организации или в подлежа
щих случаях—соответствующего ко
оперативного комитета или суда.

13. Паевые взносы ликвидационная 
комиссия возвращает членам коопера
тивной организации лишь после пога
шения или обеспечения всех ее долгов.

14. Ликвидационная комиссия несет 
ответственность за причинение убыт
ков организации на тех же основаниях, 
что и правление, и вообще подчиня
ется тем же правилам, какие устано
влены уставом организации для членов 
правления, и отвечает солидарно как 
перед кооперативной организацией, 
так и перед кредиторами.

15. По уплате долгов кооператив
ной организации и по возвращении 
паев ее членам, оставшееся имущество 
обращается ликвидационной комиссией 
на кооперативные или общественно- 
полезные нужды по указанию ликви
дационного общего собрания (собрания 
уполномоченных) организации или 
кооперативного комитета, по принад
лежности.

16. О своих действиях ликвидацион
ная комиссия составляет отчет, пред
ставляемый по принадлежности ликви
дационному общему собранию (собра
нию уполномоченных), кооператавному 
комитету или суду на утверждение.

По утверждении отчета, ликвида
ционная комиссия сообщает об окон
чании ликвидации соответствующему 
кооперативному комитету для отметки 
в реестре и для опубликования и, в под
лежащих случаях, органу, ведущему 
торговый реестр. Публикация произ
водится за счет ликвидируемой коопе
ративной организации.

17. Расходы по содержанию ликви
дационной комиссии производятся из 
средств ликвидационной массы по сме
там, утвержденным общим собранием
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важених) організації, а в належних 
випадках—кооперативний комітет або 
суд.

18. Архів кооперативної організації 
передає ліквідаційна комісія до відпо
відного архівного органу.

19. У період ліквідації кооператив
ний комітет має право догляду за 
діяльністю ліквідаційної комісії на за
гальних підставах.

///. Порядок припинення діяльности 
кооперативних організацій без лікві- 

даціі іх справ та майна.

20. Дві або декілька кооперативних 
організацій з однаковими функціями 
і однаковим складом членів, на під
ставі нового статуту або на підставі 
статуту одної з них, зливаються по
становою загальних зборів членів 
(зборів1 уповноважених) з'єднуваних 
організацій. На тих самих загальних 
зборах (зборах уповноважених) нале
жить затвердити згоду, на підставі 
якої має відбутися з'єднання. Коли 
буде утворено нову організацію, з 
новим статутом, шляхом злиття, то 
статут цієї нової організації мусить 
бути затверджений належним по
рядком.

21. Постанову про об'єднання ко
оперативних організацій протягом 2-х 
тижнів подається в писаній формі до 
Відому всіх кредиторів з'єднуваних 
організацій.

Кредитори протягом місяця, як одер
жали повідомлення, можуть заявити 
правлінням з'єднуваних організацій 
і кооперативним комітетам, що заре
єстрували їхні статути, протест проти 
наміченого об'єднання.

Постанова про з'єднання набуває 
сили й ЇЇ реєструється й оголошується 
встановленим порядком лісля того, як 
буде досягнено згоду з кредиторами, 
що заявили протест, або як буде ви
плачено їм заборгованість.

22. З дня реєстрації статуту орга
нізації, що утворилася в наслідок 
з'єднання, або з дня відзначення у 
реєстрі про вступ до існуючої коопе
ративної організації инших коопера-

(собранием уполномоченных) органи
зации, а в подлежащих случаях— 
кооперативным комитетом или судом.

18. Архив кооперативной организа
ции передается ликвидационной ко
миссией соответствующему архивному 
органу.

19. В период ликвидации коопера
тивный комитет имеет право надзора 
за деятельностью ликвидационной 
комиссии на общих основаниях.

Ш. Порядок прекращения деятельно
сти кооперативних организаций без 

ликвидации их дел и имущества.

20. Слияние двух или нескольких 
кооперативных организаций с одина
ковыми функциями и однородным 
составом членов, на основании нового 
устава или на основании устава одной 
из них, производится постановлением 
общих собраний членов (собраний 
уполномоченных) соединяющихся орга
низаций. На тех же общих собраниях 
(собраниях уполномоченных) должно 
быть утверждено соглашение, на осно
вании которого предполагается соеди
нение. В случае образования путем 
слияния новой организации с новым 
уставом, устав вновь создаваемой ор
ганизации должен быть утвержден 
соответствующим порядком.

21. Постановление о соединении 
кооперативных организаций в 2-хне- 
дельный срок в письменной форме 
доводится до сведения всех кредиторов 
соединяющихся организаций.

Кредиторы в месячный срок, со дня 
получения уведомления, могут заявиі 
правлениям соединяющихся организ: 
ций и кооперативным комитетам, а 
регистрировавшим уставы последни 
протест против намеченного соед 
нения.

Постановление о соединении вс* 
пает в силу, регистрируется и опуб 
ковывается в установленном поря 
после достижения соглашения с заяв 
шими протест кредиторами или поі 
выплаты им задолженности.

22. Со дня регистрации устава о 
ганизации, получившейся в результат 
соединения, или со дня отметки в р 
естре о вступлении в существующу» 
кооперативную организацию других
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тивних організацій, всі права й обо
в'язки організацій, шо припинили 
свою діяльність, переходять до коопе
ративної організації, яка виникла зав
дяки з'єднанню.

23. Поділ кооперативної організації 
переводиться на підставі постанови 
загальних зборів членів (зборів упов
новажених) організації.

Разом з цим, групи, що виділю
ються, повинні виробити й прийняти 
проекти статутів знову утворених 
кооперативних організацій.

У постанові про розподіл треба 
точно зазначити, як гадають поділити 
актив і пасив організації, що поді
ляється, між всіма знову утворюваними 
кооперативними організаціями.

24. Коли поділяється кооперативну 
організацію, додержується порядок 
повідомлення кредиторів, протестів їх 
проти наміченого поділу і реєстрації 
статутів знову утворюваних коопера
тивних організацій, зазначений в арт. 
21-му цього Положення.Харків, 7 жовтня 1925 р.

Т. в. об. Голови Всеукра
їнського Центрального 

Виконавчого Комітету
А. Буцснко.

Заст. Голови Ради
Народніх Комісарів

УСРР 1. Булат.

Т. в. об. Секретаря Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету, 
їлен Президії ВУЦ8К

Мусульбас.

кооперативных организаций, все права 
и обязанности организаций, прекра
тивших свое существование, перехо
дят к кооперативной организации, 
возникшей в результате соединения.

23. Разделение кооперативной орга
низации производится на основании 
постановления общего собрания чле
нов (собрания уполномоченных) орга
низации.

Одновременно с этим, выделяющиеся 
группы должны выработать и принять 
проекты уставов вновь образуемых 
кооперативных организаций.

В постановлении о разделении дол
жно быть точно указано, каким обра
зом предполагается разделить актив 
и пассив делящейся организации 
между всеми вновь образуемыми ко
оперативными организациями.

24. При разделении кооперативной 
организации, соблюдается порядок уве
домления кредиторов, протестов их 
против намеченного разделения и ре
гистрации уставов вновь образуемых 
кооперативных организаций, указан
ный в ст. 21-й настоящего Положения.Харьков, 7 октября 1925 г.

Вр. и. об. Председателя Всеукраин- 
ского Центрального Исполнительного 

Комитета А. Буценко.

Зам. Председателя Совета Народ
ных Комиссаров УССР И. Булат.

Вр. и. об. Секретаря Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Коми
тета, Член Президиума ВУЦИК

Мусульбас.

Ст. 439 440 \

40. Про заходи,що забезпечують викори-
ання коштів низової мережі сільсько- 

1:подарської кредитової кооперації, 
3 призначенням на кредитування се- 
( лянського господарства.

Щоб створити гарантії користу- 
ання за призначенням обіговими 

.оштами сільсько-господарських кре
дитових кооперативних товариств, шо 

входять у основну мережу системи 
сільсько-господарського кредиту УСРР,

ОС/?

440. 0 мерах, обеспечивающих исполь
зование средств низовой сети сельско
хозяйственной кредитной кооперации, для 
кредитования крестьянского хозяйства 

по назначению.

В целях создания гарантий пользо
вания по назначению оборотными сред
ствами сельско-хозяйственных кре
дитных кооперативных товариществ, 
входящих в основную сеть системы 
сельско-хозяйственного кредита УССР
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призначеними ні кредитування селян
ського господарства, а також щоб 
притягти селянські ощадності й допо
могти розвиткові вкладних операцій 
згаданих товариств, Всеукраїнський 
Центральний Виконавчий Комітет і 
Рада Народніх Комісарів УСРР по
с т а н о в и л и  затвердити нижчеподані 
правила, які належить залучити до 
статутів сільсько-господарських кре
дитових кооперативних товариств:

1. Коштів сільсько-господарських 
кредитових кооперативних товариств, 
що становлять основну мережу си
стеми сільсько-господарського кредиту 
УСРР так утворених з паєвих внесків 
своїх членів та вкладок людности, як і 
одержаних шляхом позик в установах 
сілі сько-господарсокого кредиту та й 
з инших, призначених на кредитування 
селянського господарства, джерел, не 
можуть використовувати згадачі това
риства на будь-які инші операції, крім 
кредитування селянського господар
ства.

2. Коли товариства, зазначені арт. 
1 м цієї постанови, вступають як члени 
до кооперативних спілок або инших 
об'єднань, що не входять у систему 
установ сільсько-господарського кре
диту, то ці товариства зобов'язані 
утворити спеціяльний капітал для вне
сення потрібних паєвих внесків, з тим, 
що відповідальність товариств за збитки 
й зобов'язання названих спілок і об'
єднань повинна визначатись тільки 
сумою внесених паїв.

3. Посередницькі операції (їцо - до 
збуту, постачання, оренди) можуть 
провадити зазначені арт. 1-ом цієї 
постанови товариства або з доручення 
своїх членів на їхній рахунок, або на 
свій рахунок, але з умовою утворення 
на цю мету спеціальних капіталів.

В останньому випадкові зобов'язан
ня товариства що-до посередницьких 
операцій не можуть перевищувати 
п'ятикратного розміру утвореного для 
цих операцій спеціального капіталу.

предназначенными для кредитования 
крестьянского хозяйства, а также 
в целях привлечения крестьянских 
сбережений и содействия развитию 
вкладных операций названных това
риществ, Всеукраинский Центральный 
Исполнительный Комитет и Совет 
Народных Комиссаров УССР п о с т а 
н о в и л и  утвердить нижеследующие 
правила, которые подлежат включению 
в уставы сельско-хозяйственных кре
дитных кооперативных товариществ:

1. Средства сельско-хозяйственных 
кредитных кооперативных товари
ществ, составляющих основную сеть 
системы сельско-хозяйственного кре
дита УССР как образуемые из пае
вых взносов своих членов и вкладов 
населения, так и полученные путем 
займов в учреждениях сельско-хозяй
ственного кредита и из иных, пред
назначенных для кредитования кре
стьянского хозяйства, источников, не 
могут быть использованы означенными 
товариществами для каких-либо дру
гих операций, кроме кредитования 
крестьянского хозяйства.

2. При вступлении означенных 
в ст. 1-й настоящего постановления 
товариществ в качестве членов в ко
оперативные союзы или иные об'еди- 
нения, не входящие в систему учрежде
ний сельско-хозяйственного кредита, 
эти товарищества обязаны образовать 
специальный капитал для внесения 
необходимых паевых взносов, причем 
ответственность товариществ по 
убыткам и обязательствам названных 
союзов и об'единений должна опре
деляться только суммою внесенных 
паев.

3. Посреднические операции (по 
сбыту, снабжению, аренде) могут ве
стись означенными в ст. 1-й насто
ящего постановления товариществами 
или по поручению своих членов за 
их счет, или за свой счет, но при 
условии образования для этой цели 
специальных капиталов.

В последнем случае обязательства 
товарищества по посредническим опе
рациям не могут превышать пятикрат
ного размера образованного для этих 
операций специального капитала.
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06‘єктом посередницьких операцій 

постачання в жодному разі не можуть 
бути товари споживчого призначення.

4. Витрати, зроблені сільсько-госпо- 
дарсько-кредитовими кооперативними 
товариствами, всупереч цим правилам, 
на придбання майна, реманенту й 
агрокультурні заходи мусять бути 
погоджені з правилами арт. 1-го цієї 
постанови в реченці, шо їх встано
влюється за згодою кооперативних 
спілок, до складу яких входять дані 
товариства, з товариствами сільсько
господарського кредиту, шо в їхню 
мережу включено ці товариства.

5. Видання інструкції в справі 
застосовання цієї постанови покласти 
на Народній Комісаріат Фінансів у 
згоді з Українським Сільсько-Госпо
дарським Банком і Всеукраїнським 
Союзом сільсько господарської креди
тової кустарно-промислової і проми
слово-кредитової кооперації „Сіль
ський Господар". %Харків, 7 жовтня 1925 р.

Т. в. об. Голови Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету А.Буценко.

Заст. Голови Ради НароднІх
Комісарів УСРР Сербичен7:о.

Т. в. об. Секретаря Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету, 

Член Президії ВУЦВК'у
Мусульбас.

Предметами посреднических опера
ций по снабжению ни в коем случае 
не могут быть товары потребитель
ского назначения.

4. Затраты, произведенные сельско
хозяйственно-кредитными коопера
тивными товариществами, вопреки 
настоящим правилам, на приобретение 
имущества, инвентаря и агрикультур
ные мероприятия должны быть при
ведены в соответствие с правилами 
ст. 1-й настоящего постановления в 
сроки, устанавливаемые по соглашению 
кооперативных союзов, в состав ко
торых входят данные товарищества, 
с обществами сельско-хозяйственного 
кредита, в сеть которых включены эти 
товарищества.

5. Издание инструкции по приме
нению настоящего постановления 
возложить на Народный Комиссариат 
Финансов по соглашению с Украин
ским Сельско хозяйственным Банком 
и Всеукраинским Союзом сельско
хозяйственно - кредитной, кустарно- 
промысловой и промыслово-кредитной 
кооперации „Сельский Господарь*.Харьков, 7 октября 1925 г.
Вр. ис. об. ПредседетеляВсеукраинского 

Центрального Исполнительного 
Комитета А. Буценко.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР Сербиченко.

Вр. исп. об. Секретаря Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 
Комитета, Член Президиума ВУЦИК'а

Мусульбас.

Віддав* Народвього Комісаріату Юстяції.

Ч, І909. Хард/л. Урядова друк яра я 1м. т. Фрунзе. Зам. Ч. 223. Прям. 15000.
Надавав Народвого Комвосарната Юствішв
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(21 вересня, 7 жовтня 1925 р.)441. Про Всеукраїнську Постійну Промислово-Зразкову Виставку при Вищій Раді Народнього Господарства УСРР.442. Про бюджетові права АМСРР і про порядок складення її державного бюджету.443. Штати Науково-Культурних Установ, що знаходяться у віданні Народнього Комісаріату Освіти УСРР (по Управлінню Науковими Установами).

СОДЕРЖАНИЕ

Постановления БУЦИК и СП К
(21 сентября, 7 октября 1925 г)441. О Всеукраинской Постоянной Промышленно-Показательной Выставке при Высшем Совете Народного Хозяйства^ УССР.4421 О бюджетных правах АМССР и о по- рядке составления ее государственного бюджета.443. Штаты Научно-Культурных Учреждений. находящихся в ведении Народ- ^ ного Комиссариата Просвещения УССР (по Управлению Научными Учреждениями).
у - —

Постанова Ради Народніх Комісарів 
УСРР

441. Про Всеукраїнську Постійну Про 
мислово-^разкову Виставну при Вищій 
Раді Народкьогл Господарства УСРР:

Рада Народніх Комісарів УСРР по
с т а н о в и л а  затвердити нижчеподане 
Положення про Всеукраїнську Постійну 
Промислово-Зразкову Виставку при 
Вишій Раді Народнього Господарства 
УСРР:

П О Л О Ж Е Н Н Я
яро ВееукраГвсьв; ПоетІйву Орояі- 
шво Зр»зіу$/ Ваетавк/ (ВВОЗВ) орі 
ВащІІ Раді Народвього Госоодарства

УСРР
І. З а с а д и .

1. Всеукраїнська Постійна Проми
слово-Зразкова Виставка (6ППЗВ) при

Постановление Совета Народных 
Комиссаров УССР.

441. О Всеукраинской Постоянной Про
мышленно-Показательной Выставке при

Высшем Совете Народного ХозяйстваУССР.
Совет Народных Комиссаров УССР 

п о с т а н о в и л  утвердить нижеследую
щее Положение о Всеукраинской По
стоянной ПромышленноПоказательноЙ 
Выставке при Высшем Совете Народ
ного Хозяйства УССР:

П О Л О Ж Е Н И Е
О ВееукраввскоИ Постоянной Промыт- 
левво-иокаэатсаьно! Ъитъзд 
яра Высшем Совете Народного Хозяйства 

УССР.
1. Общие положения.

1. Всеукраинская-Постоянная Про
мышленно - Показательная Выставка
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Вищій Раді Народнього Господарства 
УСРР має за мету:

а) демонструвати всі технічні дося
гнення й удосконалення УСРР і 
Союзу РСР;

б) розповсюджувати промислово-тех
нічні знання серед широких мас тру
дящих і селянства;

о) знайомити широкі маси трудящих 
і селянства з наочними методами й 
процесами продукції в окремих галузях 
проуисловости.

2. Для досягнення зазначеної мети 
Всеукраїнській Постійній Промислово- 
Зразковій Виставці надається право:

а) притягати, як експонентів, трести, 
господарські об'єднання й окремі під- 
пр/.є ства УСРР та СРСР;

б) організовувати фабрично-завод
ські й рухомі виставки;

в) притягати закордонні фірми для 
зразкового демонстрування на Виставці 
всіх новинок наукового й технічного 
характеру в промисловості;

г) організовувати для трудящих 
і учнів короткореченцеві науково-тех
нічні курси що до окремих галузів 
промисловости й техніки за згодою 
з Народнім Комісаріатом Освіти, 
а також лекції, доповіді й кіно-демон- 
страції;

д) вживати заходів до одержання 
експонатів для організації зразкових 
виробництв;

е) організовувати округові філії 
Виставки.

II. Організація Виставки.

3. Всеукраїнська Постійна-Проми- 
словс-Зразкова Виставка існує при 
Президії Вищої Ради Народнього 
Господарства, має права юридичної 
особи й відповідає за свої зобов'
язання в межах своїх коштів, не 
перекладаючи такої відповідальности 
на Вищу Раду Народнього Господар
ства або будь-які инші державні органи, 
або державну скарбницю в цілому.

(ВПППВ) при Высшем Совете Народ
ного Хозяйства УССР имеет своей 
целью:

а) демонстрировать все техниче
ские достижения и усовершенствования 
УССР и Союза ССР.

б) распространять промышленно
технические знания среди широких 
масс трудящихся и крестьянства;

в) знакомить широкие массы трудя
щихся и крестьянства с наглядными 
методами и процессами производства 
в отдельных отраслях промышлен
ности.

2. Для достижения означенной цели 
Всеукраинской Постоянной Промыш- 
шленно-ПоказательноЙ Выставке пре
доставляется право:

а) привлекать в качестве экспонен
тов тресты, хозяйственные обвине
ния и отдельные предприятия УССР 
и СССР;

б) организовывать фабрично-завод
ские и передвижные выставки;

в) привлекать заграничные фирмы 
для показательного демонстрирования 
на Выставке всех новинок научного 
и технического характера в промыш
ленности;

г) организовывать для трудящихся 
и учащихся краткосрочные научно- 
технические курсы по отдельным во
просам промышленности и техники по 
соглашению с Народным Комиссариа
том Просвещения, а также лекции, 
доклады и кино демонстрации;

д) принимать меры к получению 
экспонатов для организации показа
тельных производств;

е) организовывать окружные отде
ления Виставки.

II. Организация Выставки.

3. Всеукраинская Постоянная Про
мышленно - Показательная Выставка 
состоит при Президиуме Высшего Со
вета Народного Хозяйства, пользуется 
правами юридического лица л несет 
ответственность по своим обязатель
ствам в пределах средств, коими она 
располагает, без переложения таковой 
ответственности на Высший Совет 
Народного Хозяйства или какие либо 
другие. государственные органы, или 
государственную казну в целом.
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4. Виставка має існувати на раху
нок коштів, заз ачених у арт. 7-му 
цього Положення, й чинить на засадах 
господарчого розрахунку.

5. Виставка орудує своїми коштами 
для здійснення своїх науково те*ніч
ник, виробничо-зразкових і культурних 
завдань.

6. Відповідно до завдань і мети, 
викладених у арт. 1-му цього Поло
ження, у Всеукраїнській Постійній 
Промислово-Зразковій Виставці беруть 
участь тр-сти загальносоюзного,респу
бліканського й місцевого значіння, 
а також окремі автономні підпри-’ 
смства.

/77. Матерілльні кошти Виставки.

7. Кошти Всеукраїнської Постійної 
Промислово-Зразкової Виставки скла
даються:

а) зі спеціальних щорічних відраху
вань трестів, шо беруть участь у Ви
ставці. у межах, встановлених їхніми 
промисловими планами;

б) з орендової плати, шо її стягає 
Виставка з експонентів за надану їм 
під їхні експонати площу;

в) від експлоатації приміщень Ви
ставки для різного роду науково-зра
зкових завдань;

г) прибутків від організації, за 
погодженням у кожному окремому 
випадкові з Вищою Радою Народнього 
Господарства (Науково-Технічним Від
ділом), лекцій, доповідей, кіно-демон- 
страцій то що;

д) з державних бюажетових аси
гновану що їх видається встановленим 
законом порядком.

IV. Органи управління Виставки, їхні 
права, обов‘лзки и порядок дхяльности.

8. Для управління Всеукраїнською 
Постійною Промислово-Зразковою Ви
ставкою Вища Рада Народнього Госпо
дарства призначає директора та його 
заступника що-до частини виробничої 
пропаганди, реченцем на один рік.

4. Выставка обязана существовать 
на счет средств, указанных в ст. 7-І 
сего Положения, и действует на нача
лах хозяйственного расчета.

5. Выставка распоряжается своими 
средствами для осуществления своих 
научно-технических, производственно
показательных и культурных задач.

6. Соответственно задачам и целям, 
изложенным в ст. 1-й сего Положения, 
во Всеукраинской Постоянной Про
мышленно - Показательной Выставке 
участвуют тресты общесоюзного, рес
публиканского и местного значения, 
а также отдельные автономные пред
приятия.

III. Материальные средства Выставки.

7. Средства Всеукраинской Постоян
ной Промышленно-Показательной Вы
ставки составляются:

а) из специальных отчислений, еже
годно производимых трестами, уча
ствующими в Выставке, в пределах, 
установленных их промышленными 
планами;

б) из арендной платы, взимаемой 
Выставкой от экспонентов за предо
ставленную им под их экспонаты 
площадь;

в) от эксплоатации помещений Вы
ставки для различного рода научно- 
показательных целей;

г) из доходов, получаемых от орга
низации, по согласованию в каждом 
отдельном случае с Высшим Советом 
Народного Хозяйства (по Научно- 
Техническому Отделу) лекций, докдд- 
дон, кино-демонстраций и проч.;

д) из государственных бюджетных 
ассигнований, выдаваемых в законом 
установленном порядке.

IV. Органы управления Выставки, из 
права, обязанности и порядок дея

тельности.

8. Для управления Всеукраинской 
Постоянной Промышленно-1 Іоказатель- 
ной Выставкой Высшим Советом На
родного Хбзяйства назначается дирек
тор и его помощник по части произ
водственной пропаганды, сроком на 
1 год. 957
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Помічник директора є рівночасно 

заступник директора Виставки.

Директор працює під загальним 
керовництвом Вищої Ради Народнього 
Госполарства (в Науково-Технічному 
Відділі), відповідно до інструкції, 
зат вердженоі Вищою Радою Народнього 
Господарства.

Для управління округовими філіями 
Виставки директор Виставки призначає, 
з затвердження Вищої Ради Народнього 
Господарства (для Науково-Технічного 
Відділу) завідателів.

У в а г а .  Помічника директора 
Виставки в частині виробничої про
паганди призначається за згодою 
з Народнім Комісаріатом Освіти,

9 Взаємовідносини директора Ви
ставки з аавідателями філій Виставки 
встановлюється довіреністю, що ТІ 
яидає директор Виставки завіїателям 
філій, а також інструкцією, яку 
затверджує Вища Рада Народнього 
Господарст в*.

10. Не пізніше, як за місяць перед 
тим, як наступає черговий операційний 
рік, що рахується з 1-го жовтня до 
ЗО вересня, дигектор Виставки повинен 
юдати до Вищої Ради Народнього 
Господарства на затвердження й до 
Народнього Комісаріату Фінансів до 
відому оперативний і фінансовий плани 
Виставки на черговий операційний рік.

Як-шо Виша Рада Народнього Госпо
дарства протягом місяця не розгляне 
поданий оперативний і фінансовий 
• •лани, то директор, доки не буде їх 
розглянено, провадить роботу відпо
відно до цих планів.

У в а г а .  Форму й порядок скла
дання планів встановлює Вища Рад* 
Народнього Господарства (в Науково- 
Технічному Відділі).

11. У трьохмісячний реченець, після 
закінчення операційного року, дире
ктор Виставки подає за формою, 
встановленою Вищою Радою Народнього 
Господарства, ая погодженням з На-

Помощник директора является одно
временно и заместителем директора 
Выставки.

Директор действует под общим 
руководством Высшего Совета Народ
ного Хозяйства (по Научно Техниче
скому Отделу) согласно утвержденной 
Высшим Советом Народного Хозяйства 
инструкции.

Для управления окружными отделе
ниями Выставки, директором Выставки 
назначается, с утверждения Высшего 
Совета Народного Хозяйства (по На
учно-Техническому Отделу), заведы- 
вающце.

П р и м е ч а н и е .  Помощник дирек
тора Выставки по части производ
ственной пропаганды назначается по 
соглашению с Народным Комисса
риатом Просвещения.
9. Взаимоотношения директора Вы

ставки с заведываюшими отделениями 
Выставки устанавливаются в доверен
ности, выдаваемой директором Вы
ставки заведывающим отделениями, 
а также инструкцией, утверждаемой 
Высшим Советом Народного Хозяй
ства.

10. Не позднее месяца до насту
пления очередного операционного года, 
исчисляемого с первого октября по 
тридцатое сентября, директор Выставки 
обязан представить в Высший Совет 
Народного Хозяйства на утверждение 
и в Народный Комиссариат Финансов 
для сведения оперативный и финан
совый планы Выставки на очередной 
операционный год.

Бели Высший Совет Народного Хо
зяйства в течение месяца не рассмо
трит представленные оперативный и 
финансовый планы, тодиректор, впоедь 
до их рассмотрения, производит работу 
согласно этим планам.

П р и м е ч а н и е .  Форма и порядок 
составления планов устанавливаются 
Высшим Советом Народного Хозяй
ства (по Научно-Техническому От
делу).
11. В трехмесячный срок по исте

чении операционного года, директор 
Выставки представляет по форме, уста
новленной Высшим Советом Народного 
Хозяйства, по соглашению с Народным958
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роднім Комісаріатом Фінансів, на 
затвердження Вищої Ради Народнього 
Господарства й Народньому Комісарі
атом Фінансів до відому звіт про про
ведену за рік роботу, а також баланс.

12. Директор Виставки повинен 
подавати до ВишоІ Ради Народ
нього Господарства періодичні звіти 
й надсилати всі вимагані відо
мості в реченці й в порядку за вка
зівками Вищої Ради Народнього Госпо
дарства, а також давати її предста
вникам для огляду всі книги й доку
менти Виставки.

У в а г а м  Звіти Виставки в частині 
виробничої пропаганди надсилається 
також для відому до Народнього 
Комісаріату Освіти.

13. Директор Виставки керує всією 
діяльністю Виставки, орудує всіма 
справами та майном, що знаходиться 
• розпорядженні Виставки, де б воно 
не було й з чого-б не складалось. 
Директор укладає всі угоди, що нале
жать до обсягу операцій Виставки, 
І тільки в тих випадках питає попе
реду дозволу Вищої Ради Народнього 
Господарства, що точно зазначені 
в цьому Положенні та в Інструкціях 
ВищоТ Ради Народнього Господарства.

Зокрема, іо відання директора Ви
ставки належить:

а) керувати діяльністю Виставки та 
її філій;

б) упорядковувати каси й діловодство, 
•ести звітність за системою подвійної 
бухгалтерії, а також складати звіти, 
баланси, оперативний і фінансовий 
плани;

в) приймати й звільняти службовців 
і робітників, а також складати з ними 
кодектиані й трудові договори;

г) купувати й продавати майно за 
готівку й в кредит, в межах затвер
дженого кошторису;

д) наймати приміщення й склепи;
е) страхувати майно Виставки;
ж) видавати й приймати до оплати 

різні термінові зобов'язання;
з) дисконтувати векселі, що над

ходять на 1м*я виставки;

Комиссариатом финансов, на утвер
ждение Высшего Совета Народного 
Хозяйства и в Народный Комиссариат 
финансов для сведения отчет о про
веденной за год работе, а также 
баланс.

12. Директор Выставки обязан пред- 
ставлять в Высший Совет Народного 
Хозяйства периодические отчеты, 
а равно сообщать все требуемые, све
дения в сроки и порядка по указанию 
Высшего Совета Народного Хозяй
ства, а также представлять для обо
зрения представителей последнего все 
книги и документы Выставки.

П р и м е ч а н и е .  О гчеты Выставки 
в части производственной про
паганды представляются также для 
сведения в Народный Комиссариат 
Просвещения.
13. Директор Выставки руководит 

всей деятельностью Выставки, упра- 
вляет'делами и находящимся в распо
ряжении Выставки имуществом, где бы 
таковое не находилось и в чем бы 
таковое не заключалось. Директор за
ключает все сделки, входящие в круг 
операций Выставки, испрашивая пред
варительное разрешение Высшего Со
вета Народного Хозяйства лкш» в тех 
случаях, которые точно указаны в на
стоящем Положении и инструкциях 
Высшего Совета Народного Хозяй
ства.

В частности, к ведению директора 
Выставки относится:

а) руководство деятельностью Вы
ставки и ее отделений;

б) устройство кассы и делопроиз
водства, ведение отчетности по си
стеме двойной бухгалтерии, равно со
ставление отчетов, балансов, опера
тивного и финансового планов;

в) прием и увольнение служащих и 
рабочих, а равно заключение с ними 
коллективных и трудовых договоров;

г) покупка и продажа имущества за 
наличные деньги и в кредит, в преде
лах утвержденной сметы;

д) наем помещений и складов;
е) страхование имущества Выставки;
ж) выдача и принятие к платежу 

•сякого рода срочных ооязательств;
з) учет векселей, поступающих на 

имя Выставки;
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и) видявіти довіреності, ВІДПОВІДНО 

до арт. 267 Цивільного Кодексу УСРР;

к) брати участь на З'їздах проми- 
словости, торгівлі й транспорту УСРР;

л) розподіляти роботу й обов'язки 
між директором та його помічником;

м) відкривати біжучі рахунки Й 
кредитуватись у банках;

нї відкривати філії Виставки;
о) право позову й иншого предста

вництва на суді особисто або в особі 
помічника, не видаючи їй окремої 
довірености, або через заступників, 
шо їх уповноважується загальною або 
спеціальною довіреністю.

У в а г а  Векселі, чеки, всілякі гро
шові зобов'язання, нотаріяльні акти 
підписує директор виставки або його 
помічник, а також бухгалтер Ви
ставки.

14. Директор, помічник директорові 
та завідагелі філій виставки відпові
дають за свої вчинки не тільки перед 
судом, але й в дисциплінарному по
рядкові так за цілість дорученого їм 
майна,як і за господарне ведіння справи.

15. Директорові Виставки надається 
право провадити безпосередні зносини 
зі всіма місцевими й центральними 
установами, урядовими особами й гро- 
мад.ькими організаціями, а зносини з 
Всеукраїнським Центральним Вико
навчим Комітетом, Радою Народніх 
Комісарів та Українською Економіч
ною Нарадою провадиться через Вищу 
Раду Народнього Господарства.

16. Увесь чистий зиск Всеукра
їнської Постійної Промислово-Зразко
вої Виставки та її філій, коли вже 
виконано кошторис за минулий рік, 
залишається в розпорядженні Виставки 
на дальше поширення роботи Виставки 
в царині виробничої пропаганди.

17. Вища Рада Народнього Госпо
дарства має право повсякчасно огля
дати й ревізувати майно й справи 
Виставки на місцях, а також переві
ряти переведені роботи через окремо 
уповноважених осіб.

и) выдача доверенностей в соответ
ствии со ст. 267 Гражданского Ко
декса УССР;

к) участие в Сездах промышленно
сти, торговли и транспорта УССР;

л) распределение работ и обязанно
стей между директором и его помощ
ником;

м) открытие текущих счетов и кре
дитование в банках;

н) открытие отделений Выставки;
о) право иска и иного представи

тельства на суде лично или в лице 
помощника, без выдачи им особой до
веренности или через поверенных, 
уполномачиваемых общей, или специ
альной доверенностью.

П р и м е ч а н и е .  Векселя, чеки, 
денежные обязательства всякого рода, 
нотариальные акты подписываются 
директором Выставки или его по
мощником, а также бухгалтером Вы
ставки.
14. Директор, помощник директора 

и заведывающие отделениями Выставки 
несут ответегвенность за свои дей
ствия не только по суду, но и в дисци
плинарном порядке, как за целость 
вверенного им имущества, так и за 
хозяйственное ведение дела.

15. Директору Выставки предоста
вляется право сноситься непосред
ственно со всеми местными и цен
тральными учреждениями, должност
ными лицами и общественными орга
низациями, сношение же с Всеукраин- 
ским Центральным Исполнительным 
Комитетом, Советом Наоодных Комис
саров и Укр&инским Экономическим 
Совещанием прзизяодигся через Выс
ший Совет Народного Хозяйства.

16. В:я чистая прибыль В:еукраин- 
ской Постоянной Промышленно-Пока
зательной Выставки и ее отделений, 
по выполнению сметы за минувший 
год, остается в распоряжении Вы
ставки для дальнейшего расширения 
работ Выставки в области производ
ственной пропаганды.

17. Высшему Совету Народного Хо
зяйства принадлежит право произво
дить во всякое время осмотр и ревизию 
имущества и дел Выставки на местах, 
а также проверку производимых ра
бот через особо уполномоченных лиц.960
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11. Управління Всеукраїнської По
стійної Промислово-Зразкової Виставки 
перебував в м. Харкові.

19. Виставка має печатку встанов
леного взірця.

Г. Ліквідація Виставки.

20. Всеукраїнська Постійна Проми
слово-Зразкова Виставка може бути 
ліквідована за постановою Президії 
Вищої Ради Народнього Господарства 
з затвердження Української Еконо
мічно! Наради.

£1. Ліквідацію переводить Ліквіда
ційна Комісія, що її призначає Вища 
Рада Народнього Господарства й яка 
чинить на підставі закону про ліквідацію 
державних підприємств.

22. Постанову про ліквідацію та 
про призначення Ліквідаційної Комі
сії оголошується встановленим по
рядком.

23. Майно, що лишається після лік- 
відац'ї, надходить у розпорядження 
Вищої Ради Народнього Господарства 
за обліком Народнім Комісаріатом Фі
нансів.Харків, 2! вересня 1925 р.
Заст. Голови Ради Народніх

Комісарів УСРР Сербиченко.

Керуючий Справами Ради На
родніх Комісарів УСРР Ф. Бега.

18. Управление Всеукраинской По
стоянной Промышленно-Показательной 
Выставки находится в городе Харь
кове.

19. Выставке присваивается печать 
установленного образца.

7. Ликвидация Виставки.

20. Всеукраинская Постоянная Про
мышленно-Показательная Выставка 
может быть ликвидирована по постано
влению Поезидиума Высшего Совета 
Народного Хозяйства с утверждения 
Украинского Экономического Сове
щания.

21. Ликвидация производится на
значаемой Высшим Советом Народ
ного Хозяйства Ликвидационной Ко
миссией, действующей на основании 
закона о ли<видации государственных 
предприятий.

22. Постановление о ликвидации и 
о назначении Ликвидационной Комис
сии публикуется в установленном по
рядке.

23. Оставшееся по ликвидации иму
щество поступает в распоряжение 
Высшего Совета Народного Хозяйства 
с учетом Народным Комиссариатом 
Финансов.

Харьжов, 21 «ентлбря 1925 г.

Зам. Председателя Совета Народ
ных Комиссаров УССР Сербичеико.

Управляющий Делами Совета На
родных Комиссаров УССР Ф. Бега.

Постанова Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету й 
Рада Народніх Комісарів УСРР.

442. Про бюджетові нрава АМСРР 
і про яорядок складення її держав

ного бюджету.

Всеукраїнський Центральний Вико
навчий Комітет і Рада Народніх Комі
сарів УСРР п о с т а н о в и л и  затвер
дити нижчеподане Положення про 
бюджетові права Авюномкої Молдавсь-

Постановление Всеукрамнского 
Центрального Исполнительного Ко
митета и Совета Народных Комис

саров УССР.

442. 0 бюджетных правах АМССР 
и о порядке составления се государ

ственного бюджета.

Всеукраинский Центральный Испол
нительный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров УССР п о с т а н о в и л и  
утвердить нижеследующее Положение 
о бюджетных правах Автономной Мол-
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коТ Соціалістичної РадяшзлАїРлг^іА 
ліки і про порядок складення ТІ дер
жачого бюджету.

ПОЛОЖКІІПЯ

про бюхжетові права Автономної Мол
давської ('оціядіктачнпі радянської Ре- 

V \\\'« «здідоіаж \\
державного бюджет/.і. Засади.

1. Державний бюджет Автономно! 
Моравської СоціялістичноТ Радянської 
Республіки, становлячи складову ча
стину єдиного державного бюджету 
УСРР, складається з фінансових кош
торисів, прибутків і видатків Централь
ного Виконавчого Комітету, Ради 
Народніх Комісарів, необ'єднаних І 
об'єднаних Народніх Комісаріатів і 
центральних урядництв АМСРР: Внут
рішніх Справ, Юстиції, Освіти, Охо
рони Здоров'я, Земельних Справ, 
Соціального Забезпечення, Фінансів, 
Праці, Робітничо-Селянської Інспекції, 
Внутрішньої Торгівлі, Ради Народнього 
Господарства і Статистичного Управ
ління.

2. Державний бюджет АМСРР, як 
його ухвалить Центральний Виконав
чий Комітет АМСРР, розглядає й 
об'єднує Рада Народніх Комісарів 
УСРР з бюджетом УСРР і одночасно 
з ним подається на затвердження 
Всеукраїнському Центральному Вико
навчому Комітетові.

3. Окрім державного бюджету 
АМСРР має місцевий бюджет, шо Його 
структуру визначається Тимчасовим 
Положенням про місцеві фінанси (36. 
Зак. СРСР за 1924 р.,ч. 2^,арт. 199).

4. Податкові і неподаткові прибутки, 
надзвичайні прибутки, також як і від
рахування від податкових і неподат
кових прибутків та надвишки до них 
визначається постановами Всеукра
їнського Центрального Виконавчого 
Комітету в розмірі, що забезпечував 
би самостійне збалансування бюджету 
АМСРР в межах, долущуваних так 
загально союзним бюджетом, як і бюд
жетом УСРР.

мвзмуяг" социалистическое Советской 
Республики и о порядке составления 
ее государственного бюджет*.

ПОЛОЖИЛИ*о бюджетных правах Автономної Молдавском СоздаавстичсскоМ ОмеюмйЬ Рссяу- Ътъ і *> порядке составлена ее государственного бюджет*^
1. Общие положенім.

1. Государственный бюджет Авто
номной Молдавской Социалистической 
Советской Республики, являясь состав
ной частью единого государственного 
бюджета УССР, состоит из финансо
вых смет доходов и расходов Цен
трального Исполнительного Комитета, 
Совета Народных Комиссаров, необ‘- 
единенных и об‘единенных Народных 
Комиссариатов и центральных ведомств 
АМССР: Внутренних Дел, Юстиции, 
Просвещения, Здравоохранения, Зем
леделия, Социального Обеспечения, 
Финансов, Труда, Рабоче-Крестьянской 
Инспекции, Внутренней Торговли, Со
вета Народного Хозяйства и Стати
стического Управления.

2. Государственный бюджет АМССР, 
по принятии его Центральным Испол
нительным Комитетом АМССР, рас
сматривается и об'единяется Советом 
Народных Комиссаров УсСР с бюд
жетом УССР и одновременно с ним 
вносится на утверждение Все\краин- 
ского Центрального Исполнительного 
Комитета.

3. Кроме государственного бюджета 
АМССР имеет местный бюджет, струк
тура которого определяется Времен
ным Положением о местных финансах 
(С. Зак. СССР 1924 г.,№ 22, ст. 199).

4. Налоговые и неналоговые доходы, 
чрезвычайные доходы, равно как и от
числения от налоговых и неналоговых 
доходов и надбавки к ним определя
ются постановлениями Всеукраин'кого 
Центрального Исполнительного Коми
тета в размере, обеспечивающем са
мостоятельное сбалансирование бюд
жета АМССР в пределах, допускаемых 
как общесоюзным бюджетом, так и 
бюджетом УССР.962
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Як-шо не можна збалансувати, то 

дефіцит бюджету АМСРР покривається 
и рахунок ресурсів УСРР в розмір! 
бюджетом УСРР визначуваному.

5. У разі, як-що підчас виконання 
бюджету,АМСРР,одержані неподаткові 
прибутки перевищують кошторисові 
припущення по них.то лишки надходять 
повністю на підсилення резеовового 
фоніу Ради Народніх КомісарівАМСРР, 
Лишки від податкових прибутків 
АМСРР, у тому числі й лишки від 
відрахувань загально-союзних подат
ків 1 республіканських податків УСРР, 
включених у бюджет АМСРР, повер
тається передусім на покриття дер
жавного дефіциту АМСРР даного 
бюджетооого року, як-що такий буде,
1 тільки решту, потім того. ЯК ПОВ
НІСТЮ покривається дефіцит,заноситься 
в прибуткову частину бюджету наступ- 
«ого року, шоб його збалансувати. 

У в а г а  1. Під лишка «и загально
союзних податні* належить розу
міти перевищення фактичного над
ходження цих податків по державно
му бюджету АМСРР по-иаа устано
влені податкові контингенти для

• АМСРР.
Лишки надходять у прибуток 

АМСРР у тому самому відсотко
вому відношенні, в якому встанов
лені відрахування для АМСРР.

У в а г а  2. Порядок розрахун
ку що до зазначених у цьому арти
кулові лишків установляється спеці- 
яльнимн правилами,затвержуваними 
Радою Народніх Комісарів СРСР 
і Радою Народніх Комісарів УСРР.
6. У разі, як-шо фактичне надход

ження прибутків АМСРР буде менше
• від кошторисових припущень, то 

дефіцит, що утворився, має бути 
збалансований шляхом відповідного 
зменшення видатків. Як-шо протягом 
бюджетового року надасться чинно
сти постановам вищих органів СРСР 
або УСР*1, шо в наслідок їх чи змен
шиться будь який прибуток, визначе
ний для АМСРР, чи збільшаться 
видатки, до Ті кошторису віанесені, то 
в таких випадках одночасно належить 
зазначити й ті прибуткові джерела, 
а яких можна буде покрити дефіцит, 
«о утворився.

При невозможности сбілансирова- 
ния, дефицит бюджета АМССР покры
вается за счет рессурсов УССР в раз
мере, определяемом бюджетом УССР.

5. В случаях, когда при исполнении 
бюджета АМССР, полученные немало 
голые доходы превышают сметные 
предположения ПО НИМ, то излишки 
поступают полностью на усиление ре
зервного ф'нда Совета Народных Ко
миссаров АМССР. Излишки от налого
вых доходов АМССР, в том числе и 
излишки от отчислений общесоюзных 
налогов и республиканских налогов 
УССР, включенных в бюджет АМССР, 
обращаются в первую очередь на по
крытие государственного дефицита.. 
АМССР данного бюджетного года, если 
таковой окажется, и только остаток, 
после полного покрытия дефицита, за
носится в доходную часть бюджета сле
дующего года для его сбалансирования.

П р и м е ч а н и е  1 Под излишками 
по общесоюзным налогам надлежит 
понимать превышение фактического 
поступления этих налогов по госу
дарственному бюджету АМССР 
сверх установленных налоговых кон
тингентов для АМССР.

Излишки поступают в доход 
АМССР в том же процентном от
ношении, в каком установлены от
числения для АМССР.

П р и м е ч а н и е  2. Порядок расче
та по указанным в этой статье излиш
кам устанавливается специальными 
правилами, утверждаеVым" Советом 
Народных Комиссаров СССР и Сове
том Народных Комиссаров УССР.
6. В случаях, когда фактическое 

поступление доходов АМССР будет 
меньше сметных предположений, то 
образовавшийся дефицит должен быть 
сбалансирован путем соответственного 
уменьшения расходов. Е:ли в течение 
бюджетного года будут введены в дей
ствие постановления высших органов 
СССР или УССР, вследствие которых 
или уменьшится какой-либо доход, 
определенный для АМССР, или уве
личатся расходы, отнесенные к ее сме
там, то в таких случаях одновременно 
должны быть указаны и те доходные 
источники, из которых может быть 
покрыт образовавшийся дефицит.
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Я. Прибутки й видатки, по держав-

чому бюджетові проваджувані.

7. У прибуткову частину держав
ного бюджету АМСРР увіходять:

а) прибутки від податків і збору 
і неподаткових прибутків, згідно з 
переліком звичайних прибутківАМСРР 
додаваного до це! постанови, а також 
відрахування від податків і збору та 
надвишок до них, установлювані за
конодавством УСРР для АМСРР у 
межах бюджету УСРР;

б) усі инші державні прибутки, 
вираховувані за фінансовими кошто
рисами Центрального Виконавчого 
Комітету, Ради Народкіх Комісарів, 
а також необ'єднаних і об'єднаних На- 
родніх Комісаріятів та центральних 
установ АМСРР;

в) надзвичайні прибутки: від реа- 
лізапії державних фондів АМСРР, від 
державних концесій Молдавського 
значіння, від повернення насінньових 
і харчових позичок, видаваних за 
рахунок надзвичайних кредитів за 
бюджетом АМСРР, від реалізації доз
волених АМСРР державних позик;

г) дотації з бюджету УСРР. при 
наивности в бюджеті АМС^Р дефіциту 
покриваного від УСРР.

У в а г а .  Перелік звичайних
1 надзвичайних прибутків, переда
ваних АМСРР, додається до це!
постанови.
8. У видаткову частину державного 

бюджету АМСРР увіходять:
а) всі державні видатки, вирахову

вані за фінансовими кошторисами 
урядництв і установ, зазначених у 
пункті .6“ арт. 7 цеї постанови;

б) резервові, субвенційні й особливі 
фонди АМСРР;

в) надзвичайні видатки, віднесені 
до бюджету АМСРР, що-до фінансу
вання промислових і комунальних 
підприємств та установ АМСРР, що-цо 
єлектрофікацР, шо-до фінансування 
кооперації і сільського господарства, 
також як і инші видатки, непередба
чені кошторисами урядництв і установ 
АМСРР і які Рада Народніх Комісарів 
УСРР, після затвердження їх Все
українським Центральним Виконавчим

II. Доходы и расходы, проводимые по 
іосуаарствьнному бюджету.

7. В доходную часть государствен
ного бюджета АМСОР входят:

а) доходы от налогов и сборов и 
неналоговых доходов, согласно перечня 
обыкновенных доходов АМССР, при
лагаемого к настоящему постановле
нию, а также отчисления от налогов 
и сборов и надбавок к ним, устана
вливаемые законодательством УССР 
для АМССР в пределах бюджета УССР;

б) все прочие государственные до
ходы, исчисляемые по финансовым 
сметам Центрального Исполнительной 
Комитета, Совета Наоодных Комисса
ров, а также необ’единенных и об'е- 
диненных Народных Комиссариатов ■  
центральных учреждений аМССР;

в) чрезвычайные доходы: от реали
зации государственных фондов АМССР, 
от государственных концессий Мол
давского значения, от возвращения 
семенных и продовольственных ссуш, 
выдаваемых за счет чрезвычайных 
кредитов по бюджету АМССР, от ре
ализации разрешенных АМССР госу
дарственных займов;

г) дотации из бюджета УССР, при 
наличии в бюджете «МССР дефицита, 
покрываемого УССР.

П р и м е ч а н и е  Перечень обык
новенных и чрезвычайных доходов,

передаваемых АМССР, прилагается
к настоящему постановлению.
8. В расходную часть государствен

ного бюджета АМССР входят:
а) все государственные расходы, 

исчисляемые по финансовым сметам во
домете и учреждений,указанных в пунк
те „б* ст. 7 настоящего постановления;

б) резервные, субвенционные и осо
бые фонды АМССР;

в чрезвычайные расходы, отнесен
ные к бюджету АМССР по финанси
рованию промышленных и коммуналь
ных предприятий и учреждений АМССР, 
по электрофикации, по финансирова
нию кооперации и сельского хозяй
ства, равно как и другие расходы, 
непредусмотренные сметами ведомств 
и учреждений АМССР и которые Со
вет Народных Комиссаров УССР, по 
утверждении их Всеукраинским Цем-964
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Комітетом, визнає за можливе віднести 
до бюджету АМСРР.

ПТ. Порядок розгляду и затвердженій
бюджету.

9. Для розгляду кошторисів бюдже
ту АМСРР, при Народньому Коміса
ріатові Фінансів АМСРР засновується 
особливу Кошторисово-Бюджетову На
раду в складі Голови, настановлюва- 
ного Народнім Комісаріатом Фінансів,
І представників—Народнього Коміса
ріату Фінансів, Народнього Комісарі
ату Робітничо-Селянської інспекції, 
Державної Планове! Комісії АМСРР, 
Народнього Комісаріату Праці (в спра
вах заробітньої платні) і урядництва, 
що його кошторис розглядається.

10. Кошториси державних прибут
ків і видатків окремих урядництв і 
установ АМСРР, потім того, як Тх 
розгляне Особлива Кошторисово-Бю- 
джетова Нарада, зводить Народній 
Комісаріат Фінансів АМОР у розпис, 
шо Його подається разом із загальним 
зводом і з кошторисами урядництв на 
розгляд Ради Народніх Комісарів 
АМСРР, а потім він надходить на 
затвердження Центрального Виконав
чого Комітету АМСРР.

11. Центральний Виконавчий Комі
тет АМСРР, після затвердження бю
джету, подає його через Народній 
Комісаріат Фінансів УСРР до Ради На
родніх Комісарів УСРР для об'єднання 
із загальним бюджетом УСРР.

12. В тих випадках, коли протягом 
бюджетового року виникне потреба 
видатку, шо його не можна було пе
редбачити в бюджеті і задоволення 
якого не може бути відкладене до 
наступного бюджетового року без 
крайньо! шкоди або коли дозволений 
за бюджетом кредит на будь/які ви
датки в силу нових обставин'не буде 
достатній, урядництвам надається пра
во прохати понадкошторисові кре
дити.

13. Видачу понадкошторисових кре
дитів так екстраординарних, цеб то, 
таких, які ороситься на потреби, зо
всім у кошторисах не передбачені, як 
і додаткових, цеб-то, таких, які про
ситься ма доповнення до відкритих

тральным Исполнительным Комитетом, 
признает возможным отнести к бю
джету АМССР.

Ш. Порядок рассмотрения и утвер
ждения бюджета.

9. Для рассмотрения смет бюджета 
АМССР, при Народном Комиссариате 
Финансов АМССР учреждается особое 
Сметно-Бюджетное Совещание в со
ставе Председателя, назначаемого На
родным Комиссариатом Финансов, и 
представителей— Народного Кок исса- 
риата Финансов, Народного Комисса
риата Рабоче- Крестьянской Инспекции, 
Государственной Плановой Комиссии 
АМССР, Народного Комиссар.Труда (по 
вопросам заработной платы) и ведом
ства, смета которого рассматривается.

10. Сметы государственных доходов 
и расходов отдельных ведомслв и уч
реждений АМССР, по рассмотрении 
их особым Сметно-Бюджетным Сове
щанием, сводятся Народным Комисса
риатом Финансов АМССР в роспись, 
которая представляется вместе с об
щим сводом и со сметами ведомств на 
рассмотрение Соеета Народных Ко
миссаров АМССР, а затем поступает 
на утверждение Центрального Испол
нительного Комитета АМССР.

11. Центральный Исполнительный 
Комитет АМССР, по утверждении 
бюджета, представляет его через На
родный Комиссариат Финансов УССР в 
Совет Народных Комиссаров УССР для 
об'единения с обшим бюджетом УССР.

1*2. В тех случаях, когда в течение 
бюджетного года возникает необ>оди- 
мость расхода, который не мог быть 
предусмотрен в бюджете и удовлетво
рение которого не может быть отло
жено до следующего бюджетного года 
без крайнего ущерба или когда раз
решенный по бюджету кредит на ка
кие-либо расходы в силу новых обсто
ятельств не будет достаточен, ведом
ствам предоставляется право испра
шивать сверхсметные кредиты.

13. Отпуск сверхсметных кредитов, 
как экстраординарных, то есть, таких, 
которые испрашиваются на потреб
ности. смет*ми вовсе непредусмотрен
ные, так и дополнительных, то-есть, 
таких, которые испрашиваются в до-
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уже по бюджету кредитів і не можуть 
бути іокриті шляхом пересунення 
останніх,—можна проаадити за раху
нок резервових, чи инших спеціяль- 
них фондів АМСРР, призначених на 
покриття понадкошторисових видат
ків, але не инакше, як у межах го
тівки цих фондів.

14. Вимоги на пинадкошторисові 
кредити за рахунок УСРР з боку 
АМСРР можуть надходити на розв'я
зання Ради Народніх Комісарів УСРР 
тільки за відсутністю в розпорядженні 
АМСРР джерел, щоб задоволити по
треби. на які прохається понадкошто
рисових кредитів.

IV. Розпорядники кредитів, право пе
ресунення кредитів і касове виконання 

бюджету.

15. Головними розпорядниками кре
дитів по кошторисах необ'єднаних і 
об'єднаних урядництв та установ 
АМСРР є відповідні Народні Комісари 
АМСРР і инші урядові особи, що сто
ять на чолі установ із самостійними 
кошторисами.

16. Пересунення кредитів із пара
графу в параграф того самого кошто
рису провадять гоювні розпорядники 
кредитів за згодою з Народнім Комі
саріатом Фінансів АМСРР. Розбіжно
сті розв'язує Рада Народніх Коміса
рів АМСРР.

У в а г а  1. Пересунення кре
дитів із параграфу в параграф кош
торису Народньо'о Комісаріату Фі
нансів АМСРР провадить Народній 
Комісаріат Фінансів АМСРР за зго
дою з Народнім Комісаріатом Ро
бітничо-Селянської Інспекції АМСРР.

У в а г а  2. Надалі до пере
ходу до системи твердих річних 
бюджетів Рада Народніх Комісарів 
УСРР установляє в межах, визна
чених Радою Народніх Комісарів 
СРСР квартальних бюджетових пла
нів, квартальні бюджетові плани 
АМСРР, з тим, що Народній Комі
саріат Фінансів УСРР повідомляє 
Наоодньому Комісаріатові Фінансів 
АМСРР про затвердження в цих 
планах сум так у прибутковій, як І

полнение к открытым уже по бю
джету кредитам и не могут быть по
крыты путем передвижения последних,- 
может быть производим за счет ре
зервных или иных специальных фон
дов АМССР, предназначенных на по
крытие сверхсметных расходов, но не 
иначе, как в пределах наличности 
этих фондов.

14. Требования на сверхсметные 
кредиты за счет УССР со стороны 
АМССР могут поступать на разре
шение Совета Народных Комиссаров 
УССР лишь при отсутствии в распо
ряжении АМССР источников на удо
влетворение нужд, на которые испра
шиваются сверхсметные кредиты.

17. Распорядители кредитов, праве 
передвижения кредитов и кассовое 

исполнение бюджета.

15. Главными распорядителями кре
дитов по сметам необ'единенных и 
об'единенных ведомств и учреждений 
АМССР являются соответствующие На
родные Комиссары АМССР и прочие 
должностные лица, стоящие во главе уч
реждений с самостоятельными сметами.

16. Передвижение кредитов из пара
графа в параграф одной и той же сметы 
производится главными распорядителя
ми кредитов по со'лашечию с Народ
ным Комиссариатом Финансов АМССР. 
Разногласия разрешаются Советом На
родных Комиссаров АМССР.

П р и м е ч а н и е  1. Передвижение 
кредитов из параграфа в параграф 
сметы Народного Комиссариата Фи
нансов АМССР производится Народ
ным Комиссариатом Финансов АМССР 
по соглашеаию с Народным Комис
сариатом Рабоче-Крестьянской Ин
спекции АМССР.

П р и м е ч а н и е  2Д Впредь до пе
рехода к системе твердых годовых 
бюджетов, Совет Народных Комис
саров УССР устанавливает в преде
лах, определенных Советом Народ
ных Комиссаров СССР квартальных 
бюджетных планов, квартальные бю
джетные планы АМССР, причем На
родный Комиссариат Финансов УССР 
сообщает Народному Комиссариату 
Финансов АМССР об утверждении 
в этих планах сумм как • доходной,
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видатковій частині, для відкриття 
відповідних кредитів.
17. Пересунення кредитів із кошто

рису одного об'єднаного урядництва 
або установи АМСРР до кошторису 
анщого об'єднаного або необ’єднаного 
урядництва або установи АМСРР про
вадить Рада Народніх Комісарів УСРР 
за згодою Ради Народніх Комісарів 
СРСР.

18 Пересунення кредитів із кошто
рису одного необ'єднаного урядництва 
або установи АМС^Р до кошторису 
нншого необ'єднаного урядництва або 
установи АМСРР проваоить Рада На
родніх Комісарів АМСРР, за винятком 
випадків, осо ливо передбачених Все
українським Центральним Виконавчим 
Комітетом підчас затвердження бю
джету.

У в а г а .  Про всі пересунення 
кредитів, передбачених у арт. арт. 16 
і 18, Народній Комісаріат Фінансів 
АМСРР негайно подає до відому 
Наподнього Комісаріяту Фінансів 
УСРР.
19. Кредити по остаточно затвер- 

кженому встановленим порядком бю
джетові АМСРР відкриває Народній Ко
місаріат Фінансів АМСРР.

20. Всі каси Народнього Комісаріяту 
Фінансів на території АМСРР, шо за 
їхніми рахунками проведено відкриті 
кредити, зобов'язані оплачувати їх із 
загальної своєї готівки.

21. Рахівництво шо-до прибутків І 
•ядатиів АМСРР провадиться окремо 
від рахівництва шо до прибутків і ви
датків, які проходять за бюджетами 
УСРР і Союз# РсР.

22. Невикористані кредити по кош
торисах АМСРР закривається після 
закінчення пільгового реченця.Харків, 7 жовтня 1926 р.

Т. в. об. Голови Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету 

А. Буцемко.
Годова Ради Народніх Комісарів 

УСРР В. Чубар.
Т. в. об. Секретаря Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого Комітеїу, 
Чмеи Президії ВУЦВК  

Мусульбае.

так и расходной части для открытка 
соответствующих кредитов.
17. Передвижение кредитов из сметы 

одного об'единенного ведомства идя 
учреждения АМССР в смету другого 
об'единенного или необ'единенного ве
домства или учреждения АМССР про
изводится Советом Народных Комис
саров УСсР с согласия Совета Народ
ных Комиссаров СССР.

18. Передвижение кредитов из сметы 
одного необ'единенного ведомства иди 
учреждения АМССР в смету другого 
необ'единенного ведомства или учре
ждения АМССР производится Советом 
Народных Комиссаров АМССР, за 
исключением случаев, особо преду
смотренных Всеукраинским Централь
ным Исполнительным Комитетом при 
утверждении бюджета.

П р и м е ч а н и е .  О всех передви
жениях кредитов, предусмотренных 
в ст. ст. 16 и 18, Народный Комисса
риат Финансов АМССР немедленно 
доводит до сведения Народного Ко
миссариата Финансов УССР.
19. Кредиты по окончательно утвер

жденному в установленном порядке 
бюджету АМССР, открываются Народ
ным Комиссариатом Финансов АМССР.

20. Все кассы Народного Комисса
риата Финансов ча территории АМССР, 
по счетам которых проведены откры
тые кредиты, обязаны оплачивать их 
из общей своей наличности.

21. Счетоводство по доходам и ра
сходам АМССР ведется отдельно от 
счетоводства по доходам и расходам, 
проходящим по бюджетам УССР и 
Союза ССР.

22. Неиспользованные кредиты по 
сметам АМССР закрываются по окон
чании льготного срока.Харьков, 7 октября 1925 г.

Вр. исп. об. Председателя Всеукран- 
ского Центрального Исполнительного 

Комитета А. Ьуцепко. 
Председатель Совета Народных 

Комиссаров УССР Я. Чубарь. 
Вр. исп. об. Секретаря Всеукрайнекого 

Центрального Исполнительного 
Комитета, Член Президиума ВУЦИК

Мусул%бае.
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ДОДАТОКдо постанови ВУЦВК'у і РНК УСРР „Про бюджетові ■ равя АМСРР і оро порадо* складення ії державного бюджету".
Перелік прибутків АМСРР.

/. Звичайні прибутки.

1. Відрахування від загальносоюзних 
і республіканських УСРР податків і 
мита та надвишки до них, а також 
неподаткові прибутки в межах від
рахувань, установлених для АМСРР 
особливою постановою Всеукраїнсько
го Центрального Виконавчого Комітету.

2. Спадкове мито.
3. Судовий, канцелярський, доку- 

ментовий і нотаріяльний збір, а та
кож мито, шо стягають судові уста
нови та адміністраційні установи не
об'єднаних і об'єднаних урядництв 
АМСРР.

4. Пробірний збір.
5. Розвідковий, подесятинний та 

частковий збір з гірних відводів, від
даних АМСРР у межах, установлених 
постановою Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету.

6. Збір за видачу й візування за
кордонних пашпортів по Народньому 
Комісаріатові Внутрішніх Справ.

7. Цензурний збір.
8. Збір за право полювання.
9. Збір за землевлоряджені й від

води роботи.
10 Прибутки з державних проми

слових та торговельних підприємств 
загальнодержавного Молдавського зна
чіння, шо діють на засадах комерцій
ного розрахунку.

11. Прибутки з кредитових установ 
АМСРР.

12. Відумерлі й безгосподарні майна 
й капітали.

13. Майно й капітали, конфісковані 
в порядкові чинного законодавства, 
розпорядженням необ'єднаних уряд- 
яицтв і установ АМСРР.

14. Прибутки з основної ренти 
міських земель, крім земель, відведених 
транспортові.

44*

ПРИЛОЖВННІ* «становленню ВУЦИК'а ■  СНК УССР.,0 бюджетных правах АМСГ.Р ■  о порядке составления ее государственно!* бюджета".
Перечень доходов АМССР.

I. Обыкновенные доходы.

1. Отчисления от общесоюзных ■  
республиканских УССР налогов и пош
лин и надбавки к ним, а также нена
логовые доходы в пределах отчислений, 
установленных для АМССР особым 
постановлением Всеукрьинского Цеі4- 
трального Исполнительного Комитета.

2. Наследственная пошлина.
3. Судебные, канцелярские документ

ные и нотариальные сборы, а также 
пошлины, взыскиваемые судебными уч
реждениями и административными 
учреждениями необ'единенныхи объеди
ненных ведомств АМССР.

4. Пробирные сборы.
5. Разведочные, подесятинные и 

долевые сборы с горных отводов, предо
ставленных АМССР в пределах, уста
новленных постановлением Всеукраин- 
ского Центрального Исполнительного 
Комитета.

6. Сбор за выдачу и визирование 
заграничных паспортов по Народному 
Комиссариату Внутренних Дел.

7. Цензурный сбор.
8. Сбор за право охоты.
9. Сбор за землеустроительные м 

отводные работы.
10. Доходы от государственных про

мышленных и торговых предприятий 
общегосударственного Молдавского зна
чения, действующих на началах ком
мерческого расчета.

11. Доходы от кредитных учрежде
ний АМСОР.

12. Вымороченные и бесхозяйные 
имущества и капиталы.

13. Имущества и капиталы, конфи
скованные в порядке действующего за
конодательства, распоряжением необ*- 
единенных ведомств и учреждений 
АМССР.

14. Доходы от основной ренты с го
родских земель, кроме земель, отве
денных транспорту.
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15. Прибутки ВІЯ здачі в оренду 

рільницьких Грунтів, луків, садків, го
родів, пасовиськ, нетр землі, торфових 
багон, рибно промислових та мислів- 
ських місцевий, фабрично заводських, 
торговельних, житлових і инших дер
жавних будинків І приміщень та ин
ших прибуткових статей, ще не пере
даних, у відання органів Союзу РСР 
та УСРР або місцевих Виконавчих 
Комітетів АМСРР. .

16. Прибутки з республіканських 
-і ■  •'ортів Молдавського значіння.

17. Лісовий прибуток.
18. Прибутки з державного сільсь

кого господарства.
19. Прибутки з підприємств, що 

знаходяться на державному бюджетові 
АМСРР.

20. Прибутки з майстерень в місцях 
позбавлення аолі, що знаходяться на 
державному бюджетові.

21. Прибутки від участи органів 
АМСРР в акційних товариствах, пай
ових товариствах та товариствах з 
обмеженою відповідальністю.

22. Стягання і штрафи, що надхо
дять по необ'єднаних і об'єднаних 
урядництвах АМСРР.

23. Прибутки від продажу непо
трібного й негодящого майна по необ'
єднаних і об'єднаних урядництвах і 
установах АМСРР.

24. Надходження по нарахованнях.
25. Різні надходження по об'єдна

ло* та необ'єднаних урядництвах і 
установах АМСРР.

1[. Надзвичайні прибутки.

26. Прибутки від реалізації держав- 
*их фондів АМСРР.

27. Прибутки від державних кон
цесій Молдавського значіння.

28. Надходження від позичок, вида
ваних за рахунок наїзвичайнмх кре
дитів по бюджету АМСРР.

29. Прибутки від позик 1 кредито
вих операцій АМСРР.

15. Доходы от сдачи в аренду па
хотных угодий, лугов, садов, огородов, 
пастбищ, недр земли, торфяных болот, 
рыбопромысловых и охотничьих уго
дий, фабрично-заводских, торговых, 
жилых и других государственных зда
ний и помещений и прочих доходных 
статей, еще не переданных в ведение 
оога-'ов Союза ССР и УССР или 
местных Исполнительных Комитетов 
АМССР.

16. Доходы от республиканских ку
рортов Молдавского значения.

17. Лесной доход.
18 Доходы от государственного сель

ского хозяйства.
14. Доходы от предприятий, СОСТОЯ
ЩИХ на государственном бюджете 

АМССР.
го. Д>ходы от мастерских в местах 

лишения свободы, находящихся на го
сударственном бюджете.

21. Доходы от участия органов 
АМССР в акционерых обществах, пае
вых товариществах и товариществах 
с ограниченной ответственностью.

22. Взыскание и штрафы, поступаю
щие по неоУединенным и об'единен- 
ным ведомствам АМССР.

23. Доходы от продажи ненужного 
и непригодного имущества по необ‘- 
единенным и об'единенным ведомствам 
и учреждениям АМССР.

24. Поступления по начетам.
25. Разные поступления по об'едн- 

ненным и необ'единенным ведомствам 
и учреждениям АМССР. .

11. Чрезвычайные доходы.

26. Доходы от реализации государ 
ственных фондов АМССР.
' 27. Доходы от государственных кон

цессий Молдавского значения.
2б. Поступление по ссудам, выдавав-' 

шимся за счет чрезвычайных кредитов 
по бюджету АМССР.

29. Доходы от займов и кредитных операций АМССР.
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443. Штати науково культурних установ, 
що знаходяться у віданні Народнього 

Комісаріату Освіти УСРР
(пв Управлінню Науковими Уста

новами).

Скасовуючи поціли 3,4,7,8,12,13, 
14, 17, 18, 19 і 20 постанови своєї 
з 11 серпня 1 24 р. „Штати науко
вих установ лкаїемії Наук“ (36. Уз. 
1924 р., Ч. 25, арт. 20з), Рала Народ- 
ніх Комісарів УСРР п о с т а н о в и л а  
затвердити штати нижченаведених 
науково культурних установ, шо є 
у зіпанні Народнього Комісаріату 
Освіти УСРР (по Управлінню Науко
вими Установами):

443. Штаты научно-культурных учре
ждений, находящихся в ведении Народ
ного Комиссариата Просвещение УССР
(по Управлению Научными Учреждениями)

В отмену разделов 3,4, 7, 8, 12, 13, 
14, 17, 18, 19 и 20 постановление 
своего от 11 августа 1924 г. „Штаты 
научных учреждений Академии Наук*1 
(С Уі 1924 года, № 25, ст. 2*>31 
Совет Народных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л  утвердить штаты 
нижеследующих научно • культурных 
учреждений, находящихся в ВЄДЄНИ|| 
Народного Комиссариата Просвещения 
УССР (по Управлению Научными Учре
ждениями):

Ш т а т и  н а у к о в о  к  у  л  ь т у  р  и  и  х  
у с т а н о в ,  ш о  є  у  в і д а н н і  Н а 

р о д н ь о г о  К о м і с а р і я т у  О с в і т и  
УСРР

(по У п р а в л і н н ю  Н а у к о в и м и  
( У с т а н о в а м и ) .

І .  М у з е ї .

1. Харківський музей українськоїв 
мистецтва.Завідувач музею ... 1Старший хранитель . 1Молодший » . 1Служник.................................. 1 4 і.ос.

Я. Київський музей культури й побуту ($. Лаороесікий).Завідувач музею ... 1Завідувачів відділів . . 4Реставратор..........................1Діловод.................................... 1Доглядачів............................. 2Слюсар монтьор ... 1Прибиральниць . . . .  ЗСторожів................................. З 16 пос.
3. Київський музей мистецтв 

гм. Ханенка.

Завідувач музею ... 1
Заступник завідувача— 

він же консерватор 1

Ш т а т ы  н а у ч н о  -  к у л ь т у р н ы х  
у ч р е ж д е н и й ,  н а х о д я щ и х с я  в 
в е д е н и и  Н а р о д н о г о  К о м и с с а 
р и а т а  П р о с в е щ е н и я  У С С Р

( п о  У п р а в л е н и ю  Н а у ч н ы м и  
У ч р е ж д е н и я м и ) .

І. М у з е и.

1. Харьковский музей украинское» 
искусства.

Завед. мутеем . . . .  1
Старш. хранитель . . 1
Младший „ . . 1
Служитель...................1

4 долж.

3. Киевский музей культури и бита 
{б. Лаврский).Завед. музеєм . . . .  1Завед отделами ... 4* Реставратор.................................  1Делопроизводитель . . 1Смотрителей . . . . 2Слесарь-монтер ... 1Уборщиц . . і . . . зСторожей.............................. зІбдолж.

9. Киевский музей искусствам. Хомам*»
\Завед. музеем . . . .  ТЗамест. завед.—он-же к о н с е р в а т о р . . . .  і
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Бібліотекар............................ 1Доглядачів.............................  2Швайцар .... ............................ 1Двірник................................._1______
^ 7 пос.

4. Одсеький історично-археологінннй
музей.Завідувач музею ... 1Вчений хранитель . . 1Завідувач відділу ... 1Бібліотекар...........................  1Служників..............................  2

Сторож.........................  1 7 пос
$. Херсонгахмб археологічний музей.Завідувач музею ... 1Помічник завідувача . 1Завідувачів підвідділів . 2С т о р о ж - с л у ж н и к . . .  1Паливник (сезоновий) . 1 б пос.

і. Лш’лчеиилш історично-археоло
гічний музей.8авідувач музею ... 1Хранитель.............................  1

Служмик-сторож . . . _1_______
З пос.

7, Херкіесгка Центральна наукееа 
бібліотека.Директор" бібліотеки 1Помічник директора (він же вчений секреї ар) 1Бухгалтер .............................  1Бавідуа. читальн. залів 2 Бібліотекарів . . . .  10 Ломічн бібліотекар. . 10 Служників . . . .  4Паливник (сезоновий). 1Швейцарів.............................  2Кур'єр......................................  1Прибиральниць . . . .  2Двірник.............................   . __1___

38 пос.К Ысепареднл бібліотека Україна 
$ м. Ешіеі.Завідувач бібліотеки . /Заступник завідувача. І

І- * Арт. 443
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Библиотекарь . . . .  1
Надзирателей . . . .  2
Швейцар........................  1
Дворник. ... ...................  1

7 долж.

4. Одесский шеторико-орхеологичеекий
музей.

Завед. музеєм . . .* . 1
Ученый хранитель . . 1
Завед. отделом . . . .  1
Библиотекарь . . . .  1
Служителей.................... 2
Сторож.......................... 1

7 долж.

б. Херсонский археологический музей.

Завед. музеєм . . . .  1
Помощник заведыв. . . 1
За-едыв. л/отделами . 2
Сторож служитель . . 1
Истопник (сезонный) . 1

Ь долж.

6. Каменецкий историческо-археологм-
ческий музей.

Завед. музеєм . . . .  1
Хранитель....................  1
Служитель-сторож . . 1

З долж.

7. Харькоеская Центральная научная
библиотека.

Директор библиотеки . 1
Пом. дирекюра (он-же 

ученый секретарь) . 1
Бухгалтер ....................  1
Зав. читалки, залами . 2
Библиотекарей ... 10
Помош. библиотекарей 10
Служителей . . . .  6
Истопник (сезонный) . 1
Швейцаров.................... 2
Курьер . . . . . . .  1
Уборщиц....................... 2
Дворник....................... 1

738 долж.

9. Всенародная библиотека Украины 
л з. Яиеве.

Завел. библиотекой . /
Заместитель злвелыв. • 1

1* 77 Ст. 443
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Вчений секретар ... 1
Завідувачів відділів . . 7
Помічників завідувачів

відділів................  7
Спеціалістів бібліотек. ЗО
Бібліотекарів . . . .  10
Бухгалтер-статистик . 1
Машпністка...................  1
Служників.....................  З
Швейцаріє..................... 2
Столяр ........................  1
Двірник........................  1

66 пос.

Київським Інститут книгознавства.

Завідувач інституту 1
Вчений секретар ... 1
Старших бібліографів З
Молодших „ З
Кур'єр..........................  1
Машиністка...................  1

10 пос.

10. Одеська Центральна наукова 
бібліотека.

Завідувач бібліотеки . 1
Вчений секретар ... 1
Завідувачів відділів . . З
Бібліотекарів . . . .  9
Помічників бібліотекар. З
Д ловод-рахівник ... 1
Служників................... 2
Кур'єр..................к . 1

21 пос.

11. Харківська астрономічна 
обсерваторія.

Завідувач обсерваторії 1 
Старших астрономів . З 
Ад'юнкт астрономів . 2 •
Вираховувачів . . . .  З
Механік...................... 1
Діловод-рахівник ... 1
Служників..................  З

14 пос.

12. Київська метеорологічна 
обсерваторія.

Завідувач обсерваторії 1 
Старший геофізик-ме- 

теоролог . . . , . 1
Вчений фаховець-геофгз. 1 
Стерший ляборянт-яси- 

стенг.....................  1

Ученый секретарь . . 1
Завед. отделами ... 7

Помош. завед. отделами 7 
Специал. библиотекарей ЗО 
Библиотекарей . . . .  10 
Бухгалтер-статистик . 1
Машинистка . ... 1
Служителей..................  З
Швейцаров . . , . . 2
Столяр .л ....................  1
Дворник......................  1

бододж.I. Киевский Институт книговедення.

Завед. институтом . . 1 *
Ученый секретарь . . 1
Старших библиографов. 3 
Младших библиографов. Э
Курьер........................  1
Машинистка . . . .  _1____

Юдолж.

10. Одесская Центральная научная 
библиотека.

Завед. библиотекой . . 1
Ученый секретарь . . 1
Завед. отделами ... 3
Библиотекарей . . . .  9
Помощ. библиотекаря. ' 3 
Делопроизв.-счетовод . 1
Служителей.................. 2
Курьер........................._1__

21 долж.

II. Харьковская астрономическая об
серватория.

Завед. обсерваторией . 1
Старших астрономов. . 3
Ад'юнкт астрономов . - 2 
Вычислителей . . . .  3
Механик .....................  1
Делопроизв.-счетовод . 1
Служителей.................. 3

14 додж.

12. Киевская метеорологическая обсер
ватория.

Завед. обсерваторией . 1

Сгарш. геофиэ.-метеор. 1
Ученый спец.- геофизик. •’ 1
Старш. даб.-ассистент . 1
Старш. лаб.-астродог. 1
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Старший лаб.-астролог 1 
Молодший технічний 

співробітник . . . .  1
Ад'юнк-магнитояог . . 1
Сторож..................  і

8 пос.

13. Київський Ботанічний сад.

Завідувач саду . . . .  1
Вчений садівник ... 1

- Старший садівник . . 1
Садівників.................... 2
Практикант . . . . .  1
Діловод-рахівник . 1
Нічний сторож • . •. . 1
Денних сторожів . . . 2

/ 10 пос.

14. Одеський Ботанічний сад.

Завідувач саду . . 1
Вчений садівник ... 1
Асистент-препаратор . 1
Садівників...................  2
Керовничий садівництва 1
Служник...................... 1
Двірник . . . . і . .  1
Садових робітників . 2_

10 пос.

15. Розкопки старинню-грецької 
колоті Ольвіі

(Тимчасово, реченцем на 5 місяців).

Завідувач розкопок . 1
Фахівців археології З
Архітектор................. 1
Діловод 1-го розряду . 1

' Завідувач господарства 1
. Фотограф....................  1

Мальовник ..................  1
Паківник . . . * . . .  1
Доглядачів................... 4
Робітників-землекопачів 40 
' у 54 по:.Харків. 7 жовтая 1925 р.
Заст. Голови Ради Народніх 

Комісарів УСРР /. Булат.
Керуючий Справами Ради 

Народніх Комісарів УСРР Ф. Бега.В вдави Народ» ього Комісаріату Юстиції. Замовлення ч. 224. Лр. 15000.

Младш. техн. сотрудник 1 

Ад'юнкт-магнитолог . 1

, Сторож........................  1
долж.

13. Киевский Ботанический сад.

Завед. садом . . . .  1
Ученый садовод ... 1
Старший садовник . . 1
Садовников . . . г . 2
Практикант ..................  1
Делопроиэв.-счетовод . 1
Ночной сторож ... 1
Дневных сторожей . . 2

Ібдолж.

14. Одесский Ботанический сад,

Завед. садом . . . .  1
Ученый садовник ... 1
Ассистент-препаратор . 1
Садовников . . . • . 2
Руководитель по садов. 1
Служитель.................... 1
Дворник....................... 1

— Садовых рабочих . . . 210 долж.

15. Раскопки древне-греческой колонии 
Ольвии.

(Временно, сроком на 5 месяцев)
Завед. раскопками . . 1
Специал. по археологии 3
Архитектор .................. 1

. Делопроиз. 1-го разряда 1
4'« Завед. хозяйством . . I

Фотограф......................1
Рисовальщик . . . .  1
Упаковщик...................  1
Надсмотрщиков ... 4
Рабочих-эемлекопов . 40

, 54 долж.Харьков, 7 октября 1925 г. ч
Зам. Председателя Совета Народных 

Комиссаров УССР И. Булат.
Управляющий Делами Совета 

Народных Комиссаров У ССР Ф. Бею.Ивданне Народного Комиссариата ЮстицияЗаказ № 224. Тираж 15000.Укргодовліт Ч. 4809. Харків. Урядова друкарня ім. т. Фрунзе.





ДО (47.Т1) (008)1лрш» ш&и+крФі,

ОФІЩЯЯЕЗБІРНИК
=УЗАКОНЕНЬ ТА 
РОЗПОРЯДЖЕНЬ —

'5Ш
1925 р.

кат стрях, еолвтвЛпкь!

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ ,СОБРАНИЕ
УЗАКОНЕНИЙ І 

РАСПОРЯЖЕНИЙ
РИт-Ирш. йрттелтм Уїдо

1925 г. \\

12 мвтощу 1925 р. п види юний 12 імбря 1925 г Лд ДО |отдея ПЕРВЫЙ

ЗМІСТ СОДЕРЖАНИЕ

Постанови ВУЦВК і РНК

(7, в, 10, 12, 14, 1.5 жовтня 1925 р.).444. Про доповнення арт. !) Земельного Кодексу УСРР.446. Про затвердження т. Герасимова за члена Української Економічної Наради.446. Про структуру >1 штати Всеукраїнської Академії Наук.447. Про штати округовнх кооперативних комітеті к.44Н. Про форму наймеш (вивісок) на будинках, де містяться радянські установи.440. Про штати Харківського Переселенського Пункту Народнього Комісаріату Земельних Справ.450. Про доповнення точного списку міст і селищ міського типу скасованої Полтавської губерні.451. Про в міну постанови .Про заведенияІнституту двірників-,452. Про доповнення штатів Народнього Комісаріату Земельних Справ.

Постановления ВУЦИК и СНК

(7, 8, 10, 12, 14, 15 октября 1925 *.),444. О дополнении ст. 9 Земельного Кодекса УССР.445. Об утверждении т. Герасимова членом Украинского Экономического Совещания.446. О структуре и штатах Всеукраинской Академии Наук.447. О штатах окружных кооперативных^^Г^ом итогов.44Н.р форме надписей (вывесок) на зданиях, ^занимаемых советским»! учреждениями.449. О штатах Харьковского Переселенческого Пункта Народного Комиссариата .'киле дел ия.450. О дополнении точного списка городов н поселений городского типа упраздненной Полтавской губернии.451. Об измененнн постановления ,0 введении института дворников".452. О дополнении штатов Народного Комиссариата Земледелия.
Постанова Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комитету 
й Рада Народній Кояісарів УСРР.

444. Про доловивши арт. 0-го Зе
мельного Кодексу УСРР.

На підставі ос станови ЦБК і РНК 
Союзу РСР з 26-го червня 1925 року 
.Про надання права на трудове зем
лекористування чужоземцям* (36. Зак.

Постановление Всеунраннского Цен
трального Исполнительного Коми

тета и Совета Народных Комис
саров УССР.

444 0 дополнении ст. 9 Земельного 
Кодекса УССР.

На основании постановления ЦИК 
и СНК Союза ССР от 26 июня 
1925 г. .0 предоставлении права нетру
довое землепользование иностранцам*
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СРСР 1925 р. ч. 41, арт. 303),—Все
український Центральний Виконавчий 
Комітет і РадаНародніх КомісарівУСРР, 
касуючи свою постанову з 13-го серп
ня.. 1924 року „Про надання права 
на трудове користування землею тру
дящим чужоземним громадянам*' (36. 
Уз. 1924 р., ч. 20, арт. 178) і допов
нюючи Земельний Кодекс УСРР (36. 
Уз. 1922 р., ч. 51, арт. 750), п о с т а 
н о в  и лій:

Доповнити арт. 9-й Земельного Ко
дексу увагою в такій редакції:

„ У в а г а .  Право на трудове кори
стування землею для провадження 
сільського господарства, на однако
вих з громадянами УСРР підставах, 
мають також трудящі чужоземці, 
що проживають на території УСРР 
і мають виборчі права до рад, від
повідно до чинного законодавства".Харків, 7 жовтня 1925 р.

Т.в.об. Голови Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету 4- Буценко.

Заст. Голови Ради Народніх 
Комісарів УСРР Сербиченко.

Т.в.об. Секретаря Всеукраїн
ського Центрального Виконавчого 

Комітету Муеульбас.Оголошено у „Вістях ВУЦВК" 20 жовтня 1925 р., ч. 240.
Постанови Ради Народніх Комі

сарів УСРР.

445. Про затвердження т. Герасимо
ва 8а- члена Української Еконо

мічної Наради.
Рада Народніх Комісарів УСРР 

п о с т а н о в и л а :  •
Затвердити тов. Герасимова Н. І: за 

члена Української Економічної Наради.Харків, 8 жовтня 1925 р.
Заст. Голови Ради Народніх 

Комісарів УСРР І. Булат 
Керуючий Справами Ради Народ

ніх Комісарів УСРР Ф. Беїа. Оголошено у „Вістях ВУЦВК" 3 листопаду 1925 р., ч. 252.

Ст. 444-445
і І

С. 3. СССР 1925 г., № 41, ст. 303), в от
мену своего постановления от 13-го 
августа 1924 г. „О предоставлении 
права на трудовое пользование землей 
трудящимся иностранным гражданам" 
(С. У. 1924 г., № 20, ст. 178) и в до
полнение Земельного Кодекса УССР 
(С. У. 1922 г., № 51, ст. 750), Все- 
украинский Центральный Исполни
тельный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров УССР п о с т а н о в и л и :  

Дополнить ст. 9 Земельного Кодекса 
примечанием в следующей редакции: 

„ П р и м е ч а н и е .  Право на трудо
вое пользование землею для ведения 
сельского хозяйства, на одинаковых 
с гражданами УССР основаниях, 
имеют также трудящиеся иностран
цы, проживающие на территории 
УССР и пользующиеся избиратель
ными правами в советы, согласно 
действующего законодательства". Харьков, 7 октября 1925 г.

Вр. исп. об. Председателя 
Всеукраинского Центрального 

Исполнительного Комитета
А. Буцепко.

Зам. Председателя Совета 
Народных Комиссаров УССР

Сербиченко.
Вр. исп. об Секретаря 

Всеукраинского Центрального
Исполнительного Комитета

Мусулъбас.Распубликовано в „Вістях ВУЦВК** 20 октября 1925 г., № 240.
-----  А
Постановления Совета Народных 

Комиссаров УССР.'

445. Об утверждении т. Герасимова 
членом Украинского Экономического 

Совещания.
Совет Народных Комиссаров УССР 

п о с т а н о в и л :
Утвердить тов. Герасимова Н. И. 

членом Украинского Экономического 
Совещания.Харьков, 8 октября 1925 г.

Зам. Председателя Совета 
Народных Комиссаров УССР И. Булат.

Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР Ф. Бега, Распубликовано в „Вістях ВУЦВК" 3 ноября 1925 г., № 252.
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446. Про структуру І штати Всеукраїн
ської Академії Наук.і

Скасовуючи постанову свою з 8 серп
ня 1924 року*,Штати Академії Наук" 
(3. У. 1924 р., ч. 23-24, арт. 194), 
Рада Народніх Комісарів УСРР п о- 
с т а в о в и л а  затвердити нижчепо
дані структуру й штати Всеукраїн
ської Академії Наук:ШТАТИВсеукраїнської Академії Наук.

І. Президія Академії.

Президент .........................  1
Віце-Президент.................... 1
Неодмінний Секретар . . . .  1

,  •  З

Іі. Історично-філологічний Відділ Ака 
демії.

1. Президія Відділу.

Голова ..................................  1
Секретар ...............................  1
Дійсних членів Відділу

Академіків . . 8
Наукових співробітників при 
Президії Відділу для виконання 
особливих наукових доручень . 5

15

2. Комісія для складання словника 
оюивоі української мови

Керовничий Комісії..................  1
Нленів-редакторів .'..................  З
Науковий співробітник . . . .  1
Завідувач діловодства...............  1

6

З. Інститут наукової української мови. 
Керовничий Інституту . . . .  1
Членів-редакторів....................6
Вчений Секретар ....................  1

8

4. Комісія для складання історичною 
словника української мови.Керовничий Комісії.......................... 1Науковий співробітник . . .' 1Завідувач діловодства . . . . 1

З

446. О структуре и штатах ВСеукра- 
инской Академии Наук.

В отмену постановления своего 
от 8 августа 1924 г. .Штаты Акаде
мии Наук* (С. У. 1924 г., № 23-24, 
ст. 194), Совет Народных Комисса
ров УССР п о с т а н о в и л  утвердить 
нижеследующие структуру и штаты 
Всеукраинской Академии Наук:

Ш Т А Т Ы

Всеукракеской Академик Наук.

I. Президиум Академии.

Ст. 446

Президент .............................. 1
Вице-Президент.................... ... 1
Непременный Секретарь ... 1

3

II. Историко-филологический Отдел 
Академии

1. Президиум Отдела.

Председатель............................  1
Секретарь ................................  1
Действительных членов Отдела 

Академиков ...........................  8
Научных сотрудников при Пре

зидиуме Отдела для исполнения 
особых научных поручений . 5

2. Комиссия для составления словаря
живою украинскою языка.

Руководитель Комиссии . . . .  1
Членов-редакторов........................3
Научный сотрудник ...................  1
Заведывающий делопроизводством 1

6 '

3. Институт научной украинской речи.

Руководитель Института ... 1
Членов-редакторов.................... 6
Ученый Секретарь ....................  1

г- 8

4. Комиссия но составлению исто
рическою словаря украинской речи.

Руководитель Комиссии . . . .  1
Научный сотрудник ....................  1
Заведывающий делопроизводством 1

3
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5. Історично'філологічна катедра з ка
бінетом арабо іранської фіологй.

Вчений Секретар 1
Науковий співробітник ... 1 
Помічник бібліотекаря . . . .  1

6. Комісія для вивчення, етнографії
й фолькльору.

Керовничий Комісії....................... 1
Науковий співробітник ... 1

2

7. Комісія для видання пам'ятників
новітнього письменства. 

Науковий співробітник ... 1

8. Історична катедра. 
Науковий співробітник ... 1

9. Археографічна Комісія.
Керовничий Комісії.......................1
Вчений Секретар ........................  1
Науковий співробітник ... 1

"з...

10. Комісія для вивчення первісної
культури.

Науковий співробітник. ... 1

11. Комісія для вивчення Право
бережжя.

Керовничий Комісії..................... 1
Науковий співробітник ... 1

2

12. Комісія для вивчення Лівобережжя. 
Науковий співробітник ... 1

13. Комісія для вивчення степової
України.

Науковий співробітник ... 1

14. Комісія для вивчення історії
Західньої України.

Керовничий Комісії..................... 1
Науковий співробітник ... 1

2
15. Комісія для складання історично- 

географічною словника Української 
землі. ,

Керовничий Комісії . . . . . /  1 
Наукових співробітників ... З

4

5. Историко-филологическая кафедра 
с кабинетом арабо-иранской филологии.

Ученый Секретарь ....................  1
Научный сотрудник .,. . . . 1
Помощник библиотекаря ... 1• ......................................................

3

6. Комиссия по изучению этнографии
и фольклора.

Руководитель Комиссии . . . .  1
Научный сотрудник...................... 1_

2

7. Комиссия по изданию памятников
новейшей литературы. , 

Научный сотрудник . . . . . .  1

8. Историческая кафедра. 
Научный сотрудник ..................  1

9. Археографическая Комиссия. 
Руководитель Комиссии . . . .  1
Ученый Секретарь . . . . . .  1
Научный сотрудник . . . . 1

3

10. Комиссия по изучению первобытной 
культуры.

Научный сотрудник .............  1

11. Комиссия по изучению Право
бережья.

Руководитель Комиссии - . . . 1
Научный сотрудник . . . . .  1

2I
12. Комиссия по изучению Левобережья.

Научный сотрудник . . . . .  1

13. Комиссия по изучению степной 
Украины.

Научный сотрудник .............  1

14. Комиссия по изучению истории
Западной Украины. 

Руководитель Комиссии ... 1
Научный сотрудник . . . . ч. 1

2
15. Комиссия по составлению исто
рико-географическою словаря Украины.

Руководитель Комиссии ... 1
Научных сотрудников . . . .  3

4
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16. Комісія для дослідів над громад

ськими течіями на Україні.

Науковий співробітник ... 1

17. Комісія для складання біографіч
ного словника діячів України.

Керовничий Комісії..................  1

18. Гвбраістччна історико-археолоііч-
на Комісія.

Керовничий Комісії...................  1
Науковий співробітник . . . . 1

, 2

19. Науково-педагогічна Комісія.
КеровничийКомісії....................  1
Членів Комісії........................... 2
Науковий співробітник . . . .  1  * )

~ 4

16. Комиссия по исследованию обще
ственных течений на Украине.

Научный сотрудник ..................... 1

17. Комиссия по составлению биогра
фического словаря деятелей Украины.
Руководитель Комиссии ... 1

18. Гебраистическая историке-архео
логическая Комиссия.

Руководитель Комиссии ... 1
Научный сотрудник ....................  1

2

19. Научно-педагогическая Комиссия.
Руководитель Комиссии ... 1
Членов Комиссии........................  2
Научный сотрудник . . . . .  1 * )

4

20. Бібліотека історично-філологічною 
Відділу.

Завідувач бібліотеки.................. 1

21. Редакигйно- видавнича Комісія.

Завідувач видавництва . . . .  1
Секретар-бухгалтер................... 1
Коректор ...............................  1
Кореспондент .........................  1
Паківник.................................  ї

5
Разом на історично-філологічний 

Відділ.............................67 пос.III. Фізико математичний Відділ Академії.
1. Президія Відділу. •

Голова ..................................  1
Секретар........................... * 1

Дійсних членів Відділу-академіків 13
Наукових співробітників при Пре

зидії Відділу для виконання 
особливих наукових доручень 217
2. Геологічна Комісія з кабінетом.

КеровничиЯ Комісії . . . . .  1
Наукових співробітників ... 2

З

•) Для кабінету мистецтв.

20. Библиотека историко-филологи
ческого Отдела.

Заведывающий библиотекой . . 1

21. Редакционно-издательская 
Комиссия.

Заведывающий издательством . 1
Секретарь бухгалтер..............  1
Корректор ................................ 1
Корреспондент .......................  1
Упаковщик...........................  1

Всего по историко-филологическому 
Отцепу...................67 должностей.III. Физико-математический Отдел Академии.

1. Президиум Отдела.

Председатель............................  1
Секретарь................................   1
Действительных членов Отдела

академиков............................13
Научных сотрудников при Прези

диуме Отдела для исполнения 
особых научных поручений . 2

17

2. Геологическая Комиссия с кабинетом.

Руководитель Комиссии ... 1
Научных сотрудников . . . .  2

3

•) Для кабинета нокусств. 979
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3. Комісія для дослідів над питаннями 
геофізики.

Науковий співробітник . . . .  1 •

4. Комісія вищої математики. 

Науковий співробітник . . . .  1

5. Інститут пристосованої механіки.

Директор................................   . 1
Наукових співробітників ... 2
Бібліотекар................................. 1

~Г

6. Ботанічний кабінет і гербарій.

Вчений консерватор ....................  1
Наукових співробітників ... 2

З
7. Ботанічний сад. 

Науковий співробітник................... 1

8. Зоологічний музей.
Керовничий музею ......................  1
Вчений зоолог.........................  1
Науковий співробітник . . . .  1

~ Г

9. Катедра Сільсько-господарської
біолегіі.

Науковий співробітник . . . . , 1

10. Катедра експериментальної
зоології.

Науковий співробітник . . . .  1

’ 11. Мікробіологічний інститут.
Наукових співробітників ... 2

• І
12. Дніпрянська біологічна станція. 

Директор . . . . . . . . . .  І
Разом на фізико-математичний 

Відділ...............................38 пос.

IV. Соціяльно-економічний Відділ 
Академії.

1. Президія Відділу. .
Голова . . . . . ' ..................  1
Секретар ................................  1

Дійсних членів-академіків ... 6
Наукових співробітників при 

Президії Відділу для виконання 
особливих наукових доручень. 2

То“

3. Комиссия по исследованию вопросов 
геофизики. ,

Научный сотрудник ..................  1

4. Комиссия высшей математики.

№ 78

Научный сотрудник .....................  1

5. Институт прикладной механики.

Директор ..................................  1
Научных сотрудников . . . .  2
Библиотекарь ............................  1

■  ; 4
6. Ботанический кабинет и хербариу.

Ученый консерватор . . . . .  1
Научных сотрудников . . . .  2

Ъ~
7. Ботанический сад.

Научный сотрудник .....................  1

8. Зоологический музей.
Управляющий музеем . . 1
Ученый зоолог . *...... 1
Научный сотрудник............  1

3

9. Кафедра сельско-хозяйственной
биологии.

Научный сотрудник .................  1

10. Кафедра экспериментальной
зоологии.

Научный сотрудник..................  1

11. Микробиологический институт.
Научных сотрудников . . . .  2

12. Днепровская биологическаястанция.
Директор ............................... 1

Всего в по физико-математическому 
Отделу...................38 должностей

IV. Социально-экономический Отдел 
Академии

/. Президиум Отдела.
Председатель ...............  ... I
Секретарь .............................  1
Действительных членов-академи-

ков.................................... 6
Научных сотрудников при Пре

зидиуме Отдела для исполне
ния особых научных поручений 2

10
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2. Демографічний інститут.

Наукових співробітників ... 2

3. Комісія для вивчення звичаєвого
народньою права.

Керовничий Комісії................  1
Наукових співробітників .' . . 2

З

4. Комісія для вивчення західньо-ро
сійського й українського права.

г
Наукових співробітників ... 2

5. Бібліотека соціяльно-економічного
Відділу.

Бібліотекар ...........................  1
Разом насоціяльно-економічний

Відділ . . . . . . . . . .  18пос.;

V. Установи при спільному зібранні 
Академії.

1. Музей антропологгї та етнології 
ім. Ф. К. Вовка.

Керовничий музею.................. 1
Наукових співробітників ... 2
Вчений консерватор-етнолог . . 1

4
2. Археологічний Комітет.

Голова Комітету...................... 1
Науковий співробітник . . . .  1
Вчений Секретар..................  . 1

3. Комсія краєзнавства. 
Науковий співробітник . . . . .  1
Всього по установах при спіль

ному зібранні Академії . . . 8пос.

VI. Господарч* Управа Академії.

Гблова Господарчої Управи (вице-
президент) ..........................  1

1. Наукова канцелярія Академії.
Керовничий справ Академії

(по науковій частині) ... 1
Помічників керовничого 4
Завідувач архіву . . . . . .  1
Старший кореспондент зі знан

ням чужоземных мов ... 1
Машиністок-стенографісток . . 2
Машиністом 1-го розряду ... 2

2. Демографический институт. 
Научных сотрудников . . . .  2

3. Комиссия по изучению обычного
народною права.

Руководитель Комиссии ... 1 •
Научмых сотрудников . . . .  2

3

4. Комиссия по изучению западно- 
русского и украинского права.

Научных сотрудников . . . .  2

5. Библиотека социально-экономиче
ского Отдела.

Библиотекарь ........................  . 1
Всего по социально-экономическому 

Отделу ...................18 должностей.

V. учреждения, состоящие при общем 
собрании Академии.

1. Музей антропологии и этнологии 
имени Ф. К. Волка.

Управляющий музеем . . . .  1
Научных сотрудников . . . .  2 
Ученый консерватор-этнолог. . 1

4
2. Археологический Комитет.

№ 78 Ст. 446

Председатель Комитета ... 1 
Научный сотрудник. . . . .1 
Ученый Секретарь . . . ’ . 1

3
3. Комиссия краеведения. 

Научный сотрудник . . . . .  1
Всего по учреждениям, состоящим 
при общем собрании Академии 8 д.

УІ.ХозяйственноеУправлониеАнадемии

Председатель Хозяйственного Упра
вления (вице-президент) ... 1

1. Научная канцелярия Академии.
Управляющий делами Академии 

(по научной части). . / . . 1 
Помощников управляющего . . 4 
Заведываюший архивом .1
Старший корреспондент со зна- ..

нием иностранных языков . 1
Машинисток-с'генографисток 2 
Машинисток 1-го разряда. . . 211981
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2. Канцелярія й бухгалтерія.

Завідувач канцелярії.....................  1
Старший діловод.......................... 1
Машиністка................................. 1
Завідувач господарства ... 1
Кур'єр........................................ 1
Старший бухгалтер........................1
Бухгалтер ..................................  1
Скарбник..................................   1

• 8

3. Співробітники, що обслуговують 
будинок Академії.

Доглядач Мікро-біологічного Інсти
туту .....................................   1

Доглядач Дніпрянської біологічної
станції.................................... 1

Кладовщик................................. 1
Служників лабораторій . . . .  4
Прибіральниц (ків) помешкань . З 
Грубник центрального опалення 1
Швейцар...................................  1
Двірників...................................  5

17
Р а з о м  на Господарчу Управу 37 пос.

Всього на Академію Наук . 1 7 1  „Харків, 8 жовтня 1925 р.
Заст. Голови Ради Народніх Комі

сарів УСРР І. Булат. 
Керуючий Справами Ради Народніх 

Комісарів УСРР Ф. Бега.

477.Про штати округових кооператив
них комітетів.

Рада Народніх Комісарів УСРР 
п о с т а н о в и л а  затвердити нижче- 
наведені штати округових коопера
тивних комітетів:

Ш Т А Т Иокругових кооперативних комітетів’
І. Округи 1-ої групи.
(5 округ: Харківська, Київська. 

Одеська, Катеринославська і Пол
тавська).

Секретар, він же завідувач 
реєстраційної частини . . . .  1
Діловод . . •............................. І
На 5-ть округ 10 пос...................  2

2. Канцелярия и бухгалтерия.

Заведывающий канцелярией . . 1 
Старший делопроизводитель. . 1 
Машинистка . . . . 1
Заведываюший хозяйством . . 1
Курьер.................... ...  . . . 1
Старший бухгалтер..................... 1
Бухгалтер . . "........................... 1
Казначей . . . . . . . .  1

8

3. Сотрудники, обслуживающие поме 
щение Академии.

Смотритель Микро-биологического
Института............................... 1

Смотритель Днепровской биоло
гической станции . . . .  1

Кладовщик . . . . . . . .  1
Служителей лабораторий ... 4
Уборщиц(ков) помещений. . . 3
Истопник центрального отопления 1
Швейцар................................... 1
Дворников ................................  5

17
И т о г о  по Хозяйственному 

Управлению............................ 37 д.
И т о г о  по Академии Наук. . 1 7 1  „ 

Харьков, 8 октября 1925 г.

' Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР И. Булат. 

Управляющий Делами Совета Народ
ных Комиссаров УССР Ф. Бега

447. О штатах окружных коопера
тивных комитетов.

Совет Народных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л  утвердить нижесле
дующие штаты окружных коопера
тивных комитетов:

ШТАТЫокружных вооператввных комитетов.
I. Округа 1-й группы,.

(5 округов: Харьковский, Киевский, 
Одесский, Екатеринославский и Пол

тавский).
Секретарь, он же заведующий реги
страционной частью . . . .  1

Делопроизводитель ................... 1
По  5 округам 10 должностей . 2
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II, Округи, 2-оі групи, 
(Решта 36 округ).

Секретар, він же завідувач реє
страційної частини...............  1

На 36 округ................ ... 36 пос.
Р а з о м  по округах 1-ої й 2-ої

групи..............  46 пос.Харків. 10 жовтня 1925 р.
Заст. Голови Ради Народніх

Комісарів УСРР І. Булат 
Керуючий Справами Ради 

Народніх Комісарів УСРР Ф. Бега.Оголошено у „Вістях ВУЦВК" 3 листопаду 1925 р. ч. 252.
448. Про форму написів (вивісок) на будинках, де містяться радянські ■  установи.

Рада Народніх Комісарів УСРР по
с т а н о в и л а :

1. Встановити одноманітну форму 
написів (вивісок) до будинках, де мі
стяться округові ТІ районові вико
навчі комітети, сільські ради таинші 
місцеві радянські установи.

2. Написи (вивіски) повинні мати 
повну назву (без скорочення слів) 
установи українською мовою й їх на
лежить виготовляти на червоному 
полі чорними літерами.

На написах (вивісках) установ не 
нижче районового маштабу має бути 
обов'язково намальований державний 
герб Українсько! Соціялістичної Ра
дянської Республіки. Герба малюється 
золотою фарбою І приміщується над 
серединою напису (вивіски).

У в а г а .  Поруч із українською 
мовою, написи (вивіски) можна скла
дати також і російською мовою 
або мовою відповідно! національної 
меншости, вживаною в даній місце
вості, на підставі особливої інструк
ції, що пророблюється НКВС.

3. Зобов'язати установи, зазначені 
варт. 1-му цієї постанови, не далі 
першого січня 1926 року мати на бу
динках, де вони містяться, написи (ви-

II. Округа 2-й группы.

(Остальные 36 округов).

Секретарь, он же заведующий реги
страционной частью . . . .  1

По 36 округам .......................36 дол.
В с е г о  по округам первой и

второй группы . . 46 дол. Харьков, 10 октября 1925 г 
Зам. Председателя Совета Народных

Комиссаров УССР И. Булат. 
Управляющий Делами Совета Народ

ных Комиссаров УССР Ф. Бега.Распублвковано в .Вістях ВУЦВ1С“ 3 ноября 1925 г. Лё 252.
443. О форме надписей (вывесок) зданиях, занимаемых советскими учреждениями.

Совет Народных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л :

1. Установить однообразную форму 
надписей (вывесок) на зданиях, зани
маемых окружными и районными 
исполнительными комитетами, сель
скими советами и другими местными 
советскими учреждениями.

2. Надписи (вывески) должны 
содержать полное наименование (без 
сокращения слов) учреждения на укра
инском языке и изготовляться на 
красном поле черными буквами.

На надписях (вывесках) учреждений 
не ниже районного масштаба должен 
быть обязательно изображен государ
ственный герб Украинской Социали
стической Советской Республики. Герб 
наносится золотой краской и поме
щается над срединой надписи 
(вывески).

П р и м е ч а н и е .  Наряду с укра
инским языком, надписи (вывески) 

* предоставляется составлять также 
и на русском языке или языке со
ответствующего национального мень
шинства, общеупотребительном в 
данной местности, на основе особой 
инструкции, разрабатываемой НКВД.
3. Обязать учреждения, означенные 

в ст. 1-й настоящего постановления, 
не позднее 1-го января 1926 г. иметь 
на занимаемых ими зданиях надписи
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Ст. 448-449Ч. 78 Арт. 448-449
в

віски) за формою, встановленою цією 
постановою.

4. Форму написів (вивісок) для ра
дянських установ АМСРР встано
влює Центральний Виконавчий Комі
тет АМСРР відповідно до цієї поста
нови.

5. Доручити Народньому Комісарі- 
ятові Внутрішніх Справ виробити й 
надіслати на місця вказівки про роз
мір та малюнок написів (вивісок).Харків, 10 жовтня 1925 р.

Заст. Голови Ради Народніх 
Комісарів УоРР Булат.

Керуючий Справами Ради 
Народніх Комісарів УСРР Ф. Бега.

(вывески) по форме, установленной 
настоящим постановлением.

4. Форма надписей (вывесок) для 
советских учреждений АМССР уста* 
навливается Центральным Исполнитель
ным Комитетом АМССР в соответ
ствии с настоящим постановлением.

5. Поручить Народному Комисса
риату Внутренних Дел выработать 
и преподать на места указания о раз 
мере и рисунке надписей (вывесок).Харьков, 10 октября 1925 г. ,

. А
Зам. Председателя Совета

Народных Комиссаров
УССР Булат. '

Управляющий Делами Со-, 
вета Народных Комис

саров УССР Ф. Бега.

№ ?8

449. Про штати Харківського Переселенського Пункту Народнього Комісаріату Земельних Справ.
Рада Народніх Комісарів УСРР 

п о с т а н о в и л а  затвердитинижчена- 
вбдені штати Харківського Переселен
ського Пункту Народнього Комісарі
ату Земельних Справ:Ш Т А Т ИХарківського Переселенського Пункту Народнього Комісаріату Земельних Справ.
Начальник Пункту, він же Завідувач 

районового руху переселенців 1 
Діловод 1
Агент-евакуатор......................... 1
Сторож (нічний)......................... 1
Двірник-кубовщик , . . . . 1

Р а з о м  5 пос.

Харків, 12 жовтая 1925 р.
Заст. Голови Ради Народніх Комі

сарів УСРР І. Булат.

Керуючий Справами Гади Народніх 
Комісарів УСРР Ф. Бега.

449. 0 штатах Харьковского Переселенческого Пункта Народного Комиссариата Земледелия.
Совет Народных Комиссаров УССР 

’ постановил утвердить нижеследуюшие 
штаты Харьковского Переселенческого 
Пункта Народного Комиссариата Зем
леделия:

ШТАТЫ

Харьковского ІІереселенческого Йун- 
кта Народного Комиссариата Земле

делия.

Начальник Пункта, он же Заведую
щий районным передвижением пере*
селенцев......................... ' . . 1
Делопроизводитель . . . . . -1
А г е н т - э в а к у а т о р . . . . . .  1
Сторож (ночной). . . . 1
Дворник-кубовщик.....................1

И т о г о  5 д.Харьков, 12 октября 1925 г.
Зам. Председателя Совета Народных 

Комиссаров УССР И. Булат.

Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР Ф. Бега.
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Ч. .78 Арт. 450-451 № 78 Ст. 450-451

Постанова Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету 
й Ради Народніх Комісарів УСРР.

450. Про доповнення точного списку 
міст і селищ міського типу скасо

ваної Полтавської губерні.

Доповнюючи постанову свою з 
1-го липня 1925 року „Про встано
влення точного списку містам і мі
стечкам касованої Полтавщини** (36. 
Уз. 1925 р., Ч. 45—46, арт. 300),— 
Всеукраїнський Центральний Виконав
чий Комітет і Рада Народніх Комісарів 
УСРР п о с т а н о в и л и :

У список міст скасованої Полтавської 
губерні включити м. Лубни.Харків, 14 жовтня 1925 р.

Голова' Всеукраїнського Цент
рального Виконавчого 

Комітету ІІетровський.

Заст. Голови Ради Народніх 
Комісарів УСРР Сербиченко.

Секретар Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого 

Комітету А. Буценко.

Постанови Ради Народніх Комі
сарів УСРР.

451. Про зміну постанови „Про заве
дення інституту двірників*.

В звяаку з переходом на трьохступ- 
неву систему управління й змінюючи 
арт. 1-й постанови своєї з 3-го жов
тня 1922 року „Про заведення інсти
туту двірників** (36. Уз. 1922 р„ч. 43, 
арт/ 638).—Рада Народніх Комісарів 
УСРР п о с т а н о в и л а :

Чинність зазначеної постанови по
ширити на всі округові міста, неза
лежно від кількости їхньої людности.Харків, 15 жовтня 1925 р.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР Сербиченко. 

Керуючий Справами Ради Народніх 
Комісарів УСРР Ф. Бега. 

(Оголошено у „Вістях ВУЦВКт 
29 жовтня 1925 р., ч. 24В).

Постановление 8сеукраинского Цен
трального Исполнительного Коми
тета и Совета Народных Комисса

ров УССР.
450. О дополнении точного списка 
городов й поселений городского типа 
упраздненной Полтавской губернии.

В дополнение к постановлению своему 
от 1-го июля 1925 года. „Об уста
новлении точного списка городов и 
поселений городского типа упраздняе
мой Полтавской губернии" (С.У. 1925 г. 
№ 45—46, ст. 300),—Всеукраинский 
Центральный Исполнительный Комитет 
и Совет Народных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л и :

В список городов упраздненной Пол
тавской губернии включить г. Л у б н ы .Харьков, 14 октября 1925 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР Сербиченко.

Секретарь Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета А. Буценко.

Постановления Совета Народных 
Комиссаров УССР.

451. Об изменении постановления 
„О введении института дворников".

В связи с переходом на трехсте
пенную систему управления и во изме-- 
нение ст. 1-й постановления своего 
от 3 октября 1922 г. „О введении 
института дворников** (Собр Узак. 
1922 г., № 43. ст. 638),—Совет Народ
ных Комиссаров УССР п о с т а н о в и л :  

Действие указанного постановления 
распространить на все окружные 
города, вне зависимости от количе
ства населения, проживающего в них. Харьков, 15 октября 1925 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР Сербиченко. 

Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР Ф. Бега.

(Распубликовано в н Вістях ВУЦВК", 
29 октября 1925 г. Л? 248).
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Ч. 78 Арт. 452 К- 78 Ст. 452

452. Про доповнення штатів Народнього 
Комісаріату Земельних Справ.

Доповнюючи постанову свою з 15 
червня 1925 року „Про структуру 
й штати Народнього Комісарі яту Зе
мельних Справ І округових земельних 
відділів" (36. Уз. 1925 року, ч. 35—36, 
арт. 266),—Рада Народніх Комісарів 
УСРР п о с т а н о в и л а :

Доповнити штати Народнього Комі
саріату Земельних Справ по Відділу 
Землевпорядження, Меліорації й Дер
жавних Земельних Фондів у підвідділі 
переселення на двадцять п'ять посад 
завідувачів дільниць колонізаційного 
фонду.Харків, 12 жовтня 1925 р.

Заст. Голови Ради Народніх 
Комісарів УСРР 1. Булат.

Керуючий Справами Ради Народніх 
Комісарів УСРР Ф. Бега

452. О дополнении штатов Народного 
Комиссариата Земледелия.

В дополнение к постановлению 
своему от 15 июня 1925 г. „О струк
туре и штатах Народного Комисса
риата Земледелия и окружных земель
ных отделов* (С. У. 1925 г., №35-36, 
ст. 266),—Совет Народных Комисса
ров УССР п о с т а н о в и л :

Дополнить штаты Народного Комис
сариата Земледелия по Отделу Земле
устройства, Мелиорации и Государ
ственных Земельных Фондов по 110Д‘- 
отделу переселения двадцатью пятью 
должностями заведующих участками 
колонизационного фонда.Харьков, 12 октября 1925 г.
Зам. Председателя Совета Народных 

Комиссаров УССР И. Булат.

Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР Ф. Бега.

Відання Народнього Комісаріату Юстиції. Недавнє Народного Комиссариата Юстиции
УкрголовлітЧ.4309. Харків. Урядова Друкарня ім. т. Фрунзе. Зам. Ч. 225. Прим. 15000.
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ВИДАННЯ ОФІЦІЙНЕЗБІРНИК
== УЗАКОНЕНЬ ТА 
РОЗПОРЯДЖЕНЬ =

Урад Уіцш
1925 р.

[846 (47.71) (008)]
Лрытаруи $с*х страм, стЛшЛшеьІ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕСОБРАНИЕ
УЗАКОНЕНИЙ Ц 

РАСПОРЯЖЕНИЙ =
Рабоче-Крест. Правительства Украины

1926 г.

Нштоіад1925(. І {Відділ ПЕРШИЙ И ноября 1925 г. І ш ІіОтдел ПЕРВЫЙ

З М І С ТПостанови ВУЦВК і РНК УССР.
(ЗО вересня, 5, 12, 13, 15, 21, 23 та 

26 жовтня 1025 р.)453. Про оголошення урядових актів, що не мають законодавчого значіння.454. Про зміну постанови «Про структурнії штати Центрального Архівного Управління УСРР, його установ і округових архівних управлінь*.455. Про штати Інспекції Праці Народнього Комісаріату Праці УСРР на шляхах сполучення УСРР.456. Про доповнення штатів районовнх виконавчих комітетів457. Про порядок фінансування лісових досвідніх станцій і досвідніх лісництв.458. Про преміювання селищ, земельних громад, сільсько-господарських, кооперативних і колективних об'єднань і окремих господарств (дворів) у 1925-26 році за сільсько-господарські поліпшення.459. Про увіковічнення нам'яти заслуженого црофесора Н. П. Трінклера.440. Про закріилення за Народнім Комісаріатом Внутрішньої Торгівлі УСРР холодників, холодоріяниць і різниць.461. Про зміну арт 22 постанови РНК УСРР .Про порядок роботи Ради На- родніх Комісарів, Української Економічної Наради, Комісії Розгляду Законодавчих Проектів і Адміністраційно- Фінансової Комісії при РНК УСРР*.462. Про скасування постанови .Про преміювання співробітників Кримінального Розшуку".463. Про зміну постанови .Про облік руху численности персоналу й заробітної платні в установах, організаціях і торговельних підприємствах".464. Про штати Інституту Прикладної Хемії.465. Про зміну постанови .Про штати •кругових комісій національних меншостей".

С О Д Е Р Ж А Н И ЕПостановления ВУЦИК и СНК УССР
(ЗО сентября, 5,  12, 13, 15, 21, 23 

и 26 октября 1925 г.)453. Об опубликовании правительственных актов, не имеющих законодательного значения.454. Об изменении постановления „О структуре и штатах Центрального Архивного Управления УССР, его учреждений н окружных архивных управлений".455. О штатах Инспекции Труда Народного Комиссариата Труда УССР на путях сообщения УССР.456. О дополнении штатов районных исполнительных комитетов.457. О порядке финансирования лесных опытных станций и опытных лесничеств.458. О премировании селений, земельных обществ, сельско-хозяйственных, кооперативных и коллективных об'еди- нений и отдельных хозяйств (дворов) в 1925-26 году за сельско-хозяйственные улучшения.459. Об увековечении памяти заслуженного * профессора Н. П. Тринклера.460. О закреплении за Народным Комиссариатом Внутренней Торговли УССР холодильником, хладобоен и скотобоен.461. Об изменении от. 22 постановления СНК УССР „О порядке работы Совета Народных Комиссаров, Украинского Экономического Совещания, Комиссии по Рассмотрению Законодательных Предположений и Административно- Финансовой Комиссии при СНК УССР".462. Об отмене постановления .0 премировании сотрудников Уголовного Розыска".463. Об изменении постановления .Об учете движения численности персонала, заработной платы в учреждениях, организациях и торговых предприятиях".464. О штатах Института Прикладной Химии".465^06 нзмеыении постановлення ,0 шта- тах окружных комиссий национальных меньшинств*.
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Ч. 79 Арт. 453 № 79 Ст. 453

Поотаиова Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету 
й Ради Народніх Комісарів УСРР.453. Про оголошення урядових актів, що не мають законодавчого значіння.

Скасовуючи арт. 8 і увагу до нього 
декрету Ради Народніх Комісарів 
УСРР з 25 січня 1921 року. „Про 
порядок розгляду й оголошення за
конодавчих і урядових актів" (36. Уз. 
1921 року, ч. 1, арт. 22), Всеукра
їнський Центральний Виконавчий Ко
мітет і Рада Народніх Комісарів УСРР 
п о с т а н о в и л и :

1. Всі постанови й розпорядження 
центральних установ і урядництв 
УСРР, а також комісій при Всеукра
їнському Центральному Виконавчому 
Комітетові й Раді Народніх Комісарів 
УСРР, що їх належить оголошувати 
на підставі арт. 2 цієї постанови, 
треба, протягом трьох день після 
ухвали їх, пересилати в двох примір
никах українською і російською 
мовою до Відділу Законодавчих Про
ектів і Кодифікації Законів Наро- 
днього Комісаріату Юстиції для ого
лошення у другому відділі Збірника 
Узаконень і Розпоряджень Робітничо- 
Селянського, Уряду України.

У в а г а  1. Зазначені в цьому ар
тикулові термінові постанови й роз
порядження може оголошувати 
Народній Комісаріат Юстиції також 
і у „Вістях ВУЦВК‘у“, але це не 
звільнює Народній Комісаріат Юсти
ції від оголошення зазначених по
станов та розпоряджень і в другому 
відділі Збірника Узаконень і Роз
поряджень Робітничо-Селянського 
Уряду України.

У в а г а  2. Постанови й розпо
рядження, що їх треба оголосити, 
згідно з цією постановою, в Збір
никові Узаконень, урядництва 
й комісії можуть оголошувати 
в своїх виданнях і перед' оголо
шенням їх у Збірникові Узаконеня 
або „Вістях ВУЦВК".

Постановление Всеукраинокого Цен
трального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров УССР453. Об опубликовании правительственных актов, не имеющих законодательного аначения.

В отмену ст. 8-й и примечания к ней 
декрета Совета Народных Комиссаров 
УССР от 25-го января 1921 года 
«О порядке рассмотрения и опубли
кования законодательных . и пра
вительственных актов» (С. У. 1921 г., 
№ 1, ст. 22), — Всеукраинский Цен
тральный Исполнительный Комитет 
и Совет Народных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л и :

1. Все постановления к распоря
жения центральных учреждений и ве
домств УССР, а также комиссий при 
Всеукраинском Центральном Исполни
тельном Комитете и Совете Народных 
Комиссаров УССР, подлежащие опу
бликованию в силу ст. 2-й настоящего 
постановления, должны в тррхдневный 
срок по принятии их препровождаться 
в двух экземплярах на украинском 
и русском языках в Отдел Законода
тельных Предположений и Кодифика
ции Законов Народного Комиссариата 
Юстиции для опубликования во втором 
отделе Собрания Узаконений и Распо- 
жений Рабоче-Крестьянского Прави
тельства Украины.

П р и м е ч а н и е  1. Означенные 
в настоящей статье срочные поста
новления и распоряжения могут 
быть опубликованы Народным Ко
миссариатом Юстиции также и в 
«Вістях ВУЦВК», однако, это не 
освобождает Народный Комиссариат 
Юстиции от опубликования означен
ных постановлений и распоряжений 
и во втором отделе Собрания Узако
нений и Распоряжений Рабоче-Кре
стьянского Правительства Украины.

П р и м е ч а н и е  2. Постановления 
и распоряжения, подлежащие опуб
ликованию согласно настоящего 
постановления в Собрании Узако
нений, могут быть опубликованы 
ведомствами и комиссиями в своих 
изданиях и до опубликования их 
в Собрании Узаконений или в 
«Вістях ВУЦВК»,
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В негайних випадках урядниц- 
таа й комісії мають право оголо
шувати зазначені постанови й роз
порядження безпосередньо у „Вістях 
ВУЦВК“ або офіційному- органі 
місцевого виконавчого комітету, 
з тим, що таке оголошення не 
звільнює їх від обов'язків напра
вити цю постанову або розпоря

дження до Народнього Комісаріату 
Юстиції для оголошення загально- 
встановленим порядком.

2. Порядком цієї постанови належить 
оголошувати всі не секретного харак
теру постанови й розпорядження 
центральних установ і' урядництв 
УСРР, які виходять за межі регулю
вання внутрішньої діяльности установ 
і урядництв, шо видають їх в ме
жах наданої їм компетенції, і які 
-торкаються прав та обов'язків люд
ности, громадських організацій і дер
жавних установ та підприємств різ
них урядництв, а також, взагалі, всі 
ті постанови центральных установ, 
урядництв і комісій ВУЦВК й РНК, 
шо, з тих чи инших підстав, мають 
загальнодержавне значіння.

3. Якщо Народній Комісаріят 
Юстиції визнав, шо надіслану уста
новою або урядництвом постанову 
або розпорядження не належить ого
лошувати у Збірникові Узаконень 
І Розпоряджень, бо вони не відпові
дають ознакам, зазначеним у арт. 2 
цієї постанови або суперечать зако
нові, то, не оголошуючи їх, повідо
мляє, не пізніш як через тиждень, 
відповідну установу або урядництво про 
причину неоголошення з докладним 
мотивуванням. Установа, і уряд
ництво може оскаржити таку поста
нову Народнього Комісаріату Юсти
ції до Ради Народніх Комісарів УСРР.

Якщо Народній Комісаріят Юсти
ції визнає, що надіслану до нього 
постаноіу або розпорядження нале
жить оголосити, то таке оголошення 
слід зробити не пізніше тижневого 
реченця з дня одержання постанови 
обо розпорядження. *

В экстренных случаях ведомства 
и комиссии вправе опубликовывать 
указанные постановления и распо
ряжения непосредственно в «Вістях 
ВУЦиК» или в официальном органе 
местного исполнительного комитета, 
при чем такое опубликование не ос
вобождает их от обязанности напра
вить это постановлечие или разо
ружение в Народный Комиссариат 
Юстиции для распубликования в 
общеустановленном порядке.

2. В порядке настоящего постано
вления подлежат опубликованию все 
не секретного характера постановле
ния и распоряжения центральных 
учреждений и ведомств У<~СР, выхо
дящие за пределы регулирования 
внутренней деятельности учреждений 
и ведомств, издающих их в пределах 
предоставленной им компетенции, и 
касающиеся прав и обязанностей 
населения, общественных организаций 
и государственных учреждений и пред
приятий разных ведомств, а также, 
вообще все те постановления цен
тральных учреждений, ведомств и ком- 
миссий ВУЦИК и СНК, которые, по тем 
или иным основаниям, имеют обще
государственное значение.

3. Если Народный Комиссариат 
Юстиции признает, что присланное 
учреждением или ведомством постано
вление или распоряжение не подлежит 
опубликованию в Собрании Узаконений 
и Распоряжений, как не соответству
ющее признакам, указанным в ст. 2-й 
настоящего постановления, или про
тиворечащее закону, то, не производя 
опубликования, сообщает не позднее 
недельного срока соответсвующему 
учреждению или ведомству о причине 
неопубликования с подробной моти-- 
вировкой. Учреждение и ведомство 
может обжаловать такое постановле
ние Народного Комиссариата Юстиции 
в Совет Народных Комиссаров УССР.

Если Народный Комиссариат Юсти
ции признает, что присланное ему 
постановление или распоряжение 
подлежит опубликованию, то таковое 
должно быть произведено им не 
позднее недельного срока со дня полу
чения постановления или распоряжения

і . 989



Ч. 79 Арт. 453-454 № 79 Ст. 453-454

4. Постанови й розпорядження уряд-
ництв, що їх треба оголосити у ви
даннях, зазначених в арт. 1 цієї по
станови та увагах до цього артикулу, 
набувають сили в порядкові, встано
вленому законом. •

5. Оголошені постанови й розпо
рядження, де зазначено иншого ре
ченця надання їм чинности, набувають 
сили з зазначеного в них реченця.Харків, 7 жовтня 1925 р.

Т. в. об. Голови Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету

А. Буценко.
Заст. Голови Ради Народніх 

Комісарів УСРР Сербіченхо.
Т. в. об. Секретаря Всеукраїнського

Центрального Виконавчого Комітету
Мусульбас.Оголошено у „Вістях ВУЦВК‘уи 6 листопаду 1925 р., ч. 254.

4. Постановления и распоряжения 
ведомств, подлежащие опубликованию 
в изданиях, указанных в ст. 1-Й 
настоящего постановления и приме
чаниях кэтой статье, вступают в силу 
в порядке, установленном законом.

5. Опубликованные постановления 
и- распоряжения, в которых указан 
иной срок введения их в действие, всту
пают в силу с указанного в них срока.Харьков, 7 октября 1925 г.

Вр. исп. обт Председателя Всеукра- 
инского Центрального Исполни
тельного Комитета А. Буценко.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР Сербиченко. ,

Вр. исп. об. Секретаря всеукраин- 
ского Центрального Исполнитель

ного Комитета Мусульбас.Распубликовано в „Вістях ВУЦВК‘у“ б ноября 1925 г., М 254.
Постанови Ради Народніх Комі

сарів УСРР.454. Про зміну постанови „Про структуру й штати Центрального Архівного Управління УСРР, його установ і округових архівних управлінь".
Змінюючи постанову свою з 10-го 

червня 1925 року „Про структуру 
й штати Центрального Архівного 
Управліня УСРР, його установ і окру
гових архівних управлінь** (36. Уз. 
1925 року, ч. 31, арт. , 243), 
Рада Народніх Комісарів УСРР п о с т а 
н о в и л а  внести нижченаведені зміни 
в штати Центрального Архівного 
Управління:

1. Обов’язки Заступника Завіду
вача Центрального Архівного Упра
вління замісць Завідувача Відділу Архі
вознавства покласти на Завідувача 
Адміністративно Організаційного Від
ділу.

2..,У Відділі Архівознавства замісць 
двох посад вчених архівістів встано
вити дві посади—вчених архівоз- 
навців. ■ 'їХарків, ЗО вересня 1925 р.

Заст. Голови Ради Народніх 
Комісарів УСРР 1. Булат. 

Керуючий Справами Ради Народніх 
Комісарів УСРР Ф. Бега.

Постановления Совета Народных 
Комиссаров УССР.454. Об изменении постановления „О структуре и штатах Центрального Архивного Управления УССР, его учреждений и окружных архивных управлений**. -

Во изменение постановления своего 
от 10-го июня 1925 года „О струк
туре и штатах Центрального Архив
ного Управления УССР, его учре
ждений и окружных архивных упра- 
влений** (С. У. 1925 г., № 31, ст. 243). 
Совет народных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л  внести нижеследую
щие изменения в штаты Центрального 
Архивного Управления:

1. Обязанности Заместителя Заве- 
дывающего Центральным Архивным 
Управлением вместо Заведывающего 
Отделом Архивоведения возложить на 
Заведывающего Административно-Ор
ганизационным Отделом.

2. В Отделе Архивоведения вместо 
двух должностей ученых архивистов 
установить две должности—ученых 
архивоведов..Харьков, 30 сентября 1925 г.

Зам. Председателя Совета 
Народных Комиссаров

УССР И. Булат.
Управляющий Делами Совета 

Народных Комиссаров УССР Ф. Бега.
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456. Про штати Інспекції Праці На- 
роднього Комісаріату Праці УСРР иа шляхах сполучення УСРР. Рада Народніх Комісарів УСРР пос т а н о в и л а  затвердити нижчена- мдеиІ штати Інспекції Праці Народ- нього Комісаріату Праці УСРР на шляхах сполучення УСРР:Ш Т 4 Т ЯІіеяекцІТ Праці Народвьпго Комісаріату Праці УСРР на шляхах саолу- ченва УСРР.

І. Камера Інспекції Праці Народнього 
Комісаріяту Праці УСРР Південноі 

Округи Шляхів.Старший Інспектор Праці . . . .  1 Старший технічний інспектор . . 1 Старший саніїарний інспектор . 1 Інструктор-Інс* ектор праці—він же Інспектор лінії Мерефі-Херсой.......................................................1Секре ар камери. .  1Діловод статистик..................................1Машиністка................................ ..... . . 1 7 гіос.
Іі. Районові камери інспекції праці 

на шляхах сполучення.

455. 0 штатах Инспекции Труда 
Народного Комиссариата Труда УССР 

на путях сообщения УССР.Сонет Народных Комиссаров УССР постановил утвердить нижеследующие штаты Инспекции Труда Народного Комиссариата Труда УССР на путях сообщения УССР:
Ш Т А Т ЫНесвевцвя Труда Народам* Кпмаееа- рвота Труда УССР на аутах сообщены

УССР.
I. Камера Инспекции Труда Народ
ного Комиссариата Труда УССР

Южного Округа Путей Сообщения. Старший Инспектор Труда . . 1 Старший технич. инспектор. . 1 Старший санитарный инспектор 1 Инструктор-инспектор труда — он же инспектор линии Ме-рефа-Херсон...........................................1Секретарь камеры...................................1Делопроизводитель-статистик . 1Машинистка................................................17 долж.
II. Участковые камеры инспекции 

труда на путях сообщения.
Пути сообщения

Наименование должно* 
стей.

Ю
ж

в.
 ж

. 
д.

Д
он

оц
. 

ж
.'д

.

Ек
&

т.
 ж

. 
д.

Ю
.-

з.
 ж

. 
д.

Д
ие

л.
 б

ас
.

Колич. должностейСтарш. Инсп. Труда 1 1 1 1 1Техн. Инсп. Труда 2 2 2 2 іСанит. инспектор . . . 1 1 1 2 1Участ. Инсп. Труда . 7 4 5 6 2Имел. Труда восст.Ърг. - 1 —Се*р. дор. нам. Инея. Труда............................... 1 1 1 1 1Делопроизводитель . — — — 1* —■ Машинистка . . . 1 1 1 1 —13 10 1! 15 6

Шляхи соолучеіЭВЯ.

Назва посад.

П
ів

д.
 з

ал
.

Д0ВЄЦ
.8&ЛІ8

.
Ка

те
рн

о,
 в

.

П
ів

д.
 З

ах
. 

в.

Дніпр,
 бас.

число посад.Старш. Інсп. Праці 1 1 1 1 1Те>н. Інсл. Праці . 2 2 2 2 ІСанітарний Інсп. .. 1 1 1 2 1Участк. Інспек. Праці 7 * 5 6 2Інсп. Праці аідб. орг. — — и —Секрет, шлях, камее» Інспекції Праці. і1 1 1 \1 іДіловод........................ — — — 1*)—Машиністка. . . . 1 1 1 1 —]ІЗ 10 11 15 6Р а з о м  55 посад. Р а з о м  на інспекцію Праці на шляхах сполучення УСРР - 62 посади. Харків, 5 жовтня 1925 р.Заст. Голови Ради Народніх Комісарів УСРР I. Булат. Керуючий Справами Ради Народніх Комісарів УСРР Ф. Бега.
•) На Одмькжй район.

И т о г о  55 должностей.
В с е г о по Инспекции Труда на путях 

сообщения УсСР — 62 должности. 
Харьков, 5 октября 1925 г.

Зам. Председателя Совета 
Народных Комиссаров УССР И. Булат. 
Управляющий Делами Совета 

Народных Комиссаров УССР Ф. Бега. 
V По Одесскому участку.
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456. Про доповнення штатів районо
ві виконавчих комітетів.

Доповнюючи постанову свою з
7-го лютого 1925 року. „Про штати 
районових виконавчих комітетів** (36. 
Уз. 1925 р., ч. 5, арт. ЗО), Рада На- 
родніх Комісарів УСРР п о с т а н о 
в и л а :

Доповнити штати районових вико
навчих комітетів 1-го й 2-го розряду 
одною посадою рахівника для про
вадження ліцевих рахунків платників 
єдиного сільсько-господарського по
датку.Харків, 12 жовтня 1925 р.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР 1. Булат.

Керуючий Справами Ради
Народніх Комісарів УСРР Ф. Беїа.

457. Про порядок фінансування лі
сових досвідніх станцій і досвідніх 

лісництв.

На доповнення „Положення про 
лісові досвідні установи** (36. Уз. 
1925 р., ч. 62-63, арт. 351). Рада На
родніх Комісарів УСРР п о с т а н о 
в и л а :

1. Лісові досвідні станції й досвідні 
лісництва фінансується 8 кошторисо- 
вому порядку за кошторисом Все
українського Центрального Управління 
Лісами Народнього Комісаріату Земель
них Справ з тим, шо одержувані ними 
від їхніх господарських операцій суми 
Й инші надходження (арт. 2) зарахо
вуються в спеціальні кошти кожної 
досвідньої установи за належністю 
й видаткуються ними на розвиток 
лісової досвідньої справи й на погреби 
їхнього господарства, відповідно до 
особливої інструкції, що її видає На
родній Комісаріат Земельних Справ 
за згодою з Народнім Комісаріатом 
Фінансів.

2. Лісовим досвіднім станціям і до
свіднім лісництвам надається право:

а) складати від свого імени з держав
ними установами й підприємствами.

456. О дополнении штатов районних 
исполнительных комитетов.

В дополнение к постановлению 
своему от 7 февраля 1925 г. .О шта
тах районных исполнительных коми- 
тетов** (С. У. 1925 г., № 5, ст. 30), 
Совет Народных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л :

Дополнить штаты районных испол
нительных комитетов 1-го и 2-го раз
ряда одной должностью счетовода для 
ведения лицевых счетов плательщиков 
единого сельско хозяйственного налога.

Харьков, 12 октября 1925 г. ,

Зам. Председателя Совета 
Народных Комиссаров

УССР И. Булат.

Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР Ф. Беих.

457. О порядке финансирования лес
ных опытных станций и опытных 

лесничеств.

В дополнение „Положения о лесных 
опытных учреждениях** (Собр. Узак. 
1925 г., № 62-63, ст 351, Совет На
родных Комиссаров УССР п о с т а 
н о в и л :
1 1. Лесные опытные станции и опыт
ные лесничества финансируются в смет
ном порядке по смете Всеукраинского 
Центрального Управления Лесами На
родного Комиссариата Земледелия, 
при чем получаемые ими от их хозяй
ственных операций суммы и другие 
поступления (ст. 2) зачисляются в спе
циальные средства каждого опытного 
учреждения по принадлежности и рас
ходуются ими на развитие лесного 
опытного дела и на нужды их хозяй
ства, согласно особой инструкции, 
издаваемой Народным Комиссариатом 
Земледелия по соглашению с Народным 
Комиссариатом Финансов.

2. Лесчым опытным станциям 
и опытным лесничествам предоста
вляется право:

а) заключать от своего имени с го
сударственными учреждениями и пред-
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громадськими Й кооперативними орга
нізаціями Й приватніми особами угоди 
й зобов'язання у справі вивласнення 
продукції свого господарства на від
ведених їм в установлене му порядку 
лісовий дільницях, а також у справі 
вивласнення продукції, шо її пере
дають їм инші державні установи 
й підприємства, громадські й коопе
ративні організації і яку вони не- 
використали для здійснення завдань, 
передбачених постановою Ради На- 
родніх Комісарів УСРР з 31-го липня 
1925 року .Про лісові досвідні уста
нови* (36. Уз. 1925 р., ч. 62*63, 
арт. 351);

б) кредитуватися у кредитових уста
новах у межах сум їхніх спеціальних 
коштів, приймати й видавати векселі;

в) приймати замовлення й складати 
инші потрібні для провадження досвід- 
нього господарства угоди;

г) одержувати запомоги від держа
вних установ, громадських і коопера
тивних організацій на розвиток лісової 
досвідньої справи; ^

д) вступати за членів в організації 
й об'єднання, що їх утворюється для 
агрокультурних поліпшень ї технічних 
удосконалень і які не ставлять собі 
за мету безпосередні комерційні зиски, 
як ось: у товариства насінництва, де- 
ревництва й инш.

3. За свої зобов'язання лісові до
свідні станції й досвідні лісництва 
несуть відповідальність у межах на
даних їм спеціальних коштів, а так 
само у межах продукції їхньдго госпо
дарства й того майна, шо ним бони 
вільно орудують. 4

4. Види майна, передаваного окремим 
лісовим досвіднім станціям і досвіднім 
лісництвам у їхнє вільне розпоряд
ження, а також порядок інвентврізації, 
обліку їхнього майна й матеріальної 
звітности визначається особливою ін
струкцією, шо П вилає Народній Комі
саріат Земельних Справ за згодоіб 
з Народнім Комісаріатом Фінансів.

Ч. 79 0 Арт. 457

приятиями, общественными и коопе
ративными организациями и частными 
лицами договоры и обязательства по 
отчуждению продукции своего хозяй
ства на отведенных им в установлен
ном порядке лесных участках, а так
же по отчуждению продукции, пере
даваемой им другими государственными 
учреждениями и предприятиями, обще
ственными и кооперативными органи
зациями и не использованной ими для 
осуществления задач, предусмотрен
ных постановлением Совета Народных 
Крмиссаі-ов УССР от 31-го июля 
1925 года „О лесных опытных учре
ждениях" (С. У. 1925 г., >6 62-63, 
ст. 351);

б) кредитоваться в кредитных учре
ждениях в пределах сумм их специ
альных средств, принимять и выдавать 
векселя;

в) принимать заказы и совершать 
другие необходимые для ведения опыт
ного хозяйства сделки;

г) получать пособия от государ
ственных учреждений, общественных 
и кооперативных организаций на раз
витие лесного опытного дела;

д) вступать членами в организации 
и об'единения, образуемые для агри
культурных улучшений и технических 
усовершенствований и не преследую
щие целей непосредственного извле
чения коммерческих выгод, как-то: 
в общества семеноводства, древовод- 
ства и др.

3. Но своим обязательствам лесные 
опытные станции и опытные лесни
чества несут ответственность в пре
делах предоставленных им специаль
ных средств, а также в пределах про
дукции их хозяйства и того имущества, 
которое находится в их свободном 
распоряжении.

4. Виды имуществ, передаваемых 
отдельным лесным опытным станциям 
и опытным лесничествам в их свобод
ное распоряжение, а равно порядок 
инвентаризации, учета их имущесгв 
и материальной отчетности опреде
ляется особой инструкцией, издаваемой 
Народным Комиссариатом Земледелия 
по соглашению с Народным Комисса
риатом Финансов.

№ 79 Ст. 457
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5. Перед закріпленням за досвідніми 
установами лісових площ, згідно 
з арт. 74 Закону про ліси УСРР, 
права лісових досвідніх станцій і до- 
свідніх лісництв, передбачені цею по
становою, обмежується розмірами 
проміжних і побічних лісових кори
стувань на дільницях, даних їм Все
українським Центральним Управлінням 
Лісами, як-ось: видача насіння й са- 
женців, випас, сінокос, збір ломаччя, 
мертвого лісу, продуктів від прочи
щення молодняка то що.

•Харків, 13 жовтня 1925 р.
Заст. Голови Ради Народніх

Комісарів УСРР І. Булат. 
Керуючий Справами Ради Народніх

Комісарів УСРР Ф Бега.Оголошено у «Вістях ВУЦВК у“ б листопаду 1925 р., ч. 254.

5. До закрепления за опытными 
учреждениями лесных площадей со
гласно ст. 74 Закона о лесах УССР, 
права лесных опытных станций и опыт
ных лесничеств, предусмотренные на
стоящим постановлением, ограничи
ваются пределами промежуточных 
и побочных лесных пользований на 
участках, предоставленных им Все- 
украинским Центральным Управлением 
Лесами, как-то: отпуск семян и са
женцев, пастьба, сенокошение, сбор 
валежника, мертвого леса, продуктов 
от прочистки молодняка и т. п.Харьков, 13 октября 1925 года. /
Зам. Председателя Совета Народных 

Комиссаров УССР И. Булат. 
Управляющий Делами Совета Народных 

Комиссаров УССР Ф. Беш.Распубликовано в «Вістях ВУЦВК'у* 6 ноября 1925 г., № 254.
458. Про преміювання селищ, земель
них громад, сільсько-господарських 
кооперативних і колективних об'єд
нань і окремих господарств (дворів) 
у 1925 26 році за сільсько госпо

дарські поліпшення.

На підставі арт. 32 постанови ЦВК 
і РНК Союзу РСР з 7-го травня 
1925 року „Положення про єдиний 
сільсько-господарський податок на 
1925-26 ріка (36. Зак. СРСР 1925 р., 
ч. 31, арт. 209) і постанови РНК 
Союзу РСР з 28-го липня 1925 року 
„Про порядок використання преміяль- 
них фондів, передбачених арт. 32 По
ложення про єдиний сільсько-госпо
дарський податок на 1925-26 рік" 
(„Известия ЦИК СССР*4, № 186 з 
18-УШ 1925 р.), для заохочення й 
пропаганди поліпшення форм і спо
собів провадження сільського госпо
дарства,— Рада Народніх Комісарів 
УСРР п о с т а н о в и л а :

1. Перевести в 1925-26 році премі
ювання селиш, земельних громад, сіль
сько-господарських кооперативних І 
колективних об'єднань і окремих гос
подарств (дворів) за поліпшені форми 
й способи провадження сільського 
господарства.

2. Утворити для зазначеної в арт. 
1 цієї постанови мети преміяльний

458 0 премировании селений, земель
ных обществ, сельско хозяйственных, 
кооперативных и коллективных об еди
нений и отдельных хозяйств (дворов) 
в 1925 26 году 8а сельско-хозяй

ственные улучшения.

На основании ст. 32 й постановления 
ЦИК и СНК Союза ССР от 7-го мая 
1925 гоаа„Положение о едином сельско
хозяйственном налоге на 1925 26 год" 
(С. 3. СССР 1925 г., № 31, ст. 209) 
и постановления СНК Союза ССР 
от 28-го июля 1925 года „О порядке 
использования премиальных фондод, 
предусмотренных ст. 32-й Положения 
о едином сельско-хозяйственном на
логе на 1925-26 год" („Известия ЦИК 
СССР", № 186 от 18-VIII 1925 г.), 
в целях поощрения и пропаганды 
улучшенных форм и приемов ведения 
сельского хозяйства,—Совет Народных 
Комиссаров УССР п о с т а н о в и л :  •

1. Провести в 1925-26 году преми
рование селений, земельных обществ, 
сельско-хозяйственных, кооперативных 
и коллективных об'единений и отдель
ных хозяйств (дворов) за улучшенные 
формы и приемы ведения сельского 
хозяйства.

2. Образовать для указанной в ст. 1-й 
настоящего Постановления цели пре-
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■ фонд, відраховуючи 1 #°/0 з загальної 
<уми надходжень єдиного сільсько
господарського податку за 1925-26 
податковий рік по УСРР.

3. Преміювання селищ, земельних 
■ громад, сільсько-господарських коопе
ративних і колективних об'єднань і 
окремих господарств (дворів) пере
вести в кожній окрузі УСРР і в 
АМСРР окремо.

4. Преміяльний фонд утворюється 
в кожній окрузі УСРР і в АМСРР 
окремо. Відрахування в розміоі 1 г/г% 
від фактичних надходжень єдиного 
сільсько-господарського податку 19^5- 
26 податкового року, в межах округ 
УСРР І в АМСРР, що-місяця, в 8міру 
надходження податку, переводять 
•фінансові органи на спеціальний біжу- 
чий рахунок округових земельних 
відділів 'або Народнього Комісаріату 
Земельних Справ АМСРР в установах 
Сільсько-Господарського Банку, Дер
жавному Банку або в инших банко
вих установах, що знаходяться в 
округових центрах УСРР і в м. Балті.

5. Преміювання відбувається:
а) в порядку позаконкурсового за

гального преміювання;
б) в порядку конкурсу сільського 

господарства.
6. Премії позаконкурсового загаль

ного преміювання видається всім гос
подарствам, що вживають культурно- 
технічних способів, надто важливих 
для поліпшення місцевого сільського 
господарства.

Перелік ЦИХ способів установлює 
для УСРР Народній Комісаріат Земель
них Справ УСРР, а' для АМСРР— 
Народній Комісаріат Земельних Справ 
АМСРР.

7. На видачу- премій позаконкурсо
вого загального преміювання можна 
витмтити не більше як 30°/о усього 
лреотяльного' фонду по кожній окрузі 
УСРР і по АМСРР. Решту преміаль
ного фонду видаткується на видачу 
премій , по конкурсу сільського госпо
дарства.

Увага. Розмір суми, шо її вилу
чається з преміального фонду нааозаконкурсово» загальне преміювання^ ановлюють округові комісії,

4- . ї "
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миальный фонд, путем отчисления 
1 х/ів/о из общей суммы поступлений 
єдиного сельско-хозяйственного надога 
за 1925-26 окладной год по УССР.

3. Премирование селений, земельных 
обществ, сельско-хозяйственных ко
оперативных и коллективных обви
нений и отдельных хозяйств (дворов) 
провести в каждом округе УССР и в 
АМССР отдельно.

4. Премиальный фонд образуется 
в каждом округе УССР и в АМССР 
отдельно. Отчисления в размере 1 */і°/о 
от фактических поступлений единого 
сельско-хозяйственного налога 1925-26 
окладного года, в пределах округов 
УССР и в АМССР, ежемесячно, по 
мере поступления налога, переводятся 
финансовыми органами на специальный 
текущий счет окружных земельных 
отделов или Народного Комиссариата 
Земледелия АМССР в учреждения 
Сельско Хозяйственного Банка, Госу
дарственного Банка или в других 
находящихся в окружных центрах 
УССР и в гор. Балте банковских 
учреждениях.

5. Премирование производится:
а) в порядке внеконкурсного сплош

ного премирования,
б) в порядке конкурса сельского 

хозяйства.
6. Премии по внеконкурсному сплош

ному премированию выдаются всем 
хозяйствам, применяющим культурно- 
технические приемы, особо важные 
для улучшения местного сельского 
хозяйства.

Перечень этих приемов устанавли
вается для УССР Народным Комисса
риатом Земледелия УССР, а для 
АМССР — Народным Комиссариатом 
Земледелия АМССР.

7. На выдачу премий по внекон
курсному сплошному премированию 
может быть израсходовано не больше 
30% всего премиального фонда по 
каждому округу УССР и по АМССР. 
Остальная часть премиального фонда 
расходуется на выдачу премий по кон
курсу сельского хозяйства.

П р и м е ч а н и е .  Размер суммы, 
выделяемой из премиального фонда 
для внеконкурсного сплошного пре
мирования, устанавливается окруж- 

*

*У. 995



Ч. 79 Арт. 458 Кї 79 Ст. 45$

шо Тх організується на підставі 
арт. 16 цеї постанови.

8. Порядок переведення позакон- 
курсового преміювання встановлюється 
інструкціями: для УСРР—Народнього 
Комісаріяту Земельних Справ УСРР, 
а для АМСРР — Народнього Коміса
ріяту Земельних Справ АМСРР.

9. Конкурс сільського господарства 
відбувається самостійно в межах кож
ної з округ УСРР і по АМСРР, з тим, 
шо в цьому конкурсі можуть брати 
участь:

а) селиша й земельні громади,
б) сільсько - господарські коопера

тивні об'єднання першого ступня;
в) сільсько-господарські колективи і
г) окремі незаможні й середняцькі 

господарства (двори).
Змагання на одержання премій від

бувається окремо в кожній із зазна
чених груп.

10. Перелік поліпшених способів 
господарювання, шо дають право 
брати участь у конкурсі сільського 
госп< дарства для сільських і земель
них громад, кооперативів і колективів 
видає Народній Комісаріят Земельних 
Справ УСРР, з тим, шо округовим 
конкурсовим комісіям надається право 
складати додаткові переліки, залежно 
від місцевих умов, з негайним надіс
ланням їх Народньому Комісаріатові 
Земельних Справ на затвердження. 
Перелік для окремих господарств (дво
рів) складають округові конкурсові 
комісії, згідно з інструкцією Народ
нього Комісаріяту Земельних Справ.

11. Конкурсові премії можна вида
вати тільки за ті поліпшення, що іх 
заведено 1925-1926 року або, хоч і 
були заведені раніш, проте зазначе
ного року належним робом підтриму
вались, або дали відповідні наслідки.

У в а г а .  Присуджувати й вида
вати премії окремим господарствам 
(дворам), кооперативним і колек
тивним об'єднанням можна на міс
цевих сільсько-господарських вис
тавках.
12. Премії за поліпшені способи 

господарювання видається тільки

ными комиссиями, организуемыми 
на основании ст. 16 й настоящего 
постановления.
8. Порядок проведения внекон

курсного премирования устанавли
вается инструкциями: для УССР — 
Народного Комиссариата Земледелия 
УССР, а для АМі-СР — Народного 
Комиссариата Земледелия АМССР.

9. Конкурс сельского хозяйства 
производится самостоятельно в пре
делах каждого из округов УССР и по 
АМССР, при чем в этом конкурсе 
могут принимать участие:

»а) селения и земельные общества, 1
б) , сельско-хозяйственные коопера

тивные об'единения первой степени,
в) сельско-хозяйствен, коллективы и
г) отдельные беднейшие и серед

няцкие хозяйства (дворы).
Соревнование на получение премий 

производится отдельно в каждой из 
указанных групп.

10. Перечень улучшения приемов 
хозяйствования, дающих право на 
участие в конкурсе сельского хозяйства 
для сельских и земельных обществ, 
кооперативов и коллективов издается 
Народным Комиссариатом Земледелия 
УССР, при чем окружным конкурсным 
комиссиям предоставляется право со
ставления дополнительных перечней,, 
в зависимости от местных условий, 
с немедленным представлением их 
Народному Комиссариату Земледелия 
на утверждение. Перечень для отдель
ных хозяйств (дворов) составляете* 
окружными конкурсными комиссиями,, 
согласно инструкции Народного Комис
сариата Земледелия.

11. Премии по конкурсу могут вы
даваться лишь за те улучшения, 
которые введены в 1925-26 г. или 
хотя и были введены ранее, но в 
указанном году надлежащим образом 
поддерживались или дали надлецрщий 
результат. ™
' П р и м е ч а н и е .  Присуждение в- 

выдаче премий отдельным хозяйствам 
(дворам), кооперативным и кол
лективным обвинениям могут про
изводиться на местных сельско-хо
зяйственных выставках.
12. Премии за улучшенные приемы 

хозяйствования выдаются только день-
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грішми з ціленим призначенням їх 
на громадські агрокультурні заходи. 
Заходи, шо мають бути переведені за 
рахунок премій, вибирають ті об'єд- 
иання Й окремі господарства (двори), 
шо одержали премію в межах пере
ліку заходів, установлених Народнім 
Комісаріатом Земельних Справ УСРР.

У в а г а .  Премії окремим госпо
дарствам (дворам) можна видавати

без певного призначення.•
13. Коли премії буде витрачено не 

на встановлену згідно з арт. 12 цієї 
постанови мету, суми видані як пре
мія, належать зворотному стягненню.

Нагляд за тим, шоб премійовані 
обеднения й окремі господарства 
(двори) видаткували премії на їхнє 
призначення, покладається на рай
онові виконавчі комітети.

14. Число й розмір премій для 
всіх категорій змагальників устано
влюють округові конкурсові комісії. 
Мінімальний розмір премій конкурсу 
сільського господарства встановлю
ється для окремис господарств (дворів) 
і 10 карбованців, а для об'єднань 
в 250 карбованців.

15. В кожній окрузі УСРР і в 
АМСРР має • бути переведений кон
курс сільського господарства по всіх 
групах змагальників, зазначених в арт. 
9 цієї постанови, з тим, що сума 
премій по кожній із зазначених груп 
визначається в такому розмірі:

а) для селищ і земельних громад— 
не меншому як 60°/0;

б) для сільсько-господарських ко
оперативних об'єднань першого ступ
ня від 5 до 25%;

•) для сільсько господарських ко
лективів—не більшому як 20%;

г) для окремих найбідніших і серед
няцьких господарств (дворів) не біль
шому як 10% тої частини премі
ального фонду УСРР і АМСРР, шо П 
належить видатку вати на конкурс 
сільського господарства (арт 7).

гами с целевым назначением их 'на 
общественные агрикультурные меро
приятия. Выбор мероприятий, которые 
должны быть исполнены ‘ за счет 
премий, производится получающими 
премию об'единениями и отдельным 
хозяйствам (дворам) в пределах пе
речня мероприятий, установленных 
Народным Комиссариатом Земледелия 
УССР.

П р и м е ч а н и е .  Премии отдель
ным хозяйствам (дворам) могут

выдаваться без определенного назна
чения.

13. В случае расходования премий 
не на установленные согласно ст. 12-й 
настоящего постановления цели, суммы, 
выданные в виде премий, подлежат 
обратному взысканию.

Наблюдение за расходованием пре
мированными об'единениями и отдель
ными хозяйствами (дворами) премий 
по их назначению возлагается на 
районные исполнительные комитеты.

14. Число и размер премий для 
всех категорий соревнователей уста
навливается окружными конкурсными 
комиссиями. Минимальный размер пре
мий по конкурсу сельского хозяйства 
устанавливается для отдельных хо
зяйств (дворов) в 10 руб., а для об‘- 
единений в 250 руб.

15. В каждом округе УССР и 
в АМССР должен быть проведен 
конкурс сельского хозяйства по всем 
группам соревнователей, указанных 
в ст. 9-й настоящего постановления, 
при чем сумма премий по каждой иа 
указанных групп определяется в сле
дующем размере:

а) для селений и земельных об
ществ—не менее 60%;

б) для сельско-хозяйственных ко
оперативных об'единений первой сту
пени-от 5 до 25%;

в) для сельско-хозяйственных кол
лективов—не более 20%

г) для отдельных беднейших и -се
редняцких хозяйств (дворов )— не 
более 10% по части премиаль- * 
ного фонда УССР и АМССР, ко
торая подлежит расходованию на 
конкурс сельского хозяйства (ст. 7-я).
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16. Для переведення конкурсу орга
нізується конкурсові комісії:

а) округові—у складі голови округо- 
вого виконавчого комітету (голова 
комісії), завідувача округового земель
ного відділу (заступник голова), пред
ставника округовогофінансового відділу, 
одного представника від районових 
спілок сільсько-господарської коопе
рації, од ого представника місцевого 
органу професійної спілки робітників 
землі й лісу, двох селян, що живуть 
із сільського господарства, й окру
гового агронома (відповідальний сек
ретар комісії);

б) районові—у складі голови райо- 
нового виконавчого комітету (голова 
комісії), члена районового виконав
чого комітету, що відає земельним 
відділом (заступник голови), районо
вого фінансового інспектора, пред
ставника місцевого органу професій
ної спілки робітників землі й лісу, 
районового агронома й двох селян, 
шо живуть з сільського господарства.

У в а г а  1. Селян обірають до ок- 
ругових і районових конкурсових 
к- міс й на відповідних з'їздах рад, 
непартійних конференціях, або на 
инших з'їздах і нарадах за вказів
кою округових виконавчих комі
тетів.

У в а г а  2. Склад конкурсових ко
місій АМСРР визначається поло
женням про них, шо його затверд
жує Рада Народніх Комісарів 
АМСРР.
17. Конкурсові комісії свого апа- 

ра у не мають, а обслуговуються 
апаратами округових земельних від
ділів, районових виконавчих коміте
тів І агрономічної мережі земельних 
органів.

18. На районові й округові комісії 
покласти:

а) широко оповіщати людність про 
конкурс і запрошувати різні об'єд
нання й окремі господарства (двори) 
взяти участь у змаганні на одержання 
премій;

б) провадити в порядку інструкцій, 
видаваних від Народнього Комісаріату

16. Для проведения конкурса орга
низуются конкурсные комиссии:

а) окружные—в составе председа
теля окружного 'исполнительного ко
митета (председатель комиссии), заве
дующего окружным земельным отделом 
(заместитель председателя), предста
вителя окружного финансового отдела, 
одного представителя от районных 
союзов сельско-хозяРственной коопе
рации, одного представителя местного 
органа профессионального союза работ
ников земли и леса, двух селян, за
нимающихся сельским хозяйством, и 
окружного агронома (ответственный 
секретарь комиссии);

б) районные—в составе председа
теля районного исполнительного коми
тета (председатель комиссии), члена 
районного исполнительного комитета, 
заведующего земельным отделом (за
меститель председателя), районного 
финансового инспектора, представи
теля местного органа профессиональ
ного союза работников земли и леса, 
районного агронома и двух селян, 
занимающихся сельским хозяйством.

П р и м е ч а н и е  1. Селяне из
бираются в окружные и районные 
конкурсные комиссии на соответ
ствующих с'ездах советов, беспар
тийных конференциях или на других 
с'ездах и совещаниях по указанию 
окружных исполнительных коми
тетов.

П р и м е ч а н и е  2. Состав кон
курсных комиссий АМС Р опреде
ляется положением о них, утвер- 

• ждаемым Советом Народных Комис
саров АМССР.
17. Конкурсные комиссии своего 

аппарата не имеют, а обслуживаются 
аппаратами окружных земельных от
делов, районных исполнительных ко
митетов и агрономической сети земель
ных органов.

18. На районные и окружные комис
сии возложить:

а) широкое оповещение населения 
о конкурсе и приглашение различных 
об'единений и отдельных хозяйств 
(дворов) принять участие в соревно
вании на получение премий;

б) производство в порядке инструк
ций, издаваемых Народным Комиссм-
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Земельних Справ, обслідування селиш, 
земельних громад, кооперативних і 
колективних об'єднань і окремих 
господарств (дворів), шо виявили ба
жання брати участь у змаганні на 
одержання премій.

У в а г а .  Всі одержані мат« ріяли
в справі обслідування рай нові кон
курсові комісії надсилають зі своїми

висновками до округової конкур-
С080Ї КОМІСІЇ.

в) розглядати мат» ріяли обсліду
вання окремих господарств (дворів) і 
остаточно присуджаги їм премії в 
-порядку конкурсу, подаючи свої рі
шенці на затвердження районового 
виконавчого комітету;

г) преміювати господарства в по
рядку позаконкурсового загального 
преміювання, подаючи свої рішенці 
на затвердження районового вико
навчого комітету.

19. На округові конкурсові комісії 
й конкурсову комісію АМСРР по
класти:

а) керувати діяльністю районових 
конкурсових комісій і, в разі Потреби, 
обслідувати змагальників;

б) установляти премії конкурсу 
до селиш, земельних громад, сільсько
господарських кооперативів і колек
тивів, подаючи свЛ рішенці на зат
вердження президії округового вико
навчого комітету;

в) провадити облік преміального■ фонду;
г) виділяти з преміального фонду 

суми в розпорядження районових 
конкурсових комісій на преміювання 
окремих господарств (дворів) у порядку 
конкурсу сільського господарства;

д) виділяти з преміяльного фонду 
в розпорядження районових конкур- 
сових комісій суми на преміювання го
сподарств по лозаконкурсовому загаль
ному преміюванню.

20. Конкурс сільського господарства 
проводиться в такі реченці:

а) заяви про участь у конкурсі 
•приймається від дня оголошення цієї 
.лостанови до 1-го травня 1926 року;

риатом Земледелия, обследования се
лений, земельных обществ, коопера
тивных и коллективных об'единений 
и отдельных хозяйств (дворов), И3‘- 
явивших желание участвовать в со
ревновании на получение премий.

П р и м е ч а н и е .  Все полученные 
материалы по обследованию рай
онные конкусные комиссии пред
ставляют со своими заключениями 
в окружную конкурсную комиссию.
в) рассмотрение материалов по об

следованию отдельных хозяйств (дво
ров) и окончательное присуждение по
следним премий в порядке конкурса, 
с представлением своих решений на 
утверждение районного исполнитель
ного комитета;

г) проведение премирования хозяйств 
в порядке внеконкурсного сплошного 
премирования,с представлениим своих 
решений на утверждение районного 
исполнительного комитета.

"19. На окружные конкурсные ко
миссии и конкурсную комиссию 
АМССР возложить:

а) руководство деятельностью рай
онных конкурсных комиссий и произ
водство, в случае необходимости, об
следования соревнователей;

б) установление премий по конкурсу 
в отношении селений, земельных об
ществ, сельско-хозяйственных коопе
ративов и коллективов, с предста
влением своих решений на утвержде
ние президиума окружного исполни
тельного комитета;

в) ведение учета премиального 
фонда;

г) выделение из премиального фонда 
сумм в распоряжение районных кон
курсных комиссий по премированию 
отдельных хозяйств(дворов) в порядке 
конкурса сельского хозяйства;

д) выделение из премиального фонда 
в распоряжение районных конкурсных 
комиссий сумм на премирование хо
зяйств по внеконкурсному сплошному 
премированию.

20. Конкурс сельского хозяйства 
проводится в следующие сроки: 

а) заявления об участии в конкурсе 
принимаю ся со дня опубликования 
нестоящего постановления до 1-го мая 
1926 г.; 999
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б) обслідування змагальників і над
силання матеріялів до округових 
лонкурсових коміцій і конкурсової 
комісії АМ РР закінчується до 15 
червня 1926 року;

в) списки змагальників, що одер
жують премії, з зазначенням розмірів 
таких, оголошується не далі як 
1-го липня 1926 року;

г) фактичну видачу премій закін
чується не далі, як 1 серпня 1926 р.

У в а г а .  Реченці переведення кон
курсу окремих господарств (дьорів) 
установлюють округові конкурсові 
комісії з тим, щоО конкурс окре
мих господарств (дворів) відбувся 
не пізніше реченців, зазначених 
у цій постанові.

21. Позаконкурсове преміювання 
закінчується не далі, як 1-го січня 
1926 року.

22. Покласти на Народній Коміса
ріат Земельних Справ УСРР загальне 
керовництво роботами переведення 
преміювання й доручити йому, за 
згодою з Народнім Комісаріатом Фі
нансів і иншими заінтересованими 
урядництвами, видати відповідні ін
струкції на розвиюк цієї постанови. 
Народному Комісаріатові Фінансів 
видати інструкцію про форму й по
рядок подання звітности в справі 
•идаткування преміального фонду.

23. На розвиток цієї постанови, 
Рада Народніх Комісарів АМСРР, на 
подання Народнього Комісаріату Зе
мельних Справ АМ~РР, видає відпо
відну постанову в -справі переведення 
преміювання на території АМСРР.

Харків, 15 жовтня 1925 р.
Голова Ради Народніх

Комісарів УСРР В. Чубар.

Керуючий Справами Ради Народніх 
Ко»іо>рів УСРР Ф. Бега.Оголошено у „Вістях ВУЦВК“ 10 листопаду 1925 р., ч. 256.^

б) обследование соревнователей и 
представление материалов в окружные 
конкурсные комиссии и конкурсную 
комиссию АМССР заканчивается 
к 15-му июня 1426 г.;

в) списки соревнователей, получаю
щих премии, с указанием размеров 
последних, опубликовываются не позже 
1-го июля 1926 г.;

г) фактическая выдача премий за
канчивается не позже 1-го августа 
1926 г.

П р и м е ч а н и е .  Сроки проведе
ния конкурса отдельных хозяйств 
(дворов) устанавливаются окру
жными конкурсными комиссиям»* 
с тем, чтобы конкурс отдельных 
хозяйств (дворов) был проведен
не позже указанных в настоящем 
постановлении сроков.
21. Внеконкурсное премирование 

заканчивается не позже 1-го января 
1926 г.

22. Возложить на Народный Комис
сариат Земледелия УССР общее ру
ководство работами по проведению 
премирования и поручить ему, по 
соглашению с Народным Комиссари
атом Финансов и другими заинтересо
ванными ведомствами, издать соот
ветствующие инструкции в развитие 
настоящего постановления. Народному 
Комиссариту Финансов издать ин
струкцию о форме и порядке пред
ставления отчетности по расходованию 
премиального фонда.

23. В развитие настоящего поста
новления, Совет Народных Комиссаров 
АМьСР, по представлению Народного 
Комиссариата Земледелия АМССР, 
издает соответствующее постановле
ние по проведению премирования на 
территории АМССР.Харьков, 15 октября 1925 г.

Председатель Совета Народных
Комиссаров УССР В. Чубарь.

Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР Ф. Бега.Распубликовано в „Вістях ВУЦВК“10 ноября 1925 г. № 25в.
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469. Про увіковічнення пам'яФ» за* 
«луженого професор а М. П. Трінклвра.

Для увіковічнення нам'яти заслу
женого професора М. П. Трікклера, 
Рада Народніх Комісарів УСРР 
п о с т а н о в и л а :

29-у Радянську хірургічну лікарню 
в м. Харкові назвати надалі „Народ- 
яьою лікарнею імени М. П.Трінклера, 
зробивши її загально приступною 
неплатною лікарнею й прийнявши її 
утримання на рахунок державного 
бюджету з 1-го жовтня 1925 року. 

Харків, 2і жовтня 1925 р.
Заст. Голови Ради

Народніх Комісарів УСРР Сербиченхо 
Керуючий Справами Ради 

Народніх Комісарів УСРР Ф. Бею.
■ Оголошено у „Вістях ВУЦВК'у* 31 жовтня 

1925 р„ ч. 250.

459. Об увековечении памяти заслу- 
жениого профессора Н. П. Триикдера.

В целях увековечения памяти заслу
женного профессора Н. П. Тринклера, 
Совет Неродных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л :

29-ю Советскую хирургическую 
больницу в г. Харькове именовать 
впредь „Народной больницей имени 
Н П. Тринклера*, обратив ее в общедо
ступную бесплатную больницу и при
няв ее содержание за счет государ
ственного бюджета с 1 октября 1925 г.

Харьков, 21 октября 1925 года.
Зам. Председателя Совета Народных 

Комиссаров УССР Сербиченхо.
Управляющий Делами Совета 

Народных Комиссаров УССР Ф. Бега.
Распубликовано в ..Вістях ВУЦВК'у" от 

31 октября, 1925 г., № 250.

460-Фіро закріплення за Народнім 
Комісаріатом Внутрішньої, Торгівлі 
УСРР холодників, холодорізииць 

і різниць.
Змінюючи постанову свою 8 8-го 

червня 1923 р. „Про передачу різниць 
і допочічних підприємств у відання 
Відкомгоспів" (Зб. Уз. 19гЗ р., ч. 24, 
лрт. 352),—Рада Народніх Комісарів 
УСРР п о с т а н о в и л а :

Арт. 4 й зазначеної постанови ви
класти в такій редакції:

„4. Лишити у віданні Народнього 
Комісаріату Внутрішньої Торгівлі 
УСРР на умові безплатного користу
вання зо всіма допомічними при них 
підприємствами, майном, реманентом 
і устагкованням, а також з земель
ними ділянками, що до них відносяться:

а) холоіники:» в м. Одесі (при за
воді ходиш. Енні), в м. Волчанську 
•(колиши. Зеферт), в м. Харкові)(колиш. 
Жевержеєва) і в Дарниці;

б) холодорізницю в м. Ворожбі та
в) різниці в м. Одесі (при холодни

кові колиши. Енні), в м. Винниці 
й в Дарниці".

Харків, 21 жовтня 1925 р.
Заст. Голови Ради

.Народніх Комісарів УСРР Сербиченхо.
Керуючий Справами Ради

Народніх Комісарів УСРР Ф. Бею.
•Оголошвю у .ВістяхВ УЦВКу“ б листо

паду 1925 р., ч. 254.

460. О закреплении за Народным 
Комиссариатом Внутренней Торговли 
УССР холодильников, хладобоен и 

скотобоен.
Во изменение постановления своего 

от 8 июня 1923 года «О передаче 
боен и подсобных предприятий в ве
дение Огкомхозов» (С. У. 1923 года, 
Кг 24, ст. 352) — Совет Народных 
Комиссаров УССР п о с т а н о в и л :

Ст. 4-ю указанного постановления 
изложить в следующей редакции:

.4. Оставить в ведении Народного 
Комиссариата Внутренней Торговли 
УССР на условии бесплатного поль
зования со всеми подсобными при них 
предприятиями, имуществом, инвента
рем и оборудованием, а также с отно
сящимися к ним земельными участками: 
, а) холодильники: в г. Одессе (при 

заводе бывш. Енчи), в г. Волчанске 
(бывш. Зеф-рт), в г. Харькове (бывш. 
Жевержеева) и в Дарнице;

б) хладобойню в г. Ворожбе и
в) скотобойні в г. Одессе (при хо

лодильнике бывш. Енни), в г. Виннице 
и в Дарнице".

Харьков, 21 октября 1925 г.
Зам. Председателя Совета Народ
ных Комиссаров УССР Сербиченхо.
Управляющий Делами Совета 

Народных Комиссаров УССР Ф. Бею. 
Распубликован'^ в „Вістях ВУДВК‘у“ от 

б ноября 1925 г. № 254. 1001



Ч. 79 Арт. 461-462 № 79 Ст. 461-462461. Про зміну арт. 22 постанови РНК УСРР „Про порядок роботи Ради Народніх Комісарів, Української Економічної Наради, Комісії Розгляду Законодавчих Проектів і Ад- міністраційно Фінансової Комісії при РНК УСРР".
^Змінюючи постанову свою з 5-го 
березня 1925 року „Про порядок ро
боти Ради Народніх Комісарів, Укра
їнської Економічної Наради, Комісії 
Розгляду Законодавчих Проектів і Ац- 
міністраційно-Фінансової Комісії при 
РНК УСРР“ (36. Уз. 1925 р., ч. 18-19, 
арт. 135), -Рада Народніх Комісарів 
УСРР п о с т а н о в и л а :

Аот. 22 зазначеної постанови ви
класти в такій редакції:

„Проекти, шо їх вноситься до Ради 
Народніх Комісарів і Української Еко
номічної Наради, треба подавати 
разом з залисками-поясненнями та 
потрібними довідками в 15 примір
ника^.

Харків, 23 жовтня 1925 р.
Заст. Голови Ради *

Народніх Комісарів УСРР Сербиченко.
Керуючий Справами Ради 

Народніх Комісарів УСРР Ф. Бега.
Оголошено у „Вістях ВУЦВК* б листо

паду 1925 р., ч. 254.

461. Об изменение ст. 22 постано вления СНК УССР „0 порядне работы Совета Народных Комиссаров Украинского Экономического Совещания, Комиссии по Рассмотрению Законодательных Предположений и Административно-Финансовой Комиссии при СНК УССР".
Во изменение постановления своего 

от 5 марта 1925 года „О порядке 
работы Совета Народных Комиссаров, 
Украинского Зкономичеікого Сове
щания, Комиссии по Рассмотрению 
Законодательных Предположений и 
Административно-Финансовой Комис
сии при с.НК УССР" (С. У. 1925 і*., 
№ 18-19, ст. 135), Совет Народных 
Комиссаров УССР п о с т а н о в и л :

Ст. 22 ю указанного постановления 
изложить в следующей редакции: 

„Вносимые в Совет Нгфодны^ .Ко
миссаров и Украинское Экономичное 
Совещание проекты должны предста
вляться вместе с об'яснительными за
писками и необходимыми справками 
в 15 экземплярах*.

Харьков, 23 октября 1925 г.
Зам. Председателя Совета Народ
ных Комиссаров УССР Сербиченко. 

Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР Ф. Бега.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК" 6 но
ября 1925 г., № 254.

462. Про скасовання постанови „Про преміювання співробітників Кримінального Розшуку".
Рада Народніх Комісарів УСРР 

п о с т а н о в и л а :
Постанову свою з 17 жовтня 

1922 року „Про преміювання співро
бітників Кримінального Розшуку" 
(36. Уз. 1922 р., ч. 44. арт. 650)— 
с к а с у в а т и .

Харків, 23 жовтня 1925 р.

Заст. Голови Ради
Народніх Комісарів УСРР Сербиченко. 

Керуючий Справими Ради 
Народніх Комісарів УСРР Ф. Бега. 

Оголошено у „Вістях ВУЦВК* 6 листо
паду 1925 р., ч. 254.

462. Об отмене постановления „О премировании сотрудников Уголовного 
Розыска".

Совет Народных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л :

Постановление свое от 17 октября 
1922 года „О премировании сотруд
ников Уголовного Розыска- (С. У. 
1922 г., № 44, ст. 650)—о т м е н и т ь.

Харьков, 23 октября 1925 г.

Зам. Председателя Совета Народ
ных Комиссаров УССР Сербии нко. 

Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР Ф. Бега. 
Распубликовано в „Вістях ВУЦВК** б *•- 

ября 1925 г., № 254.
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463. Пре «міму постанови яро облік 
руху численности персоналу й ааро- 
бітньої платні ■  установах, оргаиі- 
ааціах і торговельних підприємствах.

Змінюючи постанову свою з 5-го 
травня 192$ року .Про облік руху 
численности персоналу Й заробітної 
платні в установах, організаціях 
І торговельних підприємствах- (36. 
Уз. 1925 року, ч. 25, арт. 197), 
Рада Народніх Комісарів УСРР по
с т а н о в и л а :

Пункт II зазначеної постанови 
викласти в такій редакції:

„II. Всі установи Й торговельні 
підприємства, зазначені в поділах „А" 
І „Б" п. 1-го цієї постанови повинні 
надсилати щомісячно до статистичних 
бюр відомості, зазначені в п. 1-му, 
аа формою* і в реченці, зазначені 
Центральним Статистичним Управлін
ням, у трьох примірниках; один з цих 
примірників передають органи дер
жавної статистики відповідному орга
нові професійної спілки, шо його 
встановлюється за згодою Централь
ного Статистичного Управління Укра
їни з Всеукраїнською Радою Профе
сійних Спілок".

- Харків, 23 жовтня 192* р.
Заст. Голови Ради Народніх

Комісврів УСРР Сербиченко.
Керуючий Справами Ради Народніх 

Комісарів УСРР Ф. Бега. Оголошено у .Ві<*тлх ВУЦВК'у* в ансто- 
оаду 1925 р. ч. 254.

464. Про «татя Інституту При
кладної Хемії. •

Рада Народніх Комісарі* УСРР по
с тановила  затвердити такі штати 
Інституту Прикладної Хейії:

■  Т А Т І

Іаептуту Врівладмї Хеиїї.

Директор Інституту.................  1Секретар...................................................  1
Старший бухгалтер................... 1
Бухгалтер..............................  1Скаржник ................................................  1
Машммктка............................  1

463 Об изменении постановления об 
учете движения численности персо
нала и заработной платы в учрежде
ниях, организациях и торговых пред

приятиях.
Во изменение постановления своего 

от 5 мая 1925 года «Об учете дви
жения численности персонала и зара
ботной платы в учреждениях, орга
низациях и торговых предприятиях* 
(С. У. 1925 г., № 25, ст. 197), Совет 
Народных Комиссаров УССР п о с т а 
н о в и л :

Пункт ІІ указанного постановления 
изложить в следующей редакции:

«II. Все указанные в разделах* «А» 
и „Б44 п. 1-го настоящего постано
вления учреждения и торговые пред
приятия обязаны доставлять ежеме
сячно в статистические бюро сведения, 
означенные в п. 1-м, по форме и в 
сроки, указанные Центральным Ста
тистическим Управлением, в трех 
экземплярах, один из коих передается 
органами государственной статистики 
соответствующему органу профессио
нального союза, устанавливаемому по 
соглашению Центрального Статистиче
ского Управления Украины со Всеукра- 
инским Советом Профессиональных 
Союзов4*.

Харьков, 23 октября 1925 г.
Зам. Председателя Совета Народ

ных Комиссаров УССР Сербиченко,
Управляющий Делами Совета 

Народных Комиссаров УССР Ф. Бега,
Распубаяковаво в .Вістях ВУЦВК'у* 

^ б ноября 1925 г. Ле 254

464. О штатах Инстятута Приклад
ной Химии.

Совет Народных Комиссаров УССР п о- 
с т а н о в и л  утвердить нижеследующие 
штаты Института Прикладной Химии:

ч ШТАТЫ 

Н в ста тута Првыадвой Хана.

Директор Института 1
Секретарь ..................................  1Старший бухітигтер..................................1
Бухгалтер......................................1 •
Казначей ................................... 1
Машинистка ................................1

1003



Я. 79 Арт. 464-465 Ы 79 Ст. 464-465

Завідувач господарської частини 1
Технік................................ 1
Служник експедитор . . . . .  1
Двірник................................  1
Грубник ....................................  1
Швайцар...............................  1

12
Дослідний Відділ.

Завідувач Відділу—Директор 
Інституту

Наукових співробітників (один 
із них—Заступник Дирек
тора Інституту....................  9

Асистентів . . •........................ 6
Служників ................................... З .

18
Аналітичний Відділ.

Завідувач Відділу.....................  1
Заступників Завідувача Відділу . 2
Асистентів.................. '? . . . 5
Лабораторний служник для під

готовки Й здрібнення проб для
аналізів............................  1

Препараторів..........................  5
Служників.............................. З

17
Бібліотека.

Завідувач ..................................  1
Помічник Завідувача бібліотеки 1

2
Р а з о м  у Інституті . . 49 посадХарків, 26 жовтня 1925 р.

Голова Ради
Народніх Комісарів УСРР В. Чубар.

Зав. хозяйственной частью . . 1
Техник...................................., . 1
Служитель-экспедитор....................1
Дворник................................ . 1
Истопник ...................................  1
Швейцар..................................... 1

12
Исследовательский Отдел. 

Заведывающий Отделом—Директор
Института

Научных сотрудников (один из 
них — Заместитель Директора

Института)............................ 9
Ассистентов ...............................  6
Служителей.............................. 3

18*
Аналитический Отдел.

Заведывающий Отделом . . . .  1
Зам. Заведывающего Отделом . . 2
Ассистентов ................................ 5
Лабораторный служитель по подго

товке и измельчению проб для
анализов ................................  1

Препараторов .............................  5
Служителей........................... 3

17
Библиотека.

Заведывающий библиотекой ... 1 
Пом. Заведывающ. библиотекой . 1

2
В с е г о  по Институту 49 должностей.Харьков, 26 октября 1925 г.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров УССР В. Чубарь.

Керуючий Справами Ради 
Народніх Комісарів УСРР Ф. Бем.

Управляющий Дедами Совета Народных 
Комиссаров УССР Ф. Бею. .

465.. Про аміну постанови „Про 
штати округових комісій національ

них меншостей".

Змінюючи постанову свою з 30-го 
травня 1925 року «Про штати окру- 
гових комісій національних меншо
стей» (ЗО. Уз. 1925 р., ч. 29*30, 
арт. 228)—Рада Народніх Комісарів 
УСРР п о с т а н о в и л а :

Комісію на Зональних меншостей 
Сталінської округи з 4-ої групи ви-

Г465.) Об иаменении постановления 
ї#-штатах окружных комиссий наци

ональных меньшинств".

Во изменение постановления своего 
• от 30 мая 1925 г. „О штатах окруж
ных комиссий национальных мень
шинств" (С. У. 1925 г., I* 29-30, ст. 
228),—Совет Народных Комиссаров 
УССР п о с т а н о в и л :
Комиссию национальных меньшинств 

Сталинского округа из 4-й группы
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кдючити й перенести Д» 3-ої групи, 
установивши для неї штати в числі 
двох членів бюра.Харків, 26 жовтня 1925 р.

Голова. Ради
Народніх Комісарів УСРР В.  Чубар.

Керуючий Справами Ради 
Народніх Комісарів УСРР Ф. Бега.

Арт. 465

исключить и перенести в 3-ю группу, 
установив для нее штаты в. количе
стве двух членов бюро.Харьков, 26 октября 1925 г.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров УССР В. Чубарь.

Управляющий ДелаьЛі Совета 
Народных Комиссаров УССР Ф. Бега.

№ 79

Варево Вадовыго Іааігоріату Юетації.3*»овл<>якя т 381 Тар. 15000 пр. йядава? Яарохвоге Блмяссаряата Юстяаев. 3**л* .4 381. Тяр&ж 15000 9К9.Укрголоміт ч. 4309. Харків. Уралова дрткзрня 1м. т. Фрунзе.
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