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С О Д Е Р Ж А Н И Е .Постановления ВУДЙК и СНК
(2—.5 января 1925 *.).1. Про найбільший розмір певі, встановлюваної відкомгоспамн в разі прострочення виплатів за оренду торговельних помешкань.2. Про зміну постанови .Про заходи проти невнесення плати за послуги підприємств комунального характеру й негосподарного користування нами*.3. Про зміну постанови „Про ліквідацію Особливої секції відбудови сільського господарства та запобігнення голодові при Комітеті Допомоги Сільському Господарству при ВУЦКК“.4. Про млинарсько-круп'яну промисловість Українського Млинарського Тресту.5. Про скасування постанов Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету .Про заходи бор>>тьбн з незаконним оподаткуванням* і .Про добро- хітнвй збір*.

1. О предельном размере пеан, устанавливаемой Откомхозаыи за просрочку платежей по аренде торговых помещений.
2. Об изменении постановления .0 мерах, против невнесення платы за услуги предприятий коммунального характера н бесхозяйственного пользования вин".3. Об измеыевин постановления .0 ликвидации Особойсекции по восстановлению сельского хозяйства в предупреждению голода при Комитете Содействия Сельскому Хозяйству при ВУЦИК-.4. О мельнично-крупяной промышленности Украинского Мукомольного Треста.5. Об отмене постановлений Всеукраин- ского Центг>альаого Исполнительного Комитета „О мерах борьбы с незаконным обложением" н .0 добровольных еббрах“.
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! АрТ. 1-2 К» 1 Сг. 1-2

:• станови Ради Народніх Комі
сарів.

1. Про найбільший розмір пені, вста
новлюваної відкомгоспами в разі про
строчення виплатів за оренду торговель- 

; них помешкань.

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

і. Установити найбільший розмір 
чопі в разі прострочення виплатів за 
оренду торговельних помешкань у 
нижчеподаному розмірі:

a) для установ, що знаходяться на 
державному й місцевому бюджеті, 
професійних організацій і для куль
турно-освітніх установ некомерцій- 
ного характеру—в розмірі не біль- 
ш о му як 1/, 0% на день;

6) для державних і кооперативних 
підприємств і установ комерційного 
характеру й мішаних акційних това
риств—не більшому як !/<% на день;

b) для приватніх осіб—не більшому 
як » з % на день.

2 Цю постанову поширюється на 
всі випадки орендових відносин неза
лежно від тої форми, яку їм надано, 
в тому числі на договори, де передба
чено найвищий розмір пені.

Хапків, дня 2-го січня 1825 р.
Голова Ради Народніх

Комісарів В. Чубар.

Керуючий Справами
Рад наркому Ф. Веха.

Секретар РНК 1. Єрещечко.Оголошено в .Вістях ВУЦВК* 16 січня1925 р., ч. 12.
2. Про зміну постанови „Про заходи 

ороіи невнесення плати за послуги під
приємств комунального характеру й не

господарного користування ними-.Змінюючи постанову свою від 21-го 
листопада 1922 року „Про заходи 
проти невнесенню плати за послуги 
підприємств комунальй'ого характеру 
й негосподарного користування ними"

/

Постановления Совета Народных 
Комиссаров.

1. О предельном размере пени, уста* 
навливаемой откомхозами за просрочку 
платежей по аренде торговых помещений.

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

1. Установить предельный размер 
пени за просрочку платежей по 
аренде торговых помещений в ниже
следующем размере:

а) для учреждений, состоящих на 
государственном и местном бюджете, 
профессиональных организаций и для 
культурно-просветительных учрежде
ний некоммерческого характера—*■  
в размере не свыше */ю% в день;

б) для государственных и коопера
тивных предприятий и учреждений 
коммерческого характера и смешан
ных акционерных обществ—не свыше 
*/«% в день;

в) для частных лиц—не свыше,/г% 
в день.

2. Настоящее постановление рас
пространяется на все случаи арендных 
отношений независимо от той формы, 
в которую они облечены, в том числе 
на договоры, в коих предусмотрен 
более высокий размер пени..Харьков, 2 января 1925 г.
Председатель Совета Народных

Комиссаров В. Чубарь.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Вега.

. Секретарь СНК И. Ерещенко.Распубликовано в .Вістях ВУЦВК“16 января 1925 г.. Л6 12.
2. Об изменении постановления «О ме
рах против невнесения платы зэ услуги 
предприятий коммунального характера 

и бесхозяйственного пользования ими».

Во изменение постановления своего 
от 21-го ноября 1922 г. «О мерах 
против невнесения платы за услуги 
предприятий коммунального харак
тера и бесхозяйственного пользования



Арт. 2-3 ^ 1 X

(36. Уз. за 1922 р., ч. 48, арт. 717), 
Рада Народніх Комісарів п о с т а н о 
в и л а :

Пакт «б» арт. 2 постанови «Про 
заходи проти невнесення плати за 
послуги підприємств комунального ха
рактеру й негосподарного користу
вання ними* (36. Уз. за 1922 р.,ч. ч8, 
арт. 717)—викласти в такій редакції:

<6) встановленої комгоспом пені за 
прострочення в такому розмірі:

1) з установ, шо знаходяться на 
державному й місцевому бюджетах, 
професійних організацій і культурно- 
освітніх установ некомерційного ха
рактеру не більш як »/ю°/о на День;

2) з державних і кооперативних 
підприємств і установ комерційного 
характеру й мішаних акційних това
риств—не більш як V* % на день;

3) з приватніх осіб—не більш 
як і/в % на день.

П р и м і т к а .  Загальна сума пені 
в усіх випадках не має перевищу
вати 50% розміру недовиплати*.Харків, дня 5 го січня 1925 р.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

Керуючий Справами 
Раднаркому Ф. Бега.

Секретар РНК І. єрещенко.Оголошено в .Вістях ВУЦВК* 18 січня 1925 р., ч. 14.
Постанови Всеукраїнського Цен

трального Виконавчого Комітету.

3. Про зміну постанови «Про ліквідацію 
Особливо! секції відбудови сільського 
господарства та запобігнення голодові при 
Комітеті Допомоги Сіаьськ. Господарству 

при ВУЦВК».

Змінюючи постанову свою від 5-го бе
резня 1924 року «Про ліквідацію 
Особливої секції відбудови сільського 
господарства та заообігнення голодові 
при Комітеті Допомоги Сільському

Ч. 1

ими» (С.у. 1922 г., № 4 8 ,  ст. 717)— 
Совет Народных Комиссаров п о с т а 
н о в и л :

Пункт «б» ст. 2-й постановления 
«О мерах против невнесення платы 
за услуги предприятий коммунального 
характера и бесхозяйственного поль
зования ими* (С.У. 1922 г., №. 48, 
ст. 717)—изложить в следующей ре
дакции:

«6) установленной комхозом пени 
за просрочку в следующем размере:

1) с учреждений, состоящих на го
сударственном и местном 'бюджетах, 
профессиональных организаций и 
культурно-просветительных учрежде
ний не коммерческого характера не 
свыше Ч10°/о 8 День;

2) с государственных и коопера
тивных предприятий и учреждений 
коммерческого характера и смешан
ных акционерных обществ—не свыше 
2/49/о в день.

3) с частных лиц—не свыше !/2 °/о 
в день.

П р и м е ч а н и е .  Общая сумма
пени во всех случаях не должна

превышать 50% размера недоимки».Харьков, 5 января 1925 г.
Председатель Совета Народных

Комиссаров В. Чубаръ.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Бега.

Секретарь СНК Ерещенко.Распубликовано в „Вістях ВУЦВК*. 18 января 1925 г., № 14.
Постановления Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета.

3. Об изменении постановления «0 ликви
дации Особой секции по восстановлению 
сельского хозяйства и предупреждению 
голода бри Комитете Содействия Сель

скому Хозяйству при ВУЦИК».

Во изменение постановления своего 
от 5 марта 1924 года «О ликвидации 
Особой секции по восстановлению 
сельского хозяйства и пред упрежде
нию голода при Комитете Содействия

2-3
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Арт. 3-4 Сг. Л - А

Господарству при ВУЦВК» (36. Уз. 
1924 р., ч. 7, арт. 64), Всеукраїнський 
Центральний Виконавчий Комітет п о- 
с т а н о в л я є :

Артикул 2-й постанови ВУЦВК від 
5 го березня 1924 року „Про ліквіда
цію Особливої секції відбудови сіль
ського господарства та запобігнення 
голодові при Комітеті Допомоги Сіль
ському Господарству при ВУЦВК» 
(36. Уз. за 1924р., ч. 7, арт. 64),— 
викласти в такій редакції:

«Всі зобов'язання людности шо-до 
Особливої секції відбудови сільського 
господарства та запобігнення голодові 
при Комітеті Домоги Сільському Гос
подарству при ВУЦВК у справі хар
чової, інвентарної і насінньової по
зички, виданої ЦКНаслідголодом 1922 і 
1923 р. р., — передати Українському 
Сільсько-Господарському Банкові, з тим, 
шоб кошти, отримані від реалізації 
цих зобов’язань, обернув Уряд УСРР, 
в особі Народнього Комісаріату Зе
мельних Справ, на набуття відповідної 
кількости паїв Українського Сільсько
господарського Банку додаткового 
випуску».

Ч. !

Харків, дня 5-го січня 1925 р.
Т. в. об. Голови Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого 
Комітету Угаров.

Т. в. об. Секретаря ВУЦВК
В. Поляков.

Сельскому Хозяйству при ВУЦИК» 
(С. У. 1924 г., К® 7, ст. 641 , Всеукраин- 
ский Центральный Исполнительный 
Комитет п о с т а н о в л я е т :

Статью 2-ю постановления ВУЦИК 
от 5 марта 1924 года «О ликвидации 
Особой секции по восстановлению 
сельского хозяйства и предупрежде
нию голода при Комитете Содействие 
Сельскому Хозяйству при ВУЦИК» 
(С. У. 1924 г.,N3  7, ст. 64)—изложить 
в следующей редакции.

«2. Весь портфель обязательств на
селения в отношении Особой секции 
по восстановлению селоского хозяй
ства и предупреждению голода при 
Комитете Содействия Сельскому Хо
зяйству при ВУЦИК по продоволь
ственной, инвентарной и семенной 
ссудам, выданным ЦК Послгдгол в 
1922 и 1923 г.г.,—передать Украин
скому Сельско-Хозяйственному Банку 
с тем, чтобы средства, полученные от 
реализации этих обязательств, были 
обращены Правительством УССР, в 
лице Народного Комиссариата Земле
делия, на приобретение соответствую
щего количества паев Украинского 
Сельско-Хозяйственного Банка допол
нительного выпуска».

№ 1

Харьков, 5 января 1925 г.
Вр. исп. об. Председателя 

Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета Угаров.

Вр. исп. об. Секретаря ВУЦИК
В. Поляков.

4. Про млинарсько-круп'яну промисловість 4.0 мельнично-крупяной промышленности 
Українського Млинарського Тресту. Украинского Мукомольного Треста.

Доповнюючи й змінюючи свою по- В дополнение и изменение постано-
ґфя&г /УЬУ 0/гения своего от 8 со августа. 1923 года

«Про млинарсько-крупяну промисло- «О мельнично-крупяной промышлен- 
вість* (36. Уз. 1923 р., ч. 30, арт. 444), ности» (С. У. 1923 г., № 30, ст. 444),

4



Арт. 4 Ст. 4

Всеукраїнський Центральний Виконав
чий Комітет п о с т а н о в и в :

1. Скасувати доданий до постанови 
ВУЦВК від 8-го серпня 1923 року 
«Про млинарсько-круп'яну промисло
вість» список млинів, шо лишаються 
у віданні Українського Млинарського 
Тресту (Укрмут).

2. Замість скасовуваного списку 
затвердити додаваний до цього список 
підприємств, шо належать до складу 
Українського Млинарського Тресту.

3. Права й обов'язки, надані Нар- 
компродом постановою ВУЦВК від 
8-го серпня 1923 року «Про млинар
сько-круп'яну промисловість», покласти 
на Народній Комісаріат Внутрішньої 
Торговлі УСРР.

4. Надати Українській Економічній 
Нараді право, відповідно до арт. 10 
постанови ВУЦВК від 4-го серпня 
1923 року „Про державні промислові 
підприємства, шо функціонують на під
ставах комерційного розрахунку (тре
сти)- (36. Уз. 1923 р., ч. 25, арт. 377), 
робити надалі зміни в затвердже
ному цією постановою спискові під
приємств Українського Млинарського 
Тресту, на відповідні подання Нзродньо- 
го Комісаріату Внутрішньої Торговлі.

Ч. 1

Харків, дня 5-го січня 1925 р.
Т. в об. Голови Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого
Комітету Уіароп.

ВсеукраинскиЙ Центральный Исполни
тельный Комитет п о с т а н о в и л :

1. Отменить приложенный к поста
новлению ВУЦИК от 8-го августа 
1923 г. «О мельнично-крупяной про
мышленности» список мельниц, остаю
щихся в ведении Украинского Муко
мольного Треста (Укрмута).

2. Взамен отменяемого списка утвер
дить прилагаемый при сем список пред
приятий, входящих в состав Украин
ского Мукомольного Треста.

3. Права и обязанности, предоста
вленные Наркомпроду постановлением 
ВУЦИК от 8-го августа 1923 года 
«О мельнично-крупяной промышлен
ности» возложить на Народный Ко
миссариат Внутренней Торговли УССР.

4. Предоставить Украинскому Эко
номическому Совещанию право, в соот
ветствии сост. 10постановления ВУЦИК 
от 4-го августа 1923 года «О госу
дарственных промышленных предприя
тиях, действующих на началах ком
мерческого расчета (трестах)» (С. У. 
1923 г., М» 25. ст. 377), производить 
в дальнейшем изменения в утвержден
ном настоящим постановлением со
ставе предприятий Украинского Муко
мольного Треста, по соответствующим 
представлениям Наркомвнуторга.

>6 1

Харьков, 5 января 1925 г.
Вр. и. об. Председателя 

Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета Угаров.

Т. в. об. Секр. ВУЦВК В. Поляков. Вр. и. об. Секрет. ВУЦИК В. Поляков.



С П И С О К  Додаток до ярт. 4.
підприємств, що належать до складу Українського Млинарського Тресту.Порядк. Погуб. Назва підприємства Де знаходиться

Харківщина.

1 1 Держмлин № 1 колиши. Айзлера...................... . Харків
2 2 я К* 2 99 Дубинського •: . . . я
3 3 я Кг 9 „ Кононенка й Пивоварова . Лебедин
4 4 99 № 10 99 Курила й Бойка . . . Охтирка
5 Ч 99 № 12 99 Воловика .............. . Суми
6 6 99 № 11 99 Альтшулера . . . . . Вовчанськ
7 7 п № 15 99 Пономарьової . . . . Сватова-Лучка
8 8 99 Кг 4 99 Шуби.................... . Барвенково
9 9 99 N2 13 99 Тищенка ............... . Боромля 1

10 10 99
чт

99 Бурау ................... . Барвенково
11 11 Держдерка N° 14 99 Балаценка . . . . . Білопілля
12 12 99 № 5 *9 Файнберга . . . . . Харків
13 13 Держмлин 3 99 Молдавського . . . • 99

14 14 99 №• 7 99 Акційн. Т-ва . . . . Охтирка

• Полтавщина.
/

15 1 Держмлин № 3 колиши. Аронова...................... . Полтава
16 2 99 N2 22 99 Смолянова . . . .
17 3 п N2  23 99 Аронова . . . . . •  я
18 4 Держдерка № 25 99 Епштейна............... •  99

19 5 Держмлин N2  7 99 Кричевських . . .  Красноград
20 6 99 N2  21 99 Печер. Т-ва . . . . . Сахновшина
21 7 99 N2  12 99 Виноградова . . . . Миргород
22 ' 8 99 N2 11 99 Дубинського . . . . Хорол
23 9 99 Кг 16 99 Долгина ................ . Прилуки
24 10 99 № 13 99 Німеця .................. . Кремінчук
25 11 99 № 18 99 Славензона . . . .
2 6 1 2 99 №  2 0 99 Арон і Каган . . . . Лубні
27 13 }} К? 29 99 Мостославського . . . Ромни
28 14 99 К* 9 99 Зеленського . . . . Сахновшина
29 . 15 99 Кг 19 97 Гурарія.................. . Крюків
ЗО 16 99 Кг 8 99 Бернштейна . . . . . Пирятин
31 17 99 Мі 14 99 Амстиславського . . . Кремінчук
32 18 99 № 28 99 Рубінчика . . . . . Ромни
33 19 99 № 17 99 Шахина й Лур'є . . Прилуки
34 20 99 9 К2 26 И Ірхіна................... . Красноград

35 21 99 № 5 99 Бр. Шифриних . . . Ново-Санжари
36 22 99 Кг 4 99 Марголіна . . . . . Красноград
37 23 99 К2 3 9* Сандомирського . . . Кремінчук
38 24 99 К» 13 99 Калугина .............. . Ромни
39 25 99 Ко 2 79 Молдавського . . . . Полтава
40 26 Механіч. майстерня

на території млина 97 Айзлера................. •  и
41 27 Будівлі на території

згорілої макар. фабр. кол. Смолянова . . . . я



Арт. 4 № 1 Ст. 4Н. 1

С П И С О К  Приложение кет. 4
предприятий, входящих в состав Украинского Мукомольного Треста.ОД по порядку ОД по губерниям Наименование предприятия Местонахождение

Харьковская губерния.
*

1 • 1 Госм-цаКг 1 б. Эйзлера........................Харьков
2 2 „ Л1? 2 „ Дубинского ... . •. „
3 3 „ № 9 „ Кононенко и Пивоварова Лебелин
4 4 „ № 10 „ Курило и Бойко . . . Ахтырка
5 5 „ № 12 „ Воловика.............. Сумы
6 6 „ № 11 „ Альтшулера........ Волчанок
7 7 * № 15 „ Пономаревой... Сватова-Л*чка
8 8 „ № 4 „ Шуба............... Барвенково
9 9 „ № 13 „ Тишенко.............Боромля

10 10 „------------ „ Бурау.............................. Барвенково
11 11 Госрушк. № 14 „ Балаценко ..................... Белополье
12 12 „ . № 5 „ Файнберга...........Харьков
13 13 Госм-ца№ 3 „ Молдавского. . . . • • •
14 14 „ К® 7 „ Акционерн.-О ва . . . .  Ахтырка

Полтавская губерния.

15 1 Госм-ца № 3 б Аронова............................. Полтава
16 2 „ №. 22 „ Смолянова...................
17 3 . № 23 „ Аронова. . . . . . .  „
18 4 Госрушк. № 25 „ Эпштейна.............................  „
19 5 Гоем ца № 7 , Кричевских.................. Красноград
20 .6 „ К? 21 „ Печерского т-ва . . . Сахновшина
21 7 „ К? 12 „ Виноградова................. Миргород
22 8 „ Кг 11 „ Дубинского . . . . .  Хорол
23 9 „ К» 16 „ Долгина.......................Прилуки
24 10 „ К» 13 „ Немеца..........................Кременчуг
25 11 „ К» 18 „ Славензона..........................  „
26 12 „ К* 20 „ Аронова и Каганова . Лубны
27 13 „ К? 24 „ Мостославского . . . Ромны
28 14 „ К; 9 Зеленского . . . . . .  Сахновщина
29 15 „ К* 19 „ Гурария.............Крюков
30 Ю „ К; 8 „ Бернштейна . ... Пирятин
31 17 „ К» 14 . Амстиславского . . . Кременчуг
32 18 „ № 28 „ Рубинчика........... Ромны
33 19 „ К» 17 я Шахина и Лурье . . . Прилуки
34 20 , № 26 , Ирхина....................... Красноград
35 21 „ № 5 „ Бр. Шифриных . . . .  Ново-Санжары
36 22 * К» 4 . Марголина...................Красноград
37 23 я К* 3 „ Сандомирского . . . .  Кременчуг
38 24 „ К* 13 „ Калугина.............Ромны
39 25 , К* 2 . Молдавского...... Полтава
40 26 Механическая мастерская на терри

тории м-цы б Эйзлера.......................  „
41 27 Постройки на территории сгоревшей

Макарон. *ф-ки б. Смолянова -. . . „

/



Арт. 4 К» 1 Ст 4Ч. 1

Порядк. Погуб. Назва підприємства Дезнаходяться
Одещина.

42 1 Держмлин № 1 колишн. Анатра...................... . Одеса
43 2 и К? 2 її Вайнштейна . . . т
44 3 п № 1 и Гана..................... . Ольвіопіль
45 4 II № 2 •• Гана..................... . Голга
46 5 II № 8 її Озерянського . ч . . Зінов’євськ
47 6 II К* 9 и Кваші й Верлинськ. •  и
48 7 11 № 6 и Яло«енка .............. . Миколаїв
49 8 и № 7 и Новогребельського . • її
50 9 и № 12 • Тісена.................. . Херсон
51 10 и К? 16 и «Нааежда» . . . . . Мигея
52 11 и № 14 I» (ванушкина . . . Кахівка
53 12 II № 13 II Сендерея ............. . Бобринець
54 13 II — II Варшавського . . . . Ново-Україна
55 14 II — ** Добровольського . . Ром-Балка
56 15 и — II СаГанського . . . . Кінецьпіль
57 16 II — •1 Бібермана . . . . Одеса
58 1/ II — II Оленова . . Херсон
59 18 •1 № 3 II Інбера .................... Одеса
60 19 II № 10 и Перчика ................. Зінов‘євськ
61 20 •1 № 11 II Байнштайна . . . Херсон
62 21 и № 15 и Бур'яноватого . . . Бобринець
63 22 и — II Скаржинського . . Мигея (згоріла)
64 23 и — и Корбе ..................... Грушівка

Катеринослаещина.

65 1 Держмлин К? 1 колишн. Шіфрина..................... Катеринослав
66 2 и № 2 и Кононенка і Пивовара п
67 3 I I № 3 и Тісена................ і»
68 4 и К; 6 И Балабана .................. Павлоград
69 5 I I № 13 и Троніка Геничеськ
70 6 II № 8 I I Нібура...................... Запоріжжя
71 7 I I № 9 и Нібура...................... п
72 8 » № 10 I I Класена і Нейфельда Мелітопіль
73 9 I I N2 11 »* и и
74 10 и № 12 и Шіфрина ............... Лозова
75 11 II N2  14 I I Зіменса .................... Никопіль
76 12 • I — II Ясних ....................... Краснопавлів.
77 13 Держолійня К» 16 • 1 Єромицького . . . Павлоград
78 14 Держмлин № 7 п Звенигородського . . Павлоград
79 15 I I N2 19 I I Сойфера.................. Катеринослав
80 16 I I N2 20 п Дундера ................. Близниці
81 17 II N2  28 и Зусманівського . . Мгжева
82 18 II N2 17 Г) Грюнера.................. Пришиб
83 19 п N2  40 II Діка....................... Верхнєдніпр.
84 20 II № 4 >» Шіфрина ................. Амур
85 21 и N2 16 •* Єромицького . . Павлоград
86 22 II N2  13 I I Троніка................... Геничеськ.
87 23 11 N2  48 II Нібура „Надежда" . Запоріжжя
88 24 II N2 45 Баранівського . . . Мелітопіль
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Арт. 4 >6 1 Ст. 4

ХК по губерниям Наименование предприятия Местонахождение
Одесская губерния.

1 Госм-ца К; 1 б. Анатра..........................Одесса
2 „ № 2 . Вайнштейна.......................  „
3 „ № 1 „ Гана............................Ольвиополь
4 я № 2 „ Гана............................Голта
5 „ № 8 „ Озерянского..................Зиновьевск
6 „ К? 9 „ Кваша и Берлинского . „
7 „ № 6 я Яловенко.......................... Николаев
8 „ № 7 „ Новогребельского ... „
9 „ К* 12 „ Тиссена......................Херсон

10 „ К? 16 „ «Надежда»..................Мигея
11 я К® 14 „ Иванушкина................ Каховка
12 „ К; 13 „ Сендерея................... Бобринец
13 „ — ,, Варшавского . . . .  Ново Украина
14 „ — „ Добровольского . . . Ром-Балка
15 * — „ Сабанского....................Конецполь
16 „ — „ Бибермана................. Одесса
17 „ — я Оленова . . . . .  Херсон
18 . К® 3 , Инбера......................Одесса
19 * № 10 я Перчика.....................Зиновьевск
20 „ /ч® 11 „ Вайнштейна................Херсон
21 „ И® 15 „ Бурьяноватого . . . .  Бобринец
22 я — „ Скаржинского . . . .  Мигея—сгоревш
23 „ — „ Корбе...........Грушевка

Екатеринославская губерния.

• 1 Гоем-ца К; 1 б. Шифрина........................ Екатеринослав
2 я К; 2 „ Кононенко и Пивоварова 99
3 я № 3 г Тиссена........................... 99 *
4 п № 6 „ Балабана . . . . . . Павлоград
5 п • № 13 „ Троника.......................... Геническ
6 п К* 8 „ Нибура........................... Запорожье
7 п № 9 я Нибура............................ »»
8 99 № 10 я Классена и Нефельда . Мелитополь
9 Я № 11 , Классена и Нефельда . 99

10 я № 12 я Шифрина....................... Лозовая
11 п № 14 , Зименса......................... Никополь
12 т — я Ясных .......................... Краснопавловка
ГЗ Госмасз № 16 „ Еромицкого.................... Павлоград
14 Г оси ца № 7 , Звенигородского . . . »»
15 п № 19 я Сойфера........................ Екатеринослав
16 я № 20 „ Дундера........................ Близнецы
17

99 № 28 „  Зусмановского •  .  . . Межевая
18

99 № 17 „ Грюнера............................................................ Пришиб
19

п № 40 „ Дика........................................................................ Верхнеднепров.
20 Я № 4 . Шифрина.............................................................. Амур
21

99 № 16 „ Еромицкого .................... Павлоград
22

99 № 13 „ Троника......................... Геническ
23
О д п № 48 „ «Надежда» и Нибура . Запорожье
24

я № 45 „ Барановского . . . . Мелитополь
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Арт. 4 К? 1 Ст.

Назва підприємства
25 Держмайн N2  21 колише Шори . . .
26 її К? 18 99 Вільмса . .
27 99 Кі 5 ї« Браславського

Донеч сина.
1 Держмайн № 1 колишн. Макарова . .
2 99 К? 2 ♦* Ваксова . .
3 Я К? 3 Я Рогівського .
4 *% № 7 її Михайлова
5 99 № 6 »• Т-ва „ Му комол~
6 Я № 5 * Филипової
7 її Тригубова
8 «• № 8 Я Фінченка ^ .
9 99 № 9 п Мерперта

10 Держоаійня № 14 99 Ліфшиця
11 Держмайн — її Фортуна
12 99 № 14 її Ліфшиця
13 п № 13 її Дики . . .

Київщина. .
1 Держмайн № 1 колишн. Кельбера . .
2 99 К« 2 и Яновського .
3 99 № 3 „ Хпякова . .
4 Держдерка № 4 її Грінберга
5 Держмайн № 5 ї» Ніренштейна
6 99 № 26 ь Байвеля . .
7 99 № 27 0 Гловацького
8 99 № 7 99 Файнзільбера
9 її № 28 * Ярошинського

10 99 Кг 44 її Жорницького
11 99 № 47 її Бродського .

Поділля.
1 Держмайн N2  8 колишн. Кельбера . . .
2 99 № 9 її Дистилівськ. Т-ва
3 •ї № 33 її Сабанського
4 її М? 10 її Каліхмана . .
5 99 № 11 * Сабанського
6 її К« 48 » „Глибочанська“ .
7 99 № 35 її Авербуха . .
8 » N2  36 її Потоцького . .
9

її
N2 34 її Майліхзона . .

Волинь.
1 Держмайн № 37 колишн. Глазберга . .
2 99 N2 16 її Карвицького . .
3 99 N2  15 її Дубасова . . .
4

її
№ 17 її Фушмана , . .

Чернігівщина.
1 Держмайн N2  21 колишн. Костонецького .
2 99 № 22 ■ Козелева . . .

Де знаходвтьоя
. Нікопіль 
. Молочанськ 

Катеринослав

. Бахмут 

. Таганрог 

. Гришино 

. Луганськ 

. Сталіно
п

Маріупіль 
. Слав'янськ 
. Чертково 
. Слав'янськ 
. Удачна 
. Слав'янськ 
. Залізна

Київ
»
0

99

Б.-Церква
Бердичів
Умань
Богуслав
Сороки
Умань
Київ

Браїлов
Гайворон
Бершадь
Винниця
Ворони
Глибочка
Забужжя
Печери
Могильов

Ново-Чортория
Полонне
Новики
Любар

Дмитрівка
Кролевець
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Арт. 4 N1 1 Ст. ♦

№6 ао 
губерниям Наименование предприятия Местонахождение

25 Госм-ца № 21 * Шора........................
26 я № 18 „ Вильмса . . . . . . Молочанск
27 п Кг 5 , Браславского . . . . Екатеринослав

1 Госм-ца

Донецкая губерния.

Кг 1 б. Макарова . . . .
2 99 К; 2 „ баксова .................... . . Таганрог
3 * № 3 „ Роговского .. . . . . Гришино
4 99 № 7 „ Михайлова . . . .
5 99 Кг 6 „ О-ва мукомол . . . . Сталино
6 99 К; 5 „ Филипповой . . .
7 99 — „ Трегубова . . . . . . Мариуполь
8 9 N2  8 „ Финченко . • . . . . Славянок
9 я N2  9 „ Мерперта . . . .

1 0 Госмасз № 14 _ Лифшица . . . .

11 Госм-ца —  и «Фортуна» .  . .  .  Удачная
12 г * N•14 „  Лифшица .  .  .  .

13
* Кг 13 „  Дика....................

.  1 Госм-ца

Киевская губерния.
№ 1 б. Кельбера . . . .

2 99 Кг 2 „  Яновского . . . .

3
» Кг 3 „  Хрякова .  .  . •  •  я

4 Госрушк. Кг 4 в Гринберга . . . . •  •  п

5 Госм-ца Кг 5 „  Ниренштейна . •  Бел.-Церковь
6 N Кг 26 „  Байвеля ..............
7 99 Кг 27 .  Гловацкого .  .  .

8
я

Кг 7 „  Файнзильберга .  . .  .  Богуслав
9 99 Кг 28 и Ярошинского .  . .  .  Сороки

10 99 К® 44 „  Жорницкого .  .  . .  .  Умань
11 99 № 47 „  Бродского . . . .

.  і *

І*

Подольская губерния. 
Госм-ца № 8 б Кельбера . . . .

2 99 Кг 9 „  Дистелевского Т ва .  .  Гайворон
3

т Кг 33 „  Сабанского .  .  .

4 99 № 10 я Калихмана .  .  .
5 99 Кг 11 „  Сабанского .  .  .

6 99 № 48 „  сГлубочанская» . .  .  Глубочко
7 99 Кг 35 „  Авербуха . . . .

•8 Госм-ца К 36 б. Потоцкого .  .  .

9 99 № 34 „  Мейлихзона .  .  .

1

Волынская губерния.
Госм-ца № 37 б. Глазберга.................. Нов.-Чертория

2 99 Кг 16 я Карвицкого .  .  .  . Полонное
3 99 Кг 15 „  Дубасова............... Новики
4

99 № 17 „  Фушмана.....................................................і .  Любарь

1
Черниговская губерния.

Госм-ца № 21 б. Костенецкого .  .  . .  Дмитровка
2

п № 22 „  Козелева .................................................... .  Кролевец
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Ч. 1 Арт. 5 Ст.

Постанова Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету 

й Ради Народніх Комісарів.

5. Про скасування постанов Всеукраїн
ського Центрального Виконавчого Комі
тету «Про заходи боротьби з неза
конним оподаткування» і «Про доброхітний

збір».
У звязку з виданням Центральним 

Виконавчим Комітетом і Радою На
родніх Комісарів Союзу РСР постанов 
від 29-го серпня 1924 року «Про 
самооподаткування людности на за
доволення місцевих громадських по
треб» (36. Зак. СРСР 1924 р., ч. 6, 
арт. 64), від 5-го вересня 1924 року 
«Про порядок переведення доброхітно- 
го збору й офір» (36. Зак. СРСР 
1924 р., ч. 8, арт. 81) і на підставі 
арт. 5-го постанови ВУЦВК від 22 серп
ня 1923 року «Про порядок надання 
чинности загальносоюзному законодав
ству на території УСРР» (36. Уз. за 
1923 рік, ч. 32, арт. 470), Всеукраїн
ський Центральний Виконавчий Комі
тет і- ада Народніх Комісарів по
с т а н о в и л и :

Постанови Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету від 
15-го серпня 1923 року «Про заходи 
боротьби з незаконним оподатку
ванням» (36. Уз. за 1923 рік. ч. 32, 
арт. 466), від 5-го вересня 1923 року, 
«Про доброхітний збір» (36. Уз. за 
1923 рік, ч. 33, арт. 482) і від 7-го 
сербня 1924 року «Про зміну арт. 
7-го постанови Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету від 
5-го вересня 1923 року «Про доброхіт
ний збір» іЗб. Уз. за 1924 рік. ч. 20 
арт. 174),—вважати за скасовані.

Харків, двя 5-го січня 1925 р.
Т. в. об. Голови Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого
Комітету Угаров. 

Голова Ради Народніх Комісарів
/У. Чубар.

Т. в. об. Секретаря ВУЦВК Поляков.

Виляння Няролнього Комісаріату Юстиції.Замовлення ч. 751. Прим. 25.000.

Постановление Всеунраинсиогс 
Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных 

Комиссаров.

5. Об отмене постановлений Всеукраиис 
Центрального Исполнительного -Копите* 
«О мерах борьбы с незаконным обложі 

ниєм» и «О добровольных сборах».

' В связи .с изданием Центральны 
Исполнительным Комитетом и Соеетої 
Народных Комиссаров Союза ССР по 
становлений от 29-го августа 1924 год: 
«О самообложении населения длі 
удовлетворения местных обществен 
ных нужд» (Собр. Зак. СССР 1924 г. 
К* 6, ст. 69), от 5-го сентября 1924 год* 
«О порядке производства доброволь
ных сборов и пожертвований» (Собр. 
Зак. СССР 1924 г., № 8, ст. 81) и на 
основании* ст. 5-й постановления 
ВУЦИК от 22-го августа 1923 года 
«О порядке введения в действие обще
союзного .законодательства на терри
тории УССР» (С. У. 1923 года, № 32, 
ст - 470), Всеукраинский Центральный 
Исполнительный Комитет и Совет На
родных Комиссаров п о с т а н о в и л и :  

Постановления Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета 
от 15-го августа 1923 года «О мерах 
борьбы с незаконным обложением» 
(С. У. 1923 года, № 32, ст. 466). от 
5-го сентября 1923 года «О добро- 
вол-ных сборах» (С. У. 1923 года, 
№ 33, ст. 482) и от 7-го августа 
1924 года «Об изменении ст. 7-ой по
становления Всеукраинского Централь
ного Исполнительного Комитета от 
5-го сентября 1923 года «О доброволь
ных сборах» (С У. 1424 года, № 20. 
ст. 174),—считать утратившими свою 
силу.Харьков, 5 января 1925 г.

Вр. и. об. Председателя 
Всеукраинского Центрального 

Исполнительного Комитета Угаров. 
Председатель Совета Народных 

Комиссаров Л. Чуб»ръ.
Вр. и об. Секретаря ВУЦИК Поляков.Издание Народного Комиссариата Юстиции. Зика* А? 751. Тираж 25.000.
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ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

С О Б Р А Н И
УЗАКОНЕНИИ И 

РАСПОРЯЖЕНИЙ
Рабоче-Крест. Правительства Уиа'им*

1925 г.

Ь2 Отдел ПЕРВЫЙ

З М І С Т .

Постанови ВУЦВІІ і РНК
(•> г/чих I 925 р.)

€>. Про :іміасу арт. ЇМ 1 Цивільно-Процесуального Кодексу У<!Р(\7. При стягання за ламання постанов про особливі акцизні патенти.х. Про імінн в адміністраційно-територі- яльному поділі Харківіцннн й Пол- ілнщини.9 Про 31ІХ0.1Н до відновлення і розвитку с|.1 Ы1 .Ко|о буліїніицтва П боротьби а пожежами на солі.10. про аміну арГ. 137 ЦИВІЛЬНОГО Кодексу
У*ТГ.11. Про аміну І.'оДексу законів про Народцю іь ніту УСИ*.12 про купівлю-продаж на роздріб и розстроченням виплати сільсько-господарських маній*! і знаряддя, набувай их селянами.13. П •> видачу позички на іаюговлення ярового іасівзерна в місцевостях, потерпілих 1924 року від неврожаю.

С О Д Е Р Ж А Н К Е .Постановления ВУЦПК и СНК
(о января /92о г.)6. Об изменении от. 2! І-Я Гражданско-Процессуального Кодекси У«'СР-7 О взысканиях «а нарушение постановлений об особых акцизных патентах.К. Об изменениях в административно-территориальном делении Харьковской и IIолтавской губерніїй.9. и мерах к восстановлению и развитию сельского строительства и борьбы с пожарными бедствиями на селе.10. об изменении ст. 137 Гражданского Кодекса УСГ'Р

1 1 . об изменении Кодекса законов о Народном Просвещении УССР.12. О купле-продаже и розницу с. рассрочкой платежа сельско-хозяйственных машин и орудий, приобретаемых селянами.!3. О выдаче ссуды на заготовку ярового лосевзериа в местностях, пострадавших в 1Р24 г. от неурожая.
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Ч. 2 Арт. 6-7 № 2 Ст. 6-7

Постанови Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету 

й Ради Народніх Комісарів.
в. Про зміну арт. 211 Цивільно-Проце

суального Кодексу УСРР.

На зміну Цивільно-Процесуального 
Кодексу УСРР (36. Уз. 1924 р.. ч. 16-17, 
арт. 156). Всеукраїнський Централь
ний Виконавчий Комітет і Рада На
родніх Комісарів п о с т а н о в и л и :

Пакт 1-й арт. 211 Цивільно-Про
цесуального Кодексу УСРР (36. Уз.
1924 р., ч. 16-17, арт. 156) викласти 
в такій редакції:

« 1) як-що вимогу звернено до дер
жавної установи або державного під
приємства, за винятком випадків, коли 
вимога, звернена до державного під
приємства, грунтується на спроте- 
стованому векселі».

Харків, дня 5-го січня 1925 р.
Т. в. об. Голови Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого
Комітету Уиіров.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

Т. в. об. Секрет. ВУЦВК В. Поляков.Оголошено в „Вістях ВУЦВК" 18 січня1925 р., ч. 14.
7. Про стягання за ламання постанов 

про особливі акцизні патенти
Доповнюючи постанови Всеукраїн

ського Центрального Виконавчого Ко
мітету від 8-го березня 1922 року 
«Про акциз з пива, квасу, меду, со- 
довиних і штучних мінеральних вод» 
(36. Уз. за 1922 р, ч. 11, арт. 184), 
Ради Народніх Комісарів від 15-го 
травня 1922 року «Про особли
вий патентовий збір за право тор- 
говлі тютюнозими виробами» (Зб. Уз. 
за 1922 р., ч. 23, арт. 367), Все
українського Центрального Виконав
чого Комітету від 16-го березня 1923 р. 
«Про уплату закладами, що продають 
вино й пиво на роспив, особливого 
патентового збору, встановленого для 
місць роздрібсвого продажу тютюно
вих виробів» (Зб. Уз. за 1 923 р., Ч. 9,

Постановления Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета 

и Совета Народных Комиссаров.

6. Об изменении ст. 211-й Гражданско-
Процессуального Кодекса УССР.

/
Во изменение Гражданско-Процес

суального Кодекса УССР (С. У. 1924 г., 
№ 16-17, ст. 156). Всеукраинский 
Центральный Исполнительный Комитет 
и Совет Народных Комиссаров по
с т а н о в и л и :

Пункт 1-й ст. 211-й Гражданско- 
Процессуального Кодекса УССР (С. У. 
1924 г., № 16-17, ст. 156) изложить 
в следующей редакции:

«1) если требование обращено к 
государственному учреждению или го 
сударственному предприятию, за исклю
чением случаев, когда требование, 
обращенное к государственному пред
приятию, основано на опротестован
ном векселе».Харьков, 5 января 1925 г.

Вр. и. об. Председателя
Всеукраинского Центрального 

Исполнительного Комитета Угаров.
Председатель Совета Народных 

Комиссаров В. Чубаръ.
Вр. и. об. Секрет. ВУЦИК В. Поляков.Распубликовано в „Вістях ВУЦВК" 18 января 1925 г.. № 14.

7. О взысканиях за нарушение постано
влений об особых акцизных патентах.

В дополнение постановлений Все
украинского Центрального Исполни
тельного Комитета от 8-го март«- 
1922 г. «Об акцизе с пива, кваса, 
меда, фруктовых и искусственных ми
неральных вод» (С.У. 1922 г., № 11 
ст. 184), Совета Народных Комисса
ров от 13-го мая 1922 года 
«Об особом патентном сборе за право 
торговли табачными изделиями» (С.У. 
1922 года № 23, ст. 367), Всеукраин
ского Центрального Исполнительного 
Комитета от 16-го марта 1923 года 
«Об уплате заведениями, производя
щими распивочную продажу вина и 
пива, особого патентного сбора, уста
новленного для мест розничной про
дажи табачных изделий» (С.У. 1923 г.
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Арт. 1  № і £

арт. 170), Центрального Виконавчого 
Комітету й Ради Народніх Комісарів 
Союзу РСР від 28-го березня 1924 р. 
•Про порядок справляння акцизу з 
виноградних, плодово ягідних і ізюм
них вин і торговлю цими винами* 
(ВІСНИК ЦВК СРСР за 1924 р., ч. 4, 
арт. 123), Всеукраїнський Централь
ний Виконавчий Комітет і Рада На- 
родніх Комісаріз п о с т а н о в л я ю т ь :

1. За провадження уперше торговлі 
виноградним' вином, наливками, на
стойками, пивом і тютюновими виро
бами без особливого (акцизного) па
тенту на право продажу цих напоїв 
і виробів або з патентом меншої 
вартости, як належить вибрати, на 
володільців відповідних торговельних 
підприємств, окрім обов'язку взяти 
належний патент або вимінити той, 
шо мають, відповідно доплативши, 
накладається грошове стягання не 
більш як у п'ятиразовому розмірі не- 
виплаченої або недоплаченої вартости 
патенту, шо його належить вибрати, 
не' включаючи надбавки до місцевих 
коштів.

2. За невчасну виборку особливого 
(акцизного) патенту на особ, повин
них вибрати такий, накладається стя
гання в розмірі не більшому від три
разово] вартости невчасного вибраного 
патенту, не включаючи надбавки до 
місцевих коштів.

3. Коли особливого (акцизного) па
тенту нема на видному місці в торговель
них закладах, шо продають виноградне 
•'ино, наливки, настойки, пиво й тю
тюнові вироди, а також за непреа'- 
ьвлення агентам торговельного догляду, 
при перевірці торговлі, названих па
тентів особами, шо провадять рухому 
Я переносну торговлю тютюновими 
виробами, на володільців патенту на
кладається грошове стягання не більше 
від половини вартости відповідного 
патенту, не включаючи надбавки до 
місцевих коштів.

4. Стягання, передбачені цією по
становою, накладається в адміністрацій- 
ному порядку на підставі постанови 
губерніальних фінансових відділів.

№ 9 ст. 170), Централиішгс 
тельного Комитета и Совета На год
ных Комиссаров Союза ССР от 2 6-го 
марта 1924 года «О порядке вз \ма
ния акциза с виноградных, плодзво- 
ягодных и изюмных вин и торговле 
этими винами» 1 «Вестнич Ц\4К‘а» СССР 
1924 г., К; 4, ст. 123), Всеукраин.жий 
Центральный Исполнительный Комитет 
и Совет Народных Комиссаров п о с т а 
н о в л я ю т :

1. За производство в первый раз 
торговли виноградным вином, налив
ками, настойками, пиром и табачными 
изделиями без особого (акциз» ого) 
патента на право пргдажи этих на
питков и' изделий или по патенту 
меньшей стоимости, чем подлежыиий 
выборке, владельцы соответствующих 
торговых предприятий, сверх обязан
ности взять надлежащий патент или 
обменять имеющийся с соответствую
щей доплатой, подвергаются денежно
му взысканию не бВЫЧм» потмкраГНОГч> 
размера неуплаченной или недопла
ченной стоимости подлежащего вы
борке патента, без включения над
бавки в местные средства.

2. За несвоевременную выборку 
особого (акцизного) патента, лица, 
обязанные выбрать таковой, подвер
гаются взысканию в размере ие свы
ше трехкратной стону, ости нес вое в ре- . 
менно выбранного патента, без вклю
чения надбавки в местные средства.

3. За неимение особого (акцизного) 
патента на видном месте в торговых 
заведениях, производящих продажу 
виноградного вина, наливок, насгоек, 
пива и табачных изделий, а так ке за 
непред'явление агентам торгового над
зора, при проверке торговли, на .ван
ных патентов лицами, производящими 
подвижную и переносную Т0р>-\адю 
табачными изделиями, владельцы па
тента подвергаются денежному взы
сканию не свыше половинной стоимо
сти соответствующего патента без 
включения надбавки в местные чед- 
ства.

4. Взыскания, предусмотрена - на
стоящим постановлением, наляг* тс я 
в административном порядке ли по
становлению губернских Финан.-'НХ 
отделов.
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Арт. 7-8 № 2 Ст. 7-8Ч. 2

5. Доручити Народньому Комісарія- 5. Поручить Народному Комисса- 
тові Фінансів, у згоді з Народнім Ко- риату Финансов по соглашению с 
місаріятом Юстиції, видати інструкцію Народным Комиссариатом Юстиции
на розвиток цієї постанови.

Харків, дня 5-го січня 1925 р.

Т. в. об. Голови Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету Угаров.

Голова Ради Народніх
Комісарів Я. Чубар.

Т. в. об. Секретаря ВУЦВК
В. Поляков.Оголошено в „Віетях ВУЦВК'16 січня 1625 р., ч. 12.

8. Про зміни в адмістраційно-територі- 
яльному поділі Харківщини й Полтавщини.

•Змінюючи постанови Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету 
від 7-го березня 1923 р. «Про адмі- 
ністраиійно тери горіяльний поділ Хар
ківщини» (36. Уз. 1923 р., ч. 18—19, 
арт. 313) і «Про адміністраційно-те- 
риторіяльний поділ Полтавщини* (36. 
Уз. 1923 р., ч. 18—19, арт. 312), 
Всеукраїнський Центральний Виконав
чий Комітет і гада Народніх Коміса
рів п о с т а н о в и л и :

1. Миколо Комишеваський район 
Харківської округи — розформувати, 
приєднавши:

а) Михайлівську, Благодатнівську, 
Рождественську, Мельниківську й Оле- 
ксандрівську сільради-до Банківського 
району Харківської округи;

б) Гаврилівську, Винниківську сіль
ради—до Ново-Всдолазького району 
Харківської округи;

в) Сидоренківську сільраду—до Ко- 
і омацького району Харьківської округ и;

г) Н -Комишеваську, Мокрянську, 
ЗленІвську, Гряківську, Н.-Краківську 
Ь Очеретівську сільради-до Красно
ярської округи на Полтавщині.

издать инструкцию в развитие настоя
щего постановления. ■Харьков, 5 января 1925 г.

Вр. исп. об. Председателя 
Всеукраинского Ценірального 

Исполнительного Комитета Угаров.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Чубарь.

Вр. исп. об. Секретаря 
ВУЦИК В. Поляков.Распубликовано в .Вістях ВУЦВК" 16 января 1925 г.. № 12.

8. Об изменениях в административно-тер
риториальном делении Харьковской и 

Полтавской губерний.

Во изменение постановлений Все
украинского Центрального Исполни
тельного Комитета от 7-го марта 
1923 года «Об административно-тер
риториальном делении Харьковской 
губернии» (С.У. за 1923 г., К» 18—19, 
ст. 313) и «Об административно-тер
риториальном делении Полтавской гу
бернии* (С.У. 1923 г., N2  18—19, 
ст 312), Всеукраинский Центральный 
Исполнительный Комитет и Совет 
Народных Комиссаров п о с т а н о 
в и л и :

1. Николо-Камышеватский район 
Харьковского округа-расформировать, 
с отнесением:

а) Михайловского, Благодатнов- 
ского, Рождественского, Мельников- 
ского и Александровского сельсоветов 
— к Валковскому району Харьковского 
округа;

б) Гавриловского, Винниковгкого 
сельсоветов — к Ново-Водолажскому 
району Харьковского округа;

в) Сидоренковского Сельсовета- к 
Коломакскому району Харьковск і о 
округа:

г) Н.-Камышеватского, Мокрянского, 
Еленой.кого, Гряковского, Н Гряков- 
ского и Очеретовского сельсоветов— 
к Красноградскому округу Полтавской 
губернии.
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2. Перечислити хут. Кашпурівку 2. Перечислить хут. Кашпуровку 
Кегичівського району КрасногрздськоТ Кегичевского района Красноградского 
округи на Полтавщині до складу округа Полтавской губернии в состав 
Олексіївського району Харківської Алекіеевского района Харьковского 
округи на Харківщині. округа Харьковской губ.

" 3. Козачо-Лопанський район Хар- 3. Казаче-Лопанский район Харь- 
ківської округи розформувати, при- ковского округа расформировать, 
єднавши: с отнесением:

а) Прудянську, Токарівську й Де- а) Прудянского. Токаревского и Де-
мент'ївську сільради—до Деркачівсь- ментьевского сельсоветов—к Дерга- 
кого району Харківської округи; невскому району Харьковского ок-'

Руса;
б) Козачо-Лопанську. Макарівську, 6) Казаче-Лопанского, Макаровско-

Гур'є Козачансьчу, Оконську, Уланську го, Гурье-Казачанского, Оконского, 
й Сосно^ську сільради до Золочівсь- Удянского и Сосновского сельсоветов— 
кого району. к Золочевскому району.

4. Коротичанський район Харків- 4. Коротичанский район Харьков-
ської округи—розформувати, приєд- ского округа расформировать, с отне- 
навши: сением:

а) Коротичанську й Гіївську сіль- а) Коротичанского и Гиевского сель-
ради—до Люботинського району Хар- советов—к Люботинскому району
ківської округи; Харьковского округа;

б) Будянську сільраду—до Мереф'я- б) Будянского сельсовета—к Га
нського району Харківської округи; рефянскому району Харьковского ок

руга;
в) Пісочинську й Курязьку сіль- в) Песочинского и Куряжского сель-

ради—до Харківского району Хар- советов—к Харьковскому району Харь- 
ківської округи; ковского округа;

г) Горилівську, Пересічанську й Си- г) Гориловского, Пересечанского и
нелицьку сільради—до Вільшанського Синелицкого сельсоветов—к Ольшан- 
району Харківської округи. скому району Харьковского округа.

5. Циркунівський район Харківської 5. Циркуноьский район Харьков- 
округи розформувати, приєднавши; ского округа расформировать, с отне

сением:
а) Черкасько-Тишківську й Русько- а) Черкасско-Тишковского и Рус-

Тишківську сільради—до Липецького ско-Тишковского сельсоветов—к Ли- 
району Харківської округи; пецкому району Харьковского округа;

б) Циркунівську сільраду—до Харків- 6) Циркуновского сельсовета — 
ського району Харківської округи; к Харьковскому району Харьковского

округа;
в) Русько-Лозовську сільраду — до в) Русско-Лозовского сельсовета—

Деркачівського району Харківської к Дергачевскому району Харьковского 
округи; округа;

г) Непокритянську сільраду—до Ру- г) Непокрытянского сельсовета—
бежанського району Харківської окр. к Рубежанскому району Харьковского

округа.
6. ХотомлянськиР район Харків- 6. Хотомлянский район Харьков-

ської округи розформувати, приєд- ского округа расформировать, с отне- 
навши: сением:

ж) Мартівську, Горашківську й Бор- а) Мартовского, Горашковско'о и 
щівську сільради — до Печеніжського Боршовскогр сельсоветов—к ІІече- 
району Харківської округи; нежскому району Харьковского ок

руга;
6)Хотомлянську,Писарівську,В.-Баб- б) Хотомлянского, Писаревского,

ченківську, Гонтарівську, Томаківську Б.-Бжбченковского, Гонтаревского,

17



Ч. І Арт. 8

й Перківську сільради—до Рубежан- 
ського району Харківської округи.

7. Ксробчанський район Харківської 
округи розформувати, приєднавши:

а) Лебежівську й Василенківську 
сільради — до Печенізького району 
Харківської округи;

б) Коробчанську, Моспанівську, Мас- 
лівську й Краківську сільради —до Чу
гуївського району Харківської округи.

8) Михайлівський район, Сумської 
округи, розформувати, приєднавши:

а) Михайлівську, Червленківську, 
Курганську, Азакську й Олександрів- 
ську сільради—до Лебединського райо
ну Сумської округи;

б) Васіленківську, Грунську й Кате
ринославську сільради — до Штепів- 
сько. о району.

9. Н.-Рчбинівський район, Охтир
ко! округи—розформувати, приєд

навши:
а) Н.-Рябинівську, Добренську, Ста

ро Рябинівську, Яблочанську сільради 
і с. Катеринівку (Воскресенської сіль
ради)—до Кириківського району Охтир- 
ської округи;

б) Воскресенську (без с. Катери- 
нівки) й Куп'єваську сільради — до 
Вогодухівського району Охтирської 
округи.

10. Шиповатський район Куп'ян- 
ської' округи—розформувати, приєд
навши:

а) Шевченківську, Шиповатську, Се
реднє-Бурлуцьку й Н.-Бурлуцьку сіль
ради—до В. Бурлуцького району Куп‘- 
янської округи;

б) Ново-Бурлуцьку й Юрчівську 
сільради — до Печенізького району 
Харківської округи;

в) Велико-Хутірську сільраду—до 
Старовірівського району Куп'янської 
округи.

11. Мало - Комишеваський район, 
Ізюмської округи—розформувати, при
єднавши:

а) Курульську й Ново-Дмитрівську 
сільради—до Барвінківського району 
Ізюмської округи;

б) Кам'янську, Сухо - Кам'янську, 
Петропільську, Донецьку, Вражківську,

К? 1 Ст. 8

Томаковсчого и Перковского сельсо
ветов—к Рубежанскому району Харь
ковского округа.

7. Коробчанский район Харьков
ского округа расформировать, с от
несением:

а) Лебежевского и Василенковского 
сельсоветов—\( Печенежскому райоїзу 
Харьковского округа;

б) Коробчанского, Мосьпановского, 
Масловского и Граковского сельсове
тов—к Чугуевскому району Харьков
ского округа.

8. Михайловский район, Сумского 
округа расформировать, с отнесением:

а) Михайлс вского, Червленковского, 
Курганского, Азакского и Александ
ровского сельсоветов—к Лебединскому 
району Сумского округа;

б) Василенковского, Груньского и 
Екатеринославского сельсоветов — 
к Штеповскому району.

9. Н.-Рябиновікий район Ахтырского 
округа расформировать, с отнесением:

а) Ново-Рябиновского, Добреньско- 
го, Старо Рябиновского, Яблочанского 
сельсоветов и д. Екатериновки (Во
скресенского сельсовета)—к Кири- 
ковскому району Ахтырского округа;

б) Воскресенского (без д. Екатери
новки) и Купьевахского сельсоветов— 
—к .Богодуховскому району Ахтыр- 
скбго округа.

10. Шиповатский р^йон Купянского 
округа расформировать, с отнесением:

а) Шевченковского, Шиповатского, 
Средне-Бурлутского и Н -Бурлутского 
сельсоветов—к Б.-Бурлутскому району 
Купянского округа;

б) Ново-Бурлутского и Юрчевского 
сельсоветов—к Печенежскому району 
Харьковского округа;

в) Велико-Хуторского сельсовета— 
к Староверскому району Купянского 
округа:

11. Мало - Камышеватский район 
Изюмского округа—расформировать, 
с отнесением:

а) Курульского и Новэ-Дмитриев- 
ского сельсоветов—к Барвенковскому 
району Изюмского округа;

б) Каменского, Сухо-Каменского, Пет- 
ропольского. Донецкого, Бражковского
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Доежанську й Мало-Комишеваську сіль* 
ради—до Ізюмського району ІзюмскоТ 
округи.

12. Перечислити Тростянецький ра
йон. Сумської округи, до складу Охтир- 
ської округи.

13. Перечислити Ново-Дмитрівську 
сільраду Славгородського району, Сум
ської округи, до складу Краснопіль- 
ського району тої самої округи.

14. Перечислити Лютівську сільраду, 
Синявського району, Охтирської окр., 
до складу Золочівського району Хар
ківської округи.

15. Перечислити Буймерівську сіль
раду Чупахівського району, Охтир
ської округи, до складу Тростянецкого 
району юї самої округи.

16. Перечислити Тарасівську й По- 
жнянську сільради, Кириківського ра
йону, Охтирської округи, до складу 
В.-Писарівського району тої самої 
округи.

17. Перечислити Полянську і Печен- 
ську сільраду Кириківського району, 
Охтирської округи, до складу Тростя- 
нецького району тої самої округи.

18. Перечислити село Заріччя, Грун- 
ського району, Охтирської округи, до 
складу Охтирського району тої са
мої округи.

19. Перечислити с. Шейчини Сенян- 
ського району, Охтирської округи, до 
складу Богодухівського району тої 
самої округи.

20. Перечислити хут. Гнилосирівку 
Колонтаївського району, Охтирської 
округи до складу Кателівського ра
йону тої самої округи.

21. Перечислити Мосьнанівську сіль
раду, Чугуївського району, Харківської 
округи, до складу Андріївського ра
йону Ізюмської округи.

22. Перечислити хут. Мануїльський, 
Валківського району, Харківської ок
руги, до складу Н.-Водолазького ра
йону тої самої округи.

23. Перечислити Ржавецьку сільра
ду Харківського- району до складу 
Мереф’янського району Харківської 
округи.

24. Перечислити хут. Дудників-Яр, 
„ Чугуївського району, Харківської ок

руги до складу Балакліївського ра
йону Ізюмської округи.

Ч. 2

Должанского и Мало-Камышеватского 
сельсоветов—к Изюмскому району 
Изюмского округа.

12. Перечислить Тростянецкий район 
Сумского округа в состав Ахтырского 
округа.

13. Перечислить Ново Дмитриевский 
сельсовет Славгородского района, 
Сумского округа, в состав Красно
польского района того же округа.

14. Перечислить Лютовский сель
совет Синявского района. Ахтырского 
округа, в состав Золочевского района 
Харьковского округа.

15. Перечислить Буймеровский сель
совет Чупаховского района, Ахтыр
ского округа, в состав Тростянецкого 
района того же округа.

16. Перечислить Тзрасовский и Пэж- 
нянский сельсоветы Кириковского 
района. Ахтырского округа, в состав 
Б.-Писаревского района того же округа.

• 17. Перечислить Полянский и Печен- 
ский сельсоветы Кириковского района, 
Ахтырского округа, в состав Тростя
нецкого района того же округа.

18. Перечислить село Заречье Грунь- 
ского района, Ахтырского округа, в 
состав Ахтырского района того же 
округа.

19. Перечислить д. Шейнины Се- 
нянского района, Ахтырского округа, 
в состав Ьогодуховского района того 
же округа.

20. Перечислить х. Гнмлосыровку 
Колонтаевского района. Ахтырского 
округа, в состав Кателевского района 
того же округа.

21. Перечислить Мосьпановский 
сельсовет Чугуевского района, Харь
ковского округа, в состав Андреевского 
района Изюмского округа.

22. Перечислить х. Мануильский 
Валковского района, Харьковского 
округа, в состав Н.-Водолажского райо
на того же округа.

23. Перечислить Ржавецкий сель
совет Харьковского района в состав 
Мерефянского района Харьковского 
округа.

24. Перечислить х. Дудников-Яр 
Чугуевского района, Харьковского 
округа в состав Балаклеевского райо
на Изюмского округа.

№ 2
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25. Перечислити села: Лизогубівку, 
/бярсдково, Шубино і Шмарірку Чугу

ївського району, Харківської округи, 
до складу Харківського району тої 
самої округи.

26. Перечислити Тернівську сільра
ду Чугуївського району, Харківської 
округи, до складу Зміївського району 
тої самої округи.

27. Перечислити Бугаївську, Рево
люційну, Варварівську, Тернівську, 
Байрачанську. Рубежанську (без хут. 
Ржавець), Шевченківську, Гнилушан- 
ську й хут. Розритий (В.-Салтівська 
сільрада) Рубежанского району до 
складу Вовчанського району Харків
ської округи.

28. Перечислити оселок хут. Благо
датного Чугуївського району, Харків
ської округи, до складу Андріївського 
району, Ізюмскої округи.

29. Перечислити Гниличанську сіль
раду Андріївського району, Ізюмської 
округи, до складу Чугуївського району 
Харківської округи.

30. Перечислити Скрибаївську й 
Махначанську сільради Андріївського 
району, Ізюмської округи, до складу 
Зміївського району Харківської окр.

31. Перечислити Маліївську й Дру- 
желюбську сільради, Боровського ра
йону. Ізюмської округи, до складуШан- 
дриголівського району тої самої ок
руги.

32. Перечислити колонію Безпаль- 
цево Пегрівського району, Ізюмської 
округи, до складу Барвінківського ра
йону тої самої округи.

33. Перечислити Гусарівську сіль
раду, Савинського району, Ізюмської 
округи, до складу Балакліївського 
району тої самої округи.

34. Перечислити хут. Сухня-Гомо- 
лиша Андріївського району, Ізюмської 
округи, до складу Зміївського району 
Харківської округи.

35. Перечислити Кісілівську, Шебе- 
лінську і Меловацьку сільради Відра- 
дівського району, Ізюмсі кої округи, 
до складу Андріївського району тої 
самої округи.

36. Перечислити хутори Старо-Ві- 
рівської сільради того самого району

25. Перечислить села: Дизогубовку, 
Кирсаково, Шубино и Шмаровку 
Чугуевского района, Харьковского 
округа, в состав, Харьковского района 
того же округа.

26. Перечислить Терновский сель
совет, Чугуевского района, Харьков
ского округа, в состав Змиевского 
района того же округа.

27. Перечислить Бугаевский, Рево
люционный, Варваровский, Терновский, 
Байрачанский, Рубежанский (без хут. 
Ржавецк), Шевченковский, Гнилушан- 
ский и хут. Разрытый «В. Салтовский 
сельсовет) Рубежанского района в 
состав Волчанского района Харьков
ского округа.

28. Перечислить выселок хут. Бла
годатного Чугуевского района, Харь
ковского округа, в состав Андреев
ского района, Изюмского округа.

29. Перечислить Гниличанский сель
совет Андреевского района, Изюм
ского округа, в состав Чугуевского 
района Харьковского округа.

30. Перечислить Скрибаевский и 
Махначанский сельсоветы Андреев
ского района, Изюмского округа, в 
состав Змиевского района Харьков
ского округа.

31. Перечислить Малиевский и Дру- 
желюбский сельсоветы Боровского 
района, Изюмского округа, в состав 
Шандриголовского района того же 
округа.

32. Перечислить колонию Беспаль- 
цево Петровского района, Изюмского 
округа, в состав Барвенікого района 
того же округа.

33. Перечислить Гусаровский сель
совет Саввинского района, Изюмского 
округа, в состав Балаклеевского райо
на того же округа.

34. Перечислить хут. Сухня-Гомо- 
пиша Андреевского района, Изюмского 
округа, в состав Змиевского района 
Харьковского округа.

35. Перечислить Киселевский, Ше- 
беленский, Меловатский сельсоветы, 
Отрадовского района, Изюмского 
округа, в состав Андреевского района 
того же округа.

36 Перечислить хутора Старо-Ве- 
ровского сельсовета того же района,
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Куп'янської округи до складу Кубин
ського району тої самої округи.

37. Перекислити х. Нефедівку Жов
тневого району, Куп'янської округи, до 
складу В. Бурлуцького району тої са
мо! округи.

38. Перенести центр Рубежанського 
району, Харківської округи, з села 
Рубежне у Старий Салтів, переймену
вавши Рубежанський район у Старо- 
СаятівськиЙ.

39. Перенести центр Воровгького 
району, ізюмської округи, з села Бо
рове в село Гороховат^, переймену
вавши Воровський район у Горохо- 
ватський.

40. Перенести центр Отрадівського 
району. Ізюмської округи, з села Ог
рядне в село Лозовеньку, переймену
вавши Відрадівський район у Лозовень- 
ківський.Харків, два 6-го січня 1925 р.

Т. в. об. Голови Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету Угаров.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

Т. в. об. Секретаря ВУЦВК В. Поляков.

Ч. 2

Купянского округа в состав Купян- 
ского района того же округа.

37. Перечислить х. Нефедовку Ок
тябрьского района, Купянского округа, 
в состав Б. Бурлукского района того 
же округа.

38. Перенести центр Рубежан- 
ского района, Харьковского округа, 
из села Рубежное в старый Саптов, 
с переименованием Рубежанского райо
на в Старо-Салтовский.

39. Перенести центр Воровского 
района, Изюмского округа, из села 
Боровое в село Гороховатку, с пере
именованием Боровского района в Го- 
роховатский.

40. Перенести центр Отрвдовского 
района, Изюмского округа, из села 
Отрадное в село Лозовеньку, с пере- 
именованием Отрадовского района в 
Лозовеньковский.Харьков, 5 января 1925 г.

Вр. исп. об. Председателя Всеукраин- 
ского Центрального Исполнительного 

Комитета Угаров.

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Чубаръ.

Вр. исп. об. Секретаря ВУЦИК
В. Поляков.

К* 2

9. Про вехвдв да відновлення і розвитку 
сільського будівякцтаа А боротьба $ по- 

• МЖІІІЯ НА селі.

Для планомірного відновлення і 
розвитку будівництва, безпосередньо 
з»я*аного з сільським господарством,
І доіюаоги в боротьбі з пожежами 
на селі—Всеукраїнський Центральний 
Виконавчий Комітет і Рала Народніх 
Комісарів п о с т а н о в и л и :  1

1. Розроблення спряв і вжиття по
трібних заходів до планомірного від
новлення і розвитку будівництва, без 
посередньо звазаного з сільським го
сподарством-покласти на Народній 
Комісаріат Земельних Справ і його 
місцеві органи.

9. 0 мерах к восстановлению и развитию 
сельского строительства и борьбы с по

жарными бедствиями на селе.

В целях планомерного восстановле
ния и развития строительства, непо
средственно связанного с сельским хо
зяйством, и содействия в борьбе с по
жарными бедствиями на сел-,—Все- 
укоаинский Центральный Исполнитель
ный Комитет и Совет Народных Ко
миссаров п о с т а н о в и л и :

1. Разработку вопросов и принятие 
необходимых мер по планомерному 
восстановлению и развитию строитель
ства, непосредственно связанного с 
сельским хозяйством,—возложить на 
Народный Комиссариат Земледелия и 
его местные органы.
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2. Надати Народньому Комісаріатові 
Земельних Справ і його місцевим ор
ганам право ініціативи й організації 
протипожежних зал одів на селі.

3. До компетенції Народнього Ко
місаріату Земельних Справ і його 
місцевих органів у царині заходів, 
згаданих у арт. 2 цієї постанови, від
нести:

а) розробленна і проведенна через 
відповідні органи проектних планів 
осель сільського типу, планів розсе
лення залюднених пунктів і колоніза
ційних планів;

б) розроблення і проведення через 
відповідні органи типів окремих садиб 
і сільських будівель, погоджених із 
господарськими потребами й особли
востями даного району;

в) організацію широкої пропаганди 
сільсько о вогнетривалого будівництва, 
інструктування й технічний догляд 
при збудуванні вогнетривалих будівель;

г) організацію шкільно зразкових 
майстерень вогнетривалого будівництва 
й кадру інструкторів зазначеного бу
дівництва.

4. До компетенції місцевих органів 
Народнього Комісаріату Земельних 
Справ у цаоині згаданих вище захо
дів віднести, окрім перелічених у арт. З 
функцій, переведення у виконання по
станов і розпоряджень Народнього 
Комісаріату Земельних Справ, препо- 
дання їх на місця і догляд за їхнім 
виконанням відповідними установами 
й приватніми особами

5. Зобов'язати Народній Комісаріат 
Земельних Справ і його місцеві органи 
зазначені вище заходи здійсняти після 
попереднього погодження їх:

а) з Народнім Комісаріятом Вну
трішніх Справ і Радою у Справах 
Комунального Господарства в центрі 
і з відповідними комунальними орга
нами на місцях;

б) з органами санітарного догляду й
в) відносно технічно-адміністрацій- 

ного регулювання будівництва з від
повідними органами догляду, передба
ченими Тимчасовими Будівельними 
Правилами для України.

Ч. 2

2. Предоставить Народному Комис
сариату Земледелия и его местным 
органам право инициативы и органи
зации противопожарных мероприятий 
на селе. ,

3. К ведению Народного Комисса
риата Земледелия и его местных орга
нов в области мероприятий, упомяну
тых в статье 2-й сего постановления,— 
отнести:

а) разработку и проведение через 
надлежащие органы проектных пла
нов поселений сельского типа, планов 
расселения населенных пунктов и ко
лонизационных планов;

б) разработку и проведение через, 
надлежащие органы типов отдельных 
усадеб и сельских строений, согласо
ванных с хозяйственными потребно
стями и особенностями данного района;

в) организацию широкой пропаганды 
сельского огнестойкого строительства, 
инструктирование и технический надзор 
при возведении огнестойких по троек;

г) организацию учебно показатель
ных мастерских по огнестойкому 
строительству и кадра инструкторов 
по означенному строительству.

4. К ведению местных органов На
родного Комиссариата Земледелия в 
области упомянутых выше мероприятий 
отнести, сверх перечисленных в ст. 
3-й функций, приведение в исполнение 
постановлений и распоряжений Народ
ного Комиссариата Земледелия, пре- 
подание их на места и надзор за их 
выполнением надлежащими учрежде
ниями и частными лицами.

5. Обязать Народный Комиссариат 
Земледелия и его местные органы 
означенные выше мероприятия осуще
ствлять по предварительном согласо
вании их:

а) с Народным Комиссариатом Вну- 
тренных Дел и Советом по Делам 
Коммунального Хозяйства в центре и 
с подлежащими коммунальными орга
нами на местах;

б) с органами санитарного надзора и
в) в отношении техническо-админи

стративного регулирования строитель
ства с соответствующими органами 
надзора, предусмотренными Времен
ными Строительными Правилами для 
Украины.

М 2
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6. Зобов'язати органи Державного 
страхування вія вогню погодити свою 
діяльність шо до раціонального вико
ристання капіталів Держстраху для 
боротьби з пожежами в оселях сіль
ського типу з Народнім Комісаріатом 
Земел них Справ, а Наропньому Ко
місаріатові Земельних Справ погоджу
вати сююдіяльність шо-до вироблення 
І переведення в життя згаданих у 
цій постанові заходів, направлених 
до запобігання пожеж на селі, з ор
ганами Д°ржстраху.

7. На розвиток цієї постанови На- 
родньому Комісаріатові Земельних 
Справ у згоді з Народнім Комісаріатом 
Внутрішніх Справ видати відповідні 
Інструкції. • •  .Харків, два 5-го січня 1925 р.

Т. в. об. Голови Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету Угаров.

Заст. Голови Ради Народніх 
Комісарів ЗІ. Владимирський.

Т. в. об. Секретаря
ВУЦВК В. Поляков.

Ч. 2

10. Про зміну арт. 137 Цивільного Кодексу 
УСРР.

Змінюючи Цивільний Кодекс УСРР 
(36. Уз. за 1922 р., ч. 55, арт. 780), 
Всеукраїнський Центральний Вико
навчий Комітет і Рада Народніх Ко
місарів п о с т а н о в л я ю т ь :

1. Артикул 137 Цивільного Кодексу 
УСРР викласти в такій редакції:

<137. Договори, укладувані держав
ними установами і підприємствами з 
приватніми особами й громаде кими 
організаціями, підлягають обов'язко
вому засвідченню в нотаріяльному по
рядку, за виїмком:

а) до оворів з приватніми особами 
й громадськими організаціями на суму 
не більш як 1.000 карб.;

6. Обязать органы Государгтвен- 
ного Страхования от огня согласовать 
свою деятельность по рациональному 
использованию капиталов Госстраха 
для борьбы с пожарами в поселениях 
сельского типа с Народным Комисса
риатом Земледелия, а Народному Ко
миссариату Земледелия—согласовывать 
свою деятечьность по выработке и поо- 
ведению в жизнь упомянутых в на
стоящем постановлении мероприятий, 
направленных в предупреждение по
жаров на селе, с органами Госстраха.

7. В развитие настоящего постано
вления Народному Комиссариату Зе
мледелия. по согласовании с Народным 
Комиссариатом Внутренних Дел,—из
дать соответствующие инструкции.Харьков, 5 января 1925 г.

Вр. исп. об. Председателя
Всеукраинского Центрального 

Исполнительного Комитета Угаров.

Зам. Предгедателя Совета Народных 
Комиссаров М. Владимирский.

Вр. исп. об. Секретаря
ВУЦИК В. Поляков.

10. Об изменении ст. 137 Гражданского 
Кодекса УССР.

Во изменение Гражданского Ко
декса УССР (С.У. 1922 г., К« 55, 
ст. 780), Всеукраинский Центральный 
Исполнительный Комитет и Совет 
Народных Комиссаров п о с т а н о 
в л я ю т :

1. Статью 137-ю Гражданского Ко
декса УССР изложить в следующей 
редакции:

«137. Договоры, заключаемые госу
дарственными учреждениями и пред
приятиями с частными лицами и об
щественными организациями, подлежат 
обязательному засвидетельствованию 
в нотариальном порядке, за исклю
чением:

в) договоров с частными лицами и 
общественными организациями на сумму 
не свыше 1.000 рублей;
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б) договорів державних установ і 
підприємств з кооперативними орга
нізаціями, а також акційними товари
ствами з переважною участю в них 
державного капіталу;

в) угод до вкладних, позичкових 
і комісійних операцій кредитових 
установ;

г) угод до комісійних операцій за
лізниць;

д) угод до купівлі - продажу за 
готівку;

е) угод до купівлі в селян і їхніх 
колективів виробів їхньої продукції;

ж) договорів страхування;
з) угод війгькового й морського 

відомства на всі предмети постачання 
Червоній Армії й Флоті і військові 
Об'єднаного Державного Політичного 
Управління (ОДПУ), укладуваних за 
орієнтаиійними й кошторисовими пла
нами, встановлюваними відповідними 
органами;

и) угод, укладуваних у плановому 
порядку з розпорядження Ради Праці 
й Оборони і Української Економічної 
Наради, в разі, як-що посутні 
частини цих угод точно визначені 
розпорядженням Ради Праці й Обо
рони й Української Економічної На
ради.

II. Примітку до артикулу 137 Ци
вільного Кодексу УСРР в и к л ю ч и т и .

Харків, дня 5 січня 1925 р.
Т. в. об. Голови Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого 
Комітету 'Утрое.

Голова Ради Народніх
Комісарів Чубар.

Т. в. об. Серетаря ВУЦВК В. Поляков.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК* 18 січня 1925 р.. Ч. 14.

Ч 2

б) договоров государственных учре
ждений и предприятий с кооператив
ными организациями, а также акци
онерными обшествачи с преобладаю
щим участием в них государственного 
капитала; . '

в) сделок по вкладным, ссудным'и 
комиссионным операциям кредитных 
учреждений;

г) сделок по комиссионным опера
циям железных дорог;

д) сделок по купле-продаже за на
личный расчет;

е) сделок по покупке у селян и их 
коллективов продукции их производ
ства;

ж) договоров страхования;
з) сделок военного и морского ве

домства на все предметы снабжения 
Красной Армии и Флота и войск Со
единенного Государственного Полити
ческого Управления (ОГПУ), заклю
чаемых по ориентировочным и сметным 
планам, установленным соответствую
щими органами;

и) сделок, совершаемых в плановом 
порядке по распоряжению Совета 
Труда и Обороны и Украинского 
Экономического Совещания в случае, 
если существенные части этих сделок 
точно определены распоряжением Со
вета Труда и Обороны и Украинского 
Экономического Совещания.

II. Примечание к статье 137-й 
Гражданского Кодекса УССР и с к л ю 
ч и т ь .Харьков, 5 января 1925 г.
Вр исп. об. Председателя 

Всеукраинского Центрального
Исполнительного Комитета Угаров.

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Чубаръ.

Вр. исп. об. Секретаря ВУЦИК
В. Поляков.Распубликовано в «Вістях ВУЦВК* 18 января ІУ25 г. № 14.

11. Про зміну Кодексу Законів про На- 11. Об изменении Кодекса Законов о 
родню Освіт у УСРР. Народном Просвещении УССР.

Змінюючи Кодекс Законів про На- Во изменение Кодекса Законов о
\Лросвешении УССР (С. У. 

№ 49, арт. 729) — Всеукраїнський 1922 года, № 49/ст. 729),—Всеукраин-
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Центральний Виконавчий Комітет і 
Рада Народніх Комісарів п о с т а н о 
в и л и :

І. Розділ 9-й «Державне Видавни
цтво (Держвидав)» Книги 1-ої Кодексу 
Законів про Народню Освіту УОР 
(арт. арт. 43—45) викласти в такій 
редакції

43. Державне Видавництво УСРР є 
орган Народнього Комісаріату Освіти 
УСРР і здійснює культурчо-освітні 
й політико-ідеологічні завдання Народ
нього Комісаріату Освіти в царині ви
давництва й розповсюдження друко
ваних творів.

Ч. 2

44. Державне Видавництво УСРР 
знаходиться на господарському роз
рахунку, має права юридичної особи 
і працює на підставі статуту,затверджу
ваного Радою Народніх Комісарів 
УСРР.

45. На чолі Державного Видавництва 
УСРР стоїть Правління, призначуване 
Народнім Комісаріатом Освіти в складі 
Голови й £-ох членів із рівночасним 
установленням строку їхніх повно
важень.

45». Голову Правління затверджує 
Рада Народніх Комісарів УСРР на 
подання Народнього Комісаріату Освіти 
і включає Рада Народніх Комісарів 
загальним порядком до складу Колегії 
Народнього Комісаріату Освіти.

45а. Для ревізії справ Державного 
Видавництва Народній Комісаоіят Ос
віти призначає Ревізійну Комісію в 
складі Голови і двох членів, устано
вляючи той самий строк повноважень, 
який буде встановлений для членів 
Правління.

45*. Чистий прибуток Державного 
Видавництва УСкР, визначуваний у 
порядку, встановлюваному його стату
том, належить повертати на здеше
влення видань Державного Видавництва 
України й на розвиток його справи.

45*. Державне Видавництво УСРР 
звільняється від усіх державних рес
публіканських і місцевих податків і 
зборів, а також від загальносоюзних

ский Центральный Исполнительный 
Комитет и Совет Народных Комисса
ров п о с т а н о в и л и :

1. Главу 9-ю «Государственное Из
дательство (Госиздат)* Книги 1-й 
Кодекса законов о Народном Просве
щении УССР (ст. ст. 43—45) изло
жить в следующей редакции:

43. Государственное Издательство 
УССР яьляется . органом Народного 
Комиссариата Просвещения УССР, 
осуществляющим культурно просвети
тельные и политико-идеологические 
задания Народного Комиссариата 
Просвещения в области издательства 
и распространения печатных про
изведений.

44. Государственное Издательство 
УССР состоит на хозяйственном рас
чете, пользуется правами юридического 
лица и действует на основании устава, 
утверждаемого Советом Народных 
Комиссаров УССР.

45. Во главе Государственного Изда
тельства УССР стоит Правление, на
значаемое Народным Комиссариатом 
Просвещения в составе Председателя 
и 2-х членов с одновременным устано
влением срока их полномочий.

451. Председатель Правления утвер
ждается Советом Народных Комиссаров 
УССР по представлению Народного 
Комиссариата Просвещения и включает
ся Советом Народных Комиссаров в 
общем порядке в состав Коллегии 
Народного Комиссариата Просвещения.

45а. Для ревизии дел Государствен
ного Издательства Народным Комис
сариатом Просвещения назначается 
Ревизионная Комиссия в составе 
Председателя и двух членов с устано
влением того же срока полномочий, 
какой будет установлен для членов 
Правления.

453. Чистая прибыль Государствен
ного Издательства УССР, определяе
мая в порядке, установленном, его 
уставом, подлежит обращению на уде
шевление изданий Государственного 
Издательства Украины и развитие его 
дела.

454. Государственное Издательство 
УССР освобождается от всех государ
ственных республиканских и местных 
налогов и сборов, а также от обше-

№ 2
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податків, оскільки це встановлено від
повідними постановами законодавчих 
органів Союзу РСР».

II. Артикули 142 і 14.5 Кодексу За 
кон.в про Пародию Освіту викласти 
в такій редакції:

«142. Плани діяльности Державного 
Видавництва УСН* затверджує Народ
ній Комісаріят Освіти, доповідаючи 
нот м Раді Нароцніх Комісарів УСРР».

«14 5 Голова Правління відповідає 
за всю діяльність Державного Видав
ництва УСРР у цілому іі має право, 
в рач потреби або не «годи з більші
стю Правління, персонально ухваляти 
рішенці, ідо їх члени Правління мо
жуть опротестувати до Колегії Нар д- 
ні,ого Комісаріяту Освіти, але без 
припинення наказів Голови».

Харків, дня 5-го січня 1925 р.
Т.в об. Голови Всеукраїнського 
Центогльного Виконавчого

Комітету Уіаров.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

Т. в. об. Секретаря ВУЦВК
В. Полякай.

союзных налогов, поскольку это уста
новлено соотвстст уюшими постано
влениями законодательных органов 
Союза ССР».

II. Статьи 142 и 143 Кодекса За- 
конов о Народном Просвещении изло
жить в следующей редакции:

«142. Планы деятельности Государ
ственного Издательства УССР утвер
ждаются Народным Комиссариатом 
Просвещения с последующим докладом 
Совету Народных Комиссаров УССР*.

«143. Председатель Правления отве
чает за всю деятельность Государ
ственного Издательства УССР в целом 
и вправе, в случае необходимости или 
несогласия с большинством Правления 
принимать единоличные решения, ка
ковые членами Правления могут быть 
опротестованы в Коллегию Народного 
Комиссариата Просвещения, но без 
приостановления распоряжений Пред 
седателя».Харьков, 5 января 1925 г.
Ир. псп. об. Председателя Всеукраин- 
ского Центрального Исполнительного 

Комитета Угаров.
Председатель Совета Народных

Комиссаров В. Чубаръ.

Вр. исп. об. Секретаря ВУЦИК
В. Поляков.

12. Про купівлю-продаж на роздріб із 
р 'зсгроченням виплати сільсько-господар
ських машин і знаряддя, набуваних се

лянами.

Для полегшення селянській людності 
складення угод купівлі продажу на 
роздріб із розстроченням виплату 
сільсько господарських машин і зна
ряддя, набуваних селянами й колек
тивними селянськими організаціями 
(машинові товариства, хліборобські ар
тілі, комуни, комітети незамужніх 
селян, сільсько господарські коопера
тиви иродукційного, але не торговель
ного або посередницького характеру) 
безпосереднє на потреби власного гос
подарства в державних і кооператив-

12. О купле-продаже в розницу с рас
срочкой платежа сельско хозяйственных 
машин и орудий, приобретаемых селя

нами.

В целях облегчения селянскому на
селению совершения сделок ио купле- 
продаже в розницу с рассрочкой пла
тежа сельско хозяйственных машин и 
орудий, приобретаемых селянами и 
коллективными селянскими организа
циями (машин.і;ю товарищества, зем
ледельческие артели, коммуны, Коми
теты Незаможных Селян, сельско
хозяйственные кооперативы производ
ственного, но не торге во. о или по
среднического характера) непосред
ственно для нужд собственного хозяй-
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них торгуючих організацій і розвива
ючи та доповнюючи постанову свою 
від 3-го жовтня 1924 року «Про ку- 
півлю-продаж на роздріб із розстро
ченням виплату» (36. Уз. за 1924 р., 
ч. 40, арт. 261)—Всеукраїнський Цен
тральний Виконавчий Комітет і Рада 
Народніх Комісарів п о с т а н о в и л и :

Ч. 2

1. Зобов'язання, видавані селянами 
й колективними селянськими органі
заціями при купівлі сільсько-господар
ських машин і знаряддя у державних 
установ і кооперативних організацій 
на роздріб із розстроченням виплату 
(селянські зобов'язання), складається 
в одному примірнику й за особливою 
формою (арт. 7); копію зобов'язання, 
підписану продавцем, вручається по
купцеві.

2. Підпис за неписьменого селянина 
на видаваному в силу арг. 1-го зо
бов'язанні може засвідчити так нотар, 
як і районовий виконавчий комітет 
або сільська рада.

Зобов'язання може бути підписане 
з уповноваження (довірености на ку
півлі), завіреному тим самим порядком.

3. Зобов'язання, видавані селянами 
і колективними селянськими організа
ціями (арт. 1). звільняється від опла
ти гербовим збором і від нотаріаль
ного засвідчення, незалежно від їхньої 
суми.

П р и м і т к а .  Так само, звіль
няється від оплати гербовим збо
ром так посвідки районових виконав 
чих комітетів І сільських рад, ви
давані покупцям і поручникам про 
майновий їхній стан, як і заяви 
останніх, подавані до районових ви
конавчих комітетів і сільських рад 
про'видачу таких посвідок.

4. Зобов'язання, видавані селянами 
й колективними селянськими органі
заціями при купівлі з розстроченням 
виплату сільсько-господарських машин 
і знаряддя, можна передавати за пе
редавальними написами, з тим що на-

ства у государственных и коопера
тивных торгующих организаций, м в 
развитие и дополнение постановления 
своего от 3 го октября 1924 года 
«О купле-продаже в розницу с рассроч
кой платежа» (С. У. 1924 г., N5 40, 
ст. 2М), Всеукраинский Центральный 
Исполнительный Комитет и Совет 
Народных Комиссаров п о с т а н о 
в и л и :

1. Обязательства, выдаваемые селя
нами и коллективными селянскими 
организациями при покупке сельско
хозяйственных машин и орудий у 
государственных учреждений и коопе
ративных организаций в розницу с 
рассрочкой платежа (селянские обя
зательства і, составляются в одном 
экземпляре и по особой форме (СТ. 1)\ 
копия обязательства, подписанная про
давцем, вручается покупателю.

2. Подпись за неграмотного селя
нина на выдаваемом в силу ст. 1-й 
обязательстве может быть удостове
рена, как нотариусом, так и район
ным исполнительным комитетом или 
сельским советом.

Обязательство может быть подпи
сано по уполномочию (доверенности 
на покупку), заверенному тем же по
рядком.

3. Обязательства, выдаваемые селя
нами и коллективными селянскими ор
ганизациями (ст. 1-я), освобождаются 
от оплаты гербовым сбором и от но
тариального засвидетельствования,вне 
зависимости от суммы их.

П р и м е ч а н и е .  Равным обра
зом, освобождаются от оплаты гер
бовым сбором, как удостоверения 
районных исполнительных комите
тов и сельских советов, выдаваемые 
покупателям и поручителям об иму
щественном их положении, так и 
заявления последних, подаваемые в 
районные исполнительные комитеты 
и сельские советы, о выдаче таковых 
удостоверений.
4. Обязательства, выдаваемые селя

нами и коллективными селянскими 
организациями при покупке с рас
срочкой платежа сельско-хозяйствен
ных машин и орудий, могут быть пе
редаваемы по передаточным надписям 
с тем, что надписатели несут соли-
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писувачі солідарно відповідають на
рівні з покупцями машин.

П р и м і т к а  Правила цього ар
тикулу не поширюється на ті ви
падки, коли, купуючи сільсько гос
подарські машини й знаряддя, по
купці видають продавцеві векселі, 
згідно з арт. 8-м постанови Всеук
раїнського Центрального Виконав
чого Комітету й Ради Народніх Ко
місарів УОР від 3-го жовтня 1924 
року «Про купівлю-продаж на роз
дріб із розстроченням виплату»-.

5. Стягання по селянських зобов'я
заннях провадиться порядком судо
вих наказів (арт. арт. 210—219 Ци
вільно-Процесуального Кодексу УСРР).

6. До всіх угод купівлі продажу на 
роздріб із розстроченням виплату сіль
сько-господарських машин і знаряддя, 
окрім правил цієї постанови, застосо
вується загальні правила постанови 
Всеукраїнського Центрального Вико
навчого Комітету й Ради Народніх 
Комісарів УСРР від 3-го жовтня 1924 
року .Про купівлю-продаж на роздріб 
із розстроченням виплату».

7. Вищій Раді Народнього Господар
ства, у згоді з Нар. днім Комісаріятом 
Земельних Справ, Народнім Комісарі
ятом Юстиції і Народнім Комісаріятом 
Внутрішньої Торговлі, видати протя
гом 7-ох днів форму зобов'язань, ви
даваних згідно з цією постановою.Харків, дня 5-го січня 1925 р.

Т. в. об. Голови Всеукраїнського
Центрального Виконавчого

Комітету Ушров. 
Голова Ради Народніх

Комісарів В. Чубар.
Т. в. об. Секретаря ВУЦВК В. Поляков.

Оголошено в „Вістях ВУЦВК" 18 січня 1925 р., ч. 14.
13. Про видачу позички на заготовлення 
ярового засівзерна в місцевостях, по

терпілих 1924 року від неврожаю.

Для подачі допомоги людності райо
нів, потерпілих від неврожаю 1924 р., 
шляхом видачі грошової позички на

Ч. 2

дарную ответственность наравне с по
купателями машин.

П р и м е ч а н и е .  Правила насто
ящей статьи не распространяются 
на те случаи, когда мри покупке 
сельско - хозяйственных машин и 
орудий гґокупатели выдают продавцу 
векселя, согласно ст. 8-й постано 
вления Всеукраинского Централь
ного Исполнительного Комитета и 
Совета Народных Комиссаров УССР 
от 3-го октября 1924 г. «О купле- 
продаже в розницу с рассрочкой 
платежам
5. Взыскание по селянским обязатель 

ствам производится в порядке судебных 
приказов (ст. ст. 210 - 219Гражданско- 
Процессуального Кодекса УССР).

6. Ко всем сделкам по купле-про
даже в розницу с рассрочкой платежа 
сельско-хозяйственных машин и ору
дий. кроме правил настоящего поста
новления. применяются обшиє правила 
постановления Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров УССР 
от 3-го октября 1924 года -и купле- 
продаже в розницу с рассрочкой пла
тежа».

7. Высшему Совету Народного Хо
зяйства, по соглашению с Народным 
Комиссариатом Земледелия, Народным 
Комиссариатом Юстиции и Народным 
Комиссариатом Внутренней Торговли, 
издать в 7-мипневный срок форму 
обязательств, выдаваемых согласно 
настоящего постановления.Харьков, 5 января 1925 года.

Вр. исп. об. Председателя
Всеукраинского Центрального 

Исполн. Комитета У трое. 
Председатель Совета Народных

Комиссаров /». Ч упарь- 
Вр. исп. об. Секретаря

ВУЦИК В. Поляков.Раг-публиковано в „Вістях ВУЦВК" 18 января 1925 г., .V* 14.
13. О выдаче ссуды на заготовку ярового 
посевзерна в местностях, пострадавших 

8 1924 году от неурожая.

В целях оказания помоши населе
нию районов, пострадавших от не
урожая в 1924 г., путем выдачи де-
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отовлекня' ярового засівного зерна, 
вкраїнський Центральний Никонав- 
Я Ком Нет і Рада Народніх Комісарів 
к т а н о в и л я  затвердити нижче- 
«дане Положення про видачу людно- 
і урядової грошової позички на за
топлення ярового засівзерна в міс- 
вогтях, потерпілих 1924 року від 

еерсжаю, Із спеціально асигнованого 
ля цього засівного фонду.

1 ’ложення про видачу людності уря
дово) 1/югиової позички на заготовлення 
ярового засівзерна в місцевостях, по
терпілих 1924 року від неврожаю, із 
ію цілльпо асигнованою для цього за* 

сівиою фонду.

№ 2

нежной ссуды на заготовку ярового 
по енного зерна, Всеукраинский Цен
тральный Исполнительный Комитет и 
Совет Народных Комиссаров постано
в и л и  утвердить нижеследующее Поло
жение о выдаче населению правитель
ственной денежной ссуды на заготовку 
ярового посевзерна в местностях, по 
страдавших в 1924 году от неурожая 
из специально ассигнованного на этот 
предмет посевного фонда.

Положение о выдаче населению прави
тельственной денежной ссуды на за
готовку ярового посевзерна в местно
стях, пострадавших в 19x4 году от 
неурожая, мз специально ассигнованного 
на этот предмет посевного фонда.

1 . Спеціальний засівний фонд, зор
ганізований ііля районів, потерпілих 
від неврожаю 1924 року, видаткується 
на грошові позички виключно селян
ській людності на заготовлення яро
вого засівного зерна для засіву весною 
1°25 року.

2. Піаи розкладки позички по ту
єрних розробляє Народній Комісаріят 
•г-мел-них Справ на підставі даних 
іечтрального Статистичного Упра- 
міния та губерніальних планів і за- 
гнерджу< Особлива Комісія при РНК 
УСІ*Р для боротьби з наслідками не
дороду.

3. Відповідно до зазначеного плану, 
Народній Комісаріят Земельних Справ 
я і чіаадить розкладку фонду по округах 
і районах і проект відповідної роз
кладки ломе губерніальним виконав
ши комітетам, що Ти надасться право,
ротяі^м 10-ох днів із дня одержання 
тоскіу розкладки, подати до Народ
но Комісаріату Земельних Справ 
оі поправки й зміни.

У рові згоди Народнього Комісарі
ату Земельних Справ з цими поправ
ками Р змінами, проект розкла
дем^ затверджує Народній Комісаріат 
Темі іьнах Справ остаточно, а в 
•3 . розбіжностей—Народній Коміса

ріат Земельних Справ полає їх на 
овзяэаф* Всеукраїнському Централь- 
ко« у Виконавчому Комітетові й Раді 
Народнії Комісарів.

Гг

1. Специальный посевный фонд, ор
ганизованный для районов, постра
давших от неурожая в 1924 г., расхо
дуется на выдачу денежных ссуд исклю
чительно селянское населению на 
заготовку яре . -• посевного зерна 
для по.ева веенч -ода.

2. План разверс ::уды по гу
берниям разрабать ?сч Народным 
Комиссариатом Землей..;.* на основа
нии данных Центрального Статисти
ческого Управления и губернских пла
нов и утверждается Особой Комис
сией при СНК УССР по борьбе с по
следствиями недорода.

3. В соответствии с указанным пла
ном, Народный Комиссариат Земледе 
лия производит разверстку фонда по 
округам и районам и проект соответ
ствующей разверстки сообщает гу
бернским исполнительным комитетам, 
которым предоставляется правое 10-ти 
дневный срок со дня получения про
екта разверстки представить в На
родный Комиссариат Земледелия свои 
поправки и изменения.
- В случае согласия Народного Ко
миссариата Земледелия с этими по
правками и изменениями, проект раз
верстки утверждается Народным Ко
миссариатом Земледелия окончательно, 
а • случае разногласий—таковые пред
ставляются Народным Комиссариатом 
Земледелия на разрешение Всеукра- 
инского Центрального Исполнитель
ного Комитета и Совета Народных 
Комиссаров. 29



Арт. 13 № 1 СЧ. 2 ІІ

4. По остаточному затвердженні 
погуберш'яльнсго плану розкладки,

Народній Комісаріят Земельних Справ 
переказує відповідні суми безпосе
редньо окруювим виконавчим коміте
там. Округові виконавчі комітети про
вадять видачу позичок через коопера
тивні організації, комітети взаємодо
помоги, комітети незаможніх селян 
або сільські ради на підставі особли
вих з ними угод.

5. Округові виконавчі комітети роз
поділяють між районами одержувані 
з фонду суми, в міру їхнього надход
ження, залежно від розміру чистого 
збору врожаю на душу людности в 
цих районах або окремих їхніх міс
цевостей.

6. Позички видається в першу чергу 
колективним господарствам і иншим 
сільсько-господарським об'єднанням із 
незаможніх селян, родинам червоно- 
армійців із бідніших груп людности, 
членам комітетів незаможніх селян і 
иншим мале ^ селянським госпо
дарствам, обраловуючи збір урожаю 
1924 року на душу, з тим що право 
одержувати позичку мають у рівній 
мірі так господарства — члени сіль
ськогосподарських кооперативних то
вариств, як і господарства, що не є 
членами сільсько-господарських коопе
ративних товариств.

П р и м і т к а  1. При наявності в 
селищах громадського клину селян
ських комітетів взаємодопомоги, 
позичку на засів таких видається 
в точно потрібному розмірі, з тим 
що видачу це! позички провадиться 
на загальних підставах під зобов'
язання селянських комітетів взаємо
допомоги про повернення її.

П р и м і т к а  2. Видавати на- 
пнньову позичку агрономічним ба
зам, кооперативам (на їх власні 
господарства), державним і при
писним господарствам то-що. не 
,• г.тволяється.

П р и м і т к а  3. Громадяни, що 
здають землю в оренду під весня
ний засів, права одержувати по
зички на засів віддаваної в оренду 
землі не мають.

4. По окончательном утверж 
погубернского плана разверс тю 
родный Комиссариат Земледелия 
водит соответствующие суммы 
средственно окружным исполните, 
комитетам. Окружные исполните 
комитёть» производят выдачу сс> 
рез кооперативные организации 
митеты взаимопомощи, комитеті 
заможных селян или сельские с 
по особым с ними соглашениям.

5. Окружные исполнительные 
теты распределяют между рай 
получаемые из фонда суммы, по 
их поступления, в зависимое! 
размера чистого сбора урожа 
душу населения в этих района) 
отдельных их местностях.

6. Ссуды выдаются в первую 
редь коллективным хозяйствам і 
гим сельско-хозяйственным об'е 
ниям из незаможных селян, с 
красноармейцев из беднейших . 
населения, членам комитетов незг 
ных селян и прочим маломо 
крестьянским хозяйствам с у« 
сбора урожая в 1924 году на і 
при чем праюм получения с 
пользуются в равной степени, 
хозяйства—члены с.-х кооперати 
товариществ, так и хозяйства 
состоящие членами сельскохі 
ственных кооперативных товариш

П р и м е ч а н и е  1. При нал 
в селениях общественного к 
крестьянских комитетов взаим 
мощи, ссуда на обсеменение т 
вых отпускается в строго нео 
димом размере, при чем отпуск : 
ссуды производится на общих о 
ваниях под обязательство крест 
ских комитетов взаимопемощ 
возврате таковой.

П р и м е ч а н и е  2. Отпуск се 
ной ссуды агрономическим ба 
кооперативам (на их собствен 
хозяйства), государственным и і 
приписным хозяйствам и т. д. 
допускается..

П р и м е ч а н и е  3. Граждане, 
юшие землю в аренду под весен 
посев, правом получения ссуды 
засев сдаваемой в аренду земли 
пользуются.

3 0



:(■  7. Складення списків лозичкоодер- 
ркувачів покладається на сільради 
із обов'язковим притягненням до цієї 
справи комітетів взаємодопомоги та 
комітетів незаможніх селян.

і
8. Розподіл насінньової позички по

між одержувачами по списках, скла
дених у порядку арт. 7 цього поло
ження, провадять організації, шо їм 
де доручить округовий виконавчий 
комітет при неодмінній участі пред
ставників місцевого комітету незамож • 
•ніх селян і комітету взаємодопомоги, 
згідно з особливою інструкцією, вида
ваною Народнім Комісаріатом Земель
них Справ у згоді з Центральною Ко 
місією Незаможніх Селян. Організа
ціям, шо провадять розподіл позички, 
ставиться за обов'язок притягати до 
розподілу позички, по змозі, місце
вого агронома з правом дорадчого 
голосу.

р. 2 Арт. 13

9. Видавану позичку належить ви
користовувати виключно на загото
влення ранього ярового насіння: 
ячменю, пшениці й вівса.

10. Розмір позички, видавано! се
лянським господарствам, установлю
ється залежно від розміру ярового 
клину господарства і ступня потреби 
Його у засівному зерні. Найбільший роз
мір позички на окреме господарство 
встановляє округовий виконавчий ко
мітет.

11. Кожний одержувач позички 
^повинний заготовити зерно цілком 
•добротне і перед засівом його пере
чистити, і в разі потреби і протра
вити.

12. Видачу позички поодиноким 
/одержувачам належить провадити під 
►  юсписку по формі ч. 15, установле
ної для с. г. кредитових товариств, з 
Чим, що у видаваній росписці по- 
Іичкоодержувач мусить дати підписку 
повернути одержану позичку виключ
но на закупівлю ярового засівного 
зерна й висіяти його повністю на 

-землі свого корисгування. За вико
ристання позички не за призначенням 
пристосовується відповідальність як 

‘За розтрату згідно а арт. 185 Кри- 
* міняльного Кодексу.

7. Составление списков ссудополу
чателей возлагается на сельсоветы с 
обязательным привлечением к этому 
делу комитетов взаимопомощи и ко
митетов незаможніх селян.

8. Распределение семенной ссуды 
между получателями по спискам, со
ставляемым в порядке ст. 7 настоя
щего положения, производят органи
зации, которым это будет поручено 
окружным исполнительным комитетом, 
при непременном участии представи
телей местного комитета незаможних 
селян и комитета взаимопомощи, со
гласно особой инструкции, издаваемой 
Народным Комиссариатом Земледелия 
по согласованию с Центральной Ко
миссией Незаможних Селян. Органи
зациям, производящим распределение 
ссуды, вменяется в обязанность при
влекать к распределению ссуды, по 
возможности, местного агронома с 
правом совещательного голоса.

9. Отпускаемая ссуда подлежит 
использованию игз*? >льно на за
готовку ранних яровЛсЧемян: ячменя, 
пшеницы и овса.

10. Размер ссуды, выдаваемой кре
стьянским хозяйствам, устанавливается 
в зависимости от размеров ярового 
клина хозяйства и степени нуждае
мости его в посевном зерне. Предель
ный размер ссуды на отдельное хо
зяйство устанавливается окружным 
исполнительным комитетом.

11. Каждый получатель ссуды обя
зан заготовить зерно вполне добро
качественное и перед посевом произ
вести его перечистку, а в случае 
нужды и протравливание.

12. Выдача ссуды отдельным полу
чателям должна производиться под 
расписку по форме 15, устано
вленную для с.-х. кредитных товари-

, ществ, при чем в выдаваемой распис
ке ссудополучатель обязан дать под
писку обратить подученную ссуду 
исключительно на закупку ярового 
посевного зерна и высеять его пол
ностью на земле своего пользования. 
За использование ссуды не по назна
чению применяется ответственность 
как за растрату по 185 ст. Уголовного 
Кодекса.

№ 2 Ст. 13
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13. У разі, як-що окремі позичко- 
одержувачі не зможуть заготовити 
потрібне засівне зерно у найближчій 
місцевості, округовим виконавчим 
комітетам надається право організу
вати громадське заготовлення засів
ного зерна по-за даним районом або 
округою, але з неодмінною умовою 
додержання кондиційних умов для на- 
сінньового зерна. Кондиції належного 
до заготовлення засівного зерна вста
новляють округові виконавчі комі
тети.

14. Повертаються позичку, без огля
ду на форми позички, тільки грішми.

15. За ввесь час користування 
позичкою нараховується 8 коп. на 
1 карб., які одержувач позички має 
заплатити при її поверненні.

П р и м і т к а .  Установлений цим 
артикулом нарахунок належить по
вертати в покриття операційних і 
організаційних видатків шо-до ви
дачі й повернення позички і розпо
діляється таким порядком:

а) Народньому Комісаріятові Зе
мельних Справ—1 коп., уплачувану 
при поверненні позички;

б) Округовому виконавчому комі
тетові— 1 */2 к., із них уплачується 
*/г коп. при розподілі і 1 коп. при 
поверненні;

в) Розподільникам—5‘/з коп., із них 
2»/г коп. уплачується при розподілі 
і 3 коп. при поверненні позички, 
як-шо розподільник брав участь у 
поворотному одержанні позички.

Суми нарахунків, належні до ви
плати при видачі позичок, вивер
тає Народній Комісаріат Земельних 
Справ із загального фонду, належ
ного до розподілу. Нарахунки, на
лежні до уплати при поверненні 
позичок, належить вивертати з по
вернених позичок у міру їхнього 
повернення.
16. Кожний позичкоодержувач по 

винен повернути позичку повністю не 
пізніш як 15 жовтня 1925 року.

П р и м і т к а .  У разі прострочення 
в поверненні позички, на невипла- 
чену суму нараховується пеня по

13. В случае, если отдельным с< У 
получателям не представится воз 
ным заготовить необходимое по1 
ное зерно в ближайшем соседст 
окружным исполнительным комитет» Р 
предоставляется право организоватс’ 
общественную заготовку посевной 
зерна вне данного района или округа, 
но при непременном условии соблю
дения кондиционных условий для се
менного зерна. Кондиции подлежа
щего заготовке посевного зерна уста
навливаются окружными исполнитель
ными комитетами.

14. Возврат ссуды, без различи» 
формы ссуды, производится только- 
деньгами.

15. За все время пользования ссу->
дой устанавливается начисление в 8 к.{ 
на 1 руб., уплачиваемое получателем 
ссуды при ее .возврате. 1

П р и м е ч а н и е .  Установленное 
настоящей статьей начисление под
лежит обращению в покрытие опе
рационных и организационных ра-ї 
сходов по выдаче и возврату ссуды- 
и распределяется следующим по-*' 
рядком: л
а) Народному Комиссариату Земле-»; 

делия—1 коп., уплачиваемую при воз-< 
врате ссуды;

б) Окружному исполнительному ко- 1  
митету—1»/2 коп., из коих уплачи- ‘ 
вается—‘/г к- ПРИ распределении и 1 к 1  
при возврате;

в) Распределителям 5»/2 коп., и?«
коих 2Чі к. уплачивается при распре-я 
делении и 3 коп. при возврате ссуд, 
если распределитель принимал участиев 
в обратном получении ссуды. і

Суммы начислений. подлежащие» 
уплате при выдаче ссуд, удерживаютсяс 
Народным Комиссариатом Земледелия 
из общего фонда, подлежащего распре* 
делению. Начисления, подлежащая 
уплате при возврате ссуд, подлежат 
удержанию из возвращенных ссуд по 
мере их возврата.

16. Каждый ссудополучатель обязан!
возвратить ссуду полностью не поэж^ 
15 го октября 1925 года. ч

П р и м е ч а н и е .  В случае про
срочки в возвращении ссуды, на = 
неуплаченную сумму начисляете^!



Арт. 13 №  2 Ст. 13

і оп. на 1 карб, у місяць і позич- 
стягаєгься у порядку безспір- 

.0 стягання.
/. Відповідальність за успішне пе- 

ння видачі позички і ТІ викори- 
гс£ня на пряме призначення і повер- 
ння Народньому Комісаріятові Зе- 

іельних Справ покладається на окру- 
ові виконавчі комітети. Контролю за 
точним і своєчасним виконанням 
іього положення покладається на На- їодній Комісаріат Земельних Справ і 
уберніяльні виконавчі комітети.

18. Районовим виконавчим коміте
там і сільським радам ставиться за 
>бов‘язок подавати всебічну допомогу 
>рганізаціям, що розподіляють позич
ки, так в роботі розподілу їх, як 
'і використання їх на пряме призна
чення.

19. Округовим виконавчим коміте
там ставиться за обов'язок подавати 
іародньому Комісаріятові Земельних 
'прав і губерніальним виконавчим 
сомітетам 1 і 15 числа кожного мі- 
:яця збірки про хід засівної кампанії

‘за формою, встановленою Народнім 
І Комісаріатом Земельних Справ.

Остаточну й повну звітність що до 
(переведення засівної кампанії окру
гові виконавчі комітети повинні по- 
іати Народньому Комісаріятові Зе
мельних Справ \ в копії—губерніаль
ним виконавчим комітетам не пізніш 
[Як 1 липня 1925 року.

20. Округові виконавчі комітети по
винні негайно повернути Народньому 
Комісаріатові Земельних Справ гро- 

ішові суми, що їх чомусь не викори
стано на пряме призначення.

^ Харків, дня 5-го січня 1925 р.
Т. в. о. Голови Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого 
* Комітету Уіаров.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

} Т. в. о. Секретаря ВУЦ8К В. Поляков.Ъголошено в .Вістях ВУЦВК” 17 січня 1925 р., ч. ІЗ.

Я

пеня по 1 к. на 1 руб. в месяц и
ссуда взыскивается в порядке бес
спорного взыскания.
17. Ответственность за успешное 

проведение выдачи ссуды и ее исполь
зование по прямому назначению и 
возврат Народному Комиссариату Зем
леделия возлагается на окружные 
исполнительные комитеты. Контроль 
за точным и своевременным исполне
нием настоящего положения возла
гается на Народный Комиссариат Зем
леделия и губернские исполнительные 
комитеты.

18. Районным исполнительным ко
митетам и сельским советам вменяется 
в обязанность оказывать всемерное 
содействие организациям, производя
щим распределение ссуды, как в ра
боте по распределению таковой, так и 
по использованию ее по прямому на
значению.

19. Окружным исполнительным ко
митетам вменяется в обязанность 
представлять в Народный Комиссариат 
Земледелия и губернские исполнитель
ные комитеты 1 и 15 числа каждого 
месяца сводки о ходе посевной кам
пании по форме, установленной На
родным Комиссариатом Земледелия.

Окончательную и полную отчетность 
по проведению посевной кампании 
окружные исполнительные комитеты 
обязаны представить в Народный Ко
миссариат Земледелия и в копии—гу
бернским исполнительным комитетам 
не позже 1-го июля 1925 года.

20. Окружные исполнительные ко
митеты обязаны немедленно возвратить 
Народному Комиссариату Земледелия 
денежные суммы, почему- либо остав
шиеся неиспользованными по прямому 
назначению.Харьков, 5 января 1925 г.

Вр. исп. об. Председателя Всеукраин- 
ского Центрального Исполнительного 

Комитета Угаров.
Председатель Совета Народных

Комиссаров В. Чубаръ. 
Вр. исп. об. Секретаря ВУЦИК

В. Поляков.Распубликовано в .Вістях ВУЦВК“17 января 1925 г., № 13.. Кидання Народнього Комісаріату Юстиції. Издавио Народного Комиссариата Юстиции.
..-----  - __  ___ ____ _____  п ■  - ■  ■ ^■ —^11 --- ---Замовлення ч. 760. Пр. 25.000. Заказ 16 760. &*6 л1 чяаХапкій. Л питій* УПП їм Лтшп*. 1 ТЧС;11 % 1УЙ/СЙ
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УЗАКОНЕНИЙ И 

РАСПОРЯЖЕНИЙ
Рабоче-Крест. Правительств Украины

1925 г.
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17.
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З М І С Т

Постанови ВУЦВК * РНК

(10—23 січня 1925 р.).Про штати губерніальних кооперативних комітетів.Про доповнення штатів губерніальних шепоктур праці.Тимчасові штати Народнього Комісаріату Ви'тріщим ї Торговлі У СРВ.Про доповнення шта.ів Української Державної Загадьноплаиової Комісії (Укрдержплан) при У ВИ.Про заборону продажу в день роковин смерти В. І. Леніна (Ульянова) усякою роду добродійних марок,значків та инш.Про зміну редакції п. «г» арт. 4-го Положення про виборчі права громадян та про порядок провадження виборів.Я. Про членів-ревяувачів Всеукраїнського Центральною Комітету допомоги хворим і пера неням червовоармійцям-ін-
І валідам війни. їхній родинам і демобілізованим.Положення про селянські товариства взаекодопомоги.Про доповнення списку міст і містечок на Поділлі,*• Про зміну й доповнення арт. арт. 14 і 15 Положення про прокурорський догляд.

Постанови Ради Народніх Комі
сарів.

14. Про штати губерніальних коопера- 
тмвнмх комітетів.

Рада Народніх Комісарів п о с т а м  о -  
а м л а  затвердити нижчеподані шта-

к

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Постановления ВУЦИК и СНК 
(10—23 января 1925 г.).14. О штатах губернских кооперативных комитетов.15. О дополнении штатов губернских інспектур труда16. Временные штаты Народного Комисса рната Внутренней Торговли УССР17. О дополнении штатов Украинской Го- суд*ретивиной Комиссии (Укргосплан) при УЭС.

18. О воспрещения продажи в день головнім и ы смерти В. И. Ленина (Ульянова) всякого рода благотворительных марок, знаков и прочее.19. Об изменении редакции п. «г» ст. 4-й Положения об избирательных правах граждан и о порядке производства выборов.20. О членях-ревнителях Всеукраннского Центрального Комитета Помощи больным и раненым красноармейцам-инва- лидаы войны, их семьям и демобилизованным.
21. Положение о селянских обществах вза-ИМ0П0М1 щи.22. О дополнении списка городов и поселений городского типа Подольской губернии.23. Об изменении и дополнении ст. ст. Н и 15 Положення о прокурорском надзоре.

Постановления Совета Народных 
Комиссаров.

14. О штатах губернских неоперативных 
комитетов.

Совет Народных Комиссагов по
с т а н  0> и л  утвердить нижеследую-

иг



Арт. 14-15 № З Ст. 14-

ти губерніяльних кооперативних ко
мітетів:

Секретар, він-же завідувач 
реєстраційної частини . . 1

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

Усього по 9-ох губерніяльних
кооперативних комітетах . 18 ос.Харків, дня ІО-го січня 1925 р.

Голова Ради Народніх Комісарів
В. Чубар.

Керуючий Справами Раднаркому
Ф. Всга.

Секретар РНК єрещенко.

Ч. З

щие штаты губернских кооператив *' 
комитетов: . '

4

Секретарь, он же заведующий 
регистрационной частью . . 1 

Делопроизводитель . . . . . 1
2 чел

В с е г о  по 9 ти губернским 
кооперативным комитетам . .18 челХарьков, Ю января 1925 г.

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Чубаръ.

Управляющий Делами Совнаркома
Ф. Веха.

Секретарь СНК И. Ерещенко.

15. Про доповнення штатів губерніяль
них інспентур праці.

На додаток до постанови своєї від 
10 го січня 1924 року ..Про штати 
губерніяльних відділів праці" (36. Уз. 
1924 р., ч. З, арт. 20), Рада Народ- 
ніх Комісарів п о с т а н о в и л а :

Доповнити штати губерніяльних 
відділів праці промислових губерень 
(Харківщини, Одещини, Київщини, 
Катеринославщини й Донеччини), нині, 
згідно з постановою 3 ої Сесії ВУЦВК 
8-го скликання „Про відділи й інспек
тури губерніяльного виконавчого ко
мітету" (36. Уз 1924 р., ч. 44, арт. 
274),—інспектур праці, одною 
посадою співробітника для вивчення 
і поліпшення умов жіночої праці у ви
робництві.Харків, дня 10-го січня 1925 р.

Голова Ради Народн/х Комісарів
В. Чубар.

Керуючий Справами Раднаркому
Ф. Ь'ега.

Секретар РНК І. єрещенхо.

15. О дополнении штатов губернских 
инспектур труда.

В дополнение постановления своего 
ог 10-го января 1924 г. „О штатах 
губернских отделов труда" (С. У. 
1924 г., № 3, ст. 20), Совет Народ
ных Комиссаров п о с т а н о в и л :

Дополнить штаты губернских отде
лов труда промышленных губерний 
Харьковской, Одесской, Киевской, Ека- 
теринославской и Донецкой, ныне, со
гласно постановления 3-ей Сессии 
ВУЦИК 8-го созыва „Об отделах и 
инспектурах губернских исполнитель
ных комитетов" (Собр. Уз. 1924 г, 
№ 44, СГ. 274),—инспектур труда, од
ной должностью сотрудника по изу
чению и улучшению условий женского 
труда в производстве.^Харьков, 10 января 1925 г.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Чубарь.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Вега.

Секретарь СНК Я. Ерещенко.

ЗА



з Арт. 1о № З Ст. 16

-Тимчасові штати Народиього Комі- 
аріяту Внутрішньої Торговлі УСРР.

Рада Народніх Комісарів п о с т а -  
ю в и л а  затвердити й надати чин

ности нижчеподаним тимчасовим шта
там Народнього Комісаріяту Внутрі
шньої Торґовлі УСРР:

1. Секретаріат Колегії.

Секретар Колегії . . . .4 . . 1 
Пом. Секретаря . . . . . .  1

2 3

0. Адміоістраційно-Організіїціііннй 
ВІДДІЛ.

Зав. Адміністраційного Відділу 1 
Інсгруктор-організатор (він-же 

заст. Зав. Відділу) . . . . 1
Стенограф........................... 1
Зав. обліку відповідальних ро

бітників ......................... 1
Зав. секретного листування . 1

1. Канцелярія.
5

Завідувач канцелярії . . . . 1
Діловодів ..................... . . 2
Машиністок 1-го розряду . . 3

» 2 го . . 4
Реєстраторів.................. . 3
Кур'єрів . . . .  •  .  ..  .  5
Експедитор ................... . . 1
Вечірня чергова.............. . . 1
Стеклографіст ............... . . 1
Архівар........................ . . 1

• - 22

2. Фінансово - ко їй торисова частина.

Бухгалтер................... . . 1
Помічник бухгалтера . . . . 1
Рахівників..................... . 2

4
3. Господарська частина.

Завгосп ..........................  1
Шофер................................. 1
Візник................................... і.
Сторож . . 1 . . . . . .  1
Прибіральниць ....................... 2
Телефоністка................. .- . 1_

7
Разом у Адміністраиійно ор- 

ганізаційному Відділі . , 38 осіб.

16. Временные штаты Народного Ко
миссариата Внутренней Торговли УССР.

Совет Народных Комиссаров по
с т а н о в и л  уі вердить и ввести в дей
ствие нижеследующие временные шта 
ты Народного Комиссариата Внутрен
ней Торговли УССР:

I. Секретариат Коллегия.

Секретарь Коллегии ... . 1
Пом. Секретаря...................... 1

2

И. Адинвистратввно-Организациоиныи 
Отдел.

Зав. административным отделом 1 
Инструктор организатор (он же

зам. зав. отделом) . . . . 1 
Стенограф.............................1

Зав. учетом ответств. роботи. 1 

Зав. секретной перепиской . . 1
• 5

1. Канцелярия.
Заведующий канцелярией . . 1 
Делопроизводителей . . . 2
Машинисток 1 разряда . . . 3 

- 2 . ... 4
Регистраторов -........................3
Курьеров ... % . . . . .  5
Экспедитор ...........................  1
Вечерняя дежурная.................. 1
Стеклографщик........................ і
Архивариус ...........................  1

'22

2. Финансово-сметная часть.

Бухгалтер .............................  1
Помошник бухгалтера ... 1
Сче говодов............................ 2

4
3. Хозяйственная часть.

Завхоз . . . *............................ 1
Шоффер.................................1
Кучер : . . .'.................. 1
Сторож.................................. 1
Уборщиц.................................2
Телефонистка......................... 1

7
Итого по Административно-

организацион. отделу . . 38 ч.



Арт. 16 К; ЗЧ. З

II. Відділ регулювань.

Зав. Відділу............................. 1
Секретар........................... 1

2

7. Промисловий п/відділ.
Завідувач п/відділу.................. 1
Економістів...........................5
Секретар-економіст (він же Се

кретар Пост. Наради тек- 
стильової й постачання с.-г. 
машин..............................1

7

2. Сільсько-госп. п/відділ.
Зав. п/відділу (він-же Зав. хлі

бної частини)........................1_
1

а) Х л і б н а  ч а с т и н а .

Економістів............................5
Технічний секретар................. 1

6

б) Ч а с т и н а  с и р о в и н и .

Завідувач відділу.................... 1
Економістів (по груп, сировини) З

Відповідальний секретар По
стійної Сирової Наради . ._____ 1_

~5~
3. Кредитовий п/відділ.

Завідувач п/відділу..................1
Економістів . . . . . . . .  2

З

4. П/відділ торговельної мережі.
Завідувач п/відділу................. 1
Старших інспекторів . . . .  З
Інспекторів............................. 2
Секретар . . . •........................ 1

~Т~
•5. ІІравний п/відділ.

Завідувач п/відиілу..................1
Старший юрисконсульт (він-же

заст завідувача)................... 1
Юрисконсультів........................ 2
Секретар юрист 1__

‘~~5

У с ь о г о  у відділі регулю
вання ............................ 36 ч.

Ст. 1 і

Іі. Отдел регул яро ванни.
Зав. Отделом ........................ 1
Секретарь ...........................  1

' ~2

1. Промышленный піотдел.
Заведующий п/отделом ... і
Экономистов....................... 5
Секретарь • экономист (он же 

секретарь Постоян. Со-«ещ. 
текстильного и по снабжен.
с.-х. машинами).............. 1

~7

2. Сельско хоз. п/отдел. 
Зав. п/отделом (он же зав. хлеб

ной частью).......................1
, —Г

а) Х л е б н а я  ч а с т ь .

Экономистов .........................  5
Технический секретарь . . 1

“6

б) С ы р ь е в а я  ч а с т ь .

Заведующий частью.................1
Экономистов(по группам сырья) 3
Ответственный секретарь По

стоянного Сырьевого Сове
щания ............................. 1

5
3. Кредитный п/отдел.

Заведующий п/отделом . . 1
Экономистов ......................... 2

"7

4. П/отдел торговой сети.
Заведующий п/отделом . . . .  1 
Старших инспекторов ... 3
Инспекторов ......................... 2
Секретарь............................ .1

7
5. Правовой п/отдел.

Заведующий п/отделом . . . 1 
Старший юрисконсульт (он же

зам. заведующего) . . . . \
Юрисконсультов...................... 2
Секретарь-юрист..................... 1

5 •

В с е г о  по отделу регули
рования ........................36 ч



*рт. 16 Ст. 16ч З Кі з

Ш. Статветачно-еконоиічввИ відділ.
• с

Завідувач відділу................... 1
Секретар . ..............................1
Діловод............................... 1

3

1. Кон'юнктурний п{відділ.

Завідувач п/відділу................ 1
Економістів............................6
Секретар ............................. 1

' • 8

2. Статистичний п/відділ.

Завідувач п/відділу................. 1
. 1

' а) П л а н о в а  ч а с т и н а .

Завідувач частини...................1
Економіст............................. 1
Статистиків ;..........................2

4

6) З в і т н а  ч а с т и н а .

Завідувач частини . . . . .  1 
Статистик-систематик . . . . 1
Статистиків............................2

~4

в) Ч а с т и н а  о б л і к у  цін. • . в
Завідувач частини..................1
Статистик систематик . . . .  1
Статистиків....................... ... 2

4

• Разом у Статистико-еконо
мічному відділі . . . .24 особи.

У с ь о г о  по Наркомату 100 осіб 
(без Колегії).

Харків, два 12 січня 1925 р.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

Керуючий Справами
Раднаркому Ф. Бею.

Секретар РНК і. Єременко.

III. Статвсмко-вкономіческай отдел.

Заведующий отделом . . . .  1
Секретарь....................... 1
Делопроизводитель . . . .  . __! _

3

1. Кон'юнктурний я/отдел. 
Заведующий п/отделом . . . 1

Экономистов....................- . о
Секретарь .............................  1

8

2. Статистический я/отдел.

Заведующий п/отделом . . . 1
1

а) П л а н о в а я  ч а с т ь .

Заведующий частью . . . . 1 
Экономист................ ... 1
Статистиков .......................... > 2

~

б) О т ч е т н а я  ч а с т ь .

Заведующий частью . . . . ' .  1 
Статистик-систематик . . . . 1 
Статистиков ..........................  2

4

в) Ч а с т ь  п о  у ч е т у  ц е н .

Заведующий частью.................1
Статистик-систематик . . . .  1
Статистиков . . •.....................2

4

В с е г о -  по Статистико-эко
номическому отделу . . 24 ч.

В с е г о  по Наркомату 100чел. (без 
Коллегии).

Х&рьков, 12 января 1925 г.

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Чубаръ.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Бею.

Секретарь СНК И. Ерещенко.-т-1---
N



ч. з Арт. 17-18 К; З Ст. 17-13

17. Про доповнення штатів Української 
Державної ЗагальноплановоТ Комісії 

(Укрдержплан) при УЕН.

Доповняючи постанову свою від 
24-го квітня 1924 року „Про штати 
Української Державної Загальнопла- 
нової Комісії (Укрдержплан) при УЕН 
(36. Уз. 1924 р., ч. 10, арт. 95)— 
Рада Народніх Комісарів п о с т а 
н о в и л а :

Штати Української Загальноплано- 
вої Комісії (Укрдержплан) при 
УЕН УСРР доповнити нижчеподаними 
посадами:

Стажорів..........................12
Прибіральниця................... 1
Кур єрів............................2
Шьайцарів.........................2
Палівник (він - же сторож) 1

У с ь о г о ....................18 осібХарків, дня 12 січня 1925 р.
Голова Ради Народніх

Комісарів В. Чубар.

Керуючий Справами
Раднаркому Ф. Ьега.

Секретар РНК /. єрещенко.

17. О дополнении штатов Украинской Го
сударственной Общеплановой Комиссии 

(Укргосплан) при УЭС.

В дополнение постановления своего 
от 24 апреля 1924 года „О штатах 
Украинской Государственной Обще
плановой Комиссии (Укргосплан) при 
УЭС" (С. У. 1924 г.. № 10, ст. 95),— 
Совет Народных Комиссаров п о с т а  
н о в л я е т:

Штаты Украинской Обшеплаиовой 
Комиссии (Укрюч план) при УЭС — 
дополнить нижеследующими должно 
стями:

Стажеров........................г .12
Уборщица............................... 1
Курьеров ..............................  2
Швейцаров ............................ 2
Истопник (он же сторож) . . 1

В с е г о .  .  . 18чХарьков, 12 января 1925 г.
Председатель Совета Народных

Комиссаров В. Чубарь.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. 1>па

Секретарь СНК И. Ерещснко.

Постанова Президії Всеукраїнсь
кого Центрального Виконавчого

Комітету.
18. Про заборону продажу в день ро
ковин смерти В. І. Леніна (Ульянова) 
усякого роду добродійних марок, значків 

та инш.

21 січня 1925 року—це день 
перших роковин смерти Володимира 
Ілліча Леніна.

Вважаючи на те, що дні 21 і 22 
січня є дні жалоби, Всеукраїнський Цен
тральний Виконавчий Комітет п о с т а 
н о в  и в:

Заборонити всім державним і гро
мадським організаціям, підприємствам 
та їхнім уповноваженим, а також 
приватнім особам продавати у ці дні 
з добродійною метою всілякі марки, 
значки та инш.

Постановление Президиума Все- 
украинского Центрального Испол

нительного Комитета.
18. О воспрещении продажи в день го
довщины смерти В. И. Ленина (Ульянова) 
всякого рода благотворительных марок, 

значков и прочее.

21 января 1925 года исполняется 
первая годовщина смерти Владимира 
Ильича Ленина.

В виду того, что дни 21-22 ян
варя являются траурными, Всеукраин- 
ский Центральный Исполнительный 
Комитет п о с т а н о в и л :

Воспретить всем государственным и 
общественным организациям, пред
приятиям и их уполномоченным, а так
же частным лицам продажу в эти дни 
с благотворительной целью всякого 
рода марок, значков и пр.
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Арт. 18-19 № З Ст. 18-19

Заборонити в ці дні влаштовувати 
ріжні вечорі і концерти та инші ви
довища, що мають* на меті комерцій
ний зиск.

Нагляд за виконанням цього по
класти на Народній Комісаріат Внут
рішніх Справ і його місцеві органи.

Зазначеній постанові надати чин
ности по телеграфу.Харків, два 13-го січня 1925 р-

Голова Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету Ііет^овський.

Секретар ВУЦВК А. Куценко.Оголошено в .Вістях ВУЦВК" ^7 січня 1925 р., ч. 18.

Ч. З

Воспретить в эти дни устройство 
различных вечеров и концертов и про
чих зрелищ, преследующих извлечение 
коммерческой выгоды.

Наблюдение за исполнением сего 
возложить на Народный Комиссариат 
Внутренних Дел и его местные ор
ганы.

Означенное постановление ввести 
в действие по телеграфу.Харьков, 18 января 1925 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский.

Секретарь ВУЦИК А. Куценко.Распубликовано в .Вістях ВУЦВК" от 17 января 1925 г. № 13.
Постанова Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого 

Комітету.

19. Про зміну редакції л. «г» арт. 4-го 
Положення про виборчі права громадян 
та про порядок провадження виборів.

На зміну п. „г" арт. 4-го .Поло
ження про виборчі права громадян та 
про порядок переведення виборів" 
від 10-го вересня 1924 р. (36. Уз. 
1924 р., ч. 34, арт. 235), Всеукра
їнський Центральний Виконавчий Ко
мітет п о с т а н о в л я є :

Ь Викласти п. „г“ арт. 4-го вище
згаданого положення таким чином: 
.4. Чернці і черниці, священники й духі
вництво всіх культів, а також члени 
Тхніх родин, що мешкають разом з 
ними, в тих випадках, коли вони не 
мають виборчих прав в силу инших 
артикулів цього положення".Харків, дня 14 січня 1925 р.

Голева Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету Петроаськчч.
Секретар ВУЦВК А. Буценко.Оголошено в .Вістях ВУЦВК" 4-го лютого 1925 р., ч. 27.

Постановление Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета.

19. Об изменении редакции п. «г» ст. 4-й 
Положения об избирательных правах гра
ждан и о порядив производства выборов.

Во изменение -п. „г® ст. 4-й „По
ложения об избирательных правах 
граждан и о порядке производства 
выборов" от 10 сентября 1924 года 
(С. У. 1924 г., № 34, ст. 235), Все- 
украинский Центральный Исполнитель
ный Комитет п о с т а н о в л я е т :

1. Изложить п. „г" ст. 4 упомяну
того положения следующим образом: 

„4. Монахи и монахини, свещенно- 
служители и духовнослужащие всех 
культов, а также живущие совместно 
с ними члены их семейств, в тех слу
чаях, когда они не имеют избира
тельных прав в силу других статей 
настоящего положения".Харьков, И января 1925 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский. 
Секретарь ВУЦИК А. Буценко.Распубликовано в .Вістях ВУЦВК' от 4-го февраля 1925 г.. № 27.
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ч. з Арт. 20 Ст. 20

Постанови Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету 

і Ради Народніх Комісарів.

20. Про членів ревнувачів Всеукраїн
ського Центрального Комітету допбмогм 
хворим і пораненим червоноармійцям- 
інвалідам війни, їхнім родинам і демо- 

білізованим.

Розвиваючи постанову ВУЦВК та 
РНК від 10 грудня 1924 р., „Поло
женая про Всеукраїнський Централь
ний Комітет допомоги хворим і пора
неним червоноармійцям-інвалідам війни, 
їхнім родинам і демобілізованим" (36. 
Уз. 1924 р., ч. 52, арт. 319) і для при
тягнення до справи допомоги інвалі
дам війни радянської суспільности, 
організацій і поодиноких осіб-Все
український Центральний Виконавчий 
Комітет і Рада Народніх Комісарів 
п о с т а н о в и л и  затвердити нижепо- 
дане Положення „Про членів-ревну- 
вачів Всеукраїнського Центрального 
Комітету допомоги хворим і пораненим 
червоноармійцям-інвалідам війни, їхнім 
родинам і демобілізованим".

ПОЛОЖЕННЯ

про членів-ревнувачів Всеукраїнського 
Центрального Комітету допомога хворим 
і лораііеннм червоноарміііцпм -інвалі
дам віііни, їхнім родинам і демобілі

зованим. 1 2 * * * *

1. Членами-ревнувачами „Всеукр- 
цекомдоп'у" можуть були всі право
здатні громадяни, громадські, профе
сійні й инші організації.

2. Члени-ревнувачі повинні:
а) подавати всебічну допомогу „Все- 

укрцекомдол'ові" й його органам у 
справі подання інвалідам війни допо
моги в ріжних формах (трудова до
помога, сприяння професійному нав
чанню, організація майстерень, шкіл,
влаштування вистав, концертів, лекцій 
то- що);

б) активно підтримувати всі розпо- 
чини „Всеукрцекомдоп‘у“ й його 
місцевих органів, агітуючи й пропо-

Постановления Всеунраинского 
Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных 

Комиссаров.

20. О членах-ревнителях Всеунраинского 
Центрального Комитета помощи больным 
и раненым красноармейцам - инвалидам 
войны, их семьям и демобилизованным.

В развитие постановления ВУЦИК 
и СНК от 10 декабря 1924 г. „Поло
жение о Всеукраинском Центральном 
Комитете помощи больным и раненым 
красноармейцам - инвалидам войны, их 
семьям- и демобилизованным" (Собр. Уз. 
1924 г., № 52, ст. 319) и в целях при
влечения к делу помощи инвалидам 
войны советской общественности, орга
низаций и отдельных лиц,— Всеукра- 
инский Центральный Исполнительный 
Комитет и Совет Народных Комисса
ров п о с т а н о в и л и  утвердить, ни
жеследующее Положение „О членах- 
ревнителях Всеукраинского Централь
ного Комитета помощи больным и ра
неным красноармейцам-инвалидам вой
ны, их семьям и демобилизованным".

П О Л О Ж Е Н  II К

о плевах - ревнителях Всеукраинского 
Центрального Комитета помощи больным 
и раненым красноармейцам • инвалидам 
воины, их семьям я демобилизованным.

1. Членами-ревнителями „Всеукрце- 
компома" могут быть все правоспо
собные граждане, общественные, про
фессиональные и другие организации.

2. Члены ревнители обязаны:
а) оказывать всевозможное содей

ствие „Всеукрцекомпому" и его орга
нам в деле оказания инвалидам войны 
помощи в различных формах (трудо
вая помощь, содействие профессио
нальному обучению, организация ма
стерских, школ, устройство спектак
лей, концертов, декций и проч.);

б) активно поддерживать нее начи
нания „Всеукрцекомпома" и его мест
ных органов путем агитации и про-

К? З
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гандуючи за притягнення до лав ревну- 
вачів „Всеукрцекомдоп'у" нових членів, 
за провадження усіляких офір на ко- 
ристь^ „Всеукрцекомдоп'у" і його міс
цевих органів;

в) вчасно вносити встановлені член
ські вкладки.

3. Члени-ревнувачі щомісяця вно- 
сять у „Всеукрцекомдоп" і його міс
цеві органи (по місцю знаходження) 
щомісячні членські вкладки, в розмі
рах: а) робітник і службовець—25 к.,
б) громадські, професійні й инші орга
нізації— 10 карб.

4. Члени-ревнувачі одержують від 
відповідних органів „Всеукрцекомдоп’у" 
членський квиток за встановленою 
„Всеукрцекомдоп’ом" формою.

5. Члени-ревнувачі мають право 
дорадчого голосу на всіх прилюдних 
зборах так „Всеукрцекомдоп'у", як і 
його місцевих органів і внесення з 
своєї ініціативи на обміркування так 
цих зборів, як І президій „Всеукрце- 
комдоп’у" і його місцевих органів, 
справ, дотичних поліпшення стану 
інвалідів, а також пропозицій про 
конкретні заходи, скеровані на збіль
шення матеріяльних засобів.

6. Члени-ревнувачі мають право:
а) у разіінвалідности, на одержання 

всілякої допомоги від„Всеукрцекомдоп‘у 
і його місцевих органів до лікування;

б) навідувати влаштовувані „Все- 
укрцекомдоп'ом" і його місцевими 
органами вистави, концерти, лекції 
то-шо;

в) носити встановлений „Всеукр- 
цекомдоп’ом" знак „Друг Інваліда-. 7

7. Члени-ревнувачі, як доброхітні 
учасники в справі допомоги інвалідам 
війни, можуть зректися цього звання, 
зробивши про це відповідні заяви до 
Президії „Всукрцекомдоп у" або до 
його місцевих органів (по місцю зна
ходження).

Із дня подачі заяви про зречення 
цього змммк, ува-
жається за автоматично вибулих і їх 
позбавляється всіх прав, звязаних із 
цим званням (арт. арт. 4, 5 і 6-й).

Ч. З

паганды за привлечение в ряды ревни
телей „Всеукрцекомпома* новых чле
нов, за производство всевозможных 
пожертвований в пользу „Всеукрце- 
компома*4 и его местных органов;

в) своевременно вносить установлен
ные членские взносы.

3. Члены ревнители ежемесячно вно
сят в „Всеукрцекомпом" и его мест
ные органы (по месту нахождения) 
ежемесячные членские взносы, в раз
мерах: а) рабочий и служащий — 25 к., 
б) общественные, профессиональные 
и другие организации—10 руб.

4. Члены-ревнители получают от 
соответствующих органов „Всеукрце- 
компома" членский билет, устано
вленной „Всеукрцекомпомом" формы.

5. Члены-ревнители имеют право 
совещательного голоса на всех откры
тых собраниях как „Всеуїсрцеком, 
пома‘, так и его местных органов- 
и внесения по своей инициативе на 
обсуждение как этих собраний, так 
и президиумов „Всеукрцекомпома" и 
его местных органов вопросов, каса
ющихся улучшения положения инва
лидов, а также предложений о кон
кретных мероприятиях, направленных 
к увеличению материальных средств.

6. Члены-ревнители имеют право:
а) в случае инвалидности, на полу

чение всяческого содействия от „Все
укрцекомпома* и его местных орга
нов в лечении;

б) посещения устраиваемых „Все- 
укрцекомпомом" и его местными орга
нами спектаклей, концертов, лекций 
и т. п.;

в) ношения установленного „Все- 
укрцекомпомом" знака „Друг инва
лида".

7. Члены-ревнители, являясь добро
вольными участниками в деле помощи 
инвалидам войны, могут сложить с 
себя это звание, сделав о том соот
ветствующие заявления в Президиум 
„Всеукрцекомпома" или его местные 
органы (по месту нахождения).

Со дня подачи заявления о сложе
нии с себя этого звания, члены - рев
нители являются автоматически вы
бывшими и лишаются всех прав, свя- 
занныхс этим званием (ст.ст. 4,5 и 6-я).4.1
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8. Президії „Всеукрцекомдоп'у“ і 
його місцевих органів можуть ухва 
пяти постанови про виключення чле 
нів-ревнувачів, що не виконують 
своїх обов'язків, а також тих із них, 
шо їхнє поводження буде визнане за 
невідповідне званню члена-ревнувача, 
а та<ож за невиплату, без поважних 
причин, протягом трьох місяців член
ських вкладок.

П р и м і т к а .  Постанови місцевих 
органів, виключені можуть оскаржу
вати через місцеві органи до „Все- 
укрцекомдоп'у*.Харків, дня 14 січня 1925 р.
Голова Всеукраїнського Цен

трального Виконавчого Комітету 
Петровський.

Голова Ради Народніх Комі
сарів В. Чубар.

Секретар ВУЦВК А. Буценко.Оголошено в „Вістях ВУЦВК* 4 лютого 1925 р.. ч. 27.

Ч. З

8. Президиумы „Всеукрцекомпома* 
и его местных органов могут прини
мать решения об исключении членов- 
ревнителей, не выполняющих своих 
обязанностей, а также тех из них, 
поведение Коих будет признано несо
ответствующим званию члена-ревни
теля, а также за неуплату, без ува
жительных причин, в продолжение 
3-х месяцев членских взносов.

П р и м е ч а н и е .  Постановления 
местных органов могут быть обжа
лованы исключенными через мест
ные органы во „Всеукрцекомпом*.Харьков. 14 января 1925 г.
Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Чубарь.

Секретарь ВУЦИК А. Буценко.Распубликовано в „Вістях ВУЦВК* 4 февраля 1925 г., № 27.
21. Положення про селянські товариства 

. взаємодопомоги.

Для встановлення міцного звязку 
незаможніх селян із середняцкими 
верствами села, підтримання госпо
дарств і громадян, шо впали в злидні, 
в першу чергу господарств родин 
червоноармійців, демобілізованих і 
інвалідів війни, для захисту їх від визи
ску, притягнення селянства на засадах 
громадської самодіяльности до справи 
соціяльного забезпечення в усіх його 
видах і формах. Всеукраїнський Цен
тральний Виконавчий Комітет і Рада 

Народ -їх Комісарів, касуючи поста
нову РНК від 23 грудня 1921 року 
„Про комітети ізаємодопомоги на 
селі* ГЗб. Уз. за 1921 р. ч. 26, 
арт. 769), п о с т а н о в и л и  засну
вати на селах і в районах селянські 
товариства взаємодопомоги, що діють 
на підставі нижчеподаного про них 
положення.

21. Положение о селянских обществах 
взаимопомощи.

В целях установления крепкой связи 
незаможных селян с середняцкими 
слоями села, поддержания хозяйств и 
граждан, впавших в нужду, в первую 
очередь хозяйств семей красноармей
цев, демобилизованных и инвалидов 
войны, защиты их от эксплоДтации, 
привлечения селянства на началах 
общественнной самодеятельности к 
делу социального обеспечения во всех 
его видах и формах, Всеукраинский 
Центральный Исполнительный Комитет 
и Совет Народных Комиссаров, в от
мену постановления СНК от 
23-го декабря 1921 г. „О комитетах 
взаимопомощи на селе" (С. У. 1921 г., 
№ 26, ст. 769), постановили учредить 
в селах и районах селянские общества 
взаимопомощи, действующие на осно
вании нижеследующего о них поло
жения.

11
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ПОЛОЖЕННЯпро мінські товараетва взавходо- яоюга.
І. Засади, 

і•
1. У селах селянські товариства 

взаємодопомоги засновується на під
ставі постанови загальних зборів 
(сходу) громадян села, що мають^ 
право обирати до рад робітничих і 
селянських депутатів, згідно з Кон
ституцією УСІРР.

Примітка.  На сільські ради по
кладається скликати загальні збори 
(схоаи) громадян для організації 
селянських товариств взаємодопо
моги.
2. Селянські товариства взаємодо

помоги, з моменту їхньої реєстрації в 
порядку арт. 33 цього Положення, 
мають права юридичної особи (арт. 3) 
і виконують свої завдання самостійно, 
керуючись у своїй діяльності чинними 
законами й загальними вказівками, 
розпорядженнями Й інструкціями На- 
роднього Комісаріату Соціяльного За
безпечення. якому, так само як і 
його місцевим органам, належить право 
зупиняти й кас*вати постанови това
риств, шо ламають існуючі закони й 
видані для них кермуючі правила.

3. Селянські товариства взаємодо
помоги мають право, додержуючись чин
них узаконень, набувати у власність 
І в користування, заставляти й вивла- 
снювати всіляке майно, в тому числі 
й будівлі, одержувати в користування 
й брати в оренду земельні дільниці й 
підприємства, укладати від свого імени 
всілякі угоди й договори, кредитува
тися в ріжних установах, позивати й 
відповідати на суді.

4. Селянські товариства взаємодо
помоги відповідають зв борги всим 
своїм майном. На майно членів за 
борги товариства стягання не повер
тається.

5. Товариства мають печатку вста
новленого Народнім Комісаріатом Соці
яльного Забезпечення зразку.

. ПОЛОЖЕНИЕо селлвснх обществах взаимопомощи.7. Обшиє положения.

1. В селах селянские общества вза
имопомощи учреждаются постановле
нием общего собрания (схода) граждан 
села, имеющих право избирать в со
веты рабочих и крестьянских депута
тов, согласно Конституции УССР.

П р и м е ч а н и е .  На сельские со
веты возлагается созыв общих со
браний (сходов) граждан для орга
низации селянских обществ взаимо
помощи.
2. Селянские общества взаимопо

мощи пользуются, с момента их 
регистрации в порядке ст. 33 насто
ящего Положения, правами юриди
ческого лица (ст. 3) и выполняют 
свои задачи самостоятельно, руковод
ствуясь в своей деятельности суще
ствующими законами и общими ука
заниями, распоряжениями и инструк
циями Народного Комиссариата Со
циального Обеспечения, которому, 
равно как и его местным органам, 
принадлежит право приостанавливать 
и отменять постановления обществ, 
нарушающие существующие законы 
и изданные для них в руководство 
правила.

3. Селянские общества взаимопо
мощи пользуются правом, с соблюде
нием действующих узаконений, при
обретать в собственность и в поль
зование, закладывать и отчуждать 
всякое имущество, в том числе и стро
ения, получать в пользование и сии 
мать в аренду земельные участки и 
предприятия, заключать от своего 
имени всякого рода сделки и договоры, 
кредитоваться в различных учрежде
ниях, искать и отвечать на суде.

4. Селянские общества взаимопо
мощи несут ответственность по долгам 
всем своим имуществом. На имущество 
членов па долгам общества взыскание 
не обращается.

5. Обществам присваивается печать 
установленного Народным Комисса
риатом Социального Обеспечения 
образца.

45
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6. Селянські товариства взаємодо
помоги в своїй діяльности, скерованій 
на здійснення встановленої цим По
ложенням мети, звільняється від усих 
державних І місцевих податків і зборів, 
а також гербової та судової оплати 
в справах товариств.

II. Мета й завдання товариств.

7. Селянські товариства взаємодо
помоги, діючи на засадах самодіяль- 
не>сти селянської людности, мають за 
свою найближчу мету:

а) організовувати й провадити гро
мадське (соціальне) забезпечення на 
селі (районі), всіляко допомагаючи 
родинам військових службовців, інва
лідам, маломіцній сільській людності, 
що потерпіла від злигоднів і соціаль
ного лиха, вдовам, сиротам, хворим і 
взагалі найбіднішим громадянам села 
й особам, що впали в нестатки;

б) обороняти господарські й пра
вові інтереси членів товариства й 
сирот;

в) провадити боротьбу з безпри
тульністю, жебрацтвом, проституцією 
й піятством;

г) здійснювати опіку, згідно з існу
ючими положеннями;

д) розвивати й укріпляти засади 
самодіяльности й здорового почину 
(ініціятиви) серед селянства, організо
вуючи громадську взаємодопомогу, 
сприяючи діяльности ріжних громад
ських організацій села-' й району 
(кооперації, лікарних рад, опікування, 
комітетів то-що);

е) сприяти розвиткові й закріпленню 
серед сільської людности кооперації, 
трудових об’єднань інвалідів, поши
ренню сільсько-господарського знання 
й об'єднанню маломіцних і середняць
ких господарств довкола простіших 
форм колективної праці, зокрема, вжи
вати заходів до полегшення вступу в 
члени кооперативів маломіцному й 
середняцькому селянству;

ж) допомагати державним органам 
в обладуванні, утриманні й постачанні 
інвалідним установам, лікарням, шко-

Ч. З
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6. Селянские общества взаимопо
мощи в своей деятельности, напра
вленной на осуществление установлен
ных настоящим Положением целей, 
освобождаются от всех государствен
ных и местных налогов и сборов, а 
равно гербового сбора и судебных 
пошлин по делам обществ.

II. Цели и задачи обществ.

7. Селянские общества взаимопо
мощи, действуя на началах самодея
тельности сельского населения, имеют 
своей ближайшей целью:

а) организовывать и проводить об
щественное (социальное) обеспечение 
на селе (районе), оказывая все' виды 
помощи семьям военно служащих, ин
валидам, маломощному сельскому на
селению, пострадавшим от стихийных 
и социальных бедствий, вдовам, сиро
там, больным и вообще беднейшим 
гражданам села и лицам, впавшим в 
нужду;

б) защищать хозяйственные и пра
вовые интересы членов общества и 
сирот;

в) вести борьбу с беспризорностью, 
нищенством, проституцией и пьян
ством;

г) осуществлять опеку, согласно 
существующих положений;

д) развивать и укреплять начала 
самодеятельности и здорового почина 
(инициативы) среди селянства, путем 
организации общественной взаимопо
мощи, содействуя деятельности раз
личных общественных организаций 
села и района (кооперации, больнич
ных советов, попечительств, комите
тов и т. п.).

е) содействовать развитию и укре
плению среди сельского населения 
кооперации, трудовых об’единений 
инвалидов, распространению сельско
хозяйственных знаний и об'единению 
маломощных и середняцких хозяйств 
вокруг простейших форм коллектив
ного труда, в частности, принимать 
меры к облегчению вступления в члены 
кооперативов маломощному и серед
няцкому крестьянству;

ж) содействовать государственным 
органам в  оборудовании, содержании 
и снабжении находящихся в районе
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лам, дитячим будинкам, притулкам, 
яслям, безплатним їдальням, хатам- 
читальням то-шо, шо знаходяться в 
районі діяльности товариства, а при 
змдзі відкривати й утримувати їх на 
власні кошти з дозволу відповідних 
установ і під їхньою загальною кон- 
тролею;

а) утворювати грошові й натуральні 
фонди взаємодопомоги;

и) брати участь у розподілі й вико
ристанні коштів, що надійшли від 
урядових, громадських і приватній 
установ 1 осіб для подачі допомоги 
сільській людності, а також розподі
ляти ті суми, які надходять у без
посереднє розпорядження товариств 
взаємодопомоги.

действия общества инвалидных учре
ждений, больниц, школ, детских до
мов, очагов, яслей, бесплатных сто
ловых, хат-читален и т. п., а при 
возможности открывать и содержать 
таковые собственными средствами с 
разрешения соответствующих учре
ждений и под их общим контролем;

з) создавать денежные и натураль
ные фонды взаимопомощи;

и) участвовать в распределении и 
использовании поступивших от пра
вительственных, общественных и ча
стных учреждений и лиц средств для 
оказания помощи сельскому населению, 
а также распределять те суммы, ко
торые поступают в непосредственное 
распоряжение обществ взаимопомощи.

Ш. Форми допомоги. III. Формы помощи.

8. Селянські товариства взаємодо
помоги будують свою роботу так у 
напрямку громадської взаємодопомоги 
сільській людності (організація гро
мадських заорювань, поліпшення по
буту селянства, утворення і підтримка 
загальнокорисних установ, інвалідових 
будинків, шкіл, ясел, лікарень і 
т. инш.), як і а напрямку організації 
персональної допомоги нужденим.

9. Допомога, яку подають селянські^ 
товариства взаємодопомоги, може бути 
тоудова, правна (юридична), натуральна 
й грошова і може мати поворотний • 
або безповоротний характер, при 
чому:

8Ч Селянские общества взаимопо
мощи строят свою работу как в на
правлении общественной взаимопо
мощи сельского населения (организа
ция общественных запашек, улучшение 
быта селянства, создание и поддер
жание общеполезных учреждений, 
инвалидных домов, школ, яслей, боль
ниц и т. п.), так и в направлении 
организации единоличной помощи 
нуждающимся.

9. Помощь, оказываемая селянскими 
обществами взаимопомощи, может 
быть трудовая, правовая (юридическая), 
натуральная и денежная и носит воз
вратны * и безвозвратный характер, 
при чем:

*) трудову допомогу подається ро
бочою силою під час засіву ланів, 
жнив або забудівлі то-що, влашто
вуючи, зокрема, суботники, недільники 
й т. ин.

б) лравну (юридичну) допомогу по
дається шляхом захисту комітетом 
товариства господарських і правних 
Інтересів членів товариства, сирот, 
удов, родин червоноармійців і инших 
маломіцних громадян (нагляд за пра
вильним і своєчасним наділом луго
вими й иншими місцевинами, попере
дження виселення їх, всупереч зако
нові, з замешкуваних жита, захист 
від визиску куркулями, нагляд за на
данням установлених законом пільг

а) трудовая помощь оказывается 
рабочей силой при засеве полей, сня
тии урожая или застройках и т. д., 
с устройством, в частности, суббот
ников, воскресников и пр.;

б) правовая (юридическая) помощь 
оказывается путем защиты комитетом 
общества хозяйственных и правовых 
интересов членов общества, сирот, 
вдов, семей красноармейцев и иных 
маломощных граждан (наблюдение 
за правильным и своевременным на
делением луговыми и другими угодьями, 
предупреждение выселения их, во
преки закону, из занимаемых поме
щений, защита от эксплоатации ку
лаками, наблюдение за п ре достав л е-

47



Арт. 21 Ні З Ст. 21

аломіцним і червоноармійським гос- 
одарствам то-що);

в) натуральну допомогу подається 
і ляхом постачання живого й мертвого 
еманенту, давання його в тимчасове 
ористування, видачі насіння і угно- 
ння, виклопотання пільгового відпуску 
удівельного лісу й инших матеріялів
іншими засобами, з розсуду комі- 

ету товариства;
г) грошову допомогу провадиться 

лляхом видачі грошової позички й 
апомог.

10. Порядок, підстави й розмір за
бачених форм допомоги встановляють 
гомітети товариства з похвали або на 
іідставі постанов загальних зборів 
іого членів.

' V. Склад товариств, права й обов'язки 
їхніх членів. •

11. Членами селянських товариств 
шємодопомоги можуть бути грома- 
їяни обох полів, шо перебувають в рай- 
>ні діяльности товариств, шо досягли 
18-х років віком і які мають право 
>бірати до рад робітничих і селян- 
:ьких депутатів.

12. Члени товариств при вступі вно- 
:ять одноразову членську вкладку і. 
і міру потреби, роблять періодичні 
вкладки. Розмір, порядок і строки та- 
<их вкладок визначають загальні збори 
«ленів товариств. Розмір вкладок вста- 
ювляється відповідно до міцности 
жремих груп господарства (кількісти 
вемлі, худоби, складу родини і т. п.). 
Ілени товариств, окрім того, повинні 
і потрібних випадках, установлюваних 
<омітетами товариств, на підставі по- 
панов загальних зборів, віддавати на 
загальну користь і для окремих чле
нів товариства, шо гостро потрібують 
іопомоги, так особисту свою працю, 
як і свій сільсько-господарський ре
манент для тимчасового користування.

П р и м і т к а .  Маломіцним госпо
дарствам належить надати пільги 
в формі розстрочення виплати на 
лежних з них вкладок або змен
шення розміру їх чи шляхом за
міни грошової або натуральної

. З

ниєм установленных законом льгот 
маломощным и красноармейским хо
зяйствам и т. п.);

в) натуральная помощь оказывается 
путем снабжения живым и мертвым 
инвентарем, предоставлением его во 
временное пользование, выдачей семян 
и удобрений, исходатайствованием 
льготного отпуска строевого леса и 
других материалов и иными способами, 
по усмотрению комитета общества;

г) денежная помощь производится 
путем выдачи денежных ссуд и по
собий;

10. Порядок, основания и размер 
указанных видов помощи устанавли
ваются комитетом общества с одобре
ния или по постановлениям общего со
брания его членов.

1V. Состав обществ, права и обязан
ности их членов.

11. Членами селянских обществ 
взаимопомощи могут быть граждане 
обоего пола, находящиеся в районе 
деятельности обществ, достигшие 18 ти 
лет и пользующиеся правами избирать 
в советы рабочих и крестьянских де
путатов.

12. Члены обществ при вступлении 
вносят единовременный членский взнос 
и, по мере надобности, производят 
периодические взносы. Размер, поря
док и сроки таковых взносов опреде
ляются общими собраниями членов 
обществ. Размер взносов устанавли
вается в соответствии с мощностью 
отдельных групп хозяйств(количество 
земли, скота, состава семьи и т. п.). 
Члены обществ, кроме того, обязаны 
в необходимых случаях, устанавлива
емых комитетами обществ, по поста
новлениям общих собраний, отдавать 
на общую пользу и для отдельных 
остронуждаюшихся в помощи членов 
общества как свой личный труд, так 
и свой сельско-хозяйственный инвен
тарь. для временного пользования.

П р и м е ч а н и е .  Маломощным хо 
зяйствам должны быть предоставлены 
льготы в виде рассрочки платежа 
следуемыхс них взносов илиуменьше- 
ння размера их, либо путем замены 
денежного или натурального взноса
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вкладки особистою працею, або ціл
ковитого звільнення від вкладок.
13. Члени товариств, у разі по

треби, при злигоднях і соціальному 
лихові *(при^ пожежах, градобоях, по- 
віддях, неврожаях, виздиху худоби 
то-що) мають право на допомогу то
вариства й його членів усіма коштами 
й засобами, які будуть установлені 
загальними зборами членів товариств, 
відповідно до цього Положення і до 
загальних вказівок Народнього Коміса- 
саріяту Соціального Забезпечення.

14. Членів товариств, що вперто 
не підпорядковуються законним ви
могам комітетів товариств і поста
новам загальних зборів, а також що 
шкодять своєю діяльністю товариству, 
на підставі ухвали загальних зборів, 
можна виключати із складу товариства 
на певний час, оголошуючи про це 
по району діяльности товариства,-

15. Стягати з членів товариства 
належні з них вкладки і збір, також 
як 1 примушувати відбувати трудову, 
хурову й инші відбутки на користь 
товариства й його членів примусовим 
шляхом в адміністраційному порядку 
забороняється.

16. Члени товариства мають право 
оскаржити перед загальними зборами 
членів ті постанови комітетівтовариств, 
які вони визнають за неправильні.

V. Засоби товариств.

17. Засоби селянських товариств 
взаємодопомоги складаються з:

а) членських грошових і натураль
них вкладок, вступних 1 періодичних;

б) грошових і натуральних засобів, 
видаваних органами соціального за- 
безпечення, иншими відомствами, орга
нізаціями й поодинокими особами на 
потреби взаємодопомоги;

в) передаваного органами соціяль- 
ного забезпечення негосподарного, 
безсладшиного, а також конфіско
ваного по суду і в адміністраційному 
порядку майна, згідно з чинними що
до цього законами;

г) грошових і натуральних прибут
ків, одержуваних з оренди або на
лежного товариствам майна й підпри-

Ч. З

личным трудом, или полного осво
бождения от взносов.
13. Члены обществ в случаях нужды, 

при стихийных и социальных бедствиях 
(при пожарах, градобитиях, наводне
ниях, неурожаях, падеже скота и т. п.) 
имеют право на помощь общества и 
его членов всеми средствами и спосо
бами, какие будут установлены, в со
ответствии с настоящим Положением 
и общими указаниями Народного Ко
миссариата Социального Обеспечения, 
общими собраниями членов общества.

14. Члены обществ, упорно не под
чиняющиеся законным требованиям 
комитетов обществ и постановлениям 
общих собраний, а равно наносящие 
вред своей деятельностью обществу, 
решением общих собраний могут быть 
исключены из состава общества на 
определенное время, с об‘явлением об 
этом по району действия общества.

15; Взыскания с членов общества 
причитающихся с них взносов и сбо
ров, равно как и принуждение к от
быванию трудовой, гужевой и иной 
повинности в пользу общества и его 
членов принудительным путем в адми
нистративном порядке не допускается.

16. Члены общества имеют право 
обжаловать перед общими собраниями 
членов постановления комитетов об
щества, кои они найдут неправиль
ными.

V. Средства обществ.

17. Средства селянских обществ 
взаимопомощи составляются из:

а) членских денежных и натураль
ных взносов, вступительных и перио
дических;

б) денежных и натуральных средств, 
отпускаемых органами социального 
обеспечения, другими ведомствами, 
организациями и отдельными лицами 
на нужды взаимопомощи;

в) передаваемого органами социаль
ного обеспечения бесхозяйного, вымо
рочного, а равно конфискованного по 
суду и в административном порядке 
имущества, согласно существующих 
на этот счет законов;

г) денежных и натуральных доходов, 
получаемых от аренды или принадле
жащих обществам имушеств и пред-
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€мств, а також з громадських за
орювань;

д) доОрохІтних офір грошових і на
туральних;

е) випадкових надходжень
18. Селянські товариства взаємодо- 

помо и, щоб задовольнити потреби 
своїх членів, мають право брати в 
оренду й організовувати допоміжні 
сільському господарству підприємства, 
як-ось: ремон гові сільсько господарські 
майстерні, підприємства для переро
блення продуктів сільського господар
ства, поипускні, прокатні, шерето- 
вочні пункти, млинарські, олійні під
приємства, громад*ькі кузні, чайні, 
їдальні й т. п. Названі підприємства 
звільняється від усіх форм податків 
і збору, так загальнодержавних, як 
і місцевих, як-що вони обслуговують 
виключно потреби членів товариств 
взаємодопомоги. Як шо підприємство 
обслуговує частково й не членів то
вариства, то кожне таке підприємство 
обкладається податком і збором з 
додержанням пільг, установлених де
кретом Центрального Виконавчого Ко
мітету й Ради Народніх Комісарів Союзу РСР від 7-го грудня 1923 р. 
«Про податкові пільги для коопера
тивних організацій» («Вестник ЦИК 
СССР» за 1923 р., ч. 9, арт. 274). 
У тих випадках, як-шо підприємства 
останнього роду притягається до уплати 
загальнодержавних податків, їх можна, 
на підставі постанов губерніяльних 
виконавчих ? комітетів, звільнити від 
місцевих податків і збору й від оренд
ної плати, що надходить до місцевих 
коштів.

19. Грошові й натуральні фонди 
товариств видаткують їхні комітети 
виключно на передбачені цим Поло
женням мети й їх не можна видатку* 
вати на будь-які инші сторонні по
треби.

Жодні органи влади не'мають права 
розпоряджати коштами товариств. До
глядають за правильним видаткуван- 
ням коштів товариств вищі селянські 
комітети товариств взаємодопомоги, 
сільські ради й районові виконавчі 
комітети.

П р и м і т к а .  За видаткування
фондів на потреби, не передбачені

приятий, а также от общественных 
запашек;

д) добровольных пожертвований де
нежных и натуральных;

е) случайных поступлений.
18. Селянские общества взаимо

помощи, в целях удовлетворения нужд 
своих членов, имеют право снимать в 
аренду и организовывать подсобные 
сельскому хозяйству предприятия, 
как-то: ремонтные сельско-хозяйствен
ные мастерские, предприятия по пере
работке продуктов сельского хозяй
ства, случные, прокатные, зерно
очистительные пункты, мукомольные, 
маслобойные предприятия, обществен
ные кузницы,чайные,столовые и т.п,На
званные предприятия освобождаются 
от всех видов налогов и сборов как 
общегосударственных, так и местных, 
если они обслуживают исключительно 
потребности членов обществ взаимо
помощи. Если предприятие обслужи
вает частично и не членов обществ, 
то каждое такое предприятие обла
гается налогами и сборами с соблюде
нием льгот, установленных декретами 
ЦИК и СНК Союза ССР от 7 декабря
1923 г. «О налоговых льготах для ко
оперативных организаций» («Вестник 
ЦИК Союза ССР» 1923 года, № 9, 
ст. 274). В тех случаях, когда пред
приятия последнего рода привлекаются 
к уплате общ-государственных нало
гов, они могут быть, по постановле
ниям губернских исполнительных ко
митетов, освобождены от местных 
налогов и сборов и от арендной платы, 
поступающей в местные средства.

19. Денежные и натуральные фонды 
обществ расходуются их комитетами 
исключительно на предусмотренные 
настоящим Положением цели и не 
могут быть израсходованы на какие- 
либо другие посторонние надобности.

Никакие органы власти не вправе 
распоряжаться средствами обществ. 
Надзор за правильным расходованием 
средств обществ осуществляется выше
стоящими селянскими комитетами об
ществ взаимопомощи, сельскими сове
тами и районными исполнительными 
комитетами.

П р и м е ч а н и е .  За расходование
фондов на нужды, не предусмотрен*
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цим Положенням, винні відповідають 
згідно з арт. арт. 105 і 106 Кримі
нального Кодексу УСРР.

У І. Керування травами товариств.

З а г а л ь н і  з б о р и .

20. Органи керування селянських 
товариств взаємодопомоги є загальні 
збори членів товариств (а в районі 
збори уповноважених) і комітети то
вариств.

Загальні збори (у районі збори 
уповноважених) є вищі й провідні 
органи селянських товариств взаємо
допомоги. Загальні збори бувають 
чергові, скликувані комітетами не рідче 
як один раз на три місяці і надзви
чайні (позачергові), скликувані на 
підставі особливих постанов комітетів 
або на вимогу ревізійної комісії, або 
на листовну заяву не менш як у4 
членів товариства. Загальні збори 
скликається також на вимогу сіль
ських рад, районових виконавчих ко
мітетів, органів соціального забезпе
чення І районових комітетів селян
ських товариств взаємодопомоги через 
комітети взаємодопомоги. Про день 
1 час загальних зборів і про належні 
до розвязання справи вчасно (не піз
ніш як за три дні) слід повідомляти чле
нів товариства, сільської ради й ра- 
Йонового комітету.

Ч З

П р и м і т к а  1. Загальні збори й 
збори уповноважених є законні при 
наявності не менш як одної тре
тини всіх правоможних членів това
риства (а у відповідних випадках— 
уповноважених).

Як шо в призначений час збори не 
відбулись через неявку достатнього 
числа членів зборів, то не пізніш як 
через тиждень скликається другі 
збори, які вважається за законні 
при всілякому числі прибулих; на 
таких зборах можна розвязувати 
тільки справи, що були на порядку 
деному невідбулих зборів.

П р и м і т к а  2. Ухвали загальних 
зборів обов'язкові для всіх членів 
товариств так тих, шо були при

ные настоящим Положением, винов
ные несут ответственность по ст. ст. 
105 и 106 Уголовного Кодекса УССР.

VI. Управление делами обществ.

О б щ и е  с о б р а н и я .

20. Органами управления селянских 
обществ взаимопомощи являются об
щие собрания членов обществ (а в 
районе—собрания уполномоченных) и 
комитеты обществ.

Общие собрания (в районе собрания 
уполномоченных) являются высшими и 
руководящими органами селянских об
ществ^ взаимопомощи. Общие собрания 
бывают очередные, созываемые коми
тетами не реже одного раза в три 
месяца, и чрезвычайные (внеочередные), 
созываемые особыми постановлениями 
комитетов либо по требованию реви
зионной комиссии или по письменному 
заявлению не менее одной четвертей 
части членов общества. Общие собра
ния созываются также по требованию 
сельских советов, районных исполни
тельных комитетов, органов социаль
ного обеспечения и районных комитетов 
селянских обществ взаимопомощи че
рез комитеты взаимопомощи. О дне и 
времени общих собраний и о подле
жащих разрешению вопросах своевре
менно (не позднее, чем за три дня) 
должно быть доведено до сведения 
членов общества, сельского совета и 
районного комитета.

П р и м е ч а н и е  1. Общие собра 
ния и собрания уполномоченных ЯВЛЯ
ЮТСЯ законными при £ наличии не 
менее одной трети всех правомочных 
членов общества (а в соответству
ющих случаях—уполномоченных).

Если в назначенное время собра
ние не состоялось из-за неявки до
статочного числа членов собрания, 
то, не позднее, чем через неделю, 
созывается вторичное собрание, ко
торое считается законным при всяком 
числе явившихся; на таких собра
ниях могут решаться только вопросы, 
стоявшие в повестке несостоявше- 
гося собрания.

П р и м е ч а н и е  2. Решения об
щих собраний обязательны для всех 
членов обществ, как присутство-
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сутні на зборах, як і тих, що були 
відсутні.
21. Районові селянські товариства 

взаємодопомоги діють через збори 
уповноважених,обируваних сільсі кими 
товариствами взаємодопомоги, що зна
ходяться на території району

22. Районові селянські товариства 
взаємодопомоги об'єднують і пого
джують діяльність сільських товариств 
взаємодопомоги всього району, нагля
дають і контролюють їхню роботу, 
вживають потрібних заходів до роз
витку й поширення їхньої діяльности 
і мають право, в разі потреби, ка
сувати їхні постанови.

Кошти районових селянських това
риств взаємодопомо и складаються з 
відрахувань від коштів селянських 
товариств взаємодопомоги, найбільший 
розмір яких встановлюється інструк
цією Народнього Комісаріяту Соціаль
ного Забезпечення, зі спеціальних 
надходжень, офір і прибутків від на
лежного їм майна, закріплених за 
ними земель, підприємств і инш.

У всьому иншому районові селянські 
товариства взаємодопомоги керуються 
правилами й постановами, обов'язко
вими для сільських товариств взаємо
допомоги.

23. Комітети селянських товариств 
взаємодопомоги є виконавчі органи 
товариств і їх обирають загальні 
збори членів товариств на один рік. 
Комітети обирають голову, його за
ступника або президію. Число членів 
комітету не може бути менш як три.

П р и м і т к а  1. Комітети можна 
• переобрати й до строку на листов

ну заяву не менш третини числа чле
нів товариств чи на вимогу реві
зійних комісій або виших органів 
взаємодопомоги.

П р и м і т к а  2. Члени комітетів 
за свою роботу можуть одержувати 
винагороду за визначенням загаль
них зборів і затвердженням виших 
органів ваасмодопомоги.

Ч. З

вавших на собрании, так и отсут
ствовавших.
21. Районные селянские общества 

взаимопомощи действуют через со
брания уполномоченных, избираемых 
сельскими /обществами взаимопомощи, 
находящимися на территории района.

22. Районные селянские общества 
взаимопомощи об'единяют и согласо
вывают деятельность сельских обществ 
взаимопомощи всего района, наблю
дают и контролируют их работу, 
принимают необходимые меры к раз
витию и расширению их деятель
ности и имеют право, в случае не
обходимости, отменять их постано
вления.

Средства районных селянских об
ществ взаимопомощи составляются из 
отчислений от средств селянских об
ществ взаимопомощи, предельный 
размер коих устанавливается ин
струкцией Народного Комиссариата 
Социального Обеспечения, из специ
альных поступлений, пожертвований 
и доходов от принадлежащих им 
имуществ, закрепленных за ними зе
мель, предприятий и пр.

Во всем остальном районные селян
ские общества взаимопомощи руко
водствуются правилами и постановле
ниями, обязательными для сельских 
обществ взаимопомощи.

23. Комитеты селянских обществ 
взаимопомощи являются исполнитель
ными органами обществ и выбираются 
общими собраниями членов обществ 
на один год, комитеты избирают 
председателя и его заместителя или 
президиум. Число членов комитета не 
может быть менее трех.

П р и м е ч а н и е  1. Комитеты мо
гут переизбираться и раньше срока 
по письменному заявлению не ме
нее одной трети числа членов об
ществ либо по требованию ревизи
онных комиссий или вышестоящих 
органов взаимопомощи.

П р и м е ч а н и е  2. Члены коми
тетов за свою работу могут по
лучать вознаграждение по опреде
лению общих собраний и утвер
ждению вышестоящих органов 
взаимопомощи.
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П р и м і т к а  3. Комітетам неза- 
можніх селян надається право від
ряджати свого представника в пре
зидію комітетів селянських товариств 
взаємодопомоги з правом ухвально
го голосу.

24. Засідання комітетів відбуваються 
в міру потреби, але не рідче як один 
раз на два тижні. У всіх справах і 
випадках комітети виступають скрізь 
від імени товариств без особливої на 
те довірености. У своїй діяльності 
комітети через кожні три місяці дають 
звіт загальним зборам і вищим орга
нам взаємодопомоги і несуть відпові
дальність за всю свою роботу й пра
вильне видаткування коштів товариств.

П р и м і т к а .  Форми й порядок 
звітности встановляє Народній Ко
місаріат Соціального Забезпечення.

25. Комітети, діючи за вказівками 
загальних зборів, провадять облік 
нуждених селянських господарств, 
господарств родин червоноармійців, ін
валідів, безпритульних, жебраків, удов, 
сиріт і т. инш. Комітети ведут*» при
бутково-видаткові книги коштів, що 
надходять у фонд і сум, що видатку- 
ється; підготовляють матеріали для 
загальних зборів, подають на затвер
дження загальних зборів проекти кош
торисів видатків і прибутків і плани 
діяльности; вносять пропозиції про ті 
чи инші підприємства, набування бу
дівель і заставу майна, про прова
дження позик і т. инш.

26. Справи в комітеті розвязується 
більшістю голосів. Ухвалені постанови 
записується. Усю листовну й техніч
ну частину комітетів, як правило, ви
конують і • обслуговують службовці 
сільських рад і районових виконавчих 
комітетів. Проте, в разі потреби, ко
мітети, за згодою загальних зборів, 
можуть запрошувати технічного секре
таря й потрібних фахівців.

П р и м е ч а н и е  3. Комитетам 
незаможных селян предоставляется 
право командировать своего пред 
ставителя в президиумы комитетов 
селянских обществ взаимопомощи с 
правом решающего голоса.

24. Заседания комитетов проис
ходят по мере надобности, но не 
реже одного раза в две недели. Во 
всех делах и случаях комитеты вы
ступают повсюду от имени обществ 
без особой на то доверенности.
В своей деятельности комитеты через 
каждые три месяца отчитываются 
перед общими собраниями и выше
стоящими органами взаимопомощи и 
несут ответственность за всю свою 
работу и правильное расходование 
средств обществ.

П р и м е ч а н и е .  Формы и по
рядок отчетности устанавливаются 
Народным Комиссариатом Социаль- 

• ного Обеспечения.

25. Комитеты, действуя по указа
ниям общих собраний, ведут учет | 
нуждающихся селянских хозяйств, 
хозяйств семей красноармейцев, ин
валидов, беспризорных, нищенствую
щих, вдов, сирот и т. п. Комитеты 
ведут приходо-расходные книги по
ступающим в фонд средствам и рас
ходуемым суммам; подготавливают 
материалы для общих собраний, пред
ставляют на утверждение общих со
браний проекты смет расходов и до
ходов и планы деятельности; вносят 
предложения о тех или иных пред
приятиях, приобретении строений и 
закладе имущества, о производстве 
займов и т. п.

26. Дела в комитетах решаются 
большинством голосов. Принятым реше
ниям ведется запись. Вся письменная 
и техническая часть комитетов, как 
правило, выполняется и обслужи
вается служащими сельских советов 
и районных исполнительных комите
тов. Однако, в случае неибходимости, 
комитеты, с согласия общих собраний, 
могут приглашать технического се
кретаря и необходимых специалистов.
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17/. Ревізія справ товариств і догляд 
за їхньою діяльністю.

27. Для ревізії всієї звітности това
риств, перевірки наявного майна і 
всіх взагалі справ комітетів на загаль
них зборах членів товариств (уповно
важених) обирається на один рік ре
візійні комісії в числі трьох членів

П р и м і т к а .  У ревізійні комісії 
обов'язково входить один представ
ник від комітету незаможніх селян 
з правом ухвального голосу.

28. Ревізійні комісії мають право у 
всілякий час провадити ревізію, а до 
чергових зборів членів товариств або 
уповноважених вони повинні подати 
доповідь про діяльність товариства й 
про стан його рахунків.

29. Право ревізувати всі сторони 
діяльности товариств належить орга
нам соціяльного забезпечення і Робіт
ничо-Селянській Інспекції.

VIII. Об'єднання і з'їзди селянських 
товариств взаємодопомоги.

30. Для найуспішнішого досягнення 
завдань, що стоять перед селянськими 
товариствами взаємодопомоги, при 
округових і губерніяльних органах 
соціяльного забезпечення утворюється 
округові й губерн&пьні селянські сек
ції взаємодопомоги, а при Наоодньому 
Комісаріаті Соціяльного Забезпечен
ня — Центральну Селянську Секцію 
Взаємодопомоги, шо працює в тісному 
звязку і під керовництвом органів со
ціяльного забезпечення.

Секції взаємодопомоги діють на під
ставі особливого про них положення, 
видаваного в законодавчому порядку.

П р и м і т к а .  Округовим, губерні
альним і центральним комісіям неза
можніх селян надається право від
ряджати в президію відповідних 
секцій взаємодопомоги своїх пред
ставників з правом ухвального го
лосу.
31. Для встановлення постійного 

звязку, обміну досвідом, вироблення 
загального програму діяльности й т. ин.

VII. Ревизия дел обществ и надзор за 
их деятельностью.

27. Для ревизии всей отчетности 
обществ, проверки наличного иму
щества и всех вообще дел комитетов 
на общих собраниях членов обществ 
(уполномоченных) избираются на один 
год ревизионные комиссии в числе 
трех членов.

П р и м е ч а н и е .  В ревизионные 
комиссии обязательно входит один 
представитель от комитета незамож
ных селян с правом решающего 
голоса.
28. Ревизионные комиссии имеют 

право во всякое время производить 
ревизию, а .к очередным собраниям 
членов обществ или уполномоченных 
они должны представить доклад о 
деятельности общества и о состоянии 
его счетов.

29. Право ревизии всех сторон дея
тельности обществ принадлежит ор
ганам социального обеспечения и 
Рабоче Крестьянской Инспекции.

МИ. 06‘единсния и съезды селянских 
обществ взаимопомощи.

30. В целях наиболее успешного 
достижения задач, стоящих перед се
лянскими обществами взаимопомощи, 
при окружных и губернских органах 
социального обеспечения создаются 
окружные и гуОернские селянские 
' екции взаимопомощи, а при Народном 
Комиссариате Социального Обеспече
ния — Центральная Селянская Секция 
Взаимопомощи, работающие в тесной 
связи и под руководством органов 
социального обеспечения.

Секции взаимопомощи действуют на 
основании особого о них положения, 
издаваемого в законодательном по
рядке.

П р и м е ч а н и е .  Окружным, гу
бернским и центральной комиссиям 
незаможных селян предоставляется 
право командировать в президиум 
соответствующих секций взаимо- 

• помощи своих представителей с 
правом решающего голоса.
31. Для установления постоянных 

связей, обмена опытом, выработки 
общей программы деятельности и т. д.
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органи соціального забезпечення 
скликають округові, губерніальні й 
всеукраїнську нараду або конференції 
селянських товариств взаємодопомоги.

32. Порядок реєстрації й припинення 
діяльности селянських товариств вза
ємодопомоги, скликання загальних і 
делегатських зборів, конференцій і 
з'їздів товариств, а також діяльність 
так товариств, як і їхніх об'єднань і 
з'їздів, регулюється правилами й ін
струкціями, видаваними Народнім Ко: 
місаріятом Соціального Забезпечення.

33. Реєстрацію селянських товариств 
взаємодопомоги провадять органи со- 
ціяльного забезпечення.

IX. Припинення діяльности й ліквіда
ція товариств.

34. Діяльність окремих селянських 
товариств взаємодопомоги припиняєть
ся на підставі постанови органів ра
дянської влади або на підставі ухвали 
загальних зборів членів товариства.

У першому випадку ліквідацію про
вадиться тільки за вказівками Народ- 
нього Комісаріяту Соціяльного Забез
печення, у другому—прийнята ухвала 
про ліквідацію набуває сили, як що 
її прийнято більшістю 9/з голосів і 
підтверджено на двох чергових одно 
за одним загальних зборах, з перер
вою між ними в два тижні.

35. Ліквідацію провадиться протягом 
місяця з дня, коли відбулася поста
нова. Усі справи, майно й грошові су
ми зліквідованого товариства надхо
дять в розпорядження вищого селян- 
сьчого комітету товариств взаємодо
помоги в порядку Інструкцій, видаваних 
згідно з арт. 32-м цього Положення.

Харків, два 23-го січня 1925 р.
Голова Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого
Комітету Петровський.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

Секретар ВУЦВК А. Буценко.

Ч. З

органами социального обеспечения со
зываются окружные, губернские и 
всеукраинские совещания или конфе
ренции селянских обществ взаимо
помощи.

32. Порядок регистрации и прекра
щения деятельности селянских об
ществ взаимопомощи, созыва общих 
и делегатских собраний, конференций 
и с'ездов обществ, а также деятель
ность как обществ, так и их обви
нений и с‘ездов, регулируются пра
вилами и инструкциями, издаваемыми 
Народным Комиссариатом Социального 
Обеспечения.

35. Регистрация селянских обществ- 
взаимопомощи производится органами 
социального обеспечения.

IX. Прекращение деятельности и ли
квидация обществ.

34. Деятельность отдельных селян
ских обществ взаимопомощи прекра 
щается по постановлению органов 
советской власти или по решению 
общих собраний членов обществ. В 
первом случае — ликвидация произ
водится только по указаниям Народ
ного Комиссариата Социального -Обес
печения, во втором — принятое реше
ние о ликвидации приобретает силу, 
если оно принято большинством3^ го
лосов и подтверждено в двух по
следующих одно за другим общих 
собраниях, с промежутком между 
ними в дез недели.

35. Ликвидация производится в ме
сячный срок со дня последовавшего 
постановления. Все дела, имущество и 
денежные суммы ликвидированного 
общества поступают в распоряжение 
вышестоящего селянского комитета 
общества взаимопощи в порядке ин
струкций, издаваемых согласно ст. 32-й 
настоящего Положения.Харьков, 23 января 1925 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский.
Председатель Совета Народнмл 

Комиссаров В. Чубарь.
Секретарь ВУЦИК А. Буценко.

%
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22. Про доповнення списку міст і містечок 
на Поділлі.

Доповнюючи постанову свою від 
10-го грудня 1924 року „Про вста
новлення точного списку міст і містечок 
на Поділлі" (36. Уз. 1924 р., ч. 52, 
арт. 318), Всеукраїнський Центральний 
Виконавчий Комітет і Рада Народніх 
Комісарів п о с т а н о в и л и :

Ч. З

Віднести до розряду міст на Поді. 
„Могилів■  Подільський ".

Харків, дня 23-го с чия 1925 р.
Голова Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого 
Комітету /Іеніровеький.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів М. Владимирський.

Секретар ВУЦВК А.  В у цеп ко.

23.  Про зміну й доповнення арт. арт. 
14 і 15 Положення про прокурорський 

догляд.

Змінюючи й доповнюючи арт. арт. 
Н і 15 „Положення про прокурорський 
догляд" (36. Уз. 1922 р., ч. 28, арт. 440), 
Всеукраїнський Центральний Вико
навчий Комітет і Рада Народніх Комі
сарів п о с т а н о в и л и :

Арт. арт. 14 і 15 „Положення про 
Прокурорський догляд“ викласти в 
такій редакції:

„Арт. 14. Прокурор Республіки має 
право вимагати від усіх центральних 
і місцевих установ і відомств потрібні 
йому відомості й матеріяли, які вимоги 
є для зазначених установ і відомств 
обов'язкові.

Таке саме право належить і губпро- 
куророві відносно всіх установ і уря
довий осіб, що чинять у межах губерні 
й окрпрокуророві, відносно установ 
і урядових осіб, що чинять у межах 
округи.

22. О дополнении списка городов и посе
лений городского типа Подольской 

губернии.

В дополнение постановления своего 
от 10-го декабря 1924 года „Об уста
новлении точного списка городов 
и поселений городского типа Подоль
ской губернии" (Собр. Уз. 1924 г., 
.№ 52, ст. 318), Всеукраинский Цен
тральный Исполнительный Комитет 
и Совет Народных Комиссаров п о с т а 
н о в и л и :

Отнести к разряду городов Подоль
ской губернии—„Могилев-Подольский".Харьков, 23 января 1925 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров М. Владимирский

Секретарь ВУЦИК А. Буценко.

23. Об изменении и дополнении ст. ст.
14 и 15-й Положения о прокурорском 

надзоре.

Во изменение и дополнение ст. ст.
14 и 15-й Положения о прокурорском 
надзоре (С. У. 1922 г., Л* 28, ст. 440), 
Всеукраинский Центральный Исполни
тельный Комитет и Совет Народных 
Ко.чиссаров п о с т а н о в и л и:

Ст. ст. 14 и 15 „Положения о Про
курорском надзоре" изложить в сле
дующей редакции:

„Ст. 14. Прокурор Республики вправе 
требовать от всех центральных и 
местных учреждений и ведомств не
обходимые ему сведения и материалы, 
каковые требования являются для 
означенных учреждений и ведомств 
обязательными.

Такое же право принадлежит и 
губпрокурору в отношении всех 
учреждений и должностных лиц, дей
ствующих в пределах губернии, и окр- 
прокурору в отношении учреждений X 
и должностных лиц, действующих 
в пределах округа.
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Народні комісаріати й инші цен
тральні установи повинні негайно 
надсилати Прокуророві Республіки в 
2-х примірниках усі обіжники, ін
струкції й обіжні накази так видава
ні ними для місцевих органів, як і 
одержувані ними у відомственому 
порядку від народніх комісаріятів і 
центральних установ СРСР. Відом- 
ствені бюлетені наркомати, цен
тральні й инші установи надсилають 
в числі 10-х примірників.

Ч. З

Так само губерніальні установи й 
урядові особи повинні негайно надси
лати губпрокуророві в такому ж числі 
всі видавані ними розпорядження, 
інструкції й бюлетені для постачання 
їх окрпрокурорам.

П р и м і т к а  1. Прокуратура Рес
публіки, на підставі одержуваних 
обіжників, інструкцій і бюлетенів, 
складає для губерніальних проку
рорів потрібні тлумачення і вказівки 
для встановлення догляду й контролі 
за переведенням в життя цих обіж
ників, інструкцій і тлумачень.

Такі ж тлумачення й вказівки 
складає губерніальна прокуратура 
для округових прокурорів відносно 
обіжників, інструкцій і обіжних 
наказів, видаваних губерніальними 
установами.

Копії зазначених тлумачень і 
вказівок надсилає Прокуратура Рес
публіки центральним установам і 
губерніальна прокуратура губерні
альним установам за належністю.

П р и м і т к а  2.ОрганиДержполіт- 
управління, визнаючи ту чи иншу 
справу за таку, що має особливо 

секретний характер, мають право 
«. кVIIна на продаж. "^ому безпе

ці середньо о з н а й и » / . * / - — *  Про-
курор-.

* .Арт. 15. Губерніальний прокурор 
^-подає кожні два місяці звіти про свою 

своїх помічників діяльність Проку
ророві Республіки й губерніальному 
виконавчому комітетові; округовий

Народные комиссариаты и другие 
центральные учреждения обязаны не
медленно препровождать Прокурору 
Республики в количестве 2-х экзем
пляров все циркуляры, инструкции 
и циркулярные распоряжения, как 
издаваемые ими для местных органов, 
так и получаемые ими в ведомствен
ном порядке от народных комис
сариатов и центральных учреждений 
СССР. Ведомственные бюллетени до
ставляются наркоматами, централь
ными и прочими учреждениями в коли
честве 10-ти экземпляров.

Равным образом губернские учре
ждения и должностные лица обязаны 
немедленно препровождать губпроку- 
рору в том же количестве все изда
ваемые ими распоряженения,инструкции 
и бюллетени для снабжения ими 
окрпрокуроров.

П р и м е ч а н и е  1. Прокуратура 
Республики, на основании полу
чаемых циркуляров, инструкций и 
бюллетеней, составляет для губерн
ских прокуроров необходимые раз- 
яснения и указания для установления 
надзора и контроля за проведением 
в жизнь этих циркуляров,инструкций 
и раз'яснений.

Такие же раз‘яснения и указания 
составляются губернской прокура
турой для окружных прокуроров ■  
в отношении циркуляров, инструк
ций и циркулярных распоряжений, 
издаваемых губернскими учрежде
ниями.

Копии - указанных раз'яснений 
и указаний сообщаются Прокура
турой Республики центральным 
учреждениям и губернской проку
ратурой— губернским учреждениям 
по принадлежности.

П р и м е ч а н и е  2. Органы Госпо- 
литуправления, признавая то или 
иное дело имеющим особо секретный 
характер, вправе требовать, чтобы 
ознакомление с делом производилось 
непосредственно самим Прокурором-.

„Ст. 15. Губернский прокурор пред
ставляет каждые два месяца отчеты 
о своей и своих помощников деятель
ности Прокурору Республики и в 
губернский исполнительный комитет;

№ З
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ч. з Арт. 23 № З Ст. 23

прокурор подає кожні два місяці звіти 
про свою й своїх помічників діяльність 
губерніяльному прокуророві й окру- 
говому виконавчому комітетові".

Харків, дня 23-го січня 1925 р.

Голова Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого 

Комітету Петровський.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

Секретар ВУЦВК А. Буценко.

окружной прокурор представляет 
каждые два месяца отчеты о а сей 
и своих помощников деятельности 
губернскому прокурору И В ОКР)ЖНОЙ 
исполнительный комитет**.

Харьков 23 января 1925 г.

Председатель Всеукраинского
Центрального Исполнительного

Комитета Петровский.

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Чубарь.

' Секретарь ВУЦИК А. Буиенко.

Внлання Народ нього Комісаріату Юстиції.
Замовленая ч. 800. Тц. 250С0 пр.

—с право принадлежит ч 

Издание Народного Комиссариата Юстиции.

Заказ >6 800. Тираж 25000 экз

Харків. Друкарня У ВО ім. Фрунзе, і
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яг,4 і родзинкових вин, призна
чених на продаж.

родніх Комісарів п о с т а -  
затвердити нижчеподані 

іро вироблення на продаж 
огрм х, плодово-ягідних і родзин- 
их *И

П р а в и л а  
еивя виноградних, или* 
ИХ і родзинкових вин. 
чених ва продаж.

В і д д і л  ї  й .  

ієна я авівградввх ввв.

товляти виноградні вина 
зволити тільки спиртовим

Постановления Совета Народных 
Комиссаров.

24. О производстве виноградных, плодово• 
ягодных и изюмных вин, предназначен

ных для продажи.

Совет Народных Комиссаров поста
новил утвердить нижеследующие пра
вила о производстве для продажи 
виноградных, плодово-ягодных и изюм
ных вин:

П р а в и л а
о производстве виноградных, «ле

дово-ягодных и изюмных вин. пред
назначенных дл* продажи.

Раздел 1-й.

О производстве виноградных ван.
1. Приготовление виноградного вина 

может допускаться лишь спиртовым
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Арт. 24 № 4Ч. 4

шумуванням із натурального соку 
винограду (але не з родзинки або 
коринки) з м‘язкою або без неї, без 
всіляких приміток, окрім зазначених 
у арт. 2-му.

2. Із числа технічних способів виго
товлення виноградних вин дозволя
ється такі:

а) пастеризація сусла й вина;
б) вживання для шумування чистих 

культур дріжджів;
в) освітлення вина яєчним білком, 

рибним клеєм і чистою желятиною і 
казеїном;

г) освітлення вина через введення 
у нього механічних освітильних не-
озчинюваних у вині річович, які — 

азбест, целюлоза, чисті—кварцовий 
пісок і каолін, тваринне й рослинне 
вугілля;

д) фільтрування вина й сусла через 
тканини й неоозчинювані у вині 
річовини;

е) додання таніну, цитринової й 
винної кислоти, пересічного вино-ки
слого калія й хемічно чистого осаджен
ня вуглекислого кальція з тим, щоб 
місткість кальція не перевищувала 
400 міліграмів на літр;

ж) концентрування вина виморо- 
женням;

з) змішання (купаж) вин;
и) додання хлористого натрію, в 

кількості не більшій як один грам на 
літр;

к) вживання сірчаної кислоти, бі
сульфату калія й обкурювання барил 
чистою сіркою, з тим, що кількість 
сірчаної кислоти в вині або суслі, 
вилущуваних на продаж, не повинна 
перевищувати двохсот міліграмів на 
літр і в тому числі двадцять міліграмів 
вільної сірчаної кислоти; сірка, ужи
вана при обкурюванні барил, має 
бути цілком чиста й вільна від арсену;

л) уварювання сусла або концен
трування його під зменшеним нагнітом;

м) додання згущеного виноградного 
сусла, з також виноградного ректифі
кованого або конечного спирту при 
додержанні таких умов: 1) спирту
ванню може підпадати столове вино, 
міцністю не нижчою, як 6% по

брожением из натураль 
винограда (но не из изюма и/ 
с мязгой или без нее, ( 
примесей, кроме указанны>

А

2. Из числа технически 
приготовления виноградны> 
решаются следующие:

а) пастеризация сусла и ;
б) применение для брожеі

культур дрожжей; *
в) осветление вина яичні, 

рыбьим клеем и чистым
И казеином;

г) осветление вина введе
механических осветляющих 
римых в вине веществ, како»‘ 
целлюлоза, чистые—кварцев 
каолин, животный и рас 
уголь; - »

д) фильтрование вина и с 
ткани и нерастворимые в 
ства;

е) прибавление танина, л 
винной кислот, среднего вин8 
калия и химически чистого' 
ного углекислого кальция с 
содержание кальция не 
400 миллиграммов на литр;

ж) концентрирование в 
раживанием;

з) смешение (купаж) ви*
и) прибавление хлорист 

в количестве не свыше одн 
на литр;

к) применение сернистоі 
бисульфата калия и окуриї 
чистой серой, при чем 
сернистой кислоты в вине 
выпускаемых в продажу, 
превышать двухсот милли 
литр и, в том числе двади 
граммов свободной сернистс 
сера, применяемая при « 
бочек, должна быть соверил 
и свободной от мышьяка;

л) уваривание сусла или 
рование его под уменьшен 
нием;

м) прибавка сгущенного пі 
сусла, а также виногради 
фикованного или коньячь 
при соблюдении следующи 
1) спиртованию может быть 
то столовое вино, имеющее I

60



Арт. 24 >6 4 Ст. 24

є* і 2) міцність столоаого вина 
кн підвищувати спиртуванням не 
ЬЦ !К НІ 4% по об'єму, 3) міцність 
>ло ого вина після спиртування не 
іви» а перевищувати 10% по об'єму, 

у Іесерпіі, лікерні й міцні можна 
«вер|атн тільки вина, міцністю перед 
иртівавням не нижчою як 11% по 
’єм з тим, що спиртуванням міц- 
ТЬ ве мусить підвищуватися бі ’ЬШ 

і на 4% по об'єму, 5) вина, міцністю 
(•ЬШЦО ІК 12% ПО об'єму не можуть 
кпшти спиртуванню, 6) міцність 
і:ертких і лікерних вин не мусить 
іревішувати 16%, а міцних—20% по 
Ы.

Прі м і т к а .  Як тимчасовий спо
сіб «о: юяяється додавати ректифі
кована то винного спирту й иншого 
похвдх *ння, крім виноградного.

н) Дод ння до виноградного сусла, 
іред аб» під час шумування, технічно 
істоті • ростинового або бурякового 
■ кру(Ь. им, щоб загальна кількість 
ирту в одержаному столовому вині 

перм щувала 10% по об'єму. Дода
ти ц*К[ у до сусла дозволяється тільки 
іімивмні х районах виноробних місце- 
стій N ключно в місцях вироблення 
на і т) іьки в період виноробства, 
аиаті цукру до лікерних, десертних 
ііцних) кин, а також до сусла, при
нципи для виготовлення цих вин, 
Іорон* ггься;

0 гіо$ вання вин: у разі вживання 
•го. і пособу, місткість сірчистої 
яоіи її гіпсованих винах не по- 

ішувати дев'ятлесять двох 
на літр, шо відповідає 

їм пересічної сірчанокалієвої 
гр.
виготовленні виноградного 

забороняється дода- 
воіу.

додавати до аино- 
плодові або ягідні вина, 

іумовані І згущені плодові 
соки, екстракти І відвари 

ібо ягід, а також всілякі 
І пахучі річовиня.

яється продавати хворі 
вмив: прогірклі, тягучі й

ниже 6% по об'єму, 2) крепость 
столового вина можно повышать 
спиртованием не больше, чем на 4% 
по об'єму, 3) крепость столового вина 
после спиртования не должна превы
шать 10% по об'єму, 4) в дессертные, 
ликерные и крепкие могут быть обра
щаемы лишь вина, имеющие крепость 
до спиртования не ниже 11% по об'єму, 
при чем спиртованием крепость не 
должна повышаться более, чем на 4% 
по об'єму, 5) вина, крепостью свыше 
12% по об'єму, не могут подвергаться 
спиртованию, 6) крепость дессертных 
и ликерных вин не должна превышать 
16%, а крепких—20% по об'єму.

П р и м е ч а н и е .  В виде времен
ной меры разрешается прибавлять 
ректификованный винный спирт и 
иного происхождения, кроме вино
градного.
н) Прибавка к виноградному суслу, 

до или во время брожения, техниче
ски чистого тростникового или свекло
вичного сахару, с тем, чтобы общее 
количество спирта в полученном сто
ловом вине 'не превышало 10% по 
об'єму. Прибавление сахару к суслу 
допускается лишь в северных районах 
винодельческих местностей исключи
тельно в местах производства вина и 
только в период виноделия. Прибавле
ние сахара к ликерным, дессертным и 
крепким винам, а равно к суслу, 
предназначенному для изготовления 
этих вин, воспрещается;

о) гипсование ви-»; в случае при
менения этого приема, содержание 
серной кислоты а гипсованных винах 
не должно превышать девяносто двух 
сотых грамма на литр, что соответ
ствует двум граммам средней серно
калиевой соли на литр.

3. При изготовлении виноградного 
вина для продажи воспрещается при
бавление к нему воды.

4. Воспрещается прибавление к 
виноградным винам плодовых или 
ягодных вин, свежих, перебродивших 
или сгущенных плодовых и ягодных 
соков, вытяжек и отваров плодов или 
ягод, а также всяких красящих и 
пахучих веществ.

5. Воспрещается продажа больных 
виноградных вин: прогорклых, тягучих
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прокислі. За прокислі вважається вина, 
що містять в одному літрі більш як 
два грами літких кислот, вирахованих 
на оцтпву кислоту.

Переховувати хворі вина заборо
няється, як-що їх уже розлито в 
пляшки або вони знаходяться в по
мешканнях, де провадиться роздріб
ний продаж вина з барил; перехову
вати їх по льохах у барилах, до ви
лікування або перегонки на спирт 
або перероблення на оцет, дозво
ляється протягом не більш одного 
року.

6. Забороняється дїдавати до ви
ноградного вина: 1) шкідливі дпя здо
ров'я річовини, як ось: сахарин або 
инш: штучні солодкі річовини, кам'
яновугільні фаріи, бензойну, саліцілову, 
борову, азотову, флуоховодневу, ща
вельну кислоти і їхні солі, соляну й 
сірчасту кислоти, формаліни, абра- 
столу, алюмінію, олива, аосену, міди, 
живого срібла, барію і 2) дульцину, 
глюкози, гліцерини, сполучення стро-і- 
ція й магнію.

Постанова цього артикулу не по
ширюється на сліди солей міди, які 
можуть бути внаслмок лікування ви
нограду від грибних хвороб.

ВЫЧИ-
е про- 

родажа 
подва- 
ия или

и прокисших. Прокисшими ртаются 
вина, содержащие в одном л£е более 
двух граммов летучих кисл 
сленных на уксусную кисло

Хранение больных вин восгішается, 
если они ^уже разлиты в булки или 
находятся в повешениях, 
изводится разаробительная 
вина из бочек; хранение их 
лах в бочках, с целью леч 
перегонки на спирт или пефаботки 
на уксус, допускается в тение не 
более одного года.

6. Воспрещается приба^ние к 
виноградному вину: 1) вре ях для 
здоровья веществ, как-то: і харина 
или других искусственных иладких 
веществ, каменноугольных красок, 
бензойной, салицилловой, оорной, 
азотной, фтористоводородно щаве
левых кислот и их солей, смной и 
серной кислот, формалина, анетола, 
алюминия, свинца, мышьяк* меди, 
ртути, бария и 2) дульцика, >юкозы, 
глицерина, соединения стриция и 
магния. /

Постановление сей статьи не рас
пространяется на следы СО/ЄЙ меди, 
которые могут быть следсгвіем лече
ния винограда от грибных «олезней.

7. Виноградні вина, виготовлені на 
продаж або переховувані в торговель 
ному помешканні з ламанням вимог 
артикулів 4, 5 і 6 відбирається й зни- 
шуеть:я а'о-ж, по переробці й дена- 
ту юванні, продається з поверненням 
у торгова-юї суми на прибуток дер
жави.

8. Забороняється випускати на 
продаж виготовлювані. на території 
Союзу РСР виноградні вина й суміші 
(купажі) їхні із закордонними винами, 
як закордонні. На етикетах вино
градних вин, виготовлених на тери
торії Сою «у РСР, шо носять закордонні 
назви, належить ясно зазначати про 
виготовлення їх на території Союзу 
РСР.

9. Виготовляти на продаж і пере- 
хоьуеати в торговельному або про
мисловому помешканні і продавати 
напої, одержані через спиртове шу
мування виноградних екстрактів із 
цукром, із розчином його у воді або

7. Виноградные вина, приютовлен- 
ные для продажи либо хранимые в 

торговом и промышленном помещении 
с нарушением требований статей 4,

5 и 6, отбираются и уничтожаются 
или же, по переработке и денатури
ровании, продаются с обращением 
вырученной суммы в доход государства.

8. Воспрещается выпускать і в про
дажу изготовляемые на тер «ритории 
Союза ССР виноградные вина < и смеси 
(кулажи) их с иностранными • винами, 
как иностранные. На этикетк 'ах вино
градных вин, изготовленных ‘на тер
ритории С^юза ССР, носяш их ино
странные названия, должно быъЛъ ясное 
указание на изготовление их„ *-и* й,;р. 
ритории Союза ССР.

9. Приготовление для прож:ногРа1 и 
хранение в торговом или прошРго РV ^ 
ном помещении и продажа н;итого 
полученных спиртовым бровь* услові 
виноградных выжимок с саюг подверг» 
раствором его в воде или же о: <репость >в\

I
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Із чистою водою (як-ось: «петіо», 
«пікет» І т. инш.) забороняється; ви
готовляти зазначені напої дозволя
ється тільки для перегонки на спирт, 
із додержанням шо-до цього правил 
про таку перегонку, а також для 
вживання в межах кожного окремого 
господарства з тич, проте, щоб ро- 
кова кількість виготовлюваних через 
шумування екстракту з цукром або 
водяним розчином напоїв (петіо) не 
перевищувала 10-х відер на одну де
сятину землі, занято! під виноград
ники.

В і д д і л  II.

Про вироблення плодово-ягідних вин.

10. Виготовляти плодово-ягідні вина 
можна дозволити тільки спиртовим 
шумуванням натурального плодового 
або ягідного соку без усіляких при
міток, окрім зазначених у арт. 11-му.

11. З числа технічних способів ви
готовлення плодово-ягідних вин дозво
ляється такі:

а) пастеризація сусла й вина;
б) вживання для шумування чистих 

культур дріжджів у потрібному для 
правильного проходження процесу 
середовищі;

в) освітлення вина яєчним білком, 
рибним клеєм і чистою желятиною і 
казеїном;

г) освітлення вина додаючи до нього 
механічно освітильних нерозчинюва- 
них у вині річовин, які: азбест, це
люлоза, чистий кварцовий пісок, 
каолін, тваринне й рослинне вугілля;

д) фільтрування вина й сусла через 
тканини й нерозчинювані у вині рі- 
човини;

е) додання таніну, цитринової й 
винно! ки.лоти, пересічного вино
кислого каліч й хемічно чистого оса
дженого вугле-кислого кальція з тим, 
щоб місткість кальція не перевищу
вала 400 міліграмів па літр;

ж) концентрування вина виморо- 
женням;

з) зміщення (купаж) вин;
и) додання хлористого натрія в 

кількості не більшій як 1 грам на 
літр;

Ч. 4

водой (как-то «пегио», «пикет* 
и т. д.), воспрещается; приготовление 
означенных напитков допускается лишь 
для перегонки на спирт, с соблюдением 
на сей предмет правил о такой пере
гонке, а также для потребления в 
пределах каждого отдельного хозяй
ства с тем, однако, чтобы годовое 
количество приготовляемых посред
ством брожения выжимок с сахаром 
или водным раствором напитков (петио) 
не превышало 10 ведер на одну деся
тину земли, занятой под виноград
никами.

Р а з д е л  И-й.

0 производстве плодово-ягодных вин.

10. Приготовление плодово-ягодного 
вина может допускаться лишь спирто
вым брожением натурального плодо
вого или ягодного сока без всяких 
примесей, кроме указанных в ст. П-оЙ.

11. Из числа технических приемов 
приготовления плодово-ягодных вин 
разрешаются следующие:

а) пастеризация сусла и вина;
б) применение для брожения чистых 

культур дрожжей в необходимой для 
правильного течения процесса среде;

б) осветление вина яичным белком, 
рыбьим клеем и чистым желатином и 
казеином;

г) осветление вина введением в него 
механически осветляющих нераство
римых в вине веществ, каковы: азбест, 
целлюлоза, чистый кварцовый лесок, 
каолин, животный и растительный 
уголь;

д) фильтрование вина и сусла через 
ткани и нерастворимые в вине ве
щества;

е) прибавление танина, лимонной и 
винной кислот, среднего винно-кислого 
калия и химически чистого осажден
ного угле кислого кальция с тем, 
чтобы содержание кальция не превы
шало 400 миллиграммов на литр;

ж) концентрирование вина вымора
живанием;

з) смешение (купаж) вин;
и) прибавление хлористого натра в 

количестве не свыше 1 грамма на 
литр:
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к) вживання сірчистої кислоти, бі
сульфату калія й обкурювання чистою 
сіркою базил, з тим, що кількість 
сірчистої кислоти у вині або суслі,

ЧЧЪ КфОДаЖ, № ЗДЪУЛМЪ
перевищувати 200 міліграмів на літр 
і в тому числі 20 міліграмів вільної 
сірчистої кислоти; сірка, уживана при 
обкурюванні барил, має бути цілком 
чиста й вільна від арсену;

л) уварювання сусла й концентру
вання його під зменшеним нагнітом;

м) додання ;о сусла перед або під 
час шумування технічно чистого тро
стинового або бурякового цукру, бек* 
месу й меду, з тим, щоб загальна 
кількість спирту в одержаному вині 
не перевищувала 14°/о;

н) гіпсування вин; в разі вживання 
цього способу, місткість сірчистої 
кислити в гіпсованих винах не мусить 
перевищувати дев'ятдесять двохсотих 
граму на л т р ,  що відповідає двом 
грамам пересічної сірчано-калієвої соли 
на літр.

12. Забороняється додавати до пло- 
дово-ягдних і родзинкових вин спир
ту, есенції, усілякі барвники й паху
чі річовини, а також: 1) шкідливі 
для здоров'я річовини як ось: сахарин 
і инші штучні солодкі річовини, кам‘- 
яновугільні фарби, бензойну, салі- 
цілову, борову, азотову, флуоровод- 
неву, щавельну кислоти і їхні солі, 
соляну й сірчисту кислоти, формаліни, 
абрастол, сполучень алюмінія, - олива, 
арсену, міди, живого срібла і барію і 
2) дульцини, гліцерини й сполучення 
стронція й магнію.

Список річовинам, що їх додавати 
до вина забороняється на підставі 
цього артикулу, може доповнювати 
Народній Комісаріат Земельних Справ, 
у згсді з Вищою Радою Народнього 
Господарства й Народнім Комісаріатом 
Охорони Здоров'я.

13. Забороняється продавати хворі 
вина: прогірклі, тягучі й прокислі. 
За прокислі вважається вина, що мі
стять в одному літрі більш як 2% грам 
літких кислот, вирахованих на 
оцтову кислоту. Переховувати хворі 
вина в помешканнях, де провадиться 
роздрібний продаж вина, забороня-

Ч. 4

к) применение сернистой кислоты 
бисульфата калия и окуривание чистой 
серой бочек, при чем количество сер
нистой кислоты в вине или сусле, 
выпускаемых ъ продажу, не должно 
превышать 200 миллиграммов на литр 
и в том числе 20 миллиграммов сво
бодной сернистой кислоты; сера, при
меняемая при окуривании бочек, 
должна быть совершенно чистой и 
своб«дной от мышьяка;

л) уваривание сусла и концентриро
вание его под уменьшенным давлением;

м) прибавка к суслу до или во 
время брожения технически чистого 
тростникового или свекловичного са
хара, бекмеса и меда, с тем, чтобы 
общее количество спирта в получен
ном вине не превышало 14 %;

н) гипсование ’вин; в случае приме
нения этого прием*, содержание сер
ной кислоты в гипсованных винах не 
должно превышать девяносто двух 
сотых грамма на литр, что соответ
ствует двум граммам средней серно
калиевой соли на литр.

12. Воспрецается прибавление к 
плодово-ягодным и изюмным винам 
спирта, эссенций, всяких красящих и 
пахучих веществ, а также: 1) вредных 
для здоровья веществ, как-то: сахарина и 
других искукственных сладких веществ, 
каменноугольных красок, бензойной, 
салициловой, борной, азотной, фло
ристоводородной, щавелевой кислот и 
их солей, соляной и серной кислот, 
формалина, абрастола, соединений 
аллюминия, свинца, мышьяка, меди, 
ртути и бария и 2) дульцины, глице
рина и соединения стронция и магния.

Список веществ, прибавление коих 
к вину воспрещается на основании 
настоящей статьи, может быть допол
няем Народным Комиссариатом Земле- 
делі я по соглашению с Высшим Сове
том Народного Хозяйства и Народным 
Комиссариатом Здравоохранения.

13. Воспрещается продажа больных 
вин: прогорклых, тягучих и прокисших. 
Прокисшими считаются вина, содер
жащие в одном литре более 2% грамм 
летучих кислот, вычисленных на 
уксусную кислоту. Хранение больных 
вин в помещениях, где производится 
розничная продажа вина, воспр?-
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еться. Переховувати їх по льохах у 
барилах для лікування й перероблення 
на оцет дозволяється протягом не 
більш як одного року.

14. Вина, виготовлені на продаж, 
або переховуванні в торговельному 
чи промисловому помешканні з ла
манням вимог арт. арт. 12 і 13 відби
рається й знищується або-ж, по 
переробленні й денатурованні, прода
ється з поверненням уторгованої суми 
на прибуток держави.

В і д д і л  Ні.

Про віроблення родзиоковнх ввв.

15. Виробляти родзинкові вина з 
родзинки, коринки й инших подібних 
гатунків сушоного винограду дозво
ляється тільки з особливого шо разу 
дозволу Н»ркомфінансів у згоді з Ви
щою Радою Народнього Господарства 
й Народнім Комісаріятом Земельних 
Справ

16. Дозволи на вироблення родзин- 
кового вина видається тільки при 
умові, як що заклад знаходиться в 
місці, де постійно проживає інспектор 
посереднього податку або його поміч
ник.

17. Виріб родзинкового вина нале
жить провадити у зручних для до
гляду помешканнях, шо мають вну
трішнє сполучення тільки між собою 
і тільки один вихід; сполучення з су
сідніми помешканнями житловими, 
торговельними й взагалі не призна
ченими для виробу родзинкового ви
на, забороняється.

18. Особи, установи й організації, 
шо бажають відкрити заклади для 
виробу родзинкового вина, повинні 
подати через місцевий губфінвідділ по 
п/відділу посереднього податку прохан
ня, до нього додати докладний опис 
способам вироблення, зазначивши 
кількість припасів і матеріялів, що з 
них гадається виробляти родзинкове 
вино і план помешкання, призначеного 
для закладу.

Губфінвідділи по п/відділу посередньо
го податку ці прохання з додатками 
подають до Наркомфінансів із своїм 
висновком.

Ч. 4

шается. Хранение их в подвалах в 
бочках, с целью лечёния и перера
ботки на уксус, дспускается в тече
ние не более одного года.

14. Вина, приготовленные для про
дажи, либо хранимые в торговом или 
промышленном помещении с нару
шением требований ст. ст. 12 и 13, 
отбираются и уничтожаются или же, 
по переработке и денатурировании, 
продаются с обращением вырученной 
суммы в доход государства.

Р а з д е л  III.

О производстве изюмных ВВП.

15. Производство изюмного (гозен- 
кового) вина из изю«а, коринки и 
других подобных сортов сушеного вино
града допускается лишь с особого 
каждый раз разрешения Наркомфина 
по соглашению с Высшим Советом 
Народного Хозяйства и Народным 
Комиссариатом Земледелия.

16. Разрешения на производство 
изюмного вина выдаются лкшь при 
условии нахождения заведения в го
роде. в котором имеет постоянное 
местопребывание инспектор косналога 
или его помощник.

17. Выделка изюмного вина должна 
производиться в удобных для надзора 
помещениях, имеющих внутреннее со
общение лишь между собой и только 
один выход; сообщение с соседними 
помещениями жилыми, торговыми и 
вообще не предназначенными для вы
делки изюмного вина, воспрещается.

18. Лица, учреждения и организа
ции, желающие открыть заведение 
для выделки изюмного вина, обязаны 
подать через местный губфинотдел по 
п/отделу косналога прошение, к ко
торому прилагают подробное описа
ние способов производства, с указа
нием количества припасов и мате
риалов, из которых предполагается 
выделывать изюмное вино, и план 
помещения, предназначенного для 
заведения.

Губфинотделы по п/отделу косна
лога прошения эти с приложениями 
представляют в Наркомфин со своим 
заключением.

№ 4
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19. Дозвіл на вироблення роцзин* 
нового вина йидається на певний 
строк, але не більш як на один рік, 
рахуючи з 1-го жовтня по ЗО верес
ня, й на перероблення певного числа 
пудів родзинки.

20. По одержанні доззолу на від
криття закладу, утримувач його за
здалегідь перед наступлениям строку 
відкриття закладу подає місцевому 
інспекторові посереднього податку 
листовну заяву про огляд і вимір по
суду; до цеї заяви належить додати, 
в 3-х примірниках, докладний опис 
призначеному для вироблення посу
дові й иншому приладдю і знаряддю, 
потрібному для вироблення.

21. По одержанні зазначеної варт. 
20-му заяви інспектор посереднього 
податку, по змозі невідкладно, огля
дає помешкання, призначене для ви
робу родзинкового вина і його пере
хованця, перевіряє зданий у попе
редньому артикулі опис і виміряє 
посуд, призначений для затирання й 
шумування сусла. По скінченні виміру 
посуду на ньому позначається олійною 
фарбою нумер порядковий опису й 
місткість його, згідно з зробленим ви
міром. 22 23 24

22. Про огляд помешкання закладу 
для виробу родзинкового вина і про 
вимір призначеного для вироблення 
посуду складається у 2-х примірни
ках акта за підписами осіб, що огля
дали й виміряли, а також утримувача 
закладу або його повіреного. Один 
примірник акту й перевіреного опису 
переховується в закладі, другий по
дається в губфінвідділ по посередньо
му податку.

23. У всякому закладі для виробу 
родзинкового вина мають бути тавро
вані міри місткости для плинних ТІЛ, 
правильні терези з таврованими тяга
рями і мірник із краном.

24. Окрім річей, перерахованих у 
передушому артикулі й потрібного 
меблю в помешканні для виробу род
зинкового вина дозволяється мати 
тільки той посуд і ті приладдя, що 
значаться в опису (арт. 20), а також

Ч. 4

19. Разрешение на производство 
изюмного винв выдается на опреде
ленный срок, но не более одного года 
считая с 1-го октября по 30-ое сен
тября и на переработку определен
ного числа пудов изюма.

20. По пол.чении разрешения на 
открытие заведения, содержатель его 
заблаговременно, до наступления сро
ка открытия заведения, подает мест
ному инспектору косналога письмен
ное заявление об осмотре и изме
рении посуды; к заявлению этому 
должна быть приложена, в 3-х экзем
плярах, подробная опись предназна
ченной для производства посуды и 
иных приспособлений и орудий, не
обходимых для производства.

21. По получении указанного в 
ст. 20 й заявления инспектор косна
лога, по возможности, безотлагательно 
производит осмотр помещения, пред
назначенного для выделки изюмного 
вина и его хранения, поверку упомя
нутой в предыдущей статье описи и 
измерение посуды, предназначенной 
для затирания и выбраживания сусла. 
По окончании измерения посуды, на 
ней означается масляной краской 
нумер по порядку описи и емкость 
ее, согласно произведенному изме
рению.

22. Об осмотре помещений заведе
ния для выделки изюмного вина и об 
измерении предназначенной для про
изводства посуды составляется в 2-х 
экземплярах акт за подписью лиц, 
производивших осмотр и измерение, 
а равно содержателя заведения или 
его поверенного Один экземпляр акта 
и проверенной описи хранится в за
ведении, другой представляется в губ- 
финотдел по косналогу.

23. Во всяком заведении для вы
делки изюмного вина должны нахо
диться клейменые меры емкости для 
жидких тел, правильные весы с клей
менными гирями и мерник с краном.

24. Сверх предметов, перечисленных 
в предыдущей статье, и необходимой 
мебели в помещении для выделки 
изюмного вина дозволяется иметь 
только ту посуду и те приспособления, 
которые значатся в описи (ст. 20), а 
равно припасы и материалы, показан-
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припаси й матеріали, зазначені в ого
лошенні на виріб вина (арт. 29).

25 На виготовлення родзинкового 
вина дозволяється вживати тільки ті 
матеріали й припаси, які перерахо* 
вані в дозволі, виданому Наркомфінан- 
сів, і при тому в кількости, зазначе
ній у цьому дозволі.

26. Всіляке перероблення, заміна 
застврілого посуду й додання нового 
посуду провадить утримувач закладу 
по заяві про те місцевому інспекто
рові посереднього податку й потім 
вимір і таврування пос)ду робиться 
встановленим порядком.

27. Виріб родзинкового вина прова
диться не инакше, як по одержанні від 
посереднього податку, встановленого 
свідоцтва (арт. 29).

28 Утримувач закладу, бажаючи 
приступити до виробу родзинкового 
вина, повинний заздалегідь, принай
мні за 7 день перед початком роботи, 
подати про це місцевому інспекторові 
посереднього податку оголошення у 
2-ох примірниках, зазначивши число 
гаданих заторів щоденно й загальну 
кількість та рід припасів, строк по
чатку роботи й строк здачі готового 
родзинкового вина у льох.

29. Інспектор посереднього податку 
негайно перевіряє подане йому оголо
шення з описом закладу Й, упевнив
шися, що кількість призначених до 
перероблення за оголошенням припа
сів відповідає одержуваному утриму
вачем дозволові й не перебільшує за
гальної кількости дозволеної до пере
роблення родзинки, робить на одному 
примірникові оголошення напис: «сві
доцтво» й такий дозвільний напис: 
«згідно з цим оголошенням виріб 
родзинкового вина на строк від та
кого-то й по та<е-то число дозво
ляється (рік, місяць, число й підпис 
інспектора)». Оголошення з таким на
писом повертається утримувачеві за
кладу й воно становить свідоцтво на 
виріб родзинкового вина, другий при
мірник оголошення лишається у спра
вах інспектора.

30. Сьідоцтво можна видавати на 
перероблення не менш як 10 пудів 
родзинки, коринки чи инших гатун
ків сушоного винограду.

ные в об'явлений на выделку вина 
(ст. 291

25 На приготовление изюмного вина 
дозволяется употреблять только те 
материалы и припасы, которые пере
числены в разрешении, еыданном Нар- 
комфином, и при том в количестве, 
означенном в этом разрешении.

26. Всякая переделка, замена вет
хой посуды и прибавление новой по
суды производится содержателем за
ведения по заявлению о том местному 
инспектору косналога и затем изме
рение и клеймение посуды произво
дится установленным порядком.
• 27. Выделка изюмного вина произ

водится не иначе, как по получении 
от Косналога установленного свиде
тельства (ст. 29). *

28. Содержатель заведения, желаю
щий приступить к выделке изюмного 
вина, обязан заблаговременно, по 
крайней мере за 7 дней перед началом 
работ, подать о том местному инспек
тору косналога об явление в 2-х эк
земплярах с указанием числа предпо
лагаемых заторов ежедневно и общее 
количество и род припасов, срока 
начала работ и срока сдачи готового 
изюмного вина в подвал.

29. Инспектор косналога немедленно 
проверяет представленное ему об'яв- 
ление с описью заведения и, удосто
верившись, что количество предназна
ченных к переработке по об'явленню 
припасов соответствует полученному 
содержателем разрешению и не пре
вышает общего количества дозволен
ного к переработке изюма, делает на 
одном экземпляре об'явлення надпись: 
«свидетельство» и следующую раз
решительную надпись «согласно сему 
об'явленню выделка изюмного вина на 
срок с такого то и по такое то число 
разрешается (год, месяц, число и под
пись инспектора»». Об'явление с такой 
надписью возвращается содержателю 
заведения и служит свидетельством 
на выделку изюмного вина, другой 
экземпляр об'явлення оставляется в де
лах инспектора.

30. Свидетельство может быть выда
ваемо на переработку не менее 10 пуд. 
изюма, коринки или иных сортов 
сушеного винограда.
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31. На кожні чотирі відра місткости 
затірного посуду дозволяється зати
рати не більш як один пуд припасів.

32. Посуд для затірки, шумування 
і фільтрації, не занятий м'язгою, су
слом або вином, після промивання 
його водою, забезпечує агент посе
реднього податку через припечатання 
на внутрішньому боці дна паперового 
ярлика.

33. Готове родзинкове вино пере
ховується в закладі а*о в особливому 
помешканні, що становить частину 
призначеного для виробу вина закла
ду, в барилах, вимірених агентом по
середнього податку, з тим, шо при 
кожному барилі має бути припечата
ний печаткою того самого агента 
знак.

34. Міцність родзинкового вина не 
має перевищувати чотирнацятьох 
ступнів, з тим, що перегонку вина не 
дозволяється.

35. Технічні способи виготовлення 
родзинкових вин ті гамі, шо й для 
плодово ягідних вин.

36. Відпускати родзинкове вино з 
закладів для його виробу дозво
ляється тільки в гуртові склепи, від
криті установами й особами, що 
мають право його закупати, за вивіз
ними свідоцтвами, згідно з затвердже
ною інструкцією.Харків, дня 23-го січня 1925 р.

Голова Ради Народніх
Комісарів Чубар.За Керуючого Справами

Раднаркому /. Єрещенко.
За Секретаря РНК Дуделіт. Оголошено в ..Вістях ВУЦВК“ 12-го лютого 1925 р„ ч. 34.

31. На каждые четыре ведра емко
сти заторной посуды дозволяется зати
рать не более одного пуда припасов.

32. Затерная, ^родильная и филь
трационная посуда, не занятая мязгой, 
суслом или вином, после ее промывки 
водой, обеспечивается агентом косна- 
лога посредством припечатания на 
внутренней стороне дна бумажного 
ярлыка.

33. Готовое изюмное вино хранится 
в заведении или в особом помещении, 
составляющем часть предназначенного 
для выделки вина заведения, в бочках, 
измеренных агентом косналога, при 
чем при каждой из бочек должна 
иметься припечатанная печатью того 
же агента наметка.

34. Крепость изюмного вина не 
должна превышать четырнадцати гра
дусов, причем перегонка вина не раз
решается.

35. Технические приемы пригото
вления изюмных вин те же, что и для 
плодово ягодных вин.

Зо. Отпуск изюмного винт из заве
дений для его выделки дозволяется 
только в оптовые склады, открытые 
учреждениями и лицами, имеющими 
право на его закупку, по провозным 
свидетельствам, согласно утвержденной 
инструкции.Харьков, 23 января 1925 г-

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Чубарь.

За Управляющего Делами
Совнаркома И. Ерещен*о.

За Секретаря СНК Ццделит.Распубликовано в „Вістях ВУЦВК" от 12-го февраля 1925 г., >6 34.
5. Про порядок пересилки державними 

органами офіційних паперів.

Щоб зліквідувати неправильности 
при пересилці з одної установи до 
одної офіційних паперів,—Рада На
родніх Комісарів п о с т а н о в л я є :  1

1. Запропонувати відомствам, міс
цевим органам влади і урядовим особам

25. О порядке пересылки государствен
ными органами официальных бумаг.

В цепях устранения неправильностей 
при пересылке из одного учреждения 
в другое официальных бумаг, Совет 
Народных Комиссаров п о с т а н о 
в л я е т :

1. Предложить ведомствам, местным 
органам власти и должностным лицам
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УСРР усі свої розпорядження і инші 
офіційні папери й ділове листування, 
надсилані державним і громадським 
установам і підприємствам, надсилати 
почтою або через відповідних урядо
вих осіб, ні в якому разі не передаю
чи їх через приватніх осіб.

2. Чинність арт. 1 • го цієї постанови не 
поширюється на офіційні довідки, по
свідки й копії актів і паперів, видаваних 
у астановленному порядку приватнім 
особам на їхнє про те прохання, для 
подання в судові й инші державні Й 
громадські установи.

Ч. 4

Харків, дня 23-го січня 1925 р.
Голова Ради Народніх

Комісарів Чубар.

За Керуючого Справами 
Раднаркому І. брещенхо.
За Секретаря РНК Браіін.Оголошено в «Вістях 8УЦВК» 12 лютого 1925 р., ч. 34.

УССР все свои распоряжения и иные 
официальные бумаги и деловую пере
писку, направляемые государственным 
и общественным учреждениям и пред
приятиям, препровождать почтою или 
через надлежащих должностных лиц, 
никоим образом не допуская пере
дачи таковых через частных лиц.

2. Действие статьи 1-ой настоящего 
постановления не распространяется 
на официальные справки, удостове
рения и копии актов и бумаг, выда
ваемые в установленном порядке част
ным лицам по их о том просьбам, 
для представления в судебные и дру
гие государственные и общественные 
учреждения.Харьков, 23 января 1925 г.

Председатель Совета Народных
Комиссаров 13. Чуборъ.

За Управляющего Делами
Совнаркома И. Ерещенкр.

За Секретаря СНК Е. Брагин.Р*спублвковано в «Шотях ВУЦВК* от 
12 февраля 1925 г., № 24.

Постанова Постановление

' Всеукраїнського Центрального Ъи- Ъоеуратмшкъ Ч&-
конавчого Комітету й Ради Народ- полнительнего Комитета и Совета 

ніх Комісарів. Народных Комиссаров.

26. Про додаткові пільги незаможньому
селянству.

Доповнюючи постанову свою від 5-го 
грудня 1923 року «Про пільги, пра
ва Й обов'язки незаможніх селян» 
(36. Уз. за 1923 р., № 41, арт. 539) 
і для дальшого поліпшення господарсь
кого стану незаможнього селянства,— 
Всеукраїнський Центральний Виконав
чий Комітет і Рада Народніх Комі
сарів п о с т а н о в и л и :  1

1. Надати сільсько-господарським 
об'єднанням незаможніх селян (колек
тивам) право переважно наб>вати пе
ред усіма иншими набувачами, при 
инших рівних умовах, із державних 
племінних господарств і радгоспів за-

26. О дополнительных льготах незамож
ному селянству.

В дополнение к постановлению сво
єму от 5-го декабря 1923 г. «О льго
тах, правах и обязанностях незамож
ных селян» (С. У. 1923 года, № 41, 
ст. 539) и в целях дальнейшего улуч
шения хозяйственного положения не
заможного селянства,—Всеукраинский 
Центральный Исполнительный Комитет 
и Совет Народных Комиссаров по
с т а н о в и л и :

1. Предоставить сельско-хозяйствен
ным об'единениям незаможных селян 
(коллективам) право на преимуще
ственное приобретение перед всеми 
иными приобретателями, при прочих 
равных условиях,, из государственных

АО
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водську худобу, призначену на про
даж.

2. Надати сільськогосподарським 
об'єднанням незаможніх селян у пер
шу й поодинским незаможнім селянам 
у лругу чергу, право використовувати 
племінних заводчиків на існ' ючих 
опірних припускних пунктах Народ- 
нього Комісаріяту Земельних Справ 
УСРР на пільгових умовах, устано
влюваних Народнім Комісаріятом Зе
мельних Справ УСРР у згоді з На
роднім Комісаріятом Фінансів Уч.РР і 
з Центральною Комісією Незаможніх 
Селян.

3. Надати колективам незаможніх 
селян право орендувати нарівні з ко
лективами робітників, у межах поши
реної міської смуги, землі промисло
вого й сільсько-господарського зна
чіння (садів, городів, луків, сіножатів 
і т. инш.) у тих випадках, коли в но
ву міську смугу увійшли селиша 
сільського типу при наявности в них 
комітетів незаможніх селян.

4. Надати незаможнім селянам, 
об'єднаним у сільсько-господарські ко
лективи, право безплатно випасати 
худобу, а поодиноким членам комі
тетів незаможніх селян право піль
гово користуватися випасами на пло
щах державного лісового фонду, а 
також на землях цукроварень, вільних 
від засіву, в межах, де це допуска
ється господарським планом, із додер
жанням установлених норм пасіння 
худоби (арт. 19 Закону про Ліси 
УСРР) і з видачею лісництвами на
лежним порядком безілатних селено
вих квитків на випас худоби.

П р и м і т к а .  Окрім того, колек
тивам незаможніх селян, а також 
поодиноким членам колективів не
заможніх селян,—надається право 
пільгової оренди сіножатей на діль- 
ницах державного лісового фонду, 
а також на землях цукроварень, 
вільних від засіву, де це не супе
речить господарському планові цук
роварень.

племенных хозяйств и совхозов пле
менных животных, предназначенных 
к продаже.

2. Предоставить сельско-хозяйствен
ным обвинениям незаможных селян 
в первую и отдельным незаможным 
селянам во вторую очередь право на 
использование племенных производи
телей на существующих опорных 
случных пунктах Народного Комисса
риата Земледелия УССР на льготных 
условиях, устанавливаемых Народным 
Комиссариатом Земледелия УССР по 
соглашению с Народным Комиссариа
том Финансов УССР и с Центральной 
Комиссией Незаможных Селян.

3. Предоставить коллективам неза
можных селян право аренды наравне 
с коллективами рабочих, в пределах 
расширенной городской черты, земель 
промышленного и сельско хозяйствен
ного значения (садов, огородов, лугов, 
сенокосов и т. п.), в тех случаях, 
когда в новую городскую черту вошли 
поселения сельского типа при нали
чии в них комитетов незаможных 
селян.

4. Предоставить незаможным селя
нам, об'единенным в сельско хозяй
ственные коллективы, право бесплат
ного выпаса скота, а отдельным членам 
комитетов незаможных селян право 
льготного пользования выпасами на 
площадях государственного лесного 
фонда, а также на Землях сахарных 
заводов, свободных от посевов, в пре
делах, где это допускается хозяй
ственным планом, с соблюдением уста
новленных норм пастьбы скота (ст. 19 
Закона о луах УССР) и с выдачей 
лесниче твами надлежащим порядком 
бесплатных сезонных билетов на вы
пас скота.

П р и м е ч а н и е .  Сверх того,кол
лективам незаможных селян, а также 
отдельным членам коллективов не
заможных селян — предоставляется 
право льготной аренды сенокосов 
на площадях государственного лес
ного фонда, а также на землях са
харных заводов, свободных от за
сева, где это не противоречит 
хозяйственному плану сахарных 
заводов.
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5. Визнати за сільсько-господар
ськими об'єднаннями незаможнього 
селянства (колективами) право на
бувати на пільговик умовах і пере
важно перед иншими набувачами 
сільсько господарські машини й зна
ряддя у порядку, встановлюваному 
Народнім Комісаріатом Земельних 
Справ УСРР і Українським Сільсько
господарськими Банком, у згоді з 
Центральною Комісією Незаможніх 
Селян.

6. Визнати за незаможніми селяна
ми й у першу чергу за їхніми сільсько
господарськими об'єднаннями право 
одержувати на пільгових умовах і без
платно лісний матеріал із особливих 
фондів, еиділюванних для цього що
року з рокового лісорозрубу на під
ставі постанов Економічної Наради 
УСРР.

7. Надати низовій сільсько госпооар- 
сьягій кооперації, що обслуговує по
треби незаможнього селянства, пере
важне перед иншими набувачами право, 
при рівних умовах, купувати ліс при 
продажу останнього органами Лісового 
Управління з торгів. Таке саме право 
надається і при безпосередній купівлі 
господарським об'єднанням незамож
ніх селян. При відпуску деревини 
споживачам із проміжних лісових 
користувань (від прохідних рубок, 
прорізувань, прочисток і т. инш ) її 
відпускається незаможньому селянству, 
об’єднаному в комітети незаможніх 
селян, за 50% її таксової вартости. 8 9 * * *

Ч 4

8. При провадженні лісово-культур
них і лісово-меліораційних робот і 
при роботах по проміжних лісових 
користуваннях, давати роботу не
заможньому селянству, об'єднаному 
в колективи, в першу чергу на умо
вах грошової винагороди або оплати 
натурою.

9. При провадженні на землях, що 
знаходяться в користуванні комітетів 
незаможніх селян, лісово-культурних
і меліораційних робот, комітети неза
можніх селян мають право безплатно 
одержувати від земельних органів
інструкторів, посадковий матеріял, а

5. Признать за сельско-хозяйствен
ными обвинениями незаможного се
лянства (коллективами) право при
обретения на льготных условиях и 
преимущественно перед другими при
обретателями сельско - хозяйственных 
машин и орудий в порядке, устана
вливаемом Народным Комиссариатом 
Земледелия УССР и Украинским Сель
ско Хозяйственным Банком, по согла
шению с Центральной Комиссией 
Незаможных Селян.

6. Признать за незаможными се
лянами и в первую очередь за их 
сельско - хозяйственными обвинени
ями право на получение, на льгот
ных условиях и бесплатно, лесного 
материала из особых фондов, выде
ляемых для этого ежегодно из годич- . 
ной лесосеки по постановлениям Эко
номического Совещания УССР.

7. Предоставить низовой сельско
хозяйственной кооперации, обслужи
вающей нужды незаможного селянства, 
преимущественное пред остальными 
приобретателями право, при равных 
условиях, покупки леса, при продаже 
последнего органами Лесного Упра
вления с торгов. Такое же право пре
доставляется и при непосредственной 
покупке хозяйственным об'единениям 
незаможных селян. При отпуске дре
весины потребителям из промежу
точных лесных пользований (от про
ходных рубок, прореживаний, про
чисток и т. п.), таковая отпускается 
незаможному селянству, об'единен- 
ному в комитеты незаможных селян, 
за 50о/о ее таксовой стоимости.

8. При производстве лесо-культур
ных и лесо-мелиоратиЕных работ и 
при работах по промежуточным лес
ным пользованиям, предоставлять ра
боту незаможному селянству, обви
ненному в коллективы, в первую 
очередь, на условиях денежного воз
награждения или оплаты натурой.

9. При проведении на землях, на
ходящихся в пользовании комитетов 
незаможных селян, лесо-культурных и 
мелиоративных работ, комитеты не
заможных селян пользуются правом 
на бесплатное получение от земель
ных органов инструкторов, посадоч-
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також, по змозі, і потрібні для цих 
робот струмент і знаряддя.

Зазначену технічну й матеріяльну 
допомогу дають на заяви комітетів 
незаможніх селян місцеві органи На- 
роднього Комісаріату Земельних Справ 
УСРР у порядку спеціальної інструк
ції Народнього Комісаріату Земельних 
Справ УСРР, • видаваної у згоді з 
Центральною Комісією Незаможніх 
Селян і Народнім Комісаріятом Фінан
сів УСРР.

Ю. Надати господарським об'єднан
ням незаможніх селян право оренду
вати гірничі родовища (надра) для 
розроблення уселяких копалень місце
вого значіння на пільгових умовах, 
аналогічних установленим відносно 
оренди промислових підприємств від
ділом „г" арт. VII декрету ВУЦВК від 
5 грудня 1925 року—«Про пільги, 
права й обов'язки незаможніх селян».

Ч. 4

11. Пільги, надані господарським 
об'єднанням незаможніх селян що до 
оренди в органів Вищої Ради Народ
нього Господарства УСРР промисло
вих підприємств, що мають сільсько
господарське й місцеве значіння, по
ширюється і на випадки оренди 
підприємств які знаходяться у віданні 
губерніяльних, округових і районових 
виконавчих комитетів.

12. Установити по згоді Народ
нього Комісаріату Земельних Справ 
УСРР з Українським Сільсько-Госпо
дарським Банком і Народнім Коміса
ріятом Фінансів УСРР і з затвер
дження Української Економічної Нара
ди умови пільгового кредитування сіль
сько - господарської кооперації при 
постачанні нею незаможньому селян
ству лісних матеріялів так у загото
вленому виді, як і на пні, і, зокрема, 
встановити пільгові строки при ви
платах за видану для незаможнього 
селянства деревину. 13

13. При складанні господарськими 
об’єднаннями незаможнього селянства 
орендових договорів у нотаріальному 
порядку, справляти з них нотаріяльний

ного материала, а также, по возмож
ности, и необходимых для этих работ 
инструментов и орудий.

Указанная техническая и мате
риальная помощь оказывается по за
явлениям комитетов незаможных селян 
местными органами Народного Комис
сариата Земледелия УССР в порядке 
специальной инструкции Народного 
Комиссариата Земледелия УССР, из
даваемой по соглашению с Централь
ной Комиссией Незаможных Селян и 
Народным Комиссариатом Финансов 
УССР.

10. Предоставить хозяйственным 
об'единениям незаможных селян право 
на аренду горных месторождений 
(недр) для разработки всякого рода 
ископаемых местного значения на 
льготных условиях, аналогичных уста
новленным в отношении аренды про
мышленных предприятий разделом 
«г» ст. УИ-Й декрета ВУЦИК, а 
от 5 декабря 19^5 года «О льготах, 
правах и обязанностях незаможных 
селян».

11. Льготы, предоставленные хозяй
ственным об'единениям незаможных 
селян по аренде у органов Высшего 
Совета Народного Хозяйства УССР 
промышленных предприятий, имеющих 
сельско-хозяйственное и местное зна
чение, распространяются и на случаи 
аренды предприятий, находящихся в 
ведении губернских, окружных и ра
йонных исполнительных комитетов.

12. Установить, по соглашению 
Народного Комиссариата Земледелия 
УССР с Украинским Сельско-Хозяй
ственным Банком и Народным Комис
сариатом Финансов УССР и с утвер
ждения Украинского Экономического 
Совещания условия льготного креди
тования сельско-хозяйственной коопе
рации при снабжении ею незаможного 
селянства лесными материалами, как 
в заготовленном виде, так и на 
корню, и, в частности, установить 
льготные сроки при платежах за 
отпущенную для незаможного селян
ства древесину.

13. При заключении хозяйственными 
обвинениями незаможного селян
ства арендных договоров в нотари
альном порядке, взимать с них нота-
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збір у розмірі, встановленому для 
державних підприємств.

Харків, два 23 січва 1925 р. ^
Голова Всеукраїнського Цен

трального Виконавчого
Комітету Петровський.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

Секретар ВУЦВК А. Буценко.

Ч. 4

риальные сборы в размере, устано
вленном для государственных пред
приятий.Харьков, 23 января 1925 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнитель

ного Комитета Петровский.

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Чубаръ.

Секретарь ВУЦИК А. Буценко.

Постанови Ради Народніх 
. Комісарів.

27. Про переселенські товариства на 
Україні.

Щоб утворити найсприятливіші 
умови для здійснення організовано
го переселення й відповідно до за
гальних завдань сільсько-господар
ської політики, Рада Народніх Коміса
рів постановила затвердити й надати 
чинности нижчеподаному Положенню про переселенські товариства на Укра
їні:

Положеввя про переселенські товариства 
на Україні.

1. Переселенські товариства орга
нізується в порядку доброхітнього 
об’єднання трудових землекористу
вачів, сільсько-господарських аре ідей і 
комун, а також поодиноких осіб для 
переселення на колонізаційний фонд 
і організації на ньому раціональних 
форм сільського господарства.

2. Переселенські товариства є пер
вісні сільсько-господарські коопера
тивні об'єднання і мають усі права, 
надані первісним сільсько-господар- 
сьчим кооперативним організаціям.

3. До завдань переселенських то
вариств увіходить:

а) допомагати найкориснішому злік- 
відуванню господарства й майна чле
нів товариства на місцях виходу;

Постановления Совета Народных 
Комиссаров.

27. О переселенческих товариществах на 
Украине.

В целях создания наиболее благо
приятствующих условий для осуще
ствления организованного переселения 
и в соответствии с общими задачами 
сельско-хозяйственной политики, Со
вет Народных Комиссаров постановил 
утвердить и ввести в действие ниже
следующее Положение о переселенче
ских товариществах на Украине:

Ноюженве о переселенческих товари
ществах на Украине. .

1. Переселенческие товарищества 
организуются в порядке добровольного 
об'единения трудовых землепользова
телей, сельско-хозяйственных артелей 
и коммун, а также отдельных лиц, в 
целях переселения на колонизацион
ный фонд и организации на нем ра
циональных форм сельского-хозяйства.

2. Переселенческие товарищества 
являются первичными сельско хозяй
ственными кооперативными обвине
ниями и пользуются всеми правами, 
предоставленными первичным сельско
хозяйственным кооперативным орга
низациям.

3. В задачу переселенческих това
риществ входит:

а) содействие наиболее выгодной 
ликвидации хозяйства и имущества 
членов товарищества на местах выхода;
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б) організувати переселення на 
основі взаємодопомоги й відповідно 
до затверджених правил переселення;

в) організувати господарства то
вариства, сприяти організації так 
колективних господарств членів то
вариства, як і господарств поодино
ких членів, вживаючи найдоскональ- 
ніших форм землекористування;

г) найдоцільніше використовувати 
надані товариству кредити на органі
зацію й розвиток господарства й 
зводити будівлі так самого товариства, 
як і утворених на земельному фонді 
товариства колективних господарств 
і господарств поодиноких членів 
товариства;

д) організувати меліораційні ро
боти на території відведеного това
риству колонізаційного фонду.

4. Право вступати у члени пересе
ленського товариства має трудова 
хліборобська лкдність. Инші особи 
можуть вступати в переселенські коо
перативні товариства в тому разі, 
коли право оселення на колонізацій
ному фочдові надано їм особливими 
узаконеннями.

5. Переселенські товариства можна 
утворювати так у місцях виходу, як 
також і в місцях вселення й вони 
повинні чинити згідно з затвердже
ним статутом.

6. Переселенським товариствам наз
дається право переселення в першу 
чергу, але обов'язково додержуючи 
виданих Народи м Комісаріятом Зе
мельних Справ «Правил про умови й 
порядок переселення на землі колоні
заційного фонду УСРР».

7. Для утворення переселенського 
товариства потрібно вступления в 
члени товариства не менш як десяти 
дворів аю родин.

Дрібні товариства можуть об'єдну
ватися у межах одного селиша в 
більші, що не перевищують, проте, 
встановлених Народнім Комісаріятом 
Земельних Справ розмірів переселен
ської дільниці.

8. Переселенські Товариства, можуть 
увіходити як члени в кооперативні

Ч. 4

б) организация переселения на ос
нове взаимопомощи и в соответствии 
с утвержденными правилами пересе
ления;

в^ организация Ахозяйства товари
щества, содействие организации как 
коллективных хозяйств членов това
рищества, так и хозяйств отдельных 
членов, с применением наиболее совер
шенных форм землепользования;

г) наиболее целесообразное исполь
зование предоставленных товарище
ству кредитов на организацию и раз
витие хозяйства и возведение по
строек как самого товарищества, так 
и образованных на земельном фонде 
товарищества коллективных хозяйств 
и хозяйств отдельных членов товари
щества;

д) организация мелиоративных ра
бот на территории отведенного това
риществу колонизационного фонда.

4. Право вступления в члены пере
селенческого товарищества имеет тру
довое земледельческое население. Дру
гие лица могут вступать в переселен
ческие кооперативные товарищества 
в тех случаях, когда право поселения 
на колонизационном фонде предоста
влено им особыми узаконениями.

5. Переселенческие товарищества 
могут образовываться как в местах 
выхода, так равно и в местах водво
рения, и должны действовать согласно 
утвержденного устава.

6. Переселенческим товариществам 
предоставляется право переселения 
в первую очередь, но с обязательным 
соблюдением изданных Народным 
Комиссариатом Земледелия «Правил об 
условиях и порядке переселения на 
земли колонизационного фонда УССР».

7. Для образования переселенческого 
товарищества необходимо вступление 
в члены товарищества не менее десяти 
дворов или семейств.

Мелкие товарищества могут об'еди- 
няться в пределах одного поселка в 
более крупные, не превышающие, од
нако, установленных Народным Комис
сариатом Земледелия размеров пере
селенческого участка.

8. Переселенческие товарищества 
могут входить членами в кооператив-
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спілки й инші організації, шо від
повідають завданням Товариства.

9. Переселенські товариства орга
нізується на підставі нормального 
статуту, вироблюваного Народнім Ко
місаріатом Земельних Справ у згоді 
з Головним Кооперативним Комітетом.

Допомагати організації переселен- 
ських товариств покладається на ок
ругові й районові земельні сголи 
з участю й під наглядом місцевих 
комітетів незаможніх селян.

10. У статуті переселенського това
риства належить зазначати:

а) найменування товариства
б) колонізаційну ділянку, де товари

ство провадить свою діялгність, як 
що воно утворюється з уселених пе
реселенців;

в) мету товариства;
г) умови вступления, вибуття й 

виключення членів товариства;
д) відповідальність членів товари

ства по зобов'язаннях товариства;

е) умови й порядок утворення ка
піталів товариства;

ж) розмір паю і вступної вкладки;

з) порядок складення звітів і їхнє 
затвердження;

и) органи управління й ревізії, а 
також порядок їх утворення;

к) порядок зміни статуту;
л) умови й порядок ліквідації То

вариства.
11. Статути переселенських това

риств подається із заявою на затвер
дження в округові земельні відділи.

12. Після зарахований за пересе
ленським товариством ділянки колоні
заційного фонду для людности, статут 
товариства реєструється в органах 
Народнього Комісаріату Земельних 
Справ у місці затвердження статуту.

Від дня зареєстровання статуту, то
вариство набуває права юридичної 
особи.

Реєстраційні органи зазначають у 
статуті товариства, при його реє-

ные союзы и другие организации, 
соответствующие задачам товари
щества.

9. Переселенческие товарищества 
организуются на основании нормаль
ного устава, вырабатываемого Народ
ным Комиссариатом Земледелия по 
соглашению с Главным Кооперативным 
Комитетом.

Содействие организации переселен
ческих товариществ возлагается на 
окружные и районные земельные сто
лы при участии и под наблюдением 
местных комитетов незаможных селян.

Ю. В уставе переселенческого това
рищества должно быть указано:

а) наименование товарищества;
б) колонизационный участок, на 

котором действует товарищество, если 
оно образуется из водворившихся 
переселенцев:

в) цели товарищества;
г) условия вступления, выбытия и 

исключения членов товарищества;
д) ответственность членов товари

щества по обязательствам товарище
ства;

е) усолвия и порядок образования 
капиталов товарищества;

ж) размер пая и вступительного 
взноса;

з) порядок составления отчетов и 
их утверждения;

и) органы управления и ревизии, 
а также порядок их образования;

к) порядок изменения устава, и
л) условия и порядок ликвидации 

товарищества.
11. Уставы переселенческих това

риществ представляются при заявле
нии на утверждение в окружные 
земельные отделы.

12. После зачисления за переселен
ческим товариществом участка коло
низационного фонда для населения, 
устав товарищества подлежит реги
страции в органах Народного Комис
сариата Земледелия по месту утвер
ждения уезава.

Со дня регистрации устава товари
щество приобретает права юридиче
ского лица.

Регистрирующие органы отмечают 
в уставе товарищества, при его реги-
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страції, дільницю колонізаційного фон
ду, зараховану за товариством.

13. Переселенські товариства одер
жують право на переселення після 
зареєстрування їхніх статутів (арт. 12) 
і мають із моменту вселення на діль
ниці, аж до утворення земельного 
товариства, у:і права, надавані, зе
мельним товариствам.

Строки й порядок перетворення 
переселенського товаристіа в зе
мельне товариство встановлюються 
інструкцією Народньо.о Комі:аріяту 
Земельних Справ.

14. Форму землекористування на 
відведених дільницях колонізаційного 
фонду для переселенського товари
ства вибирають самі товариства.

15. Кредитування переселенських 
товариств провадиться на загальних 
підставах за рахунок особливих ці- 
левих кредитів, видаваних Україн
ським Сільсько-Господарський Банком 
і иншими фінансовими установами, 
з тим, що переселенські товариства 
мають право першочерговости одер
жати кредити перед необ’єднаними 
переселенцями.

16. Переселенські товариства несуть 
відповідальні ;ть по своїх зобов'язан
нях усім майном товариства; окрім 
того, члени товариства додатково не
суть відповідальність по зобов'язан
нях товарнегва в розмірі, визначу
ваному в статуті, але не більш 
десятиразового розміру належних їм 
паїв.

17. Переселенські товариства лікві
дується:

а) як що, протягом року, з дня заре
єстрування статуту, товариство не 
виконає свого зобов'язання що-до пе
реселення на землі колонізаційного 
фонду;

б) після виконання всіх завдань, що 
лежать на Товаристві;

в) на підставі постанови загальних 
зборів членів товариства, але з не
одмінною умовою попереднього спла
чення всіх узятих на себе кредитових 
зобов'язань перед фінансуючими уста
новами, Й

Ч. 4

страции, участок колонизационного 
фонда, зачисленный за товариществом.

13. Переселенческие товарищества 
получают право на переселение после 
регистрации их уставов (ст. 12) и 
пользуются с момента водворения на 
участке, впредь до образования зе
мельного общества, всеми правами, 
предоставляемыми земельным обще
ствам.

Сроки и порядок преобразования 
переселенческого товарищества в зе
мельное общество устанавливаются 
инструкцией Народного Комиссариата 
Земледелия.

14. Форма землепользования на 
отведенных участках колонизацией1 
ного фонда для переселенческого то
варищества избирается самим това
риществом.

15. Кредитование переселенческих 
товариществ производится на общих 
основаниях за счет особых целевых 
кредитов, отпускаемых Украинским 
Сельско-Хозяйственным Банком и дру
гими финансовыми учреждениями, при 
чем переселенческие товарищества 
пользуются правом первоочередности 
получения кредитов перед необ'еди- 
ненными переселенцами.

16. Переселенческие товарищества 
несут ответственность по своим" обя
зательствам всем имуществом товари
щества; кроме того, члены товарище
ства дополнительно несут ответствен
ность по обязательствам товарищества 
в размере, определяемом в уставе, но 
не свыше десятикратного размера при
надлежащих им паев.

17. Переселенческие товарищества 
подлежат ликвидации:

а) если в течение годичного срока 
со дня регистрации устава товари
щество не выполнит своего обяза
тельства по переселению на земли 
колонизационного фонда;

б) по выполнении всех задач, лежа
щих на товариществе;

в) по постановлению общего собра
ния членов товарищества, но при 
непременном условии предварительного 
погашения всех взятых на себя кре
дитных обязательств перед финанси
рующими учреждениями, и

N1 4
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г) в инших випадках, установлених 
законом.

П р и м і т к а .  У разі пропуску з 
уважних причин, зазначеного в п. 
«а» цього артикулу строку, його 
можна продовжити постановами 
округових земельних відділів, про 
що останні повинні негайно1’ пові
домляти Народній Комі:арілт Земель
них Справ.
18. Народньому Комісаріатові Зе

мельних Справ надається право на 
розвиток цього Положення видавати 
■ равила, інструкції й типовий статут.

Харків, дія 24 січня 1»25 року.
Голова Ради Народніх

Комісарів В. Чубар
Керуючий Справами

Раднаркому Ф. Веха.

Секретар РНК ерещенко.Оголошено в „Вістях ВУЦ8К“ 7 лютого 1«<25 р., ч Зо.

Ч. 4

і*) в других случаях, установленных 
законом.

П р и м е ч а н и е .  В случае про
пуска по уважительным причинам, 
указанного в п. «а» настоящей 
статьи срока, таковой может быть 
продлен постановлениями окружных 
земельных отделов, о чем последние 
должны немедленно извещать На
родный Комиссариат Земледелия.
18. Народному Комиссариату Земле

делия предоставляется право в раз
витие настоящего Положения изда
вать правила, инструкции и типовый 
устав.Харьков, 24-го января 1925 года.

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Чубарь.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Беш.

Секретарь СНК Ерещенко.Гасоублнковхно в „Вістях ВУЦВК*' 7 фе враля 1925 г., № Зр.
28. Про державний збір за 8аведемня до 
торговельного реестру трестів і инших 
торговельних і промислових підприємств.

Розвиваючи постанову РНК УСРР 
«ід 2-го Жовтня 1924 року «Про тор
говельний реєстр* (36. Уз. за 1424 р*,
ч. 39. арт. 253), Рада Народніх Ко
місарів п о с т а н о в и л а :

1. Установити такий державний 
збір зд чинности, звяз&ні із заведен
ням до торговельного реестру Нарком
ану торгов лі трестів (республіканьских 
і місцевих) і инших державних тор
говельних і промислових підприємств, 
переведених на господарський розра
хунок товариств з обмеженою відпо
відальністю і чужоземних фірм, що 
ім дозволено провадити операції на 
території УСРР: 1 2

1) За первісну реєстра
цію .............................. 25 крб.

2) за кожну реєстрацію
наступних змін і доповнень 
у зареєстрованих відомо
стях . . . .  - - . . . 5 крб.

і БІБЛІОТЕКА І
I Академій Нлруи |

28. О государственных сборах за вне
сение в торговый реесто трестов и дру

гих торговых и промышленных пред
приятий.

В развитие постановления СНК 
УССР от 2-го октября 1924 года. 
«О торговом реестре* (С. У. 1924 г., 
№ 39, ст 253), Совет Народных 
Комиссаров п о с т а н о в и л :

1. Установить следующие государ 
ственные сборы за действия, связан
ные с внесением в торговый реестр 
Наркомвнуторга трестов (республи
канских и местных) и других гогудар- 
ственных торговых и промышленных 
предприятий, переведенных на хозяй
ственный расчет товариществ с огра
ниченной ответственностью и ино
странных фирм, допущенных к про
изводству операций на территории 
УССР:

1) За первоначальную
регистрацию.................... 25 руб.

2) за каждую регистра
цию последующих измене
ния и дополнений в заре
гистрированных сведениях 5 руб.
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3) за витяг кожного за
пису про реєстршцію (за• 
місць канцелярського збо
ру)  2 крб.

2. Установити такий збір за чин
ности, звязані із заведенням до тор
говельного реєстру в органах НКВТ 
підприємств і поодиноких осіб (зви
чайних товариств), шо працюють у 
торговельному промислі:

1) за первісну реєстрацію;
а) поодиноких осіб (зви

чайних товариств), шови- 
бірають торговельні па
тенти 3-го розряду ... 5 крб.

б) поодиноких осіб (зви
чайних товариств), що ви- 
бірають торговельні па
тенти 4-го розряду ... 15 крб.

в) поодиноких осіб (зви
чайних товариств), що ви - 
бірають торговельні па
тенти 5-го розряду ... 25 крб.

2) За кожну реєстра
цію наступних змін і до
повнень у зареєстрованих 
відомостях:

а) відносно поодиноких
осіб (звичайнихтовариств), 
що вибірають торговель
ні патенти 3-го розряду . 1 крб.

б) відносно поодиноких 
осіб (звичайних т-в), шо 
вибірають торговельні па
тенти 4-го розряду . . . .  З крб.

в) відносно осіб (звичай
них т-в), що вибірають 
торговельні патенти 5-го 
розряду.................... . 5 крб.

3) За витяг кожного 
запису про реєстрацію (за- 
місць канцелярського збору) :

а) поодиноких осіб (зви- 
чаних т-в), що вибірають 
торговельні патенти 3-го
розряду..........................—крб. 50 к.

б) поодиноких осіб (зви
чайних т-в), що вибірають 
торговельні патенти 4-го 
розряду..........................  1 крб.

в) поодиноких осіб (зви
чайних т-в), що вибірають

3) за выписку каждой 
записи о регистрации (вза
мен канцелярского сбора) 2 руб.

2. Установить следующие сборы за 
действия, связанные с внесением в 
торговый реестр в органах НКВТ 
предприятий и отдельных лиц (про 
стых товариществ), занимающихся 
торговым промыслом:

1) За первоначальную регистрацию
а) отдельных лиц (про

стых товариществ), выби
рающих торговые патенты
3- го разряда .................

б) отдельных лиц (про
стых товариществ), выби
рающих торговые патенты
4- го разряда .................

в) отдельных лиц (про
стых товариществ), выби
рающих торгЛые патенты
5- го разряда .................

2) За каждую регистра
цию последующих измене
ний и дополнений в заре
гистрированных сведениях:

а) относительно отдель
ных лиц (простых това
риществ), выбирающих 
торговые патенты 3-го 
разряда .........................

б) относительно отдель
ных лиц (простых това 
ришеств), выбирающих 
торговые патенты 4-го 
разряда .........................

в) относительно лиц 
(простых точаришеств), 
выбирающих торговые па
тенты 5 го разряда . . .

3) за выписку каждой за
писи о регистрации (взамен 
канцелярского сбора);

а) отдельных лиц (про
стых товариществ), выби
рающих торговые патенты
3- го разряда .

б) отдельных лщ (про
стых товариществ), выби
рающих торговые патенты
4- го разряда .................

в) отдельных лиц (про
стых товариществ), выби-

5 руб 

15 руб. 

25 руб

1 руб.

3 руб.

5 руб.

- 50 к. 

1 руб.
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торговельні патенти 5 го 
розряду.................. . 2 крб.

3. Збір за реєстрацію акційних т-в 
(паєвих т-в), товариств повних і на 
віру стягається в розмірі, встанов
леному постановою Раднаркому Союзу 
РСР від 20 го липня 1923 року («Из
вестия* від 9-го серпня 1923 року
ч. 177).

4. Увесь згаданий у арт. арт. 1, 2
і 3 цієї постанови збір вноситься без-, 
посередньо в реєстровну установу 
Порядок справляння і ‘здачі на при
буток державній скарбниці збору, а 
також порядок звітности що до нього 
встановлює Народній Комісаріят Фі
нансів у згоді з Народнім Комісаріа
том Внутрішньо? Торговлі.

5 Стягнений збір, в разі відмови в 
реєстрації підприємств і осіб згада 
них у арт. арт. 1—3 постанови, не 
повертається.Харків, дня 27-го січня 1925 р

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

Керуючий Справами Рад
наркому Ф. Бега.

Секретар РНК / ЄрещенхоОголошено в .Вістях ВУЦВК" 11 лютого 1925 р.. ч. 33.

Ч. 4

рающих торговые патенты
5-го разряда.................... 2 руб.

3. Сборы за регистрацию акционер 
ных обществ (паевых товариществ), 
товариществ полных и на вере взы
скиваются в размере, установленном 
постановлением Совнаркома Ссюза 
ССР от 20-го июля 1923 года («Из
вестия» от 9 го августа 1923 г. К? 177).

4. Все упомянутые в ст. ст. 1, 2 и 3 
настоящего постановления сборы от
носятся непосредственно в регистри
рующее учреждение. Порядок взима
ния и сдачи в доход казны сборов, а 
равно порядок отчетности по ним 
устанавливается Народным Комисса
риатом Финансов по соглашению с 
Народным Комиссариатом Внутренней 
Торговли.

5. Взысканные сборы, в случае 
отказа в регистрации предприятий и 
лиц, упомянутых в ст ст. 1—3 поста
новления, возврату не подлежат.Харьков, 27 января 1925 г.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Чубарь.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Бега.

Секретарь СНК Н. Ерещенко.«Распубликовано в .Вістях ВУЦВК» М февраля 1925 г., № 33;.

Виші Няроднього Комісаріату Юстиції. Издание Народного КомиссариатаЮстнцав.Замовлення Ч. 828. Пр. 25.030. Заказ .4 828. Тираж 25.000.
Харків. Друкарня УВО ім. Фрунзе.



Л—'Швр) Млг кртЫ, оіноіткл/

ВИДАННЯ (ОФІЦІЙНЕ) -

З Б І Р Н И К
УЗАКОНЕНЬ ТА 

РОЗПОРЯДЖЕНЬ
Роіітчо-Сшнсшого Уряду Україні

(845 (47.71) (008))
Ярояггяоюи бегх стром. сс#4у*гІомЇ*1

ИЗДАНИЕ (ОФИЦИАЛЬНОЕ)

іІСОБРАНИЕ
УЗАКОНЕНИЙ И 

РАСПОРЯЖЕНИЙ
Чх

Рабоїв-Крест. Прявителмтві Украины

З М І С ТПостанови ВУЦВК і РИК(.5—7* лютою 1926 р.).29. Про порядок утримання фабзявкомів. місцекомів і делегатського інституту, що їх виступає в установах, які е на місцевому бюджеті.30. Про штати районових виконавчих комітетів.31. Про заміну представника Робітничо-Селянської Інсіюкції в комісіях складання інвентарних описів у трестах представником від Народного Комісаріату Фінансів.32. Про стипендії губвнконкомів у шкільних 7" закладах.33. Про комітети допомоги кооперативному будівництву робітничих осель.34. Про умовне засудження і умовно-дотермінове звільнення осіб, притягнених до відповідяльности й засуджених за невнесення єдиного с.-г. податку в кампанію 1924-25 року.35. Про зміну штатів Ііародвього Комісаріату Освітп.•';б. Про допопнеиня штатів губінспектур праці.37. Про зміну Інструкції про Торгівлю.ЗА Про Постійну Торговельно - Кооверї- тивну Нараду при Народньому Комісаріаті Внутрішньої Торгівлі УСРР.39. Штати переорганізованих лісництв УСРР-40. Штати лісової сторожі лісництв УСРР.

С О Д Е Р Ж А Н И ЕПостановление БУЦИК и СІІІС
(5—7* февраля 192.6 г.).20. О порядке содержания фабзав комов, месткомов и заменяющего их делегатского института в учреждениях, находящихся на местном бюджете.30. О штатах районных ысаслынтсльыых комитетов.31. О замене представителя Рабоче-Крестьянской Инспекции в комиссиях по составлению инвентарных описей в трестах представителем от Народного Комиссариата Финансов.32. О стипендиях Губпсполкомов в учебных заведениях.33. О комитетах содействия кооперативному строительству рабочих жилищ.31. Об условном осуждении и условно-досрочном освобождении лиц, привлеченных к ответственности и осужденных за невзнос единого сельско-хозяйственного налога в кампанию 1924-25 года.3-ї. Об изменении штатов Народного Комвс-4 сариата Просвещения.36. О дополнении штатов губернских инспектур трудя.37. Об изменении Инструкции о Торговле.ЗА О постоянном Торгово • КооперативномСовещании при Народном Комиссариат«- Внутренней Торговли УССР.39. Штаты иереоргаынзовавных лесничеств УССР.40. Штат л соней стражи лесничеств УССР.
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Ч. 5 Лрт. ЗО К- 5 Ст. 2о ЗО

Постанови Ради Народніх Комі
сарів.

29. Про порядок уіримання фабзавкомів, 
місцекомів і делегатського інституту, що їх заступає в установах, які є на міс

цевому бюджеті.

Для впорядкування справи відрахо- 
ьань з установ і підприємств, які є 
на місцевому бюджеті, на утримання 
фабзавкомів, місцекомів і делегатського 
інституту, шо їх заступає, —Рада На
родні* Комісарів п о с т а н о в и л а :  ,

1. Видатки установ і підприємств, 
які є на місцевому бюджеті, на утри
мання фабзавкомів, місцекомів і деле
гатського інституту, що їх заступає, 
вираховувати для всіх ьідомств роз
міром А з основної заробітньої плати.

2. Що до підприємств, певеведених 
на госпрозрахунок, чинність постанови 
РНК УСРР від 11 вересня 1922 року 
«Про порядок утримання фабзавкомів 
місцекомів і делегатського інституту, 
що їх заступає «Зо. Уз. 1922 р.,ч. 39, 
арт. 592) зберігає свою силуХарків, дня 5-го лютого 1925 р.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

Керуючий Справами
Раанаркому Ф. Нею.

Секретар РНК крещенко.Оголошено в „Вістях ВУЦВК'4 1 березня 1925 р.. ч. 49.

Постановления Совета Народных 
Комиссаров.

, 29. О порядке содержания фабзавпо-
мов, месткомов и заменяющего их де
легатского института в учреждениях, 

находящихся на местном бюджете.

В целях упорядочения тоироса об 
отчислениях, производимых учрежде
ниями и предприятиями, находящими
ся на местном бюджете, на содержа
ние фабзавкомов, месткомов и заме
няющего их делегатского института,— 
Совет Народных Комиссаров п о с т а 
н о в и  л:

1. Расходы учреждений и предприя
тий, находящихся на местном бюджете, 
на содержание фабзавкомов, местко
мов и заменяющего их делегатского 
института, исчислять для всех ве
домств в размере 1 % от основной 
заработной платы:

2. В отношении предприятий, пе
реведенных на хозрасчет, действие 
постановления СНК УССР от 11 сен
тября 1922 г. „О порядке содержания 
фабзавкомов, месткомов и заменяю 
щего их делегатского института-- 
(С. У. 1922 г., М? 39. ст. 592) сохра
няет свою силу.Харьков, 5 февраля 1925 г.

Председатель Совета 
Народных Комиссаров В. Чубарь. 

Управляющий Делами 
Совнаркома Ф. Бем.

Секретарь СНК И. Крещенко. Ряспубликопано в .Вістях ВУЦВК“1 марта 1925 г.. № 49.
ЗО. Про штати районових виконавчих 

комітетів.

Рада Народніх Комісарів п о с т а н о 
в и л а  затвердити нижчеподані штати 
районових виконавчих комітетів:

ЗО. О штатах районных исполнительных 
комитетов.

Совет Народных Комиссаров п о- 
с т а н о в и л  утвердить нижеследующие 
штаты районных исполнительных ко
митетов:

А. РВК 1-го разр. сглъсъко-ммъхою шипи А. РИК 1-го разр. сельско-юродскою
типа.

1. Президія.

Голова . • • 
Заст. голови 
Членів РВК • 
Кандидатів У

члени РВК . . .

7. Президиум.
1 Председатель
1 Зам. председателя . . . 1
5 Членов РИК‘а . 5
2 Кандидатов в члены РИК'а . 2
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Ч. 5 Арт. ЗО № 5 ч, ^
2. Канцелярія.

Секретар ....................

П р и м і т к а  1. Посаду секретаря 
оплачується самостійно, як штатну 

✓  одиницю, коли'О замішає не член РВК.

Діловоди:
для обслуговування адміністра- 
ційного діловодства, а також 
виконання роботи реєстратора 
ЗАГСу в райцентрах, де людно
сти менш, як 5000 ч. . . 1
для обслуговування військового
діловодства.................  1
для обслуговування земельного
діловодства ................  1
для обслуговування культурно-
соціяльного, комунального й 
иншого'діловодства . . . , 1 

Статистик (для обслуговування цілого
району) ...........................  1

Реєстратор ЗАГС.......................  1
П р и м і т к а ? .  Заводиться в штати 

РВК, як шо людности в райцентрі 
не менш як 5000 чоловіка. . 1

Переписувач ЗАГС......................  1
П р и м і т к а  3. Може бути заведе

ний у штати РВК, як-шо людности 
в райцентрі є більш як 10.000 чолов.

3. Комунальне (місцеве) господарство.

Технік................................  1
Пожежовий інструктор . . . .  1

4. Районова міліція.

Начальник міліції.................. 1
Агент кримінального розшуку . 1
Діловод............................ 1
РаЙонових доглядачів із розрахунку: 

1 доглядач на кожні 10.000 
житців районового центру й 
місько Т люднсоти і на кожні
20.000 житців решти людности 
району.

Міліціонерів кінних..................  2

П р и м і т к а .  У районах, де люд
ности більш як 10.000житців, на 

кожні 10.000 сільської людности, з 
дозволу Окрвиконкому, може бути 
додатково заведений 1 кінний мілі
ціонер.

2. Канцелярия. 
..........................  1

П р и м е ч а н и е  1. Должность сек
ретаря оплачивается самостоятельно, 
как штатная единица, если она за
мещается не членом РИК’а. 

Делопроизодители:
для обслуживания администра
тивного делопроизводства, а 
также выполнения работы реги
стратора ЗАГСа в райцентрах 
с населением менее 5.000 ч. 1 
для обслуживания военного де
лопроизводства . . . .  1
для обслуживания земельного 
делопроизводства ... 1
для обслуживания культурно
социального, коммунального и 
проч. делопроизводств . 1

Статистики (для обслуживания всего
района)..............................  1

Регистратор ЗАГС‘а..................  1
П р и м е ч а н и е  2. Вводится в 

штат РИК'ов, если население рай
центра не менее 5.000 человек. 

Переписчик ЗАГСа . . . . . .  1
П р и м е ч а н и е  3. Может быть 

введен в штат РИК‘ов, если насе
ление райцентра свыше 10.000 чел.

3. Коммунальное (местное) хозяйство.

Техник .....................................  1
Пожарный инструктор . . . .  1

4. Районная милиция.

Начальник милиции ....................  1
Агент по уголовному розыску 1
Делопроизводитель ..................... 1
Районных надзирателей из расчета:

1 надзиратель на каждые 10.000 
жителей райноного центра и 
городского населения и на каж
дые 20.000 жителей остального 
населения района.

Милиционеров конных ... 2

П р и м е ч а н и е .  В районах с 
населением свыше 20.000 жителей 
на каждые Т 0.000 сельского насе
ления, с разрешения Окрисполкома 
может быть дополнительно введен 
1 конный милиционер.

1 Секретарь
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ч. *» Лр г. *0 к* *» Ст. №

Міліціонерів піших із розрахунку.
1 міліціонер на кожні 2.000 
чоловіка районового центру й 
мійської людности.

7ране порт.

Коней муштрових....................... З
„ упряжних........................ • 4

Екіпажів............................... • 2
однокінних або 1 парний.

/>. РИК 2-х о позр. сільського типі/. 
7. Президія.

Голова .....................................  1
Заст. голови............................  1
Членів РВК.................................  З-
Кандидатів у члени РВК ... 2

2. Канцелярія.

Секретар ...............................  1

П р и м і т к а  1. Посаду секретаря 
оплачується самостійно, як штатну 
одиницю,колиїї заміщає не членРВК.

Діловоди:
для обслуговування адміністра- 
ційного й військового діловод
ства ................................ 1
для обслуговування земельного 
діловодства..................  1
для обслуговування культурно- 
соціяльного місцевого госпо
дарства й иншого діловодства, а 
також виконання роботи ре
єстратора ЗАГС'у в райцентрах, 
де людности менш, як 5000 чо
ловіка.........................  1

Статистик (для обслугування цілого
району).............................. 1

Реєстратор ЗАГС..........................  1
П р и м і т к а 2. Заводиться в штати 

РВК, як-що людности в райцентрі 
не менш як 5000 чоловіка. 

Переписувач ЗАГС........................ 1
П р и м і т к а  3. Може бути заве

дений у штати РВК, як-шо людно
сти в райцентрі більш як 10.000 чо
ловіка.

3. Комунальне (місцеве) господарство.
Технік................................... 1
Пожежовий інструктор . . 1

Милиционеров пеших из расчета:
1 милиционер на каждые 2.000 
человек районного центра и 
городского населения.

Транспорт.

Лошадей строевых....................... 3
„ упряжных........................... 4

Экипажей..................................  2
одноконных или 1 парный.

К. РНК 2-ю разр сельскою типа. 
1. Президиум.

Председатель ............................ 1
Зам. председателя....................... 1
Членов РИК‘а...............................  3 ,
Кандидатов в члены РИК‘а . 2

2. Канцелярия.

Секретарь . . .*.......................  1

П р и м е ч а н и е  1. Должность 
секретаря оплачивается самостоя

тельно, как штатная единица, если 
она замещается не членом РИК‘а. 

Делопроизводители:
для обслуживания администра
тивного и военного делопроиз-80ДСТВ ................................................ 1
для обслуживания земельного 
делопроизводства ... 1
для обслуживания культурно
социального, местного хозяй
ства и проч. делопроизводств, 
а также выполнения работы 
регистратора ЗАГС‘а в рай
центрах с населением менее
5.000 чел....................  1

Статистик (для обслуживания всего
района.................... • . . 1

Регистратор ЗАГС'а.................  1
П р и м е ч а н и е  2. Вводится в 

штат РИК'ов, если население рай
центра не менее 5.000 человек.

Переписчик ЗАГСа.................. 1
П р и м е ч а н и е  3. Может быть 

введен в штат РИК'ов, если насе
ление райцентра свыше 10.000 чел.

•У. Коммунальное (местное) хозяйство.
Техник ................................  1
Пожарный инструктор . . . .  1
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Арт. ЗО № 5 Ст. ЗОЧ. Ь

і. Район сва міліція.
4

Начальник міліції......................  1
Агент кримінального розшуку 1
Діловод..................................  1
Районових доглядачів із розрахунку:

1 доглядач на кожні 10.000 жит- 
ців районового центру й міської 
людности і на кожні 20.000 
житців решти людности району.

Міліціонерів кінних................  2

П р и м і т к а .  У районах, де 
людности більш як 20.000 житців, 
на кожні 10.000 сільської людности, 
з доааолу Окрвиконкому, може бути 
додатково заведений 1 кінний мілі
ціонер. '

Міліціонерів піших із розра>унку:

1 міліціонер на кожні 2.000 
чоловік оайонового центру й 
мійської людности.

Транспорт.

Коней муштрових......................  З
. упряжних...........................  4

Екіпажів .................................  2
однокінних або 1 парний.Харків, дна 7-го лютого 1925 р.

Заст. Голови Ради Народніх 
Комісарів І. Булат.

Керуючий справами Радиаркому
Ф. Беха.

Секретар РНК [. р)іещсн9ео.

4. Районная милиция.
Начальник милиции ................. 1
Агент по уголовному розыску 1 
Делопроизводитель ................. 1
Районных надзирателей из расчета:

1 надзиратель на каждые 10.000 
жителей районного центра и го
родского населения и на каж
дые 20.000 жителей остального 
населения района.

Милиционеров конных . . . .  2

П р и м е ч а н и е .  В районах с 
населением свыше 20.000 жителей 
на каждые 10.000 сельского насе
ления с разрешения Окрисполкома 
может быть дополнительно введен 
1 конный милиционер.

Милиционеров пеших из расчета:

1 милиционер на каждые 2.000 
человек районного центра и 
городского населения.

Транспорт.

Лошадей строевых..................  3
я упряжных.....................  4

Экипажей.................* . . . 2
одноконных или 1 парный.Харьков. 7 февраля 1925 г*

Зам. Председателя Согета Народных 
Комиссаров И. Булат.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Бем.

Секретарь СНК И. Ерещенко.
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Арт. 31 № 5 Ст. 31

Постанови Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету й 

Ради. Народніх Комісарів.

31. Про заміну представника Робітничо- 
Селянської Інспекції в комісіях складання 
інвентарних описів у трестах представ
ником від Народнього Комісаріату 

Фінансів.

Доповнюючи постанову Всеукраїн
ського Центрального Виконавчого Ко
мітету й Ради Народніх Комісарів з 
19 грудня 1923 року «Про постанови 
ВУЦВК, РНК і УЕН, шо їх належить 
скасувати у звязку з виданням поста
нови ЦВК і РНК СРСР «Про звіль
нення РСІ від низки належних їй 
функцій» (36. Уз. 1923 р., ч. 42, 
арг. 545) і змінюючи арт. 14-й поста
нови Української Економічної Наради 
з 26 липня 1923 р. «Інструкція про 
п орядок складання інвентарних описів 
і оцінки статутового капіталу дер
жавних промислових підприємств, 
організовуваних на засадах комерцій
ного розрахунку» (36. Уз. 1923 р., 
Від. II, ч.13(15), арт. 71),—Всеукраїн
ський Центральний Виконавчий Комі
тет і Рада Народніх Комісарів по
с т а н о в и л и :

Виключити зі складу комісій скла
дання інвентарних описів у трестах 
представника Робітничо-Селянської 
Інспекції, замінивши його представни
ком від Народнього Комісаріату Фі
нансів.

Харків, дня 11-го лютого 1925 р.
Голова Всеукраїнського Централь

ного Виконавчого Комітету
ІПтровський.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

Секретар ВУЦВК Л. Вуценко.Оголошено и «Вістях ВУЦВК»1 беремня 1925 р., Ч. 49

Ч. 5

Постановления Всеунраиноного Цен
трального Исполнительного Коми

тета и Совета Народных Комис
саров.

і
31.0 замене представителя Рабоче-Кре
стьянской Инспекции в комиссиях по со
ставлению инвентарных описей в трестах 
представителем от Народного Комисса

риата Финансов.

В дополнение к постановлению Все- 
украинского Центрального Исполни
тельного Комитета и Совета Народ
ных Комиссаров от 19 декабря 1923 
года „О постановлениях ВУЦИК'а, 
СНК и УЭС, подлежащих отмене в 
связи с изданием постановления'ЦИК 
и СНК СССР «Об освобождении РКИ 
от ряда принадлежащих ей функций» 
(С. У. 1923 г., № 42, ст. 545) и в 
изменение ст. 14-Й постановления Ук
раинского Экономического Совеща
ния от 26 июля 1923 г. «Инструкция 
о порядке составления инвентарных 
описей и оценки уставного капита
ла государственных промышленных 
предприятий, организуемых на началах 
коммерческого расчета» (С. У. 1923 г., 
Отд. II, № 13 (15), ст. 71), Всеукра- 
инский Центральный Исполнительный 
Комитет и Совет Народных Комисса
ров п о с т а н о в и л и :

Исключить из состава комиссий по 
составлению инвентарных описей в 
трестах представителя Рабоче-Кресть
янской Инспекции, заменив его пред 
ставителем от Народного Комиссари
ата Финансов. ,

Харьков, 11 февраля 1925 г.
Председатель Всеукраинского Цен

трального Исполнительного Комитета
Петровский.

Председатель Совета
Народных Комиссаров В. Чубарь.

Секретарь ВУЦИК А. Буцеико.Распубликовано в „Вістях ВУЦВК"1 марта 1925 г., Ж 49
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Арт. 32 № $ Ст. 32

32. Про стипендії губвиконкомів у шкіль- 
, них закладах.

Доповнюючи постанову ВУЦ8К і РНК 
з 2-го січня 1924 року «Про розпо
діл стипендій між губвиконкомами» 
(36. Уз. 1924 р., ч. 1, арт. 4) і відпо
відно до арт. IV постанови ВУЦ8К 
з 23 лютого 1924 року «Про зміну 
арт.арт. 24 і 29 Тимчасового Поло
ження про місцеві фінанси» (36. Уз. 
1924 р., ч. 7, арт. 62), Всеукраїн
ський Центральний Виконавчий Комі
тет і Рада Народніх Комісарів п о с т а 
н о в и л и :

1. Розмір кожної з 650 стипендій 
у шкільних закладах професійної ос
віти й комуністичних університетах, 
розподілених між губвиконкомами по
становою ВУЦВК і РНК УСРР з 
2-го січня 1924 року «Про розподіл 
стипендій між губвиконкомами» (36. 
Уз. за 1924 р, ч 1, арт. 4), устано
вити на 1924—25 бюджетовий рік у 
сумі,рівній із державними стипендіями 
у Вищих Школах, 18 карб на місяць.

2. Цілий стипендійний фонд губви
конкомів має розподілити Народній 
Комісаріат Освіти між шкільними за
кладами централізованим порядком, а 
суми належні з губвиконкомів на ви
плату стиіендій, згідно з установле
ною розкладкою, належить переказу
вати що місячно, не пізніш, як кож
ного 10-го числа, в розпорядження 
Народнього Комісаріату Освіти на його 
депозитивний рахунок а Особливій 
Касі Наролнього Комісаріату Фінансів.

Ч. 5

Харків, дия 11-го лютого 1923 р.
Голова Всеукраїнського Центрального 

Виконавчого Комітету
ІІетровськии.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів І. Булат

Секретар ВУЦВК А. Буненко.Оголошено в «Вістях ВУЦВК»1 березня 1923 р„ ч. 49-

32.0 стипендиях губисполкомов 8 учебных 
заведениях.

В дополнение постановления 
ВУЦИК‘а и СНК от 2-го января 1924 г.

„О распределении стипендий между 
губисполкомами* (С. У. 1924 г„ Л* 1, 
ст. 4) и в соответствии со ст. 1У-й 
постановления ВУЦИК'а от 23-го фев
раля 1924 г. „Об изменении ст. ст.

24 и 29 Временного Положения о 
местных Финансах* (С. У. 1924 г.,

7, ст. 62), Всеукраинский Цент
ральный Исполнительный Комитет и 
Совет Народных Комиссаров п о с т а 
н о в и л и :

1. Размер каждой из 650 стипен
дий в учебных заведениях профессио
нального образования и коммунисти
ческих университетах, распределен
ных между губисполкомами постано
влением ВУЦИК‘а и СНК УССР от 2-го 
января 1924 г. „О распределении сти
пендий между губисполкомами* (С. У. 
1924 г., № 1, ст. 4) установить на 
1924-25 бюджетный год в сумме, оди
наковой с государственными стипен
диями в ВУЗ’ах, в 18 руб. в месяц.

2. Весь стипендиальный фонд губ-
исполкомов подлежит распределению 
между учебными заведениями центра
лизованным порядком Народным Ко
миссариатом Просвещения, суммы же, 
причитающиеся с губисполкомов на 
выплату стипендий, согласно уста
новленной разверстке, должны пере
водиться ежемесячно, не позднее ка
ждого 10-го числа, я распоряжение 
Народного Комиссариата Просвеще
ния на его депозитный счет в Особой 
Кассе Народного Комиссариата Фи
нансов. *

/Харьков, И февраля 1923 г.
Цреаслаачепъ Ъсеухраинского 

Центрального Исполнительного Коми
тета Петровский.

Зам. Председателя Совета 
Народных Комиссаров Я. Булат.

Секретарь ВУЦИК А. Буненко.Распубликовано в „Вістах ВУЦВК- 1 марта 1926 г., ЇЬ 4У.
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Арт. 33 Кї «> Ст. 33

33. Про комітети допомоги кооперативному 
будівництву робітничих осель.

Для нагляду за переведенням у 
життя постанови Центрального Вико
навчого Комітету й Ради Народніх 
Комісарів Союзу СРР з 16-го травня 
1924 року «Про допомогу коопера
тивному будівництву робітничих 
осель» (Вісник ЦВК, РНК і РПО 
Союз РСР за 1924 р., ч. 5, арт. 170) 
і для вироблення заходів до розвитку 
робітничого кооперативного будів
ництва,—Всеукраїнський Центральний 
Виконавчий Комітет і Рада Народніх 
Комісарів п о с т а н о в л я ю т ь :

Ч. 5

1. Зорганізувати при президії губ. 
та окрвиконкомів комітети допомоги 
кооперативному будівництву робітни
чих осель.

2. До складу комітетів допомоги 
входять: завідувач губерніальної ін
спектури праці (голова), член прези
дії губерніальної ради професійних 
спілок, завідувач губерніального від
ділу місцевого господарства (кому
нального господарства), завідувач гу
берніального фінансового відділу й 
представники: міської ради, комуналь
ного банку, правління спілки житло
вих кооперативів і губерніальної 
інспекції охорони здоров'я.

П р и м і т к а  1. У губернях, де 
нема відділів місцевого господарства, 
в комітети допомоги, крім завіду
вача відділу комунального господар
ства, входить також Завідувач 
відділу місцевої промисловосте

П р и м і т к а  2. Комітетам допо
моги надається право запрошувати 
на свої засідання представників за
інтересованих організацій і установ 
з дорадчим голосом. 3

3. Губерніальні комітети допомоги 
працюють під безпосереднім керов- 
ництвом так губерніяльних виконав
чих комітетів, як і Центрального комі
тету допомоги кооперативному будів
ництву робітничих осель при Народ- 
ньому Комісаріяі Праці УСРР.

33. О комитетах содействия коопера
тивному строительству рабочих жилищ.

В целях наблюдения за проведением 
в жизнь постановления .Централь
ного Исполнительного Комитета и 
Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР от 16-го мая 1924 года «О со
действии кооперативному строитель
ству рабочих жилищ» (Вестник ЦИК. 
СНК и СТО Союза ССР, 1924 г., 
№ 5, ст. 170) и выработки меропри
ятий к развитию рабочего коопера
тивного строительства, Всеукраинский 
Центральный Исполнительный Коми
тет и Совет Народных Комиссаров 
п о с т а н о в л я ю т :

1. Организовать при президиуме 
губ. иокрисполкомов комитеты содей
ствия кооперативному строительству 
рабочих жилищ.

2. В состав комитетов содействия 
входят: заведываюший губернской ин
спектурой труда (председатель), член 
президиума губернского совета про
фессиональных союзов, заведываюший 
губернским отделом местного хозяй
ства (коммунального хозяйства), за- 
ведываюший губернским финансовым 
отделом и представители: горсовета, 
коммунального банка, правления сою
за жилищных кооперативов и губерн 
ской инспекции здравоохранения.

П р и м е ч а н и е  1. В губерниях, 
где нет отделов местного хозяйства, 
в комитеты содействия, кроме за- 
ведываюшего отделом коммуналь
ного хозяйства, входит Также за- 
ведываюший отделом местной про
мышленности.

П р и м е ч а н и е  2. Комитетам 
содействия предоставляется право 
приглашать на свои заседания 
представителей заинтересованных 
организаций и учреждений с совеща
тельным голосом.
3. Губернские комитеты содействие 

работают под непосредственным ру
ководством как губернских исполни
тельных комитетов, так и Централь
ного комитета содействия коопера
тивному строительству рабочих жи
лищ при Народном Комиссариате 
Труда УССР.

Нь
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4. Губерніяльні комітети' допомоги 
мають:

а) допомагати кооперуванню робіт- 
ників у ділянці житлово-кооператив
ного будівництва;

б) допомагати робітникам, об'єд
наним у житлові кооперативи, одер
жати земельні дільниці, будівельні 
матеріали, кредити то що для зведення 
робітничих осель;

в) виробляти типи й плани найде
шевших, зручних і здорових осель;

г) складати кошториси й плани 
робітничого кооперативного будів
ництва;

д) розподіляти кошти, що надхо
дять у розпорядження комітетів допо
моги на робітниче будівництво й на
глядати, шоб витрачалося їх на пряме 
призначення; .

е) наглядати за правильним надход
женням збору й прибутків, устано
влених постановою Центрального Ви
конавчого Комітету й Ради Народніх 
Комісарів Союзу РСР з 16-го травня 
1924 року;

ж) обслідувати житлові умови робіт
ників;

з) наглядати за правильним засто
суванням податкових пільг,установле
них для житлової кооперації;

і) увіходити в усі місцеві органи в 
усіх справах, звязаних із заходами 
що до робітничого житлового будів
ництва;

к) провадити агітаційні кампанії в 
справі робітничого житлового будів
ництва.

5. Комітети допомоги обслуговує 
апарат губерніяльних інспектур праці, 
а в належних випадках вони кори
стуються апаратами инших установ і 
організацій. 6

6. Губерніальним виконавчим комі
тетам надається право, відповідно до
інструкції Народнього Комісаріяту

Ч. 5

4. На губернские комитеты содей
ствия возлагается:

а) содействие кооперированию ра
бочих в области жилищно-коопера
тивного строительства;

б) содействие рабочим, об'единен- 
ным в жилищные кооперативы, в по 
лучении участков земли, строитель
ных материалов, кредитов и проч. 
для возведения рабочих жилиш;

в) выработка типов и планов наи
более дешевых, удобных и здоровых 
жилищ;

г) составление смет и планов ра
бочего кооперативного строительства;

д) распределение средств, поступа
ющих в распоряжение комитетов со
действия на рабочее строительство и 
наблюдение за расходованием их по 
прямому назначению;

е) наблюдение за правильным по 
ступлением сборов и доходов, уста
новленных постановлением Централь
ного Исполнительного Комитета и 
Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР от 16 мая 1924 года;

ж) производство обследований жи
лищных условий рабочих;

з) наблюдение за правильным при
менением налоговых льгот, устано
вленных для жилищной кооперации;

и) вхождение во все местные ор
ганы по всем вопросам, связанным с 
мероприятиями по рабочему жилищ
ному строительству; ^

к) проведение агитационных кам
паний по рабочему жилищному строи
тельству.

5. Комитеты содействия обслужи
ваются аппаратом губернских инспек
тур труда, а в подлежащих случаях 
пользуются аппаратами других мест
ных учреждений и организаций.

6. Губернским исполнительным ко
митетам предоставляется право, в со
ответствии с инструкциями Неродного 69
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Праці УСРР, організовувати в округах, 
а також у окремих містечках і робіт
ничих селищах, де це буде потрібно, 
місцеві комітети допомоги, обов'язко
во сповіщаючи про це Народній Комі
саріат Праці УСРР і Центральний 
Комітет Допомоги при ньому.

Ч. 5

Харків, дня 11-го лютого 1925 р.
Голова Всеукраїнського Централь

ного Виконавчого Комітету
Петровський.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар. 

Секретар ВУЦВК А. Буценко. Оголошено в «Вістях ВУЦВК».1 березня 1925 р.. ч. 49.
34. Про умовне засудження й умовно-до
термінове звільнення осіб, притягнених до 
відповідальности й засуджених за невне
сення єдиного сільсько-господарського 
податку в кампанию 1924-1925 року.

Беручи на увагу, що селянство в 
значній масі виконує сумлінно свої 
обов'язки перед державою Й кампанія 
збору єдиного сільсько-господарського 
податку, взагалі, йде успішноі, щоб умо
жливити селянам, які скоїли податкові 
злочини спокутувати свою вину перед 
Республікою вчасним обробленням і 
засівом поля, і як виняток з чинности 
арт. 53і 2 Кримінального Кодексу УСРР 
(36. Уз. за 1923 р.. Ч. 12. арт218) і арт. 
арт. 473 і 477 Кримінально-Процесу
ального Кодексу, Всеукраїнський Цент
ральний Виконавчий Комітет і Рада На
родніх Комісарів п о с т а н о в и л и :

1. Звільнити умовно-дотерміново 
осіб, засуджених за невчасне внесен
ня єдиного сільськогосподарського 
податку, від застосовання до них од
ного із заходів соціяльного захисту 
(кари), у формі позбавлення волі або 
примусової праці, коли вони відбудуть 
одну третину терміну позбавлення 
волі або примусової праці.

2. Застосовання умовно-дотерміно
вого звільнення,- зазначеного в арт. І 
цієї постанови, як виняток з чинности

Комиссариата Труда УССР, организо
вывать в округах, а также в отдель
ных поселениях городского типа и 
рабочих поселках, где это окажется 
необходимым,—местные комитеты со
действия, с обязательным извещением 
об этом Народного Комиссариата 
Груда УССР и Центрального Коми
тета Содействия при нем.Харьков, 11 февраля 1925 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного

Комитета Петровский.
Председатель Совета Народных 

Комиссаров В. Чубарь.
Секретарь ВУЦИК‘а Л. Буценко.Распубликовано в „Шстях ВУЦВК*.I марта 1925 г.. № 49.

34. Об условном осуждении .и условно
досрочном освобождении лиц. привле
ченных к ответственности и осужден
ных за невзнос единого сельско-хо
зяйственного налога в кампанию 1924— 

1925 года.
Принимая во внимание, что селян

ство в подавляющей массе выполняет 
добросовестно свои обязанности пе
ред государством и кампания по сбо
ру единого сельско хозяйственного 
налога, в общем, протекает успешно, 
о целях предоставления селянам, со
вершившим налоговые преступления, 
возможности загладить свою вину 
перед Республикой своевременной об
работкой и засевом полей и в из‘я- 
тие из действия ст 53* Уголовного 
Кодекса УССР (С. У. 1923 г. № 12, 
ст. 218) и ст. ст. 473 и 477 Уголов
но-Процессуального Кодекса, Всеу- 
краинский Центральный Исполнитель
ный Комитет и Совет Народных Ко
миссаров п о с т а н о в и л и :

1. Освободить условно—досрочно 
лиц, осужденных за несвоевременный 
взнос единого сельско-хозяйственного 
налога, от применения к ним одной' 
из мер социальной защиты (наказа
ния), в виде лишения свободы или 
принудительных работ, по отбытии 
ими одной трети срока лишения сво
боды или принудительных работ.

2. Применение условно-досрочного 
освобождения, указанного в ст. 1-й 
настоящего постановления, в из'ятие

90
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арт. 477 Кримінально-Процесуального 
Кодексу, покласти в губерніяльних 
містах—на губерніального прокурора, 
а округах—на округового прокурора.

3. Надати особливим комісіям право 
дотерміново умовно звільняти неаку
ратних платників єдиного сільсько-го
сподарського податку й перед упливом 
передбаченого арт. І цієї постанови 
речинця, але тільки тоді, коли єдиний 
сільсько-господарський податок стяг
нено або він надійшов цілком, а самі 
злочини не є особливо злосні (куркулі, 
злісні переховники й инш.).

4. Особливі комісії утворити в скла
ді: у губернях—губерніального проку
рора (голова) і членів: члена губсуду, 
виділюваного останнім і представників 
по одному від губерніального фінансо
вого відділу, губерніальної розподілової 
комісії, губерніальної комісії незамож- 
ніх селян і губерніальної інспектури 
робітничо-селянської інспекції, і в ок
ругах—в аналогічному складові під 
головуванням округового прокурора.

5. Надати судам право ухвалювати 
умовні вироки в справах невнесення 
єдиного сільсько-господарського подат
ку, призначаючи, як умову для повного 
звільнення від застосовання заходів 
соціального захисту (кари), внесення 
належних із засудженого виплат єди 
ного сільсько-господарського податку 
не пізніш, як 1-го квітня 1925 р.

6. Народньому Комісаріатові Юсти
ції по лінії Прокурорського Догляду 
терміново дати чіотрібні обіжні роз
порядження про негайне переведення 
в життя цієї постанови.

7. Цій постанові надати чинности 
телеграфом.Харків, дия 11-го лютого 1925 р. 
Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету IIетруський.

Голова Ради Народніх Комісарів
Чубор.

Секретар ВУЦВК А. Ьуцепко.

из действия ст. 477 Уголовно-Процес
суального Кодекса, в губернских горо
дах возложить на губернск. прокурора,
8 округах—на окружного прокурора.

3. Предоставить особым комиссиям 
право досрочного условного освобо
ждения неаккуратных плательщиков 
единого сельско-хозяйственного нало
га и до истечения предусмотренного 
ст. 1-й настоящего постановления 
срока, чо лишь в тех случаях, когда 
единый сельско-хозяЯственный налог 
взыскан или поступил полностью, а 
самые преступления не являются осо
бенно злостными (кулаки, злостные 
укрыватели и проч.).

4. Особые комиссии образовать в 
составе: в губерниях—губернского 
прокурора (председатель) и членов: 
члена губсуда, выделяемого последним 
и представителей по одному: от гу
бернского финансового отдела, губ- 
распредкомиссии, губернской комиссии 
незаможных селян и губернской ин
спектуры рабоче-крестьянской инспек
ции и в округах—в аналогичном со
ставе под председательством окруж
ного прокурора.

5. Предоставить судам право выно
сить условные приговоры пэ делам о 
невзносе единого сельско-хозяйствен
ного налога с назначением, в качестве 
условия для полного освобождения от 
применения меры социальной защиты 
(наказания), внесения причитающихся 
с осужденного платежей по единому 
сельско-хозяйственному налогу не 
позднее 1 го апреля 1925 года.

6. Народному Комиссариату Юсти
ции по линии Прокурорского Надзора 
в срочном порядке дать необходимые 
циркулярные распоряжения о немед
ленном проведении в жизнь настоя
щего постановления.

7. Настоящее постановление ввести 
в действие по телеграфу.Харьков, 11 февраля 1925 г. 
Председатель Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета

Петровский.
Председатель Совета Народных Комис

саров Чубаръ.
Секретарь ВУЦИК А. Буценко.

$1
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Постанови Ради Народніх Комі- Постановления Совета Народных 
сарів. Комиссаров.

35. Про зміну штатів Народнього Коміса- 35. Об изменении штатов Народного 
ріяту Освіти. Комиссариата Просвещения.

Змінюючи відділ VII своєї постанови 
з 20-го серпня 1924 р. „Штати На
роднього Комісаріяту Освіти" (36.Уз. 
1924 р, ч. 28, арт. 218), Рада Нарсд- 
ніх Комісарів п о с т а н о в и л а -

Затвердити нижчеподані штати Цен
трального Управління в справах дру
ку:

Начальник Управління . . . 1
Секретар ...............................  1
Політконтрольор друкарні . . 1

Бібліотекар-архівар . . . . 1
Машиністка.............................1
Кур'єр............................_. . 1

о
Літературний відділ

Во изменение раздела VII поста
новления сооего от 20-го августа 
1924 г. «Штаты Народного Комис
сариата Просвещения» (С. У. 1924 г., 
№ 28, ст. 218), Совет Народных
Комиссаров п о с т а н о в и л :

Утвердить нижеследующие штаты 
Центрального Убавления по делам 
печати:

Начальник Управления ... 1
Секретарь ........................... 1
Политконтролер по типо

графиям . :.......................1 '
Библиотекарь-архивариус . . 1
Машинистка ........................ 1
Курьер ..............................  1

6 чел
Литературный отдел.

Завідувач Відділу........................І
Політредакторів мистецької літера
тури . -.................................... 2
Політредакторів соціяльно-економі 
чної літератури..........................З

Політредакторів чужоземної літера
тури і видаваної мовами нацмен
шостей ..............................2

8
Контрольний відділ.

Завідувач Відділу*................... 1
Діловод................................... 1
Політредактор наступнього контро
лю (він же військ, цензор) . 1

Політредактор Харківськ. митни
ці ............................... .... . 1

4
Усього по Центральному

Управлінню в справах друку 18 осіб.Харків, дня 11 лютого 192.» року. 
Голова Ради
Народніх Комісарів В. Чубор.

Керуючий Справами 
Ради Народніх Комісарів Ф. Ьеіа 

Секретар РНК і. Єременко,

Заведываюший отделом ... 1 
Политредакторов по худож.

литературе ...................... 2
Политредакторов по социаль

но-экономической литера
туре .............................. З

Политредакторов по иностран
ной литературе и издаю
щейся на языках нацмень
шинств ...........................2

8 чел.
Контрольный отдел. 

Заведываюший отделом ... 1
Делопроизводитель...............1
Политредактор по послед, 

контролю (он же воєн, 
цензор) . . .' . . . .  1

Политредактор Харьковск.
таможни..........................1

4 чел.
Всего по Центральному 

Управлению по делам 
печати...................  18 чел.Харьков, 11 фснрвлн 1925 г.

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Чубарь. 

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Веха.

Секретарь СНК И. Еременко.
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Ч. ч Арі. 36- 3? № 4 Ст. з»»-з;

36. Про доповнення штатів губерніяльних 
інспектур праці.

Доповнюючи постанову свою з 10-го 
січня 1924 року «Про ш т а т и  іубер- 
ніяльних відділів праці* (36. Уз. 1924 р.. 
ч. З, арт. 20).—Рада Народніх Комі 
сарів п о с т а н о в и л а :

Доповнити штати губерніяльних від
ділів праці, названі тепер, згідно з 
постановою 3-ої сесії ВУЦВК VIII го 
скликання з 12-го жовтня 1924 р. 
«Про відділи й інспектури губерніяль
них виконавчих комітетів* (36. Уз. 
«924 р., ч. 44, арт. 274), губерніальні 
інспектури праці, на Одещині, Київ
щини, Харківщині, Катеринославщині, 
Донеччині й Полтавщині—одною по
садою інспектора праці сільсько-госпо
дарських робітників І наймитів.

Харків, дня 12-го лютого 1925 р.
Голова Ради Народніх

Комісарів Чубар.
Керуючий Справами РаднаркомуФ. Веха 

Секретар РНК єрещенко.

37. Про зміну інструкції про торгівлю. 
Змінюючи „Інструкцію про Торгівлю" 

шо її затвердила РНК 27 червня,1924 р. 
(36. Уз. 1924 р.,ч. 15. арт. 149),—Рада 
Народніх Комісарів п о с т а н о в и л а :

1. Примітку до арт. 14 зазначеної 
Інструкції викласти в такій редакції:

« П р и м і т к а .  Торгувати очищеним 
і неочищеним спиртом, а також і 
спиртовими напоями та винами, 
міцнішими за норми, встановлені 
чинним законом, забороняється. За
значені речі для технічної і медич
ної потреби видають Укрдержспирт, 
а також аптеки на підставі спеціаль
них правил та інструкцій відповідних 
органів» 2

2. Примітку 2 до арт. 17 тої самої 
інструкції—виключити.

Хярків, дня 16-го лютого 1925 р.
Голова Ради Народніх 

Комісарів В. Чубар 
Керуючий Справами Раднаркому Ф. Ь'ега 

Секретар РНК Г. Єрещенко.

36. О дополнении штатов губернских 
инспектур труда/

В дополнение постановления своего 
от 10-го января 1924 года «и шта 
тах Губернских Отделов Труда» 
(С. У. 1924 г., № 3, ст. 20),-Совет 
Народных Комиссаров постановил: 

Дополнить штаты губернских отде
лов труда, переименованных ныне, 
согласно постановления 3-й сессии 
ВУЦИК'а VIII го созыва от 12-го 
октября 1924 г. «Об отделах и ин
спектурах губернских исполнительных 
комитетов» (С. У. 1924 г., № 44, 
ст. 274), в губернские инспектуры 
труда, в Одесской, Киевской, Харь
ковской, Екатеринославской, Донец
кой и Полтавской губерниях—одной 
должностью инспектора труда сельско
хозяйственных рабочих и батраков 

Харьков. 12 февраля 1925 г. 
Председатель Совета Народных

Комиссаров В. Чубарь. 
Управляющий Делами

Совнаркома Ф. Бем.
Секретарь СНК И. Крещенко.

37. 06 изменении инструкции о торговле.
Во изменение Инструкции о Торго

вле” утвержденной СНК 27 июня 1924 г. 
(С. У. 1924 г., Лз 15,ст. 149),—Совет На 
родных Комиссаров п о с т а н о в и л :

1. Примечание к ст. 14-й означен
ной Инструкции изложить в .следу
ющей редакции:

„ П р и м е ч а н и е .  Торговля очищен - 
ным и неочищенным спиртом, а рав 
но и спиртосодержащими напитка 
ми и винами крепостью свыше нормы, 
установленной действующимзаконом 
воспрещается. Отпуск означенных 
предметов для технических и меди
цинских надобностей производится 
Укргосспиртом, а также аптеками 
на основании особых правил и ин
струкций соответствующихорганов“.
2. Примечание 2-е к ст. 17 й той 

же инструкции — исключить.
Харьков, 16 февраля 1925 г. 

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Чубарь. 

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Бем.

Секретарь СНК И. Крещенко.
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38. Про постійну Торговельно-Коопера
тивну Нараду при Народньому Комісаріа

тові Внутрішньої Торгівлі УСРР.

Рада Народніх Комісарів п о с т а 
н о в и л а  затвердити нижчеподане 
Положення про Постійну Торговельно- 
Кооперативну Нараду при Народньому 
Комісаріатові Внутрішньої Торгівлі.

УСРР.

ИОЛОЖКІІІІЯ

\\\\п \\т\\\%у
Нараду при Народньому Комісаріатові 

Внутрішньої Торгівлі УСРР.

1. Щоб всебічно виявити й розро
бити справи регулювання кооператив
ної торгівлі, при Народньому Коміса
ріатові Внутрішньої Торгівлі УСРР 
засновується Постійну Торговельно- 
Кооперативну Нараду.

2. До компетенції Постійної Торго
вельно-Кооперативної Наради нале
жить:

а) розробляти справи раціоналізації 
торговельної кооперативної мережі;

б) обмірковувати торговельні коо
перативні плани й їх виправляти;

в) погоджувати торговельні інтереси 
кооперації з інтересами державних і 
торговельно-промислових організацій;

г; вивчати стан торговельного-коо- 
перативного апарату;

д) погоджувати торговельну роботу 
всіх форм кооперації;

е) заздалегідь розглядати справи 
про 'ліквідацію кооперативних органі
зацій;
• ж) з'ясовувати ролю кооперації в 
загальній торговельній системі Рес
публіки;

з) розробляти справи, звязані з 
комерційним підготовленням коопера
тивних робітників;

и) розробляти план і справи креди
тування торговельної діяльности коо
перації;

к) розробляти справи торговельної 
кооперативної калькуляції;

л) розглядати инші справи, звязані 
з кооперативною торгівлею, що їх 
вносять до Постійної Торговельно-Ко
оперативної Наради Народні Коміса- 
ріяти Внутрішньої Торгівлі й учас
ники Наради.

38. О постоянном Торгово-Кооперативном 
Совещании при Народном Комиссариате 

• Внутренней Торговли УССР.

Совет Народных Комиссаров п о с т а 
н о в и л  утвердить нижеследующее 
Положение о Постоянном Торгово- 
Кооперативном Совещании при Народ
ном Комиссариате Внутренней Тор
говли УССР. подожкнпк

о \1огтопином Торгово-Кооперативном 
Совещании при Народном Комиссариате 

Внутренней Торговли УССР.

1. Для всестороннего выяснения и 
разработки вопросов регулирования 
кооперативной торговли при Народном 
Комиссариате Внутренней Торговли 
УССР учреждается Постоянное Тор
гово-Кооперативное Совещание.

2. К ведению Постоянного Торгово- 
Кооперативного Совещания относится:

а) разработка вопросов рационали
зации торговой сети кооперации;

б) обсуждение торговых планов ко
операции и их исправление;

в) согласование торговых интересов 
кооперации с интересами государствен
ных и торгово-промышленных орга
низаций;

г) изучение состояния торгового 
аппарата кооперации;

д; согласование торговой работы 
всех видов кооперации;

е) предварительное рассмотрение 
вопросов о ликвидации кооперативных 
организаций;

ж) выяснение роли кооперации в 
общей торговой системе Республики;

з) разработка вопросов, связанных с 
коммерческой подготовкой работников 
кооперации;

и) разработка, плана и вопросов 
креаитования торговой деятельности 
кооперации;

к) разработка вопросов торговой 
калькуляции кооперации;

л) рассмотрение других вопросов, 
связанных г кооперативной торговлей, 
вносимых в Постоянное Торгово-Ко
оперативное Совещание Народным 
Комиссариатом Внутренней Торговли 
и участниками Совещания.

94



“ 5 Арт. 38 № 5 Ст. 38

3. Постанови Постійної Торговельно- 
Кооперативної Наради набувають 
обов'язкової сили, як-що затвердить їх 
Народній Комісар Внутрішньої Торгівлі 
«межах його компетенції,або відповідні 
органи на внесок Народнього Коміса 
ріяту Внутрішньої Торгівлі.

4 До складу Постійної Торговельно- 
Кооперативної Наради належать: 

а) по одному представникові від 
Торговельної Секції Держплану, На 
роднього Комісаріяту Земельних Справ, 
Вишої Ради* Народнього Господарства, 
Головного Кооперативного Комітету, 
Всеукраїнської Кооперативної Спілки 
(Вукопспілки), Всеукраїнської Спілки 
сільсько-господарської, кустарно про
мислової й промислово-кредитової ко
операції (Сільський Господар), Всеук
раїнського Кооперативного Виробни
чого Об'єднання Інвалідів (ВУІКО), 
Українського Сільсько- Г осподарсько- 
го Банку, Всеукраїнської Контори 
Держбанку, Ради З'їздів Промисло- 
вости, Торгівлі й Транспорту, і • 

б) два представники від Нароанього 
Комісаріяту Внутрішньої Торгівлі 
УСРР.

П р и м і т к а .  Постійна Торго
вельно-Кооперативна Нарада має 
право запрошувати для участи на 
засіданнях із правом дорадчого го
лосу представників урядництв, уста
нов і організацій, заінтересованих 
у розвязанні тих чи инших справ.
5. За Голову Наради є один із 

двох представників Народнього Комі 
сіріяту Внутрішньої Торгівлі, призна
чений ним Із числа членів Колегії 
Народнього Комісаріяту Внутрішньої 
Торгівлі.

Ь. Для технічного виконання своєї 
роботи Нарада користає з апарату На
роднього Комісаріяту Внутрішньої 
Торгівлі.Харків, дна'16-го лютого 1925 р.

Голова Ради Народніх Комісарів
В. Чубар.

Керуючий Справами Раднаркому
Ф. Веха.

Секретар РНК І.Єрещенко.Оголошено в .Вістах ВУЦВК"4 береза* 1925 р, ч. 51.

3. Постановления Постоянного Тор
гово Кооперативного Совещания при
обретают обязательную силу в случае 
утверждения их Народным Комиссаром 
Внутренней Торговли в пределах его 
компетенции, либо соответствующими 
органами по представлению Народного 
Комиссариата Внутренней Торговли.

4. В состав Постоянного Торгово- 
Кооперативного Совещания входят:

а) по одному представителю от 
Торговой Секции Госплана, Народного 
Комиссариата Земледелия, Высшего 
Совета Народного Хозяйства, Глав- % 
ного Кооперативного Комитета, Все- 
украинского Кооперативного Сок за 
(Вукопспилки), Всеукраинского Союза 
сельско хозяйственной, кустарно-про
мысловой и промыслово - кредитной 
кооперации (Сельский Господарь), 
Всеукраинского Кооперативного Про
изводственного 06‘единения Инвалидов 
(ВУИКО), Украинского Сельско-Хозяй
ственного Банка, Всеукраинской Кон
торы Г осбанка, Совета С’ездов Промыш
ленности, Торговли и Транспорта и

б) два представителя Народного 
Комиссариата Внутренней Торговли 
УССР.

П р и м е ч а н и е .  Постоянное Тор
гово - Кооперативное Совещание 
имеет право приглашать для участия 
в заседаниях с правом совещатель
ного голоса представителей ведомств, 
учреждений и организаций, заин
тересованных в разрешении тех или 
других вопросов.
Ъ. Председателем совещания состоит 

один из двух представителей Народ
ного Комиссариата Внутренней Тор
говли, назначаемый последним из 
числа членов Коллегии Народного 
Комиссариата Внутренней Торговли.

6. Для технического выполнения 
своей работы Совещание пользуется 
аппаратом Народного Комиссариата 
Внутренней Торговли.Харьков, 16 февраля 1925 г. 

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Чубаръ. 

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Вега. 

Секретарь СНК И. Ерещенко.Распубликовано в „Вістях ВУЦВК*4 марта 1925 г.. № 51.
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Лрт. 39-40 К? !> Ст. 39 10Ч. 5

39. Штати нереорганізованих лісництв 
УСРР.

Рада пародніх Комісарів постано
вила затвердити нижчеподані тимча
сові штати нереорганізованих лісництв 
УСРР:

1і Назва губерні іі число лісництвНазва шк али |
і * % %

1

П .X 1«Т* с .. « £ її
ЇХ

V Ч7 оо
Лісничих . .

71 і 37 28 28ІІОМ, ЛІСІІВЧІІ.Ч . [ 105 55 41 41Лісокультурннх дозорців . . • , 137 28 28Діловодів . . . 71! 37 28 28Рахівників . . . 71 | 87 і 28 28Сторожів . . . : ‘1 7 3 3Пізників-ктяйняч. Тії 37 і 28 ! 28Разом . . 11 469 ІІ 247 ІІ 1ЯІ | 181 |
Усього по 104-ох нереорганізованих 

лісництвах — 1.084 чоловіка.Харків, дня 17 лютого 1925 р.
Комісарів И. Чубар. 

Керуючий Справами
Раднаркому Ф. Леха. 

Секретар РНК /. црєщснко.

39. Штаты нереоргаиизованных лесни
честв УССР. '

Совет Народных Комиссаров поста
новил утвердить нижеследующие вре
менные штаты переорганизованных 
лесничеств УССР: * 40

Наименование должно те О
• ІССНИЧНХ .Пом. лесничего.1*ч;окультурныхнадзирателе!!Делопронзвод. .Счетоводов . .Сторожей . . .

Наименование губ. II количество лесничеств
“ и " ' УI •У «г1 А . « * я о Іі й6 % 8? и м© _ Зк-лСІ

7> 37 28 і 2нІ Об ; 55 1 41 1 41*2872 : 37 28ТІ 37 237. 37 28 28
4 7 3 371 І37- 28 28Кучероп-конюхов

. Итого. . .|г № а 217 I; 181 Й їм 

Всего по 164-м нереорганизован- 
ным лесничествам—1.084 чел.Харьков, 17 февраля 1925 г. 

Председатель Совета Народных
Комиссаров И. Чубарь. 

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Лет. 

Секретарь СНК Я. Ерещснко.

40. Штати лісової сторожі лісництв УСРР

Рада Народніх Комісарів постанови
ла затвердити нижчеподані штати 
лісової сторожі лісництв УСРР: 

06‘їжчиків . . . 1.375 чол. 
Лісників . . . .  6.775 „

Разом 8.150 чол.Xгіркі?, дня 18-го лютого 1925 р.
Голова Ради

Народніх Комісарів Іі. Чубар. 
Керуючий Справами 

Раднаркому Ф. Лет. 
Секретар РНК І. Єрещенко.

40. Штат лесной стражи лесничеств 
УССР.

Совет Народных Комиссаров УС:Р 
постановил утвердить нижеследующий 
штат лесной стражи лесничеств УССР.
Об'ездчиков.....................  1.375 чел.
Лесников.........................  6.775 .

8.150 челХарьков, 18 февраля 1925 г. 
Председатель Совета Народных 

Комиссаров Л. Чубпр 
Управляющий Делами

Совнаркома Ф. Леш 
Секретарь СНК И. Ерещенко.

Нядання Народнього Комісаріату Юстиції. Издание Народного Комиссариата Юстиции.Замовлення Ч. 923. Пр. 25.000. Заказ № 928. Тираж 25.000 акз.
Харків. Друкарня ПУУЬО їм.  Фр.>м.«с.
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ИЗДАНИЕ ОФФИЦИАЛЬНОЕ

СОБРАНИЕ
УЗАКОНЕНИЙ И 

РАСПОРЯЖЕНИЙ
Рабоче-Нрест. Правительств Украины

1925 г.

и і

V
14 березня 1925 р. ш Відділ ПЕРШИЙ 14 марта 1925 г. Цд |)“7 Отдел ПЕРВЫЙ

З М І С Т
Постанови ВУЦВК і РНК

(14, 23 січня, 11 лютою—5 березня 
1925 р.).41. Про призначення Заступника Голови Раднаркому УСРР.42. Про поповнення складу Ревкому А МСРР.43. Про призначення Заступника Постійного Представника УСРР при Уряді СРСР.44. Про призначення Заступника НК РСІ.45. Про Президію Бюджетової Комісії ВУЦВК.46. Про затвердження Наркомзема УСРР.47. Про зміни в особистому складі Нарком- здоров'я.48. Про впровадження всклад Бюджетової Комісії кандидатів.19. Про скасування губерень і перехід на трьохступневу систему управління.50. Про штати Постійного Представництва УСРР при Уряді Союзу РСР.51. Про Всеукраїнський Іконкурс споживчої кооперації.52. Про перевірку складу підслідних у місцях позбавлення волі й умовно-дотермінове звільнення де-яких категорій в’язвів.53. Про заходи в справі допомоги діяльності Інституту В. І. Леніна.54. Про встановлення точного списку міст і містечок на Харківщині.55. Про обов'язкові безплатні квитки для Червоної Армії і Флоти на прилюдні івотавв й видовища.56. Про доповнення арт. нрт. 46, 2Ю і 271 цивільного Процесуального Кодексу УСРР.б"*. Штати лісових досвідних установ Всеукраїнського Центрального УправлінняЛісам в.5$. Тимчасові штати округових і районові інспекторів лісів Всеукраїнського Центрального Управління Лісами.59. Штати лісовряджуьаннх організацій Всеукраїнського Центрального Управління Лісами.60. Про організацію ясел і кімнат для годування немовлят на промислових підприємствах, де масово вживається жіночої праці.

СОДЕРЖАНИЕ
Постановления ВУЦИК и СНК

( 1 4 ,  23 января, 11 февраля—5 марта 
1925 *.).41. О назначении Заместителя Председателя Совнаркома УССР.42. О пополнении составаРспкома АМССР.43. О назначении Замест. теля Постоянного Представителя УССР при Правительстве СССР.44. О назначении Заместителя НК РКИ.45. О Президиуме Бкджетнсй Комиссии ВУЦИК.46. Об утверждении Наркомзема УССР-47. Об изменеа и я х  в личном составе Нар- комздрава.48. О введении в состав Бюджетной Комиссии кандидатов.■ М9. Об упразднении губерний и переходе на трехстепенную систему упр>вления.50. О штатах Постоянного Иредставитель- стваУССР при Правительстве СоюзаССР.51. О Н;еукраинском конкурсе потребительской кооперации.52. О проверке состава подследственных в местах лишения свободы и условнодосрочном освобождении некоторых категорий заключенных.53. О мероприятиях по содействию дея- тсльпссти Института В. И. Ленина.54. Об установлении точного списка городов и поселений городского типа Харьковской губернии.55. Об обязательном бесплатном предогга- влеяии балетов для Красной Армии и Флота на публичные спектакли н зрелища.'56. О дополнении ст. ст. 46, 210 и 271 Гражданского Процессуального Кодекса УССР.57. Штаты лесных опытных учреждений Всеукраинского Центрального Управления Лесами.58. Временные штаты окружных н районных инспекторов лесов Всеукрапн- ского Цсвтральв. Управления Лесами.59. Штаты лесоустроительных организаций Всеукраинского Центрального Управления Лесами.60. Об организации яслей н комнат для кормления грудных детей на промышленных предпрвятнях с массовым

ППВМ0Н*«ВА\1 «вВПИЛГЛ Т1Ш»«



Ч. 6-7 Арт. 41-43 № 6-7 Ст. 41-43

Постанови Президії Всеукраїн
ського Центрального Виконавчого 

Комітету.
41. Про призначення Заступника Голови 

Раднаркому УСРР.
Всеукраїнський Центральний Вико

навчий Комітет п о с т а н о в и в :
Звільнити т. Клименка від обов'язків 

Заступника Голови Раднаркому УСРР, 
призначивши за Заступника Голови 
Раднаркому УСРР тов. Булата.Харків, дня 14 січня 192!» р.

Голова Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету Петровський.
Секретар Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого
Комітету А. Буценко.

42. Про поповнення складу Ревкому 
АМСРР.

Всеукраїнський Центральний Вико- 
иавчий Комітет п о с т а н о в и в :

Поповнити склад Ревкому АМСРР 
такими товаришами: тов. Строевым— 
Заступник Голови Ревкому АМСРР 
і т. Корнеевым—Член Ревкому АМСРР.Харків, дня 23 січня 1925 р.

Голова Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого 

Комітету Петровський.
Секретар Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого 
Комітету А. Буценко.

Постановления Президиума Все- 
украинского Центрального Испол

нительного Комитета.
41. 0 назначеним Заместителя Предсе

дателя Совнаркома УССР.
Всеукраинский Центральный Испол

нительный Комитет п о с т а н о в и л :
Освободить тов. Клименко от обя

занностей Заместителя Председателя 
Совнаркома УССР, назначив Замести
телем Председателя Совнаркома УССР 
тов. Булата.Харьков, 14 января 1925 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский.
Секретарь Всеукраинского 

Центрального Исполнительного 
Комитета А. Буценко.

42. О пополнении состава Ревкома 
АМССР.

Всеукраинский Центральный Испол
нительный Комитет п о с т а н о в и л :

Пополнить состав Ревкома АМССР 
следующими товарищами: тов. Строе
вым—Заместитель Председателя Рев
кома АМССР и тов. Корнеевым—Член 
Ревкома АМССР.Харьков, 23 явваря 1925 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский.
Секретарь Всеукраинского 

Центрального Исполнительного 
Комитета А. Буїкнко.

43. Про призначення Заступника Постій
ного Представника УСРР при Уряді СРСР.

Всеукраїнський Центральний Вико
навчий Комітет п о с т а н о в и в :

Призначити тов. Малюту за За
ступника Постійного Представника 
УСРР при Уряді СРСР.Харків, дня 11 лютого 1925 р.

Голова Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету Петровський.
Секретар Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого 
Комітету А. Буценко

43. О назначении Заместителя Постоян
ного Представителя УССР при Правитель

стве СССР.

Всеукраинский Центральный Испол
нительный Комитет п о с т а н о в и л :

Назначить тов. Малюту Заместите
лем Постоянного Представителя УССР 
при Правительстве СССР.Харьков, 11 февраля 1925 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский.
Секретарь Всеукраинского 

Центрального Исполнительного 
Комитета А. Буценко.
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Ч. 6.7
Арт. 44*46 7* 6-7 Ст. 44-4^

44. Про ярмзялчвииа Застінкам НК РСІ.
Всеукраїнський Центральний Вико- чаачий Комітет постановив:У міжу > пригніченням тоа. Дуд- 

ншка за Нар. Комісара Земельних Справ призначити за Засгупика НК 
РСІ тов. Сухомлічи.Харків, два 11 лютого 1926 р.Голова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Петрооськчй.Секретар Всеукраїнського Центрального ВиконавчогоКомітету А, Пучечко.

44. 0 назначеним Заместители НИ РИН.Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет п о с т а н о в и л :В связи с назначением тов. Дудччкл Наркомземом, назначить Заместителем НК РКИ тов. Сухомлина.Харьков. 11 феврале 1926 г.Председатель Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета Петровский. Секретарь Всеукгаинского Центрального Исполнительного Комитета А. Лукечко.

46 Пре Президія Биджетоееї КомісіїаУцік.Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет п о с т а н о в и в :Затвердити такий склад Президії Бюджетом! Комісії: Гоаова Комісії— т. ДуЛ»мк, Члеии — т. т. Клттель І 
Плесов

Харків, два 11 лютого 1926 р.Голова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Петроосгкчк.Секретар Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету А. Пучечко.

46. 0 Президиуме бюджетной Комис
сии ВУЦИК.Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет п о с т а н о в и л :Утвердить следующий состав Пре зидиума Бюджетной Комиссии: Председатель Комиссии—т.Дудммх. Члены— т. Т. Кат пн-.ль и Власом

Харьков. II феврали 192!» г.Председатель Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета Петровский.Секретарь ВсеукраинскогоЦентрального Исполнительного Комитета А. Пучечко.44 Пре —твердивинк Наркешзеаа УСРР.Всеукраїнський Центральний Вико навчи! Комітет п о с т а н о в и в :  Звільнити т. Ланам мав, згідно З ЙОГО заявою, вія обов'язків Нар* ом зета, призначивши на цю посаду т. Дудочка.

46. 04 утверждении Нврнвмаемв УССР.Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет п о с т а н о в и л :  Освободить тов. Клименко, согласно его з» имения. от обязанностей Нар- комэема, назначив па эту доашность тоа. Дудинка.Хаум дав II лштмге 1936 р Харьков. II феврали 1926 г.Го лона Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Пе~роос%кшй,

Преаседатель Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета 11 строке ь+ЬСекретар Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету А. Пуцечко

Секретарь ВсеукраинскогоЦентрального Исполнительного Комитета А. Пучсщко.
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Ч. 6-7 Арт. 47 49 № 6-7 Ст. 47-49

47. Про зміни в особистому складі 
Наркомздорі'в'я.

Всеукраїнський Центральний Вико- 
наший Комітет но ста но п и в :

Звільнити т. Гурібича з посади 
НКЗдоров'я й т. Іїікановп з посади 
Заступника ИКЗдсровя Ус_ РР, за
твердивши Члена Колегії НКЗдоров'я 
т. єфімова на поса і тимчасово вико
нуючого обов'язки НКЗдоровя УСРР.

Харків, д ня  П лютого 1925 р.
Голова Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого 
Комітету Петровський.

Секретар ВгеукраГнського 
Центрального Виконавчого 

Комітету А ,  Буценко.

48. Про впровадження в склад Бюдже
те) еої Комісії кандидатів.

Всеукраїнський Центральний Вико- 
паьчтчй КоиЛтет п о с т а н о в и в :

Ввести в склад Бюджетової Комісії 
т. Хромова, представника від АМСРР, 
т. Гриниопсйпа й замісць т. ІІальчи- 
ковською—т. Шпилевою.Харків, двя 11-го лютого 1925 р.

Голова Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого 

Комітету Петровський.

Секретар Всеукраїнського 
Централі ного Виконавчого 

Комітету А. Буценко.

47. Об изменениях в личном составе 
Наркомздрава.

Всеукраинский Центральный Испол
нительный Комитет п о с т а н о в и л :

Освободить тов. 1 'уревича от долж
ности Наркомздрава и тов. Баранова 
от должности Заместителя Нарком- 
здрава УССР, утвердив Члена Кол
легии Наркомздрава тов. Ефимова в 
должности временно исполняющего 
обязанности Наркомздрава УССР.Харьков, 11 февраля 1925 г.

48. О введении в состав Бюджетной 
Комиссии кандидатов.

Всеукраинский Центральный Испол
нительный Комитет п о с т а н о в и л :

Ввести в состав Бюджетной Комис
сии тов. Храмова, представителя от 
АМССР—тов. Гринштейна и вместо 
тов. Пальчиковскою—тов. Шпилевою

Харьков. 11 февраля 1925 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский.

Секретарь Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета А. Б уценке

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного

Комитета Петровский.
і

Секретарь Всеукраинского
Центрального Исполнительного 

Комитета А. Буценко

^останоъх ?ад.а Народах Коті- 
саф\а.

\9. ^ре туберенъ і перехід
на тръохступиеъу систему управління.

Щоб наблизити владу до населення, 
Рада Нароаніх Комісарів, розвиваючи 
постанову 3-оі Сесії ВУЦВК VI скли
кання „Про адміністраційно-територі- 
яльний поділ УСРР і про спрощення 
Радянського апарату** (36. Уз. 1922 р.,
ч. 45, арт. 668Ї п о с т а н о в и л а :  *

Постановления Совета Народных 
Комиссаров.

49. 06 упразднении губерний и переходе 
на трехстепенную систему управления.

В целях приближения власти к 
населению и в развитие постановле
ния 3-ей Сессии ВУЦИК VI созыва 
„Об административно-территориаль
ном делении УССР, и об упрощении 
Советского аппарата** (С. У. 1922 г., 
№ 45, ст. 668), Совет Народных 
Комиссаров п о с т а н о в и л :
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Ч. 6-7 Арт. 49 № 6-7 Ст. 49

1. Визнати за потрібне перейти на 
трьохступневу систему управління від 
1-го жовтня 1925 року.

2. Установити, шо з переходом на 
трьохступневу систему управління, всю 
територію УСРР в адміністраційно-те- 
риторіяльному відношенні поділяється 
на округи й райони під управлінням 
єдиного республіканського центру.

3. Щоб здійснити зазначену ре
форму, утворити в м. Харкові Цен
тральну Комісію для переведення 
трьохступневої системи управління і 
такі самі губерніяльні й округові 
комісії на місцях.

4. Центральну Комісію затвердити 
в такому 'складі: т. т. Чубар В. Я., 
Булат І. Л., Буценко О. І., Владимир
ський М. Ф., Лебедь Д. 3., Скрипник 
М. О. (у разі.його відсутности—т. Рей- 
хель М. І.), Затонський В. П., Полоз 
М. М., Мусульбас І. А., Тропко Г. І., 
Черлюнчакевич М. О., Ашуп-Ільзен О І., 
Солодуб П.К., Бега Ф. Ф., Власов П. Д., 
Єгоров О. І., Поляков В. В.

За Голову Центральної Комісії за
твердити тов. Чубаря В. Я. і за За
ступників Голови Центральної Комі
сії—т. Булата І. Л. і т. Буценко О. І.

За Відповідального Секретаря Цен- 
тральноїКочісії затвердити т. Бегу Ф.Ф.

П р и м і т к а .  Персональний склад
Комісії змінює Рада Народніх Ко
місарів шляхом протокольних по
станов. 5 6

5. Губерніяльні й округові комісії 
аля переведення трьохступневої си
стеми управління утворюється на міс
цях, у складі за призначенням вико
навчих комітетів.

6. Для переведення підготовчих ро
бот і технічного підготовлення питань 
(справ), звязаних з реформою, Цен
тральна Комісія користується техніч
ним апаратом Управління Справами 
РНК УСРР, Секретаріяту ВУЦВК, Дер
жавної Планової Комісії і центральних 
установ УСРР, а місцеві комісії—апа
ратами відповідних виконавчих комі
тетів. їхніх відділів і інспектур.

1. Признать необходимым перейти 
на трехстепенную систему управления 
с 1-го октября 1925 года.

2. Установить, что с переходом на 
трехстепенную систему управления 
вся территория УССР в администра
тивно-территориальном отношении 
разделяется на округа и районы под 
управлением единого республиканского 
центра.

3. Для осуществления означенной 
реформы создать в' гор. Харькове 
Центральную Комиссию по проведению 
трехстепенной системы управления и 
такие же губернские и окружные 
комиссии на местах.

4. Центральную Комиссию утвердить 
в следующем составе: т.т. Чубарь В. Я., 
Булат И. Л., Буценко А. И., Владимир
ский М. Ф., Лебедь Д. 3., Скрыпник Н. А., 
(в случае его отсутствия—т. Рейхель 
М. И.), Затонский В. П, Полоз М. Н . 
Мусульбас И. А., Тропко Г. И., 
Черлюнчакевич Н. А, Ашупп-Ильзен
A. И., Солс дуб П. К., Бега Ф. Ф., 
Власов П. Д., Егоров А. И. и Поляков
B. В.

Председателем Центральной Комис
сии утвердить тов. Чубаря В. Я. и 
Заместителями Председателя Централь
ной Комиссии—т. Булат И. Л. и 
т. Буценко А. И.

Ответственным Секретарем Централь
ной Комиссии утвердить т. Бега Ф. Ф.

П р и м е ч а н и е .  Изменения пер
сонального состава Комиссии произ
водятся Советом Народных Комис
саров УССР в порядке протокольных 
постановлений.
5. Губернские и окружные комиссии 

по проведению трехстепенной системы 
управления образуются на местах, в 
составе по назначению исполнитель
ных комитетов.

6. Для проведения подготовительных 
работ и технической подготовки во
просов (дел), связанных с реформою, 
Центральная Комиссия пользуется 
техническим аппаратом Управления 
Делами СНК УССР, Секретариата 
ВУЦИК, Государственной Плановой 
Комиссии и центральных учреждений 
УССР, а местные комиссии—аппара
тами соответствующих исполнительных 
комитетов, их отделов и инспектур
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7. Зобов'язати всі народні коміса
ріати й центральні урядництва УСРР 
узяти найактивнішу участь у роботах 
Центральної Комісії для, переведення 
трьохступневої системи управління.

Харків, дня 14 лютого 1925 р.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

Керуючий Справами
Раднаркому Ф. Бега.

Секретар РНК /. Єрещенко.

7. Обязать все народные комисса
риаты и центральные веаомства УССР 
принять самое активное участие в 
работах Центральной Комиссии по 
проведению трехстепенной системы 
управления

Харьков. 14 февраля 1925 г.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Чубаръ.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Веха.

Секретарь СНК И. Ерещенко

50. Про штати Постійного Представниц
тва УСРР при Уряді Союзу РСР.

Касуючи постанову свою від 10 
січня 1924 р. «Про штати Постійно
го Представництва УСРР при Уряді 
Союзу РСР» (36. Уз. 1924 р., ч. 3, 
арт. 21), — Рада Народніх Коміса
рів постановила затвердити ниж
чеподані штати Постійного Представ
ництва УСРР при Уряді Союзу РСР:

1. Постійний Представник . . 1
Заступників Постійного Представ

ника ....................................... 2/ ■  ■  ■
З

2. Економічно-правове бюро.
Уповноважений в юридичних спра

вах . . . .  1
> > загально-еконо

мічних справах 1
» » справах проми

словосте . . 1
» » справах сільськ.

господарства . 1
» » справах освіти

й культурно-ОСВІТНИХ . . 1
* » фінансових справ 1
» »справах внут

рішньої й зов
нішньої торгів. 1

» » справах охоро
ни здоров'я й 
соціального за- * 
безпечення . . 1

1
50. 0 штатах Постоянного Представитель
ства УССР при Правительстве Союза ССР.

В отмену постановления своего от 
10 января 1924 г. «О штатах Постоян
ного Представител»ства УССР при 
Правительстве Союза ССР» (С. У. 
1924 г., № 3, ст. 21),—Совет Народ
ных Комиссаров постановил утвердить 
нижеследующие штаты Постоянного 
Представительства УССР при Прави
тельстве Союза СеР:
1. Постоянный Представитель . \

Заместителей Постоянного
Представителя...................2^

3

2. Экономическо-правовое бюро
Уполномоч. по юридическим во

просам . . . .  I
> » обще - экономиче

ским вопросам . 1
» » вопросам промы

шленности ... 1
» > вопросам сельск.

хозяйств. ... 1
> » вопросам просве

щения и культур
но-просветителен. ■  I 

» » финансовым во
просам . . . .  і

» > вопросам внутрен
ней и внешней 
торговли ... і

» » вопросам охраны
здоровья и со
циального обес
печения ... 1

>
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Заступник Уповноваженого в 
справах промисловости ... 1

Заступник Уповноваженого в 
справах сільськ. господарства. 1

Учений Секретар .....................  1
Секретар-бібліотекар . . . .  1
Статистик............................... 1

13

3. Секретаріат.

Секретар .................................. 1
Помічників секретаря . . . .  2
Чергових секретарів.....................2
Діловодів...................................З
Контооистів................................2
Завідувач реєстратури . . . .  1
Шклографіст.............................  1
Стенографіст-машиніст. ... 1
Машиністок................................7

20

4. Аоміністраиійно - юспоОарська 
частина.

Завідувач адміністраційно • госпо
дарської частини—він-же За
відувач бюра персонального
складу................................ 1

Помічник завідувача адміністра 
ційно - господ*рської частини 
—він-же комендант будинків 1

Бухгалтер.............................. 1
Рахівник-діловод 1
Касир....................................1
Агент для доручень.................. 1
Монтьор.................................1
Швайцарів . . . .  2
Двірник................................. 1
Пвлівників (один сезоновий). . 2
Кур'єрів................................. 4
Убіральниця........................... 1
Шофері®............................... 2^

19

Усього . . 55 чол.І&ржік. дав 14 лютого 1925 р.
Голова Ради Народніх 

Комісарів В. Чубар.

Керуючий Справами
Раднаркому Ф. Веха.

Секретар РНК І. Єрещсим.

Заместитель Уполномоченного по
вопросам промышленности і

Заместитель Уполномоченного по 
вопросам сельского хозяй
ства ................................... 1

Ученый секретарь ........................  1
Секретарь-библиотекарь ... 1
Статистик........................... 1

13

3. Секретариат.

Секретарь .................................. 1
Помощников секретаря................ 2
Дежурных секретарей..................2
Делопроизводителей ..................... 3
Конторщиков............................. 2
Заведующий регистратурой . . . 1
Стеклографист........................1
Стенографист-машинист . . . . 1
Машинисток...............................7

20

і. А дминнонративно-хозяйственная 
часть.

Заведующий административно - хо
зяйственной частью—он же за
ведующий столом личного со
става .....................................1

Помощник заведующего админи
стративно-хозяйствен. частью— 
он же комендант зданий . . 1

Бухгалтер .................................. 1
Счетовод-делопроизводитель . . 1
Кассир...................................... • 1
Агент для поручений . . . . . .  1
Монтер......................................1
Швейцаров................................. 2
Дворник . .......................... 1
Истопников (один сезонный) . 2
Курьеров ................................... 4
Уборщица...................................1
Шофферов.............................. . 2

19

Всего 55 чел.

Харьков, 14 февраля 1925 г.

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Чубарь.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Бега.

Секретарь СНК И. Еременко.
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Постанови Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету й 

Ради Народніх комісарів.

51. Про Всеукраїнський Конкурс Спо
живчої Кооперації.

Щоб ознайомити працюючу людність 
зі здобутками кооперації у справі 
обслуговування потреб робітників і 
селян, збільшити увагу й інтерес ши
роких мас працюючої людности до ко
операції, допомогти краще поставити 
роботу в споживчих кооперативах на 
шляху здійснення запов.тів В. І. Леніна 
про кооперацію й виявити найліпші 
споживчі кооперативи. Всеукраїнський 
Центральний Виконавчий Комітет і 
Рада Народніх Комісарів п о с т а н о 
в и л и  провести Всеукраїнський Кон
курс Споживчої Кооперації на таких 
лідставах:

1. Конкурс Споживчої Кооперації 
належить провести скрізь на Україні 
від 1-го березня до 1-го травня 1925 р.

2. До участи на конкурсі допуска
ються споживчі кооперативи 1-гоступня 
(сільські й робітничі), зареєстровані 
встановленим порядком.

3. Організація роботи в справі' пере
ведення конкурсу й установлення від
знак для визначення найліпших спо
живчих товариств, а також видання 
інструкцій про методи переведення кон
курсу покладається на вукопспілку.

4. Попередню роботу по проведенню 
конкурсу сільських споживчих това
риств провадять по округах округові 
конкурсові комісії, які, на підставі 
одержаних від споживчих товариств 
матеріалів, добирають найліпші ко
оперативні організації і відсилають 
матеріали шо-до них, зі своїм виснов
ком, до Центральної Конкурсової Ко
місії, яка й присуджує премії.

Робітничі споживчі товариства пре
міює безпосередньо Центральна К°н* 
курсова Комісія.

Постановления Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комите
та и Совета Народных Комиссаров.

51. О Всеукраинском Конкурсе Потре 
бительской Кооперации.

В целях ознакомления трудового 
населения с достижениями кооперации 
в деле обслуживания нужд рабочих и 
крестьян, усиления внимания и инте
реса широких масс трудящегося насе 
ления к кооперации, способствования 
улучшения постановки работы в по
требительских кооперативах на пути 
осуществления заветов В. И. Ленина 
о кооперации и выявления наилучше 
работающих потребительских коопе
ративов, — Всеукраинский Центральный 
Исполнительный Комитет и Совет На
родных Комиссаров п о с т а н о в и л и  
провести Всеукраинский Конкурс По
требительской Кооперации на следую
щих основаниях:

1. Конкурс Потребительской Коопе
рации подлежит повсеместному про
ведению на Украине с 1-го марта 
по 1-е мая 1925 года.

2. К участию в конкурсе допу
скаются потребительские кооперативы 
1-й ступени (сельские и рабочие), за
регистрированные в установленном 
порядке.

3. Организация работы по прове
дению конкурса и установление при
знаков для определения наилучших 
потребительских обществ, а также 
издание инструкций о методах прове
де шя конкурса возлагается на Вукоп- 
спілку.

4. Предварительная работа по про
ведению конкурса сельских потреби
тельских обществ проводится по окру
гам окружными конкурсными комис
сиями, каковые, на основании полу
ченных от потребительских обществ 
материалов, отбирают наилучшие 
кооперативные организации и отсылают 
материалы по ним со своим заклю
чением в Центральную Конкурсную 
Комиссию, которая и присуждает 
премии.

Рабочие потребительские общества 
премируются непосредственно Цен
тральной Конкурсной Комиссией.
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5. Споживчим товариствам,визнаним 
на Конкурсі за найліпші, видається 
такі грошові премії:

а) Для сіль'.ьких споживчих това
риств:
1 перша грошова премія в 1.250 крб. 
З других * . по 625 г
ь третіх „ , « 450 „

б) Для товариств робітничої ко 
операції:
1 перша грошова премія в 1.250 крб.
2 других „ * по 625 „
3 третіх в р я 450

6. Усім преміюваним споживчим то
вариствам, шо одержали грошові пре
мії, видається атестати, відповідні 
одержаним преміям.

Споживчим товариствам, шо їх 
визнала Центральна Конкурсова Ко
місія за варті преміювання, але які не 
одержали грошових премій, видається, 
як четверті премії, тільки атестати.

7. Округові конкурсові комісії зна
ходяться при округових виконавчих 
комітетах у складі: голови округового 
виконавчого комітету (голова комісії) 
і представників окрпрофбюра, окр. 
КНС, райспоживспілки й редакції 
місцевої газети.

Центральна конкурсова комісія зна
ходиться при ВУЦВК у складі: Голови 
ВУЦ8К (Голова Комісії; і представників 
ВУРПС, ЦКНС, Вукопспілки, Уцероб- 
копу й редакцій газет «Вісти ВУЦВК» Й 
«Коммунист*.

8. Матеріали до конкурсу міститься 
б місцевій і центральній пресі.

9. Для переведення конкурсу виді
лити в розпорядження Всеукраїнської 
Кооперативної Спілки із особливого 
зіпасового фонду Уряду УСРР десять 
тисяч карбованців.

Харків, дня 25 лютого 1925 р.
Голова Всеукраїнського

Центрального Виконавчого 
Комітету Петровський. 

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів /. Булат. 

Секретар Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого 

Комітету А. Бу цепно. Оголошено в «Вістах ВУЦВК» 6 березня 
1925 р„ я. 58.

5. Потребительским обществам, 
признанным по Конкурсу наилучшими, 
выдаются следующие денежные пре
мии:

а) Для сельских потребительских 
обществ:
1 первая денежная премия в 1.250 р. 
3 вторых „ „ по 625 р.
6 третьих „ „ „ 450 р.

б) Для обществ рабочей кооперации:

1 первая денежная премия в 1.250 р.
2 вторых „ „ но 625 р.
3 третьих „ , 450 р.

6. Всем премированным потреби
тельским обществам, получившим де
нежные премии, выдаются аттестаты, 
соответствующие полученным премиям.

Потребительским обществам, при
знанным Центральной Конкурсной Ко
миссией за служиьаюш.чми премирова
ния, но не получившим денежных 
премий, выдаются, в качестве четвер
тых премий, только аттестаты.

7. Окружные конкурсные комиссии 
состоят при окружных исполнитель
ных комитетах в составе председателя 
окружного исполнительного комитета 
(председатель комиссии) и представи
телей окрпрофбюро, окр. КНС, райпо
требсоюза и редакции местной газеты.

Центральная Конкурсная Комиссия 
состоит при ВУЦИК в составе: Предсе
дателя ВУЦИК (Председатель Комиссии) 
и представителей ВУ СПС, ЦКНС. 
Вукопспилки, Уиерабкоопа и редакции 
газет «Вісти ВУЦВК» и «Коммунист».

8. Материалы по конкурсу помеща
ются в местной и центральной прессе.

9. Для проведения Конкурса выде
лить в распоряжение Всеукраинской 
Кооперативной Спилки из особого 
запасного фонда Правительства УССР 
десять тысяч рублей.Харьков, 25 февраля 1925 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский. 
Зам. Председателя Совета Народных 

Комиссаров Я. Булат. 
Секретарь Всеукраинского

Центрального Исполнительного 
Комитета А. Ьуцепко. Распубликовано в „В/сглх ВУЦВК"  б марта 1»25 г., /в 58.

Ст. 51
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52. Про перевірку складу підслідчих у 
місцях позбавлення волі Й умовно-дотер
мінове звільнення де-яких категорий 

в'язнів.

Всеукраїнський Центральний Вико
навчий Комітет І Рада Народніх Комі
сарів п о с т а н о в и л и :

1. Доручити комісіям, передбаченим 
у арт. 6-му цієї постанови, протягом 
місяця під керовництвом Прокурора 
Республіки перевірити в'язнів у міс
цях позбавлення волі й звільнити 
частину з них на підставах, викла
дених у дальших артикулах.

2. Під умовно-дотермінове звіль
нення з місць позбавлення волі під
падають робітники й селяни:

а) засуджені згідно з арт. арт. 140 
і 140і Кримінального Кодексу УСРР, 
як-що нема відзнак особливої злоу- 
мисности в їхніх вчинках, а також 
усі засуджені згідно з арт. 99 Кримі
нального Кодексу УСРР;

б) засуджені за перехід кордону 
(згідно з першою частиною арт. 98 го 
Кримінального Кодексу УСРР);

в) засуджені за заподіяння право- 
ломства з необережности, незалежно 
від артикулів Кримінального Кодексу 
УСРР, згідно з якими їх засуджено.

3. Звільнити умовно дотерміново з 
місць позбавлення волі осіб, що від
бувають кару за ламання обов'язко
вих постанов.

4. Звільнити з мі;ць позбавлення 
волі, порядком змінення заходів пере
пинення, осіб, шо перебувають під 
слідством як звинувачені у злочинах, 
зазначених у арт. 2-му цієї постанови 
й доручити комісіям, передбаченим 
цією постановою, перевірити заходи 
перепинення що до решти підслідчих, 
що їх тримається в місцях позба
влення волі й звільнити тих із них, 
яких тримати не викликається по
требою. 5 * *

5. Для трудящих, шо відбувають
заходи соціяльного захисту в місцях
позбавлення волі й не підпадають під 
чинність арт. 2-го цієї постанови,*доз-

52.0 проверке состава подследственных 
в местах лишения свободы и условно- 
досрочном освобождении некоторых 

категорий заключенных.

Всеукраинский Центральный Испол
нительный Комитет и Совет Народ
ных Комиссаров п о с т а н о в л я ю т :

1. Поручить комиссиям, предусмо
тренным в ст. 6-Й настоящего поста
новления, произвести в месячный срок 
под руководством Прокурора Респу
блики проверку заключенных в местах 
лишения свободы и освободить часть 
из них на началах, изложенных в сле
дящих статьях.

2. Условно досрочному оеврбожде- 
нию из мест лишения свободы подле
жат рабочие и крестьяне:

а) осужденные по ст. ст. 140 и НО1 
Уголовного Кодекса УССР при отсут
ствии признаков особой злостности в 
их деяниях, а также все осужденные 
по ст. 99 Уголовного Кодекса УССР;

б) осужденные за переход границы 
(по первой части ст. 98-й Уголовного 
Кодекса УССР);

в) осужденные за совершение пра
вонарушений по неосторожности, неза
висимо от статей Уголовного Кодекса 
УССР, по которым они осуждены.

3. Освободить условно-досрочно из 
мест лишения свободы лиц, отбываю
щих наказание за нарушение обяза
тельных постановлений.

4. Освободить из мест лишения 
свободы, в порядке изменения меры 
пресечения, лиц, состоящих под след
ствием по обвинению в преступлениях, 
указанных в ст. 2-й настоящего по
становления, и поручить комиссиям, 
предусмотренным настоящим постано 
влением, проверить меры пресечения 8 
отношении остальных подследствен
ных. содержимых в местах лишения 
свободы, и освободить тех из них, 
содержание которых не вызывается 
необходимостью.

5. Для трудящихся, отбывающих 
меру социальной защиты в местах 
лишения свободы и не подпадающих 
под действие ст. 2 й настоящего по-

106



Ч. 6-7 Арі. 52 М? 6-7 Ст 52

волити, як виїмок з чинности арт. 
53 і 55 Кримінального Кодексу УСРР, 
з розсуду комісій, передбачених цією 
постановою й за їхніми постановами, 
застосувати умовно-дотермінове звіль
нення по відбутті третини терміну 
позбавлення волі.

Так само, як виїмок із чинности 
арт. 53* Кримінального Кодексу УСРР, 
дозволити, шо до зазначених осіб, 
тим самим комісіям зняти сувору ізо
ляцію по скінченні ч* терміну позба
влення волі.

П р и м і т к а .  Для трудящих, за
суджених до позбавлення волі на 
строк не довший як один рік, доз
волити як виїмок з чинности арт. 
арт. 53 і 55 Кримінального Кодексу 
УСРР, застосувати комісіям умо
вно-дотермінове звільнення по від
бутті *ї4 строку позбавлення волі.

о. Для переведения в життя цієї 
постанови утворити особливі губерні
альні й округові комісії в складі:-— пред
ставника губерніального округового 
виконкому—голова комісії й чотирьох 
членів губерніяльного (скруговоґо) 
прокурора й представників від гу
берніяльного суду, адміністраційного 
відділу ГВК'у й розподільної (в окру
гах—наглядної) комісії.

П р и м і т к а .  До складу комісії 
при розгляді справ про осіб, що 
числяться за Державним Політич
ним Управлінням, увіходить пред
ставник Державного Політичного 
Управління.

По справах, що рахуються за 
військовим трибуналом і військовою 
прокуратурою увіходять представ 
ники військової прокуратури 8 
окрузі або корпусу—в губерні.

7. Чинність цієї постанови поширю
ється на всі місця позбавлення волі, 
незалежно від їхньої назви. 8

8. Доручити Народньому Комісарі- 
чтові іО.тиції за згодою з Народнім 
Комісаріятом Внутрішніх Справ і Дер
жавним Політичним Управлінням про

ст аиовлеиия, допустить, в из'ятие из 
действия ст. 53 и 55 Уголовного Ко
декса УССР, по усмотрению комиссий, 
предусмотренных настоящим поста
новлением и по их постановлениям, 
применение условно-досрочного осво
бождения по отбытии одной трети 
срока лишения свободы.

Равным образом, в из'ятие из дей
ствия ст. 53' Уголовного Кодекса 
УССР, допустить, в отношении ука
занных лиц, снятие теми же комис
сиями строгой изоляции по истечении 
'/< срока лишения свободы.

П р и м е ч а я  и е. Для трудящихся, 
присужденных к лишению свободы 
на срок не свыше одного года, до
пустить в из'ятие из действия ст. 
ст. 53 и 55 Уголовного Кодекса 
УССР применение комиссиями ус
ловно-досрочного освобождения по 
отбытии V* срока лишения свободы

о. Для проведения в жизнь настоя 
шего постановления образовать особые 
іубернские и окружные комиссии в 
составе:— представителя губернского 
(окружного) испол <ома—председателя 
комиссии и 4-х членов—губернского 
(окружного) прокурора и представи
телей от Г)бернского суда, админи
стративного отдела ГИК а и распре
делительной (в округах—наблюдатель 
ной) комиссии.

П р и м е ч а н и е .  В состав комис
сии при рассмотрении дел о лицах, 
числящихся за Государственным 
Политическим Управлением, входит 
представитель Государственного По
литического Управления.

По делам, числящимся за военным 
трибуналом и военной прокуратурой, 
входят представители военной про
куратуры в округе или корпуса —в 
губерн^ и.

7. Действие настоящего постано
вления распространяется на все места 
лишения свободы, независимо от их 
наименования.

8. Поручить Народному Комиссариа
ту Юстиции по соглашению с Народ
ным Комиссариатом Внутренних Дея 
и Государственным Политическим
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тягом тижня видати інструкцію до 
•пристосування цієї постанови.

Харків, дня 25 лютого 1925 р.

Голова Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого 

Комітету Петровський.

Голова Ради Народиіх 
Комісарів В Чубар.

Секретар Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету А. Ьуценко.Оголошена в .Вістях ВУЦВК" 6 березня 1925 р., ч. 53.

Управлением в недельный срок издать 
инструкцию по применению настоя
щего постановления.

Харьков, 25 февраля 1925 г.

Председатель Всеукраинского
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Чубарь.

Секретарь Всеукраинского
Центрального Исполнительного 

Комитета А. Ьуценко.
Распубликовано в „Вістях, ВУЦВК" 

б марта 1925 г., № 53.

53. Про заходи в справі допомоги діяль- 
ності Інстмтугу В. І. Леніні.

Виконуючи постанову Центрального 
Виконавчого Комітету й Ради Народ- 
ніх Комісарів Союзу РСР з 15-го 
лютого ц. р. «Про Інститут В. і. Ле
ніна» („Вісник Ц8К, РНК і РПО 
Союзу РСР за 1924 рік ч. 2, арт. 42), 
Всеукраїнський Центральний Вико
навчий Комітет і Рада Народніх Ко
місарів п о с т а н о в и л и :

1. Усі фотографічні підприємства, 
кому 6 в>ни не належали, а також 
поодинокі особи, що будь-коли фо
тографували В. І. Ульянова (Леніна) 
поодиноко або в групах, зобов'я
зується здаги негативи або пльонки 
цих знімків в Інстит>т В І. Леніна 
або вказати, куди вони здали такі 
негативи.

Названі негативи або пл»онки му
сять здати, так само й ті особи, які 
їх • придбали або иншим способом 
одержали від підприємств і осіб, що 
робили ці знімки.

2. Усі кінопідлриєиства, кому б 
вони не належали, повинні здати 
в Інститут В. І. Леніна всі негативи 
фільм із виображенням В. і. Ульянова 
(Леніна).

3. Усі друкарні, цинкографії, фото
типії, літографії, видавництва то-що 
зобов'язується подати в Інститут 
В. І. Леніна по 3 примірники відбит-

53. О мероприятиях по содействию 
деятельности Института 6. И. Ленина.

Во исполнение постановления Цен
трального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР от 15-го февраля с. г. «Об Ин
ституте В. И. Ленина» (Вести. ЦИК, 
СНК и СТО Союза ССР 1924 года, 
№ 2, ст. 42), Всеукоаинский Цен
тральный Исполнительный Комитет и 
Совет Народных Комиссаров п о с т а 
н о в и л и :

1 Все фотографические предприя
тия, кому бы они ни принадлежали, 
а равно отдельные лица, производив
шие когда-либо снимки В. И. Ульянова 
(Ленина) отдельно или в группах, 
обяз/югся сдать негативы или пленки 
этих снимков в Институт В И. Лени
на или указать, куда такозые нега
тивы ими были сданы

Названные негативы или пленки 
должны быть сданы, равным образом, 
и теми лицами, коими они были 
приобретены, или иным образом полу
чены от предприятий и лиц, эти 
снимки производивших.

2. Все кинопредириятия. кому бы 
они ни принадлежали, обязаны сдать 
в Институт В И. Ленина все негативы 
фильм с изображением В И. Ульянова 
(Ленина).

3. Все типографии, цинкографии, 
фототипии, литографии, издательства 
и проч. обязуются представить в Ин
ститут В. И. Ленина по 3 экземпляра
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ків усіх, що вони мають виобрвжень 
(кліше), портретів, малюнків то-що 
В. І. Леніна й надалі подавати зі всіх 
виготовлених кліше так само по З 
примірники, зазначаючи де їх помі
щалося.

4. Дальшу репродукцію і розповсю
дження перелічених у арт. арт. 2 і З 
усіх, шо вони мають, виображень 
В. І. Леніна належить робити не 
инакше як порядком, передбаченим 
постановою Президії Центрального 
Виконавчого Комітету Союзу РСР від 
27-го червня 1924 року «Про поря
док репродукції і розповсюдження 
бюстів, барельєфів, малюнків то-що 
з виображенням В. І. Леніна („Вісник 
ЦВК, РНК і РПО Союзу РСР* за 
1924 р., ч. 6, арт. 215).

5. Українська Центральна Книж
кова Палата передає Інститутові 
В. І. Леніна один із обов'язкових 
примірників творів, надсиланих до 
Палати. З цією метою число обов'яз
кових примірників, надсиланих до 
Палати, збільшується на один при
мірник, по чинному в цей час по
рядку.

6. Усім державним установам, архі
вам, бібліотекам, книгозбірням і по
одиноким особам ставиться за обов'я
зок здати в Інститут В. І. Леніна по 
одному примірнику творів, шо мають 
будь-яке відношення до В. І. Ульянова 
(Леніна) і яких нема в цей час 
в Інституті, згідно зі списком, шо 
його складає Інститут і якого нале
жить оголосити в «Известиях ЦИК 
СССР и ВЦИК».

7. Усі архіви, історично-револю
ційні музеї, сховища документів, а та
кож усі инші установи, хто б ними не 
відав, а так само й приватні особи, 
шо мають рукописи В. І. Леніна 
або папері з його нотатками, або 
будь-які документи про нього, зо
бов'язується здати весь згаданий ма
теріал в Інститут В. І. Леніна.

П р и м і т к а  1. На бажання окре
мих установ і осіб, їм можна дати

копії зданих матеріялів, але ж без

оттисков всех имеющихся у них 
изображений (клише), портретов, ри
сунков и т. п. В. И. Ленина и впредь 
представлять со всех изготовленных 
клише равным образом по 3 экзем
пляра с указанием, где таковые были 
помешены.

4. Дальнейшее воспроизведение и 
распространение перечисленных в ст. 
ст. 2 и 3 всех имеющихся у них 
изображений В. И. Ленина должно 
производиться не иначе, как в по
рядке, предусмотренном постановле
нием Президиума Центрального Испол
нительного Комитета Союза ССР от 
27-го июня 1924 г. «О порядке воспро
изведения и распространения бюстов, 
барельефов, картин и т. п. с изобра
жениями В. И. Ленина» (Вестник ЦИК, 
СНК и СТО Союза ССР 1924 г., № 6, 
ст. 215).

5. Украинская Центральная Книжная 
Палата передает Институту В. И. Ле
нина один из обязательных экземпля
ров произведений, поступающих в 
Палату. С этой целью количество 
обязательных экземпляров, напра
вляемых в Палату, увеличивается на 
один экземпляр, по действующему в 
настоящее время порядку.

6. Всем государственным учрежде
ниям. архивам, библиотекам, книго
хранилищам и отдельным лицам вме
няется в обязанность спать в Институт 
В. И. Ленина по одному экземрляру 
произведений, имеющих какое-либо 
отношение к В. И. Ульянову (Ленину) 
и не имеющихся в настоящее время 
в Институте, согласно составляемого 
Институтом и подлежащего опублико
ванию в «Известиях» ЦИК СССР и 
ВЦИК» списка.

7. Все архивы, историко-револю
ционные музеи, хранилища документов, 
а равно все прочие учреждения, в 
чьем бы они ведении ни находились, 
а также и частные лица, у коих 
имеются рукописи В. И. Ленина, или 
бумаги с его пометками, или какие- 
либо документы о нем, обязуются 
сдать весь означенный материал в 
Институт В. И. Ленина.

П р и м е ч а н и е  1. По желанию
отдельных учреждений и лиц, по
следним могут быть представлены
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права розповсюджувати, репроду
кувати або передруковувати иі ма
теріали инакше, як з дозволу Інсти
туту В. І. Леніна.

П р и м і т к а  2. Коли не можна 
вилучити окремі документи, дотичні 
В. І. Ульянова (Леніна), з істо
рично-революційних архівів, без по
рушення цілости відповідних фон
дів або справ, їх передається Інсти
тутові В. І.* Леніна у фотографічних 
копіях.

8. Усі матеріали, згадані в а р т  арт. 
1, 2, 3, 6 і 7, здають ті установи 
й особи, які ними в теперішній час 
розпоряджають, органам, уповнова
женим відповідним губерніальним ви
конавчим комітетом їх прийняти.

9. Матеріяли, згадані в арт. арт. 
1, 2, 3 і 7, належить здати зазна
ченим у попередньому артикулі по
рядком протягом трьох місяців від 
дня оголошення цієї постанови.

Харків, дня 25 лютого 1925 р.
Голова Всеукраїнського

Центрального Виконавчого
Комітету Ііетровський.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

Секретар Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого 

Комітету А. Буценко.Оголошено в,.Вістях ВУЦВК“. 10 березня1925 р„ ч. 56. -----------
54. Про встановлення точного списку 

міст і.містечок на Харківщині.

ІЦоб точно встановити, які з за
люднених пунктів Харківщини нале
жить віднести до міст і містечок,— 
Всеукраїнський Центральний Виконав
чий Комітет і Рада Народніх Коміса
рів п о с т а н о в и л и :

Нижчезазначені залюднені пункти 
Харківщини вважати за віднесені: ,

копии сданных материалов, однако, 
без права распространять, воспроиз
водить или перепечатать эти мате
риалы иначе, как с разрешения 
Института В. И. Ленина.

П р и м е ч а н и е  2. В случае не
возможности из‘ять отдельные доку
менты. касающиеся В. И. Ульянова 
(Ленина) из историко революцион
ных архивов без нарушения целости 
соответственных фондов или дел, 
таковые передаются Институту 
В. И. Ленина в фотографических 
копиях.
8. Все материалы, поименованные в 

ст. ст. 1, 2, 3, 6 и 7, сдаются теми 
учреждениями и лицами, в распоряже
нии коих они в настоящее время на
ходятся, органам, уполномоченным на 
принятие их соответ.твуюшим губерн
ским исполнительным комитетом.

9. Материалы, поименованные в ст. 
ст. 1, 2, 3 и 7, должны быть сданы 
в указанном в предыдущей статье 
порядке в 3-хмесячный срок со дня 
опубликования настоящего постано
вления.Харьков, 25 февраля 1925 г.
Председатель Всеукраинского 

Центрального Исполнительнгго
Комитета Ветровский.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Чубарь.

Секретарь Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета А. Буценк*.Распубликовано в .Вістях ВУЦВК*. *т ------  10 марта 1»25 р., ч. 56.
54. Об установлении точного списка 

городов и поселений городского типа 
Харьковской губернии.

В целях точного установления, 
какие из населенных пунктов Харь
ковской губернии должны быть отне
сены к городам и поселениям город
ского типа,—Всеукраинский Централь
ный Исполнительный Комитет и Совет 
Народных Комиссаров—п о с т а н о -  
в л я ю т:

Нижеуказанные населенные пункты 
Харьковской губернии считать отне
сенными:
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а) до розряду міст: Харків, Суми, 
Охтирка, Ізюм, Куп‘янськ, Богодухів, 
Вовчанськ Лебедин, Білопілля;

б) до розряду містечок: ЗміТв, 
Валки, Краснокут, Золочів, Тростянець, 
Ворожба (залізничий хутір), Мерефа, 
Куп'янськ-Вузловий, Люботин, Чугуїв.

Харків, днв 25 лютого 1925 р.
Голова Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого
Комітету Петрове* кмм.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

Секретар Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету А. Буценко.Оголошено в ..Вістях ВУДОК" 10 березня 1925 р.. ч. 56

а) к разряду городов: Харьков, 
Сумы, Ахтырка, Изюм, Купянск, Бого
духов, Волчанск, Лебедин, Белополье;

б) к разряду поселений городского 
типа:—Змиев, Валки, Краснокутск, 
ЗолочевДростянец, Ворожба (железно
дорожный поселок), Мерефа, Купянск- 
Узловой, Люботин, Чугуев.Харьков, 25 февраля 1925 г.

Председатель Ьсеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Чубарь.

Секретарь Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитеїа А. Буценкш.Распубликовано в .Вістях ВУЦВК" ет10 марта 1925 г., 56. ;
65. Про обов'язкові безплатні квитка для 
Червоної Армії і Флота на прилюдні 

вистави й видовища.

Всеукраїнський Центральний Вико
навчий Комітет і. Рада Народніх Ко
місарів п о с т а н о в и л и :

1. Установити в містах і містечках 
обов'язкові безплатні квитки для Черво
ної Армії і Флоти на нижчеподані при
людні вистави, виставки й видовища:

а) драматичні, оперові, балетові й 
дитячі вистави;

б) оперети, ц'рки й механічні те
атри;

в) симфонічні й ораторні виконання;г) концерти, літературні й музичні 
вечорий ранки;

д) кінематографи й мистецькі мінь- 
ятюри;4

е) мистецькі й инші виставки, і
ж) спортивні змагання.
2. На кожну із зазначених у пер

шому артикулові виставу або видо
вище належить давати не більш як
5% загального числа квитків.

55. Об обязательном бесплатном предо- 
сіавленми билетов для Красной Армим 

и Флота на публичные спектакли 
и зрелища.

Всеукраинский Центральный Испол
нительный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров п о с т а н о в л я ю т :

1. Установить в городах и поселе
ниях городского типа обязательное 
бесплатное предоставление билетов 
для Красной Армии и Флота на нижа 
следующие публичные спектакли, 
выставки и зрелища:

а) драматические, оперные, балет
ные и детские спектакли;

б) оперетты, цирки и механические 
театры;

в) симфонические и ораторные 
исполнения;

г) концеоты, литературные и музы
кальные вечера и утра;

д) кинематографы и художествен
ные миниатюры;

е) художественные и иные выставки, и
ж) спортивные состязания.
2. На каждый из указанных в 

предыдущей статье спектакль или 
зрелище надлежит предоставлять 
не свыше 5% общего количества 
билетов.
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П р и м і т к а  1. Точне число квит
ків, що їх належить видати, вста
новляють місцеві виконавчі комітети, 
залежно від числа видовищ і вій
ськових частин, розташованих у да
ному залюдненому пунктові.

П р и м і т к а  2. Число квитків на 
мистецькі й инші вистави та спор
тивні змагання, що їх належить 
безплатно видавати Червоній Армії 
і Флоті, встановлюють, залежно від 
місткости помешкань, де влаштову
ється виставки й спортивні змагання, 
окрвійськомати за згодою в відпові
дальними розпорядниками виставок 
і спортивних змагань і затверджують 
відповідні виконкоми.

3. Відповідальні розпорядчики ви
довищ і розваг повинні заздалегідь 
надсилати політорганам військових 
частин відповідне число квитків для 
розподілення їх між червоноармійцями 
й військморами. У тих місцях, де по- 
літорганів нема, квитки належить 
надсилати комісарам розташованих 
там військових частин.

Харків, дня 25 лютого 1925 р.
Голова Всеукраїнського

Центрального Виконавчого 
Комітету Ііепіровський.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

Секретар Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого 

Комітету А. Буцеико.4голошенно в „Вістях ВУЦВК"10 березня 1925 р.. ч. об.

П р и м е ч а н и е  1. Точное коли
чество подлежащих предоставлению 
билетов устанавливается местными 
исполнительными комитетами, в за
висимости от количества зрелищ и 
войсковых частей, расположенных в 
данном населенном пункте.

П р и м е ч а н и е  2. Количество 
билетов на художественные и иные 
выставки и спортивные состязания, 
подлежащих бесплатному предоста
влению для Красной Армии и Флота, 
устанавливается в зависимости от 
вместимости помещений, в которых 
устраиваются выставки и спортив
ные состязания, окрвоенкоматами, 
по соглашению с ответственными 
распорядителями выставок и спор
тивных состязаний, и утверждается 
соответствующими исполкомами.

3. Ответственные распорядители 
зрелищ и увеселений обязаны за
благовременно пересылать полит
органам воинских частей соответ
ствующее количество билетов для 
распределения их среди красноар
мейцев и военморов. В тех местах, 
где нолиторганов нет, билеты должны 
пересылаться комиссарам располо
женных там воинских частей.Харьков, 25 февраля 1925 г.
Председатель Всеукраинского 

Центрального Исполнительного 
Комитета Петровский.

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Чубаръ.

Секретарь Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета А. Буценкв.Раопубликовано в .Вістях ВУЦВК“от 10 нарта 1925 г.. .V 56
56. Про доповнення арт. арт. 46, 210 і 
271 Цивільного Процесуального Кодексу 

УСРР.

Доповнюючи Цивільний Процесуаль
ний Кодекс УСРР (36. Уз 1924 р.,

ч. 16-17, арт. 156), Всеукраїнський 
Центральний Виконавчий Комітет і 
Рада Народніх Комісарів п о с т а н о 
в и л и :

П2

56. О дополнении ст. ст. 46, 210 и 271 
Гражданского Процессуального Кодекса 

УССР.

В дополнение Гражданского Процес
суального Кодекса УССР (Собр. Уз. 
1924 года, № 16-17, ст. 156) Всеукраин- 
ский Центральный Исполнительный Ко
митет и Совет Народных Комиссаров 
п о с т а н о в и л и :
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1. Артикул 46-й Цивільного Проце

суального Кодексу УСРР доповнити 
примітками 3-ю і 4-ю в такій редакції:

« П р и м і т к а  3. Як-шо позивачем 
є особа або установа, звільнена від 
судової оплати й иншого збору та 
видатків на справу через одну з під
став, зазначених у арт. 43, а заніз- 
ваним—особа або установа, яку не 
належить, згідно з тим самим ар
тикулом, звільнювати від їх уплати, 
то, в разі задоволення позовних 
вимог, судову оплату й инший збір 
та видатки на справу стягається з 
запізваного на прибуток держави 
або до місцевих коштів за належ
ністю, прогорційно до розміру 
позовних вимог, задоволених судо
вим присудсм.

П р и м і т к а  4. Як-шо запізва- 
ним є особа або установа, звільнена 
від судової оплати й иншого збору 
та видатків на справу через одну 
з підстав, зазначених у арт. 43, а 
позивачем—особа або установа, не 
звільнена, згідно з тим самим ар
тикулом, від уплати їх, то, в разі 
відмови у позовних вимогах, судову 
оплату й инший збір та видатки 
на справу, від оплати яких запіз- 
ваного було звільнено, стягається з 
позивача на прибуток держави, або 
до місцевих коштів за належністю, 
пропорційно розмірові позовних ви
мог, у задоволені яких судовим 
присудом відмовлено».

2. Артикул 210 Цивільного Проце
суального Кодексу доповнити пак
том „е“ в такій редакції:
,е) Зобов'язаннях, що їх видають 

селяни й селянські організації при 
купівлі у державних установ І коопе
ративних організацій на роздріб із 
розстроченням виплати сільсько-госпо
дарських машин і знарядь (селянські 
зобов'язання)44.

3. Артикул 271 Цивільного Проце
суального Кодексу поповнити пактом 
.ж" в такій редакції:

,ж) Паєвих вкладок заборгованого 
в кооперативні організації першого

1. Статью 46 Гражданского Про
цессуального Кодекса УССР дополнить 
примечаниями 3 и 4 в следующей ре
дакции:

« П р и м е ч а н и е  3. Когда истцом 
является лицо или учреждение, осво
бождаемое от ) платы судебных по
шлин и прочих сборов и расходов 
по делу по одному из оснований, 
указанных в ст. 43, а ответчиком— 
лицо или учреждение, не подлежащее 
согласно той же статье освобожде
нию от их уплаты, то, в случае 
удовлетворения исковых требований, 
судебные пошлины и прочие сборы 
и расходы по делу взыскиваются 
с ответчика в доход государства 
или в местные средства, по при
надлежности, пропорционально раз
меру исковых требований, удовле
творенных решением суда.

П р и м е ч а н и е  4. Когда ответ
чиком является лицо или учреждение, 
освобождаемое от уплаты судебных 
пошлин и прочих сборов и расходов 
по делу по одному из оснований, 
указанных в ст. 43, а истцом—лицо 
или учреждение, не освобождаемое, 
согласно той же статье, от уплаты 
их. то, в случае отказа в исковых 
требованиях, судебные пошлины и 
прочие сборы и расходы по делу, 
от оплаты которых ответчик был 
освобожден, взыскиваются с истца 
в доход государства, или в местные 
средства по принадлежности, пропор
ционально размеру исковых требо
ваний, в удовлетворении коих ре
шением суда отказано».
2. Статью 210 Гражданского Про

цессуального Кодекса дополнить пак
том „е* в следующей редакции:

.е) Обязательствах, выдаваемых 
селянами и селянскими организа
циями при покупке у государствен
ных учреждений и кооперативных 
организаций в розницу с рассрочкой 
платежа сельско хозяйственных ма
шин и орудий (селянские обяза
тельства)".
3. Статью 271 Гражданского Про

цессуального Кодекса дополнить пунк
том .ж" в следующей редакции:

.ж) Паевых взносов должника 
в кооперативные организации пер-
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сгупіня всіх форм кооперації (спожи
вчої, сільсько-господарської, житлової, 
промислової й кредитової)*.

Харків, дня 26 лютого 1926 р.
вой ступени всех видов кооперации 
(пот ребительской, сельско- хозяй
ственной, жилищной, промысловой 
и кредитной)".Харьков, 25 февраля 1925 г.

Голова Всеукраїнського
Центрального Виконавчого 

Комітету Штровсъкий.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский.
Голова Ради Народні*

Комісарів В. Чубар.
Председатель Совета Народных 

Комиссаров В. Чубаръ.
Секретар Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого 
Комітету А. В у цепко.

Секретарь Всеукраинского
Центрального Исполнительного 

Комитета А. Буценкв.

1

Постанови Ради Народніх Комі
сарів.

57. Штати лісових досвідних установ 
Всеукраїнського Центрального Упра

вління Лісами.

Рада Народніх Комісарів п о с т а 
н о в и л а  затвердити нижчеподані 
штати лісових досвідних установ Все
українського Центрального Управління 
Лісами:

1. Дві обсліду вальні партії при
вуилч.

Фахівців - дослідників......................6

2. Харківська Контрольно■  Носінньова 
Станція.

Завідувач станції............................1
Служник...................................... 1

У. Тростянецьха Досвідна Станція 
П розряду.

Лісовод - дослідник.........................1
Доглядач лісокультур ... .1

4. Маріупільсьха Досвідна Станція 
II розряду.

Лісовод-дослідник.......................... 1
Доглядач лісокультур...................... 1

.5. Нікольська Спеціяльна Досвідна 
Станція.

Лісовод-дослідник...........................і*
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Постановления Совета Народных 
Комиссаров.

57. Штаты лесных опытных учреждений 
Всеукраинского Центрального Управ

ления Лесами.

Совет Народных Комиссаров по
с т а н о в и л  утвердить нижеследующие 
штаты лесных опытных учреждений 
Всеукраинского Центрального 'Упра 
вления Лесами:

1. Две Обследовательские партии при
ВУПЛ'е.

Специалистов-исследователей. . . о

2. Харьковская Контрольно-Семенная
Станция.

Заведываюший станцией. ... 1
Служитель..................................... і

3. Тростянецкая Опытная Станция
И разряда.

Лесовод-исследователь....................1
Надзиратель по лесокультурам. . 1

4. Мариупольская Опытная Станция
II разряда.

Лесовод исследователь....................1
Надзиратель по лесокультурам. . 1

5. Никольская Специальная Опытная
Станция.

Лесовод-исследователь....................1
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б. Весело-Боковеньківська Спеціальна 
Досвідна Станція.

Доглядач лісокультур . . . . . .  1Усього 15 ч.Харків, дня 26 лютого 1925 р.
Голова Ради Народніх

Комісарів В. Чубар.

Керуючий Справами
Раднаркому Ф. Бсіа.

Секретар РНК 7. Єрещенко.

Доглядач лісокультур . . . . . .  1

6'. Весело-Боковеньковская Специаль
ная Опытная Станция.

Надзиратель по лесокультурам. 1
Всего 15 чел. Харьков, 26 февраля 1925 г.

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Чубаръ.

Управляющий Делами
Совнарком Ф. Бега.

Секретарь СНК И. Ерещенко.

Надзиратель по лесокультурам . . 1

58. Тимчасові штати округових і рабоно- 
8их інспекторів лісів Всеукраїнського 

Ценірального Управління Лісами.

Рада Народніх Комісарів п о с т а 
н о в и л а  затвердити нижчеподані 
тимчасові штати округових і районо- 
вих Інспекторів лісів Всеукраїнського 
Центрального Управління Лісами:

Назва Округові ів- Районові губерень спекторя інспектори
Волинь . . . 3 2
Поділля . . — 5
Катериносл.. — 3
Донеччина . — 3

і 13
Разом 16 чол.Харків, дня 26 лютого 1925 р.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

Керуючий Справами
Раднаркому Ф. Бега.

Секретар РНК 1. Єрещепко.

58. Временные штаты окружных и район
ных инспекторов 'лесов Всеукраинсного 

Центрального Управления Лесами.

Совет Народных Комиссаров поста
н о в и л  утвердить нижеследующие 
временные штаты окружных и рай
онных инспекторов лесов Всеукра- 
инского Центрального Управления 
Лесами:Наименование Окружные Районные губерний инспектора инспектора
Волынская . . 3 2
Подольская . . — 5
Екатериносл. . — 3
Донецкая . . — 3З 7з

Всего 16 чел. Харьков, 26 февраля 1925 г.
Председатель Совета Народных

Комиссаров В. Чубарь.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Бега.

Секретарь СНК И. Ерещечко.

59. Штати лісовряджуваних організацій 
Всеукраїнського Центрального Управління 

Ліовмм.

Рада Народніх Комісарів п о с т а 
н о в и л а  затвердити нижчеподані 
штати лісовряджуваних організацій:

59. Штаты лесоустроительных органи
заций Всеукраинсного Центрального 

Управления Лесами.

Совет Народных Комиссаров п о с т а 
новил утвердить нижеследующие шта
ты лесоустроительных организаций:
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Назва й число посад.

Ч. 6-7 Арт. 59-60

Назва гу- ; Й
о:

в
—г ? 35

о
берень .2 

а
СО її

а
ма

я«а о «сЛ©а.
<0
а

со ^ = Н СО а*
в » о.

Харківщина 6 12 24 5 47

Катеринослав. 2 4 8 3 17

Одещина . . 1 2 4 4 11

Київщина . 10 20 40 6 76

Донеччина . 1 2 4 3 10

Полтавщина. 2 4 8 4 18

Волинь . . . 5 10 20 7 42

Поділля . . 5 10 20 6 41

Чернигівщина 4 8 16 5 33
Разом . . 36 72 144 43 295

Усього 295 ч.

Харків, дня 26 лютого 1925 р.

Голова Ради На^одніх
Комісарів В. Чубар.

Керуючий Справами
Раднаркому Ф. Веха.

Секретар РНК 1. єрехцепко.

Наименование в количество должностей
** 6-7 Ст. 59-60

Наименование
губерний

й Ол - бы"

щ
с $ * п То

ке
ат

ор
ы ва»

Вз
55»
О

о

6-Іч. * «-*■ .<£ а
С{_&. И

то
го

Харьковская 6 12 24 5 47

Ек славская
2 4 8 ‘ 3 17

Одесская. . 1 2 4 4 11

Киевская. . 10 20 40 6 76

Донецкая. . 1 2 4 3 10

Полтавская . 2 4 8 4 * 18

Волынская . 5 Ю 20 ,7 42

Подоліская . 5 ю 20 6 41

Черниговская 4 8 16 5 33

Итого . 36 72 144 43 295

Всего 295 ч.Харьков, 26 февраля 1925 г.
Председатель Совета Народных 

Комиссаров В. Чубаръ.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Веха

Секретарь СНК И. Ерещенко.

Постанова Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету 

й Ради Народніх Комісарів.

60. Про організацію ясел і кімнат для 
годування немовлят на промислових під
приємствах, де масово вживається жіно

чої праці.

Щоб відзначити Міжнародній день 
робітниць 8 березня, у звязку з по
бажанням 2-го Всеукраїнського З’їзду 
робітниць і селянок про організацію 
при промислових підприємствах ясел— 
Всеукраїнський Центральний Виконав-

Постановление Всеукрамнского Цен
трального Исполнительного Коми
тетам Совета Народных Комиссаров.

60. Об организации яслей и комнат для 
кормления грудных детей на промыш
ленных предприятиях с массовым при

менением женского труда.

В ознаменование Международно з 
дня работниц 8-го марта, в связи 
с пожеланиями 2-го Всеукраинского 
С’езда работниц и селянок об орга
низации при промышленных предпри
ятиях яслей — Всеукраинский Цен-
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чий Комітет 1 Рапа Народніх Комісарів 
п о с т а н о в и л и :

1. При всіх промислових підприєм
ствах, ае число робі і ниць сягає по-над 
200, належить зорганізувати ясла з роз
рахунку одно ліжко на кожні 10 
робітниць.

2. При промислових підприємствах 
з числом робітниць від 50 до 200 на
лежить зорганізувати кімнати для 
годування немовлят.

П р и м іт к а. Зазначені в цьому 
артикулі підприємства, розташовані 
на відалені не більшому як одна 
верства одно від одного, можуть 
об'єднуватись для влаштування і 
утримання спільних ясел, з тим що 
влаштовувати ясла в таких випад
ках мають місцеві органи охо
рони здоров'я.
3. Видатки на організаціо і утри

мання знов відкриваних ясел і кімнат 
для годування немовлят розподіляється 
таким порядком:

а) давати помешкання і оплачувати 
комунальні послуги покладається на 
відповідні промислові підприємства; б)

б) видатки на початкове обладну
вання твераим і м'яким реманентом 
покладається на Народній Комісаріят 
Охорони Здоров'я;

в) видатки на утримання ясел і 
кімнат для гидування немовлят про
тягом 1924-25 бюджетопого року 
покладається: в розмірі 55% на про
мислові підприємства, 15°/0—на На
родній Комісаріят Охорони Здоров'я і 
30% на Народній Комісаріат Праці 
УСРР.

П р и м і т к а  1. Видатки на утри
мання ясел промислові підприєм
ства відносять за рахунок фонду 
поліпшення побуту робітників.

П р и м і т к а  2. Місцеві органи 
охорони здоров'я мають піклува
тися про притягнення батьків дітей, 
умішених у яслах, до участи в 

« організації, а також в утриманні 
й розвиткові ясел.
4. Ця постанова не зміняє порядку 

утримання Існуючих ясел і кімнат для 
годування немовлят.

тральный Исполнительный Комитет 
и Совет Народных Комиссаров п о- 
с т а н о в и л и :

1. При всех промышленных пред
приятиях с числом работниц более 
200 должны быть организованы ясли 
из расчета одчой койки на каждые 
10 работниц.

2. При промышленных предприя
тиях с числом работниц от 50-200 
должны быть организованы комнаты 
для кормления грудных детей.

П р и м е ч а н и е  Указанные в на
стоящей статье предприятия, распо
ложенные на расстоунии не более 
одной версты одно от другого, мо
гут об'единяться для устройства 
и содержания общих яслей, причем 
устройство яслей в таких случаях 
возлагается на местные органы 
Здравоохранения.
3. Расходы по организации и со

держанию вновь открываемых яслей 
и комнат для кормления грудных де
тей распределяются следующим по
рядком:

а) предоставление помещения и 
оплата коммунальных услуг возлагает
ся на соответствующие промышлен
ные предприятия;

б) расходы по первоначальному 
оборудованию твердым и мягчим ин
вентарем возлагаются на Народный 
Комиссариат Здравоохранения;

в) расходы по содержанию яслей 
и комнат для кормления грудных де
тей в течение 1924 - 25 бюджетного 
года возлагаются: в размере 55% на 
промышленные предприятия, 15%—на 
Народный Комиссариат Здравоохране
ния и 30% на Народный Комиссариат 
Труда УССР.

П р и м е ч а н и е  1. Расходы по 
содержанию яслей промышленными 
предприя;:*чми относятся за счет 
фонда улучшения быта рабочих.

П р и м е ч а н и е  2. На местные 
органы здравоохранения возлагается 
работа о привлечении родителей 
детей, помешенных в яслях, к уча
стий в организации, а также в со
держании и развитии яслей.
4. Настоящее постановление не из

меняет порядка содержания С' шеству
ющих яслей и комнат для кормления 
грудных детей.
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5. Доручити Народньому Комісарія- 
тоиі Охорони Здоров'я спільно з Вищою 
Радою Народнього Господарства, На
роднім Комісаріатом Фінансів і На
роднім Комісаріатом Праці УСРР ви
дати інструкцію про застосування цієї 
постанови.Харків, дня 5-го березня 1925 р.

Голова Всеукраїнського
Центрального Виконавчого 

Комітету ІІетровськчй.

Годова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

Секретар Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету А. Б уценка.Оголосп* но в „Ріотях ВУЦВК" б березня 1925 р.. ч. 53. I

5. Поручить Народному Комиссари
ату Здравоохранения совместно с Выс
шим Советом Народного Хозяйства, 
Народным Комиссариатом Финансов 
и Народным Комиссариатом Труда 
УССР издать инструкцию по приме
нению настоящего постановления.Харьков. 5 марта 1925 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский.

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Чубарь.

Секретарь Всеукраиііского 
Центрального Исполнительной 

Комитета А. Буценко.Распубликовано в .Вістях ВУЦВК*. в марта 1925 г , XV 53.

I
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РОЗПОРЯДЖЕНЬ
Рііітни-Сшіемоп Урвц Уірвім

Ш/. 1926 р. .17 іірші 1925 р.

(4Ч.Ч[) МІ
Лролдтврии всех стран, со*д***От*<»:

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

СОБРАНИЕ
УЗАКОНЕНИЙ И 

РАСПОРЯЖЕНИЙ
Рабоче-Крвст. Правительства Украмім

1926 г.

\

т ВІДДІЛ ПЕРШИЙ 17 марта 1925 г. |г-і И? 8 Отдм ПЕРВЫЙ V

а ■  і о т
Постанови РНК

(12,28 лютого, 5*6 березня 1925 р.).

61. Про санітарний догляд ва виготовлен
ням, сховом і продажем харчових про* 
дуктів. смакових річоввн і напоїв.

62. Про штати харківських а  київських  
протоаіах виводів.

68. Про штата Українського протовоІМВго 
Інституту в м. Харкові.

64. Про шгата санітарко-педологічного 
інституту в м- Київі.

65. Про штати губерніальних туберкульоз* 
них диспансерів.

66. Про штати Харківського в Одеського 
ммрологічнах інститутів.

67. Про штаті пожхіятрнчниї лікарні у 
Винниці.

66. Про штати малярівінх станцій.
69. Про штати адміаістраційно-санітарнвх 

курсів у м. Харкові.
71). Штати медично-механічного інституту 

в м. Харкові.
71. Про штати губерніальних венерологіч

них диспансерів.
74. Про штати харківського віопоаого 

інституту.
78- Тилові штати реорганізованих лісництв 

Всеукраїнського Центрального Упра
вління Лісами.

74. 1ро штата Одеської й Катернноолдв- 
ської дитячих поліклінік.

75. Про штата дезянфекційно-перепуск- 
вого пункту я ізолятором у Щ»аетівці.

76. Штаті лікарнях установ Харківських 
перлого та другого й київського 
будинків примусової праці.

СОДЕРЖАНИЕ
Постановления СНК

(12,28 февраля, 5-6 марта 1925 г.)61. О оанитарном надзоре за изготовлением, хранением и продажей пищевых продуктов, вкусовых веществ и напитков.62. О штатах харьковских и киевских протезных заводов.63. О штатах Украинского протозойного института в г. Харькове.64. О штатах санитарно-педологнческого института  в г. Кпеве65. О штатах губернских туберкулезных диспансеров.66. О штатах Харьковского и Одесского венерологических институтов.67. О штатах психиатрической больницы в Виннице.68. О штатах малярийных станций.69. О штатах административно-санитарных курсов в г. Харькове.70. Штаты ме.днко-механнческого института  в г. Харькове.7!. О штатах губервекнх венерологических диспансеров.72. О штатах Харьковскою оспевного інституте.73. Типовые штаты реорганизованных лесничеств Всеукраянского Центрального Управления Лесами.74. О штатах Одесской и Екатервнославской детских поликлиник.75. О штатах дезинфекционно-пропускного пункта в Шепетовхе.76. Штаты лечебных учреждений Харьков* екях первого м второго и Киевского домов принудительных работ.
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Ч. Я А{УГ. 01 Г* К Ст. Ы

Постанови Ради Народніх Комі
сарів.

61. Про санітарний догляд аа вигою- 
В1ВННЯИ, сховом і продажем харчових 
продуктів, смакових річовин і напоїв.

В інтересах охорони народнього здо
ров'я, Рада Народніх Комісарів, роз
виваючи й доповнюючи постанови 
свої з 1 червня 1923 року «Про са
нітарні органи Республіки* (36. Уз. 
1923 р., ч. 22—23, арт. 331) і «Інструк
ція про торгівлю* з 27-го червня 
19 >4 року (35. Уз. 1924 р..ч. 15, арт. 
149, п. п. 34—38)—по с т а н  о в и л а :

1. Санітарний догляд за масовим 
виготовленням, сховом, перевозкою, 
продажем 1 виданням для громад
ського вжитку харчових продуктів, на
поїв і смакових річовин, а також за 
їдальнями громадського харчування, 
покладается на санітарні органи, в 
особі спеціяльних санітарних лікарів, 
а там, де їх немає, на инших лікарів 
з доручення Народнього Комісаріату 
Охорони Здоров'я і його місцевих ор
ганів.

2. Санітарний догляд за різницями, 
місцями для схову Й МІСЦЯМИ для ог
ляду м'ясних продуктів і молочар
ськими фермами здійснюють санітарні 
органи Народнього Комісаріату Охо
рони Здорочя спільно з органами 
ветеринарно-санітарного догляду.

3. Промислові й торговельні під
приємства, що масово виготовляють, 
переховують, перевозять, продають і 
видають для громадського вжитку 
харчові продукти, напої і смакові рі- 
човини, а також їдальні громадського 
харчування мусять відповідати сані
тарним і гігієнічним правилам, уста
новленим Народнім Комісаріятом Охо
рони Здоров'я за згодою з заінтере
сованими урядництвами за належ
ністю.

П р и м і т к а .  Порядок відкриття 
промислових і торговельних під
приємств регулюється особливими 
правилами.
4. Про кожне відкриття промислових 

і торговельних підприємств, шо" під
падають під чинність арт. 1-гоцеї поста-

Постановления Совета Народных 
Комиссаров.

61. О санитарном надзоре за изготовлени
ем, хранением и продажей пищевых про 
дуктов, вкусовых веществ и напитков.

В интересах охраны народного здо
ровья, в развитие и дополнение поста
новлений своих от 1 июня 1923 г. 
„О санитарных органах Республики" 
(С. У. 1923 г., К; 22—23, ст. 331) и 
„Инструкция о торговле* от 27 июня 
1924 года У. 1924 г., № 15, ст. 149, 
п. п. 34—38), Совет Народных Комис
саров п о с т а н о в и л :

1. Санитарный надзор за массовым 
изготовлением, хранением, переваркой, 
продажей и отпуском для обществен
ного употребления пищевых продуктов, 
напитков и вкусовых веществ, а также 
за столовыми общественного питания, 
возлагается на санитарные органы, в 
лице особых санитарных врачей, а там, 
где таковых нет, на других врачей по 
поручению Народного Комиссариата 
Здравоохранения и его местных ор- 
гадов.

2. Санитарный надзор за бойнями, 
местами хранения и местами осмэтра 
мясных продуктов и молочными фер
мами осуществляется санитарными ор
ганами Народного Комиссариата Здра
воохранения совместно с органами ве- 
теринврно-санитарного надзора.

3. Промышленные и торговые пред
приятия, производящие массовое изго
товление, хранение, перевозку, про
дажу и отпуск для общественного 
потребления пищевых продуктов, на
питков и вкусовых веществ, а также 
столовые общественного питания дол
жны удовлетворять санитарным и гигие
ническим правилам, установленным 
Народным Комиссариатом Здравоохра
нения по соглашению с заинтересован
ными ведомствами по принадлежности.

П р и м е ч а н и е .  Порядок откры
тия промышленных и торговых пред
приятий регулируется особыми пра
вилами.
4. О всяком открытии промышлен

ных и торговых предприятий, подхо
дящих под действие ст. 1-й настоя
щего постановления, владельцы их
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Арт. 61 № 8 Ст. 61Я. 8«іови, володільці їхні повинні заздалегідь і в кожному разі не пізніш, як за тиждень геред початком діяльности підприємства, сповістити місцевому органові санітарного догляду.5. До завдань санітарного догляду, зазначеного в арт. арт. 1—2 цеТ постанови, здійснюваного систематично, належить:а) наглядати за місцями виготовлення, схову, продажу, видавання харчових продуктів, напоїв і смакових річовин, щоб гжити заходів до усунення умов, які можуть спричинитися до їхнього зіпсуття і через це зробити їх отрутними або шкідливими для здоров'я споживачів;б) вилучати зіпсовані, шкідливі, отрутні, фальсифіковані харчові продукти, напої і смакову річовину з підприємств і в осіб, зазначених у арт. арт. 1 І 2 цеї постанови;в) наглядати за способами виготовлення, схову, транспортування і пакування харчових продуктів, напоїв і смакових річовин;г) наглядати за станом здоров'я робітників, службовців і володільців підприємств, шо безпосередньо виробляють або продають продукти.6. Представники санітарного догляду мають право вільно входити в помешкання підприємств, зазначених у арт. арт. 1 І 2 цеї постанови, пред'явивши відповідні документи. 7 * *7. У тих випадках, коли влаштованім, обладновання і утримання помешкань не відповідає санітарним вимогам, а також тоді, коли викриється недобротні продукти, органи санітарного догляду складають у присутності володільця (уповноваженого) і за його підписом акта в 2-ох примірниках, виклавши в ньому пред'явлені вимоги Я зазначивши речинець їхнього виконання, і, в належних випадках, притягають винуватців до кримінальної від поя і дальности.У разі відсутиости володільця (уповноваженого), акта складається в присутності 2-ох свідків або представника «іліціТ. Один примірник складеного

обязаны заблаговременно и во всяком случае не позже, чем за неделю до начала деятельности предприятия, сообщить местному органу санитарного надзора.5. В задачи санитарного надзора, указанного в ст. ст. і—2 настоящего постановления, осуществляемого систе матически, входит:а) наблюдение за местами изготовления, хранения, продажи, отпуска пищевых продуктов, напитков и вкусовых веществ, с целью принятия мер к устранению условий, могущих способствовать порче их и тем самым сделать их ядовитыми или вредными для здоровья потребителей;б) из'тгие испорченных, вредных, ядовитых, фальсифицированных пищевых продуктов, напитков и вкусовых веществ из предприятий и у лиц, указанных в ст. ст. 1 и 2 настоящего постановления;в) наблюдение за способом изготовления, хранения, транспортирования и упаковки пищевых продуктов, напитков и вкусовых веществ;г) наблюдение за состоянием здоровья рабочих, служащих и владельцев предприятий, непосредственно занятых в производстве или продаже продуктов.6. Представители санитарного надзора имеют право беспрепятственного входа в помещения предприятий, указанных в ст. ст. 1 и 2 й настоящего постановления, по пред'явлений соответствующих документов.7. В тех случаях, когда устройство оборудование и содержание помещений не удовлетворяет санитарным требованиям, а также в случаях обнаружения недоброкачественных продуктов, органы санитарного надзора со- ставаяют в присутствии владельца (уполномоченного) и за его подписью акт в 2 экземплярах, с изложением пред'явленных требований и с указанием срока их выполнения и, в под лежащих случаях, привлекают виновных к уголовной ответственности.В случае отсутствия владельца (упол источенного), акт составляется в присутствия 2-х свидетеле! или представителя милиции. Один экземпляр со
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Арт. 61 № 8 Ст. 61

акта вручається володільцеві підпри
ємства.

8. Як-шо викрито на підприємствах 
негодящі до вжитку харчові продукти, 
смакові річовини й напої, то їх, з на
казу органів санітарного догляду, 
володілець підприємства негайно усу
вав з помешкання і їх під наглядом 
тих самих органів доводиться до стану, 
шо виключає всяку можливість вжити 
їх як їжу.

Коли представники відповідних ор
ганів влади посвідчили неможливість 
або недоцільність утилізації таких 
продуктів, то ці продукти нищиться 
засобами й коштами володільця (упо
вноваженого) при обов'язковій участі 
міліції або володілець (уповноваже
ний) приставляє їх для знищення в 
місця за вказівкою санітарного до
гляду, а я<-що його нема—за вказів
кою міліції.

Про всі випадки, зазначені в цьому 
артикулові, також складається акта 
порядком, зазначеним у арт. 7-муцеі 
постанови.

9. Як-що неможливо упевнитися на 
місці про шкідливість для здоров'я 
продуктів, напоїв і смакових річовин, 
або їхню фальсифікацію, органи сані
тарного догляду беруть зразки про
дуктів на безплатний дослід в лабора
торії, про що складається акта (арт. 7), 
з тим що, коли володілець висловить 
про це своє бажання, йому зали
шають другі примірники взятих зразків. 10 11 * *

10. Як-що лабораторний дослід ви
криє харчові продукти, напої і смакові 
річовини і фальсифіковані або шкідливі 
для здоров'я, то тоді вживається за
ходів, зазначених у арт. 8-му цеї по
станови.

11. Органи міліції повинні всіма 
способами допомагати санітарному 
доглядові. У тих випадках, коли 
недобротні продукти викрила міліція 
або до неї надійшла заява, що такі 
продукти знаходяться в одному з
підприємств або в осіб перелічених 
у арт. арт 1 і 2 цеї постанови, органи 
міліції повинні негайно повідомити 
про це санітарний догляд, щоб в&ити
відповідних заходів.

Ч. 8

ставленного акта вручается владельцу 
предприятия.

8. При обнаружении на предприятиях 
негодных к употреблению пищевых 
продуктов, вкусовых веществ и на
питков, таковые по распоряжению 
органов санитарного надзора, немед
ленно удаляются владельцем предпри
ятия из помещения и под наблюде
нием тех же органов приводятся в со
стояние, исключающее всякую воз
можность употребления их в пищу.

В случае невозможности или нецеле
сообразности утилизации таких про
дуктов, удостоверенной представите
лями подлежащих органов власти, 
продукты уничтожаются силами и 
средствами владельца (уполномочен
ного) при обязательном участии ми
лиции или доставляются владельцем 
(уполномоченным) для уничтожейЪ* 
в места по указанию санитарного над
зора, а при отсутствии последнего— 
по указанию милиции.

Обо всех случаях, указанных в насто
ящей статье, также составляется акт 
порядком, указанным в ст. 7 настоя
щего постановления.

9. В случае невозможности удосто
вериться на месте во вредности для- 
здоровья продуктов, напитков и вку
совых веществ, или их фальсификации, 
органы санитарного надзора берут 
образцы продуктов для бесплатного- 
исследования в лаборатории, о чем со
ставляется акт (ст. 7), при чем, в случае 
выраженного владельцем нато желания, 
ему оставляют вторые экземпляры взя
тых образцов.

10. Если лабораторное исследование 
обнаружит вредность для здоровья 
или фальсификацию пищевых про
дуктов, напитков и вкусовых веществ 
то принимаются меры, указанные в ст, 
8-й настоящего постановления.

11. Органы милиции обязаны оказы
вать всемерное содействие санитарному 
надзору. В тех случаях, когда недобро
качественные продукты обнаружены 
милицией или к ней поступило заявле
ние о нахождении таковых в одном из 
предприятий или у лиц, перечисленных 
вст.ст.1 и 2 настоящего постановления, 
органы милиции обязаны немедленно со
общить об этом санитарному надзору 
для принятия соответствующих мер.
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Ч. 8 Арт. 61 № 8 Ст. 61

12. Органам санітарного догляду 
надається право вимагати від робіт
ників, службовців і володільців під
приємств, шо безпосередньо працюють 
у виробництві, перелічених у арт. арт. 
1 і 2 це! постанови, подавати сві
доцтва від лікарних установ про їхній 
лікарний огляд.

13. Коли буде викрито серед робіт* 
ників, службовців і володільців під
приємств, шо безпосередньо працюють 
у виробництві або торгівлі, хворих 
на явні форми легеневого туберкульо
зу, венеричні хвороби в заразному 
періоді, черевний тиф (бацилоносіїв 
черевного тифу), азіатську холеру, 
дифтерит Й инші всі такі особи на 
листовну пропозицію лікарсько - кон
трольної комісії мусять негайно зу
пинити роботи на підприємстві, аж 
до одужання, з додержанням що-до 
робітників і службовців правил, уста
новлених на цей випадок чинним зако
нодавством про працю і з пропози
цією робітникам і службовцям негай
но явитися до лікарсько-контрольної 
комісії на освідчення. 14 15 16

14. Розпорядження органів санітар
ного догляду можна оскаржити про
тягом двох тижнів установленим по
рядком. Оскарження не припиняє 
виконання розпоряджень санітарного 
догляду.

15. Пропозиції санітарного догляду 
для володільців промислових і торго
вельних підприємств, що підпадають 
під чинність цеї постанови, є обов яз- 
кові і їх належить виконати в речи- 
нець, який встановлюють органи 
санітарного догляду. Невиконання про
позицій органів санітарного догляду 
тягне за собою відповідальність згід
но з арт. 219 Кримінального Кодек
су УСРР.

16. Коли санітарний догляд викриє, 
шо промислові Й торговельні підпри
ємства, які знаходяться у стані, який 
загрожує небезпекою так особам, шо 
працюють у них, як і людности, сані
тарний лікар порушує справу про 
закриття таких підприємств по суду, 
а в нагальних випадках закриває їх 
своєю владою до розвязання справи

12. Органам санитарного надзора 
предоставляется право требовать от 
рабочих, служащих и владельцев пред
приятий, непосредственно занятых 
в производстве, перечисленных в ст. 
ст. 1 и 2 настоящего постановления, 
представления свидетельств от лечеб
ных учрежденй о врачебном их осмотре.

13. В случае обнаружения среди 
рабочих, служащих и владельцев пред
приятий, непосредственно занятых 
в производстве или торговле, больных 
открытыми формами легочного тубер
кулеза, венерическими болезнями в за
разном периоде, брюшным тифом 
(бациллоносителей брюшного тифа), 
азиатской холерой, дифтеритом и проч. 
все такие лица по письменному пред
ложению ерачебно контрольной комис
сии немедленно должны прекратить 
работы на предприятии, впредь до вы
здоровления, с соблюдением в отно
шении рабочих и служащих правил, 
установленных на этот случай дей
ствующим законодательством о труде 
и с предложением рабочим и служа
щим немедленно явиться во врачебно
контрольную комиссию на освидетель
ствование

14. Распоряжения органов санитар
ного надзора могут быть обжалованы 
в 2-хнедельный срок в установленном 
порядке. Обжалование не приостана
вливает приведения в исполнение рас
поряжений санитарного надзора.

15. Предложения санитарного над
зора для владельцев промышленных и 
торговых предприятий, подходящих 
под действие настоящего постано
вления, обязательны и должны быть 
выполнены в срок, устанавливаемый 
органами санитарного надзора. Невы
полнение предложений органов сани
тарного надзора влечет за собой от
ветственность по 219 статье Уголов
ного Кодекса УССР.

16. В случае обнаружения санитар
ным надзором промышленных и тор
говых предприятий, находящихся в со
стоянии, явно угрожающем опасностью 
как лицам, занятым в них, так и на
селению, санитарный врач возбуждает 
вопрос о закрытии таких предприятий 
по суду, а в экстренных случаях за
крывает их собственной властью до
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на суді, про шо негайно подає до 
відома вищих органів догляду.

17. Народній Комісаріят Охорони 
Здоров'я видає на розвиток і на 
застосовання цеї постанови Інструк
цію, по погодженні у відповідних 
частинах з заінтересованими уряд- 
ництвами.Харків, дня 12 лютого 1925 р.

Голова Ради Народніх 
Комісарів В. Чубар.

Керуючий Справами
Раднаркому Ф. Бега.

Секретар РНК І. Врегценко.

разрешения дела в суде, о чем немед
ленно доводит до сведения вышесто
ящих органов надзора.

17. Народный Комиссариат Здраво
охранения издает в развитие и по при 
менению настоящего постановления 
инструкцию, по согласованию в соот
ветствующих частях с заинтересован
ными ведомствами.Харьков, 12 февраля 1925 г.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Чубарь.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Бега.

Секретарь СНК И. ЕрещЬнко.

62. Про штати харківських і київських 
протезних заводів.

Рада Народніх Комісарів постановила 
затвердити нижчеподані штати хар
ківських і київських протезних за
водів:

62. 0 штатах харьковских и киевских 
протезных заводов.

Совет Народных Комиссаров по
становил утвердить нижеследующие 
штаты харьковских и киевских про
тезных заводов:

Ш т а т и  х а р к і в с ь к и х  і  к и ї в с ь 
к и х  п р о т е з н и х  з а в о д і в .

Ш т а т ы  х а р ь к о в с к и х  и  к и е в 
с к и х  п р о т е з н ы х  з а в о д о к .Протез, заводи. Протез, завод

Назва посади 0.0 
« « дїX М Наименование должноств Д СВ

® вX к * 5 X и
я м
Ь2 “

А дміністраціл. А дминистрация.

Керовничий заводу. . . 1 1 Управляющий заводом . 1 1
Технічний керовник . . 1 1 Технический руководитель 1 1
Лікар-ортопед протезуван. 1 1 Врач-ортопед по протезир. 1 1
Рахівник 1-го розряду . 1 1 Счетовод 1-го разряда . 1 1

» 2-го 1 1 • 2-го „ 1 1
Діловод.......................... 1 1 Делопроизводитель . . 1 1
Коморник ...................... 1 1 Кладовщик..................... 1 1

7 7 7 7

Робітники- пкордовики Рабочие сдельщики.

Столярів......................... 4 3 Столяры ........................ 4 3
Слюсарів........................ 6 5 Слесаря . . 6 5
Зборшиків...................... 11 8 Сборщики . . 11 8
Лимарів......................... 5 ' 4 Шорники . . 5 4
Шевців........................... 2 2 Сапожники . . 2 2
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Заготовник . . . . 1 1
Поліровників . . . ..  2 1
Токар . . . . . ..  1 2
Ковалів . 2 2
МолотобойцІв . . . . 2 2
Примірочні майстери . 1 1
Модельників . . . ..  2 1
Бандажіст . . . . . 1 1
Нікеліровник

40

1

34

Допоміжні робітники

Чорнороб ........................1 1
Убіральниця..................... 1 —
Сторожів..........................2 2
Учнів...............................5__З

9 6
56 47

Всього в двох заводах . . 1 0 3 .Харків, дня 28 лютого 1925 р.
Голова Ради Народніх

Комісарів В. Чубар.

Керуючий Справами
Раднаркому Ф. Бега.

Секретар РНК І. Єрещенко.

З а г о т о в щ и к и . . . . .  1  1

П о л и р о в щ и к и . . . . .  2 1
Токари.............................. 1 2
Кузнецы........................... .2 2
Молотобойцы. . . . .  2 2
Примерочные мастера. . 1 1
Модельщики....................... 2 1
Бандажисты . . . . 1 1
Никелировщики . . . .  —  1

4 0  3 4

Подсобные рабочие.

Чернорабочие . : . . 1 1
Уборщицы......................... 1 —
Сторожа............................ 2 2
Ученики............................ 5 3

9 6
56 47

Всего по двум заводам . . 1 0 3 .Харьков, 28 февраля 1925 г.
Председатель Совета Народных 

Комиссаров В. Чубарь.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Бега.

Секретарь СНК И. Ерещенко.

63. Про штаїи Українського протозой
ного інститута в м. Харкові.

Рада Народніх Комісарів п о с т а н о 
в и л а  затвердити нижчеподані штати 
Українського протозойного інституту 
у м. Харкові:

Ш т а т и

У к р а ї н с ь к о г о  п р о т о з о й н о г о  
і н с т и т у т у  у  м .  Х а р к о в і .

1. Адміністраціймо- 
господарська частина.

Директор інституту. ... 1 
Завідувач господарства . . і

Діловод-статистик 2 розр. . 1 
Сестра медична (для аптеки) 1 
Служник.............................І

5

63. 0 штатах Украинского протозойного 
института в г. Харькове.

Совет Народних Комиссаров п о с т а 
н о в и л  утвердить нижеследующие 
штаты Украинского протозойного 
інститута в г. Харькове:

Ш т а т ы

У к р а и н с к о г о  п р о т о з о й н о г о  
и н с т и т у т а  в  г .  Х а р ь к о в е .

1. Административно-хозяйственная 
часть.

Директор института . . . .  1
Заведующий хозяйством . . 1
Делопроизводитель-статистик

2 разр............................... 1
Сестра медицинская (для аптеки) 1
Служитель.............................  1

5 чел. 
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2. Протозойно- 
гемотологічний відділок

Завідувач лабораторії (директор
Інституту).............................—
Старший асистент-лікар . . 1 
Молодший ,, „ лабо

рант 1
Препаратор .........................  1

З
3. Амбулаторія.

Завідувач амбулаторії-лікар 1 
Препаратор-лаборант ... 1
Сестра медична..................... 1
Служник ..............................1" 4

4. Клінічний відділок.

Завідувач відділку.................. 1
Лікар-асистент...................... 1
Сестер медичних.................... З
Сиділок................................ З
Палівник...............................  і (сез.)
Куховар .............................. 1
Праля.................................. 1
Банильниця .........................  1

12
5. Ентомологічний відділок.

Завідувач відділку ентомолог 1 
Лаборант ...........................  1 2

6. Гельмінтологічний відділок.

Завідувач відділку . . . . і 
Лаборант ...........................  1

2

У с ь о г о .  . . 2 8  чол.Харків, дня 28 лютого 1925 р.
Голова Ради Народніх

Комісарів В. Чубар.

Керуючий Справами 
Раднаркому Ф. Бега.

Секретар РНК 1. 6‘рещенко.

2. Протозойно гемотологическое 
отделение.

Заведующий лабораторией 
(директор института) . . 

Старший ассистент-врач . . 1

Младший „ „ лабор. 1
Препаратор .......................... 1

3 чел.
3. Амбулатория.

Заведующий амбулаторией
врач............................. 1

Препаратор-лаборант . . . .  1
Сестра медицинская . . . .  1
Служитель.......................   1

Т~4 чел.
4. Клиническое отделение.

Заведующий отделением . . 1
Врач-ассистент.......................  1
Сестер-медицинских . . . .  3
Сиделок................................. 3
Истопник (сезонный) . . . .  1
Повар.................................... 1
Прачка .................................  1
Судомойка ............................. 1

12 чел.
5. Энтомологическое отделение.

Завец. отделением-энтомолог 1
Лаборант..............................   1

2 чел.
6. Iельминтологическос отделение. 

Заведующий отделением . . 1
Лаборант ............................  1

2 чел.

В с е г о  .  .  2 8  ч е лХарьков. 28 февраля 1925 г.
Председатель Совета Народных 

Комиссаров В. Чубаръ. •
Управляющий Делами 

Совнаркома Ф. Бега.

Секретарь СНК И. Ерещенко.
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64. Про штати санітарно-педологічного 
інституту в м. Ниїві.

Рада Народніх Комісарів п о с т а н о 
в и л а  затвердити нижчеподані штати 
санітарно-педологічного інституту в 

м. Ки'іві.
Ш т а т и  с а н і т а р н о - п е д о л о г і ч 

н о г о  і н с т и т у т у  в  м .  К и ї в і .
Директор інституту . . . .  1 
Завідувач господарства ... 1 
Завідувачів кабінетів . . . .14
Асистентів............................14
Психолог-консультант ... 1 
Завідувач хемічно-бактеріоло-
гічної лабораторії................... 1
Завідувач рефлексологічної ла
бораторії ............................. 1
Реєстратор............................1
Діловод 1-го розряду . . . .  1
Бібліотекар . . . . . . .  1
Статистик 1-го розряду . . 1
Санітарів.............................. З
Двірник................................1
Швайцар.............................. 1

У с ь о г о  .  .  . 4 2Харків, дня 28-го лютого 1925 р.
Голова Ради Народніх

Комісарів В. Чубар. 
Керуючий Справами

Раднаркому Ф. Лет. 
Секретар РНК Т. (?рещенко.

64. О штатах санитарно-педологического 
института в г. Києве.

Совет Народных Комиссаров п о с т а 
н о в и л  утвердить нижеследующие 
штаты санитарно - педологического 
института в г. Киеве.
Ш т а т ы  с а н и т а р н о - п е д о л о г и 
ч е с к о г о  и н с т и т у т а  в  г .  К и е в е .  
Директор института . . . .  1 
Заведующий хозяйством < . 1
Заведующих кабинетами . .14
Ассистентов...........................14
Психолог-консультант ... 1 
Заведующий химико-бактериоло
гической лабораторией ... 1 
Заведующий рефлексологической
лабораторией ......................... 1
Регистратор.......................... 1
Делопроизводитель 1-го разряда 1
Библиотекарь ......................... 1
Статистик 1-го разряда . . . 1
Санитаров .............................  3
Дворник ................................  1
Швейцар.............................. 1

В с е г о  . . . . 4 2  Харьков, 28 февраля 1925 г.
Председатель Совета Народных

Комиссаров В. Чубаръ. 
Управляющий Делгми

Совнаркома Ф. Бега. 
Секретарь СНК И. Ерещенко.

65. Про штати губерніальних туберкульоз
них диспансерів.

Рада Народніх Комісарів п о с т а н о 
в и л а  затвердити нижчеподані штати 
губерніальних туберкульозних диспан
серів:

Ш т а т и  г у б е р н і а л ь н и х  т у б е р 
к у л ь о з н и х  д и с п а н с е р і в .

65. О штатах губернских туберкулезных 
диспансеров.

Совет Народных Комиссаров п о с т а 
н о в и л .  утвердить нижеследующие 
штаты губернских туберкулезных дис
пансеров.

Ш т а т ы  г у б е р н с к и х  т у б е р к у 
л е з н ы х  д и с п а н с е р о в .Ч и с л о  п о с а дНазва посад „ .  .  в;в* ^ . * ; * * • £м . Р" Я ь, ® Ч *- Э * - © Ш © Х - - } В  о.® п и:- С. с - ' я р ;0 9  « Ч  о  О  Ж  «  о  ох о с е з ь я ц - э - с с с

Наименованиедолжностей
Количество должностей Г у б е р н и и

ж  3  -  . . .  =
С З ' Ч О О Х Х О О О

с э
Завідувач . . 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Ординаторів . 4 3 3 3 3 3 1 3 2  
Лікарів-педія-

торів . . 2 2 2 2 2 2 1 1 1

Заведующий . 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Ординаторов. 4 3 3 3 3 3 1 3 2  
Врачей - педи

атров . . 2 2 2 2 2 2 1 1 1
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Ч и с л о|Няава посад _
•а . сг•£ я н «
я % с с 
И О = г*

п о с а д Наїїмсіїоианне
^  . « = 5 -
з с. ї г; Я
З « =_ = должностей
ж а  аГ о ои  - х .  т  ” а:

Количество должностей Г у б е  | >  н  н  н
X- 2 ж

а » - 5— -  « г ; я  о л Е . г« О о я и й > _ о С *
х о — т —

Лікар - лярин
голог . . 1 1 1 1 1 1 — _____ 1

Хірург . . 
Лікар- рентге-

нолог . . 
Лікар - лабо-

1 1 — 1 — — —

рант . . 1 1 1 1 1 1 1 — 1
Зубний лікар.
Фармацевтів . 
Сестер медич-

2 1 1 1 1 1 1 — І

них . . . 
Сестер обслі-

7 5 5 4 5 5 3 3 3

дувательниць 
Сиділок -сані-

5 5 3 5 5 5 2 3 4

тарок . . 
Завід\ вач го-

8 5 5 5 5 5 4 3 4

сподарства. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Кастелянка . 1

Бухгалтер 1
Рахівник . . — 1 1 1 1 1 1 1

Реєстратор . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Статистик

Завідувач
1 1 1 1 1 1 1 1 1

їдальні . . 1
Куховарок . 
Розаатчиць-

1 2 2 2 2 о 1 1 1

банильниць. 
Двірник - сто-

2 2 2 2 2 2 1 1 2

рож . . . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Санітар . . — 1 1 1

Убіральнииь . 2 2 2 2 2 3 1 2 2
Пралі . . . 

Лалівник (се-
і 1 1 1 1 1 1 1 1

зоновий) 1
Швайцар . . 

Технік рент-
1

Разом . . 47 39 37 35 37 40 23 24 29

Врач-ляринго- 
лог . . . 1 1 1 1 1 1 1

Хирург. . . — 1— — — — 1 — —
Врач - рентге

нолог . . 1 1 1
Врач-лабо

рант. . . 1 1 1 1 1 1 1 V
Зубной врач . — — — — — 1— — —
Фармацевтов. 2 1 1 1 1 1 1 — 1
Сестер меди

цинских 7 =. 5 4 5 5 3 3 3
Сестер обсле- 
дозательнии. 5 5 5 5 5 5 2 3 4

Сиделок-сани- 
тарок . . 8 5 5 5 5 5 4 3 4

Заведующий 
хозяйством. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Кастелянша . 1 — — —
Бухгалтер. . 1
Счетовод . . — 1 1 1 1 1 1 1
Регистратор . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Статистик 1 1 1 1 1 1 1 і 1
Заведующий 

столовой . 1
Кухарок . . 1 2 2 2 2 О 1 1 1
Раздатчиц су

домоек . . 2 2 2 2 2 2 1 1 2
Дворник - сто

рож . . . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Санитар . . 1 1 1
Уборщиц . . 2 2 2 2 2 3 1 2 2
Прачки. . . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Истопник (Се

зонный) 1
Швейцар . . 1
Техник по 

рентгену .

Итого . .47 39 37 35 37 40 23 24 29

Усього в 9 диспансерах 311 посад.Харків, дня 28 лютого 1925 р.
Голова Р?ди Народніх

Комісарів 1і. Чубар.

Всего по 9-ти диспансерам 311 дол
жностей.Харьков, 28 февраля 1925 г.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров Л, Чубаръ

Керуючий Справами
Раднаркому Ф. /ню.

Секретар РНК /. крещен ко.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Пега.

Секретарь СНК. И. Крещенко.
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66. Про штати Харківського й Одеського 
венерологічних Інститутів.

Рала Народніх Комісарів п о с т а н о 
в и л а  затвердити нижчеподані штати 
Харківського й Одеського венерологіч
них інститутів:

Ш т а т и  Х а р к і в с ь к о г о  Й  О д е с ь 
к о г о  в е н е р о л о г і ч н и х  і н с т и 

т у т і в .Число співробітниківН**вь посад. 1истит>т и .Xархіве. Одеський
Директор інституту 

Помічник директора в 
медичній частині— 
віи-же зав. одного

1 1

з відділків . . . 1 —

Помічник директора
и адмін. • госп. част. 1 і

Завідувачів відділків
лікарів . . . 4 4

Асистентів-лікарів Ч 10
Лікарів-обслідувачів 4 3
Консультантів . . 4 4
Лаборантів . . . . 0 0
Лікар-реитгеиолог 1 1
Реитгемо-лаборант 1 1
Зубних лікарів . 2 2
Сестер медичних 11 0
Завідувач аптеки . 
Фармацевтів - аси

1 1

стентів . . . 
Завідувач господар

2 2
с т в а .  . 1 1

бухгалтер 1 1
Діловод ................. 1 1
Машннктка 1-го роз. 1 1

Медичний статистик
2 го розраду . . 1 1

Лічба р............... 1 1
Медичних реестрат. . 3 3

Реєстратор дла прмйо-
му аналізів 1 —

Препаратор . . 1 1
Кас телам* а . і 1
Санітарів. . 
Служник дда догдаду

10 16

вварим 1 —

66. О штатах Харьковского и Одесского 
венерологических институтов.

Совет Народных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л  утвердить нижеследу
ющие штаты Харковского и Одесского 
венерологических институтов:

Ш т а т ы  Х а р ь к о в с к о г о  и  О д е с 
с к о г о  в е н е р о л о г и ч е с к и х  

и н с т и т у т о в .Количество со-Наименование должно- трудниковсти. ИнститутыХарьков. Одесский
Директор института 
Помощник директо
ра по медицинской 

части—он же за- 
вед. одним из от

1 1

делений . . . .  
Помощник директо

ра по адм.-хоз.

1

части ...................
Заведующих отделе

1 1

ниями врачей 4 4
Ассипентов-врачей . 0 . 10
Врачей-обследователей 4 3
Консультантов. . . 4 4
Лаборантов . . . о г.
Врач-рі нтгенолог . 1 1
Рентгеио- 'аборант 1 1
Зубных врачей . 2 2
Сестер медицинских . 11 о
Заведующий аптекой 
Фармацевтов - асси

1 1

стентов . . . . 2 >* »

Заведываюший хоз. . 1 1
бухгалтер . . . 1 1
Делопроизводитель 
Машинистка 1-гораз-

1 1

ряда.....................
Медицинский стати

1 1

стик 2 разр. . 1 1
Счетчик . . . . .  
Медицинских реги

1 1

страторов . . . .  
Регистратор по При-

3 з

ему анализов 1
Препаратор . . 1 1
Кастелянша 1 1

16Санитаров 
Служитель по уходу 

за животными

Ю

1

12*



Арт. 66-67 № 8 Ст. 66-67Ч. 8

Палівник.........................1 1
Нічний с т о р о ж . . .  1 —
ШваЙцарів . . . .  2 .2
Двірник.......................... 1 1
Куховар..........................1 1
Помічник куховара . 1 1
банильниць . . . .  1 1
Праль............................ — З
Кур‘єр............................1______ 1

Р а з о м .  .  .  8 9  8 6
Усього в двох інститута> 175 посад.

П р и м і т к а .  Консультантів опла- 
чаується >/г ставкою.Харків, дня 5-го березня 1925 р.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар. 

Керуючий Справами
Раднаркому Ф. Веха. 

Секретар РНК І. Єрещенко.

67. Про штати психіатричної лікарні у 
Винниці.

Рада Народніх Комісарів п о с т а н о 
в и л а  затвердити нижчеподані штати 
психіатричної лікарні у Винниці:

Ш т а т и  п с и х і а т р и ч н о ї  л і к а р н і  
у  В и н н и ц і .

(На 250 ліжок).

Головний лікар . . . , . 1
Ординаторів............................. 5
Лікарських помічників . . 16
Сестер медичних . . . .  12
Завідувач аптеки . . . .  і
Фармацевтів............................ 2
Завідувач господарства . . 1
Пом. зав господарства . . 1
Бухгалтер ...............................1
Рахівник................................. 1
Діловодів..........................   . 2
Доглядачів ............................. 5
Санітарів..............................102
Аптечний служник ... І
Коморників ... . . 2
Куховарок .............................  2
Банильниць ............................ З
Куховарний робітник . • 1
Праль.................................... 4
Дезинфектор-парикмахер . 1
Палівників (рокові) ... З ,
Слюсар-водогінник . . . .  1

Истопник . . . . .  1 1
Ночной сторож. . . 1 - —

Швейцаров . . . . 2 2
Дворник . . . . 1 1
Повар................... 1
Помощник повара. 1 1
С у д о м о е к . . . . 1 1
Прачек................. 3
Курьер.................. 1

И т о г о .  . .  8 9 8 6
Всего по двум институтам—-175 долж

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

оплачиваются */2 ставкой.Харьков, 5 марта 1925 г.
Председатель Совета Народных

Комиссаров В. Чибаръ. 
Управляющий Делами

Совнаркома Ф. Веха. 
Секретарь СНЧ И. Ерещепко.

67. 0 штатах психиатрической больницы 
в Виннице.

Совет Народных Комиссаров п о с т а 
н о в и л  утвердить нижеследующие 
штаты психиатрической больницы в 
Виннице:

Штаты п с и х и а т р и ч е с к о й  боль
н и ц ы  в  В и н н и ц е .

(На 250 коек).

Главный врач . . : . . 1
Ординаторов .......................  5
Лекарских помощников . . 16
Сестер медицинских ... 12
Заведующий аптекой . . 1
Фармацевтов .......................... 2
Заведующий хозяйством . !

Пом. зав. хозяйством . . 1
Бухгалтер .............................  1
Счетовод .......................  .
Делопроизводителей . . . 2
Надзирателей ........................ 5
Санитаров ...........................Ю2
Аптечный служитель ... 1

Кладовщиков ......................2
Кухарок ............................. 2
Судомоек ........................... 3
Кухонных рабочих ... Ї
Прачек ..............................*
Дезинфектор-парикмахер . 1
Истопники (годовые) ... 3
Слеев рь-водопроводчик . . “Ї
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ч. 8 Арт. 67-68

Двірників.......................... З
Стайничних ......................  2
Нічних сторожів . . . .  *
Швачка ............................1
Інструктор-тесляр . . . .  1

. швець . . . .  1

. городник . . 1
Культ.-освіт. робітник . . 1

У с ь о г о ................... 1 8 2

П р и м і т к а .  Інструктори вво- 
ояться для навчання працюючих у 
майстернях.

Харжів, дня 5 березня 1925 р 

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

Керуючий Справами
Раднаркому Ф. Бега.

Секретар РНК Т. Єрещенко.

№ 8 СТ. 67.61
Дворников ...................... 3
Конюхов .................... 2
Ночных сторожей . . . 4
Швея............................. 1
Инструктор-столяр . . . 1

„ сапожник . . 1
„ огородник . . 1

Культурно-просвет. работник 1

В с е г о  ...................1 8 2

П р и м е ч а н и е .  Инструктора 
вводятся для обучения трудящихся 
в мастерских.

Харьгов, 5 нарта \925 г.

Председатель Сонета Народных
Комиссаров В. Чубара.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Бега.

Секретарь СНК И. Ерещенн•

68. Про штати малярійних станцій.

Рапа Народніх Комісарів п о с т а -  
н  о  в и л а  затвердити нижчеподані 
штати малярійних станцій:

Ш т а т и  м а л я р і й н и х  с т а н ц і й .

Число співробіт
никівНазва поо»д Над я рівні станції

1 типу 2 типу
Завідувач-лікар. . . 1 1

Ентомолог . . . . 1 1
Лікар амбулаторний . 1 —

Лаборант . . . . 1 1
Сестер медичних . . 2 1

Реєстратор статистик 1 —

Служник . . . . 1 1

Р а з о м  .  . 8 5
Число станцій . 4 6

Р а з о м  у 10 стан
ціях ........................ 32 ЗО

У с ь о г о .  . — 6 2

68. О штатах малярийных станций.

Совет Народных Комиссаров п о 
с т а н о в и л  утвердить нижеследую
щие штаты малярийных станций:

Ш т а т ы  м а л я р и й н ы х  с т а н ц и й .
Количество со-Нанменованне должно- трудккков

ЭДадярмвиие став- 
стев ции

1 типа 2 типа
Заведующий врач. . 1 1
Энтомолог . . . 1 1
Врач амбулаторный . 1 —

Лаборант.................. 1 1
Сестер медицинских . 2 1
Регис і ратор-статистик 1 —
Служитель . . . . 1 1

И т о г о  . 8 5
Количество станций . 4 6

И т о г о  по 10 стан-
циям......................... 32 30

В с е г о .  . -- . 6 2  ч е л

П р и м і т к а .  До 1-го типу нале- П р и м е ч а и и е. К 1-му типу от
жать станції: Харківська, Одеська, носятся станции: Харьковская, Одес- 
Донецька, Катеринославська. ская. Донецкая, Екатеринославск&я.
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До 2-го типу належать—Київська, 
Полтавська, Волинська, Подільська, 
Чернигівська й Рухома Округи Шля
хів.

Харків, дня 5 березня 1925 р.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

Керуючий Справами
Раднаркому Ф. Беїа.

Секретар РНК 1. Єрещенхо.

68. Про штати адміністраційно-санітар- 
них нурсів у м . Харкові.

Рада Народніх Комісарів п о с т а н о 
в и л а  затвердити нижчеподані штати 
адміністраційно-санітарних курсів у 
м. Харкові:

Ш т а т и

адміністраційно-санітарних курсів у 
м. Харкові.

Ч. 8 Арт. 68-70

Завідувач курсів . . 1
Діловод........................ 1
Убіральниць.................. 2

У с ь о г о  . . . . 4 чол.

Харків, дня 5-го березня 1925 р.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

Керуючий Справами 
Раднаркому Ф. Беїа. 

Секретар РНК 1. врещенхо.

70. Штати медично-механічного інсти
тут в м. Харкові.

Рада Народніх Комісарів п о с т а н о 
в и л а  затвердити нижчеподані штати 
медично - механічного інституту у 

м. Харкові:

Ш т а т и  м е д и ч н о - м е х а н і ч н о г о  
і н с т и т у т у  в  м .  Х а р к о в і .

Директор інституту . 1
Головний лікар ... 1 •
Ординаторів . . . .  2

Ко 2-му типу относятся Киев
ская, Полтавская, Волынская, По
дольская, Черниговская и Подвиж
ная Округа Путей Сообщения.

Харьков, 5 марта 1925 г.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Чубаръ.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Бем.

Секретарь СНК И. Ерещенхо.

№8 • ' Ст. 68-70

69. О штатах административно-санитар
ных курсов в г. Харькове.

Совет Народных Комиссаров ' по
с т а н о в и л  утвердить нижеследую-

щие штаты административно- 
ных курсов в г. Харькове:

•санитар-

Ш т а т ы

административно-санитарных курсов
в г. Харькове.

Заведующий курсами 1
Делопроизводитель 1
Уборщиц.................. 2

В с е г о  .  .  .  . 4

Харьков, 5 марта 1925 г.

Председатель Совета 
Народных Комиссаров В. Чубарь

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Бет. 

Секретарь СНК И. Ерещенхо.

70. Штаты медико-механического инсти
тута в г. Харькове.

Совет Народных Комиссаров поста
новил утвердить нижеследующие 
штаты медико-механического инсти

тута в г. Харькове:

Штаты м е д и к о  -  м е х а н и ч е с к о  г  о  
и н с т и т у т а  в  г .  Х а р ь к о в е .

Директор института . 1
Главный врач . . . .  1 
Ординаторов . . . .  2
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Ч. 8 Арт. 70-71 № 8 Ст. 70-71

Лаборант ....................  1
ЛІкар-рентгенолог . . 1 
Лабораторний служник 1 
Сестер медичних . .10 
Фельдшерица . ... і 
Ортопедичний майстер 1 
Технік (апаратури для 

витягання і гімнастич- 
них приладів ... 1 

Санітарок і сиділок . 19 
Завідувач господарства 1
Рахівник....................1
Діловод .....................  1
Куховарок . . .2
Банильниця . . 1
Праль..........................З
Двірник..................... 1
Швайцар . . . .  1 
Палівників (один сезоно- 

вий).........................2

Лаборант ..................... 1
Врач-рен -генолог . . 1
Лабораторный служитель 1 
Сестер медицинских . 10 
Фельдшерица . ... 1 
Ортопедический мастер 1 
Техник (по аппаратуре 

для вытяжения и гим
настическим приборам) 1

Санитаров-сиделок . .19
Заведующий хозяйством 1
Счетовод .....................  1
Делопроизводитель . . 1
Кухарок ........................ 2
Судомойка ...................  1
Прачек.......................... 3
Д<орник........................ 1
Швейцар........................1
Истопников (один сезон

ный) ......................... 2

У с ь о г о  . . 52 посади,
із них одна сезонова.

И т о г о  . . . 52 должности.
Из них одна сезонная.

Харків, дня & березня 1925 р Харьков, 5 марта 1925 г.

Голова Ради Народніх 
Комісарів В. Чубар.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Чубарь.

Керуючий Справами
Раднаркому Ф. Веха

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Вега

Секретар РНК 7. Є рещенко Секретарь СНК И. Ерещенк•.

71. Про штати губерніальних венерологіч
них диспансерів.

Рада Народніх Комісарів постано
вила затвердити нижчеподані штати 
губерніальних венерологічних диспан
серів:

71. О штатах губернских венерологи 
чесних диспансеров.

Совет Народных Комиссаров поста
новил утвердить нижеследующие шта
ты губернских венерологических дис
пансеров:

Ш т а т и  г у б е р н і а л ь н и х  в е н е 
р о л о г і ч н и х  д и с п а н с е р і в .

Ш т а т ы  г у б е р н с к и х  в е н е р о 
л о г и ч е с к и х  д и с п а н с е р о в

Г у б е р в і

Навва посад * їй* із * 5а щ к ■  Й *
І і 5. г : • Ъ
" к Е а ч ча.■  о 2 о о о © 
* С= * г* и Ш Т

Число посад
Завідувач . . . 1 1 1 1 !•) 1 1*)
Ординатори . . 3 3 5 3 3 3 3
Лікарі обслідувачі 3 2 2 2 2 2 1

Наименованиедолжностей
Г у б е р н и и  

8 3 8- « 8 і *В о н ® Н 3 ■® а х п ч О.к о ад о о о •
а п м ч с м г■ Количество должное 

Заведующий . . . 1 1 1 1 !• 1 1* 
Ординаторы . . .3 3 5 3 3 3 3 
Врачи обследова

тели . . . .  3  2  2  2  2  2  1

•) Віл-жа ординатор *) Ои же ординатор
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Ч. 8 Арт. 71-72 № 8 Ст. 71-72

Завідувач рентге- Заведующий рент-
і 1 — —мов. кабинет . — 1 1 -—— — генов, кабин. .— —

Рентген, лаборант — 1 1 — Рентген, лаборант.— 1 1---------- —
Зав. лабор.-жікар. 1 1 1 — — Зав. лаборат.-врач. 1 1 1---------- —
Зубний лікар . . 1 Зубной врач . . і
Сестри медичні . 3 3 3 3 3*) 2 3*) Сестри медицин. . 3 3 3 33*) 2 3*)
Медичи, реестра- Медицинск. реги-

торів . . . .  2 2 2 2  1І  1 стратор ... 2 2 2 2 1 1 1
Статистик ... 1 1 1 1 1 1 1 Статистик . . . і 1 1 1 1 1 1
Завідувач госпо- Заведующий хозяй-

дарства ... 1 1 1 1 — 1 — сівом . . . . 1 1 1 '1— 1 —
Сторож-двірник . — 1 Сторож-дворник . — 1----------
Палівник (сезоно- Истопник (сезон-

вий) . . . . — 1 1 — — НЫЙ). . . . — 1 1 — —
Санітари ... 4 2 2 2 3 2 2 Санитары . 4 2 2 2 3 2 2
Убіральниць . . 2 1 1 1 1 1 1 Уборщицы ... 2 1 1 1 1 1 1

Р а з о м .  .  .  . 2 2 2 0 2 3 1 6  1 5  1 4 1 3  И т о г о .  . . . 22 20 2316 15,1413

Усього в 7 губерніальних венеро
логічних диспансерах 123 посади, з 
них 2 сезонових.

Харків, двя 5-го березня 1925 р.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар. _

Керуючий Справами
Раднаркому Ф. Веха. 

Секретар РНК І. брегценко.

72. Про штати Харківського віспового 
Інституту.

Рада Народніх Комісарів п о с т а 
н о в и л а  затвердити нижчеподані шта
ти Харківського віспового інституту:

Ш т а т и  Х а р к і в с ь к о г о  в і с п о 
в о г о  і н с т и т у т у .

Завідувач ... . . 1
Асистент .......................  1
Препараторів...................2
Конторист-експедитор . і 
Служників....................... 2

У с ь о г о .................7

Харків, дня 5-го березня 1925 р.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар. 

Керуючий Справами
Раднаркому Ф. Веха. 

Секретар РНК І. Єрещенко.

Всего по 7-ми губернским венеро
логическим диспансерам 123 долж
ности, из них 2 сезонные.

Харьков, 5 марта 1925 г.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Чубаръ 

Управляющий делами
Совнаркома Ф. Веха. 

Секретарь СНК И. Ерехценко.

72. 0 штатах Харьковского оспенного 
института.

Совет Народных Комиссаров п ос та
нов и л утвердить нижеследующие 
штати Харьковск. оспенного института

Ш т а т ы  Х а р ь к о в с к о г о  о с п е н 
н о г о  и н с т и т у т а .

Заведующий................ 1
Ассистент................... 1
Препараторов ... .2
Конторщик-экспедитор . 1
Служителей . . . .  __ . 2

В с е г о .............. 7

Харьков, 5 марта 1925 г.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Чубаръ. 

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Веха. 

Секретарь СНК И. Ерехценко.

*) Одва з них виконує обов'язки зав. •) одна из ввх выполняет обяз. завхоз*, 
гасп.
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Арт 73 № 8Ч. 8 Ст. 7
л

73. Типові штати реорганізованих лісництв 
Всеукраїнського Центрального Управ

ління Лісами.

Рада Народніх Комісарів постано
вила затвердити нижчеподані типові 
штати реорганізованих лісництв Все
українського Центрального Управління 
Лісами:

73. Типовые штаты реорганизованных лес
ничеств Всеукраинсного Центрального 

Управления Лесами.

Совет Народных Комиссаров постано
вил утвердить нижеследующие типо
вые штаты реорганизованных лесни
честв Всеукраинского Центрального 

Управления Лесами:

Т и по в і ш т а т и Т и п о в ы е  ш т а т ы

реорганізованих лісництв Всеукраїн
ського Управління Лісами.

реорганизованных лесничеств Все
украинского Центрального Управления 

Лесами.

91 збільшене 17 незбіль- 
лісвицтво шен. лісииц.

91 укрупнен. 17 неукруп лесничество лесничеств
.. Ч и с л о  
Назва посад ф .

2 і я ■
5 &3.2 
а Ч
со

п о с а д
в  * = Г  
2  і  *  *  
« ч  с . ®  ■  0 3  в  я -  Ь с  г п«в
с о

Н&нменов&аво

должностей
Количество

а
®  « д а  
®  .  ОВ Я  ®  
о  9. 4  о

должностей
« г  .9 я я9 О
І  І*

° 3 -

Лісничих ... 91 1 17 1 Лесничих . . . 91 1 17 1

Помічник, ліснич. 182 2 26 1,5 Помощник, лес. 182 2 26 1,5
Підлісничих . . 409 4,5 — — Подлесничих . 409 4,5 — —

Бухгальтерів 91 1 17 1 Бухгалтеров 91 1 17 т

Рахівників . . 155 1,7 — — Счетоводов . . 155 1,7 — —

Діловодів ... 91 і 17 1 Делопроизвод. . 91 1 17 1

Доглядачів лісо- 
культур . . 410 4,5 17 1

Надзирателей за 
лесокультур. 410 4,5 17 1

Сторожів ... 91 1 17 1 Сторожей . . 91 1 17 1

Старших об'їж -
ч и к і в . . . .  —  — 1 7 1

Старших об‘ез- 
чиков . . . — _ 17 1

Стайничих . . 91 і 17 1 Конюхов . . . 91 1 17 1

Разом............1611 17,7 145 8,5 Итого . . . 1611 17,7 145

Усього штатних одиниць 1756. Всего штатных единиц

Харків,’дна 5 березня 1926 р.
Голова Ради Народніх Комісарів

В. Чубар.

Керуючий Справами
Раднаркому Ф. Беха.

Секретар РНК 1. Єрещенко.

Хлрчхов, ї> марта V.
Председатель Совета Народных Коми- 

саров В. Чубарь.
Управляющий Делами

Совнаркома Ф. Веха.

Секретарь СНК И. Брехценко.

135



ч. 8 Атр 74 М 8 Ст. 74
74. Про штати Одеської і Катеринослав

ської дитячих поліклінік.

Рада Народніх Комісарів постано
вила затвердити нижчеподані штати 
Одеської і Катеринославської дитя
чих поліклінік:

Ш т а т и  О д е с ь к о ї  і  К а т е р и 
н о с л а в с ь к о ї  д и т я ч и х  п о л і 

к л і н і к .

/ .  Штати Одеської дитячої полі
клініки.

Головний лікар.......................  1
Ординаторів ..............................11
Асистент-педолог .......................  1
Завідувач аптеки ......................... 1
Асистент (фармацевт) . . . .  1
Фармацевт ................................  1
Сестер медичних..................... 4

„ паїронажних...................  2
Медичний реєстратор ... 1
Завідувач господарства-діловод . 1

Санітарок-убіральниць . . . .  2
Служник аптеки....................... 1
Двірник ...................................  1

Р а з о м  .  .  .  .  2 8

II Штати Катеринославської ди 
тячої поліклініки.

Завідувач................................. 1
Лікар-терапевт .........................  1

„ окуліст ............................. 1
Лікар-столяринголор................  1

* нервових хвороб ... 1
в хірургічних хвороб . . 1
. шкіряно-венеричних . . 1
. психо-метричного кабінету 2
. антропометричний ... 1

фтизіятр...........................  1

Лаборант ..................................  1
Зубних лікарів............................. 2
Інструктор трудових процесів . 1

Сестер медичних.........................  4
„ патронажних.......................  2

Санітарок..................................  4
Завідувач господарства-діловод % 1

74. О штатах Одесской и Екатерииосла- 
вской детских поликлиник.

Совет Народных Комиссаров по 
с т а н о в и л  утвердить нижеследующие 
штаты Одесской и Екатеринославской 
детских поликлиник.

Ш т а т ы  О д е с с к о й  и  Е к а т е р и 
н о с л а в с к о й  д е т с к и х  п о л и 

к л и н и к .

/ .  Штаты, Одесской детской поликли
ники.

Главный врач . . . . . . .  1
Ординаторов..........................11
Ассистент-педалог................. ' 1
Заведующий аптекой . . . .  1
Ассистент (фармацевт) ... 1
Фармацевт............................. 1
Сестер медицинских . . . .  4

„ патронажных . . . .  2
Медицинский регистратор . 1
Заведующий хозяйством-де-

лопроизводитель.................. 1
Санитарок-уборщиц . . . .  2
Служитель аптеки.................... 1
Дворник ...............................  1

И т о г о  . . 28 чел.

II. Штаты Екатеринославской дет
ской поликлиники.

Заведующий . •..................... 1
Врач-терапевт . . . . . . .  1

„ окулист . . . . . . .  1
Врач-столяринголог . . . .  1

* по нервным болезням . 1
„ по хирургическим бол. 1
„ по кожно-венерическим 1
„ психо метрического ка

бинета . . . . . . . .  2
„ антропометрический . . 1
„ фтизиатр.........................  1

Лаборант .............................. 1
Зубных врачей........................  2
Инструктор по трудовым про

цессам .............................  1
Сестер медицинских . . . .  4

„ патронажных . . . .  2
Санитарок ............................. 4
Заведующий хозяйством-дело

производитель ...................  1
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Арт.  74 1Ъ № 8 С г. П-П

Медичний реєстратор
Сторож...............
Двірник, він же палівннк . . ■  1

У с ь о г о  . . 29 чоп.

П р и м і т к а .  Лікарів нервових і 
хірургічних хвороб оп начується

•/а ставкою.
%Харків, два 5-го березня 1926 р.

Годова Ради Наропніх
Комісарів В. Чубар.

Керуючий Справами
Раднаркому Ф. Імла.

Секретар РНК /. єрещенко.

Ч. 8

Медицинский регистратор . . , 1
Сторож................................. 1
Дворник, он же истопник . . 1

И т о г о  . . 29 чел.

П р и м е ч а н и е .  Врачи по нерв
ным и хирургическим оплачиваются 
по 1/2 ставки.Харьков, 5 марта 1925 г.
Председатель Совета Народных 

Комиссаров В. Чубарь.

Управляющий Делами 
Совнаркома Ф. Бега.

Секретарь СНК И. Ерещенко.

75. Про штати деіиифекціВно-перепуск- 
иого пункту а Ізолятором у Шепетівці.

Рада Народніх Комісарів п о с т а 
н о в и л а  затвердити нижчеподані 
штати дезинфекційно - перепускного 
пункту з ізолятором у Шепетівці:

Ш т а т и  д е з и н ф е к ц і й  н о  -  
п е р е п у с к н о г о  п у н к т у  з  і з о 

л я т о р о м  у  Ш е п е т і в ц і .

Завідувач-лікар . . . .  1 
Лаборант лікар . . . . т 
Лабораторний служник . 1 • 
Сестра медична . . . .  І
Дезинфектор................1
Санітарів (чергові по стан

ції) ......................... 2
Сиділка.......................1

У с ь о г о  . . 8 чол.

Харків, два 5-го береш 1925 р.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

Керуючий Справами
Раднаркому Ф. Бега.

Секретар РНК і. Єрещепко.

75. 0 штатах дезинфекционно-пропуск
ного пункта с изолятором в Шепетовие.

Совет Народных Комиссаров п о с т а :  
н о в и л утвердить нижеследующие 
штаты дезинфекционно-пропускного 
пункта с изолятором в Шепетовке:

Ш т а т ы  д е з и н ф е к ц и о н н о п р о 
п у с к н о г о  п у н к т а  с  и з о л я т о 

р о м  в  Ш е п е т о в к е .

Заведующий-врач................. 1
Лаборант-врач..................... 1
Лабораторный служитель . . 1
Сестра медицинская . . . .  1
Дезинфектор....................... 1
Санитаров (дежурные по стан

ции)............................... 2
Сиделка............................. 1

В с е г о .  . . 8 чел.

г. Харьков, 5 марта 1925 г.
Председатель Совета Народных

Комиссаров В. Чубарь.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Бега.

Секретарь СНК И Б рещенко.
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Ч. 8 Арт. 76 №8 Ст. 7о76. Штати ліиарних установ Харківських 76. Штаты лечебных учреждений Харьков- 
першого та другого й Київського будки- ских первого и второго и Киевского 

ків примусової праці. домов принудительных работ.

Рада Народніх Комісарів п о с т а 
н о в и л а  затвердити нижчеподані шта -' 
ти лікарних установ Харківських пер
шого та другого і Київського будин
ків примусової праці.

Ш т а т и

л і к а р н и х  у с т а н о в  Х а р к і в  
с ь к и х  п е р ш о г о  т а  д р у г о г о !  

К и ї в с ь к о г о  б у д и н к і в  п р и м у 
с о в о ї  п р а ц і .

1. Лікарня при Харківському будинкові 
примусової праці ч. 1.

(на 200 ліжок).

Головний лікар.............................. 1
Помічник головного лікаря, він-

же ординатор............................. і
Лікарів.........................................5
Лаборант .................................... 1
Лаборант-служник........................ 1
Зубний лікар . ........ ....................1
Лікарских помічників . . . .  4 
Фельдшериця-акушерка . . . .  1
Сестер медичних...........................Ю
Завідувач аптеки.......................... 1
Асистентів-фармацевтів . . . .  2
Завідувач господарства . . . .  1
Бухгалтер...................................   1
Рахівник...................................... 1
Коморник..................................... 1
Кур'єр..........................................1
Завідувач пральні .........................
Куховар ...................................... 1
Санітарів .................................... 10
Стайничий-візник........................... 1
Дезинфектор.................................1

Р а з о м  .  .  .  . 4 7

Совет Народных Комиссаров п о- 
с т а н о в и л  утвердить нижеследующие 
штаты лечебных учреждений Харь
ковских первого и второго и Киев
ского домов принудительных работ.

Ш т а т ы

л е ч е б н ы х  у ч р е ж д е н и й  Х а р ь 
к о в с к и х  п е р в о г о  и  в т о р о г о  

и  К и е в с к о г о  д о м о в  п р и н у д и 
т е л ь н ы х  р а б о т .

7 .  Больница при Харьковском Доме 
Принудительных Работ М 1.

(на 200 коек).

Главный врач............................... 1
Помощник главного врача, он же

ординатор................................ 1
Врачей ......................................  5
Лаборант ...................................  1
Лаборант-служитель...................... 1
Зубной врач.................................1
Лекарских помощников . . . .  4 
Фельдшерица-акушерка . . . .  1 
Сестер медицинских . , . . .10
Заведующий аптекой..................... 1
Ассистентоз-фармацевтов ... 2 
Заведующий хозяйством . . . 1
Бухгалтер ..................................  1
Счетовод ...................................  1
Кладовщик...................................1
Курьер........................................1
Заведующий прачешной . . . .  1
Повар......................................... 1
Санитаров.................................. 10
Конюх-кучер................................ 1
Дезинфектор................................1

И т о г о  .  . 4 7

И. Амбулаторія при Харківському бу- //. Амбулатория при Харьковском 
динковг примусової праці ч. 7. доме принудительных работ № 7.

Завідувач амбулаторії . . . .  1 Заведующий амбулаторией ... 1
Лікар........................................1 Врач.........................................1.
Лікарських помічників . . . .  5 Лекарских помощников . . . .  5

Р а з о м . . . . »  7  И т о г о . .  7
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Арт. 76 Ні 8 Ст 76

ПІ. Труиарнл при Харківському будин
кові Примусової Прані Ч. 2.

Ч. 8

Завіїумч трупарні.......................1Врач-гінеколог............................ 1Лікарських помічників . . . .  4Фельдшерица.............................1Лікарів консультантів . . . .  2
КурЧр..................................1

Р а з о м  .  .  .  . 1 0П р и м і т к а .  Лікарів консультантів оплачується ‘/я ставкою.
IV. Лікарня при Київському Будин

кові Примусової Прані(на ЗО ложок).Лікар..................................................1Лікарських помічників . . . .  ЗСестер медичних......................2Завідувач господарства . . . .  1Фармацевт......................................1Куховарка............................... іПраля..............................................1Санітарів.......................................4Р а з о м  .  .  .  . 1 4У с ь о г о .  . . . 7 8  чоловікаП р и м і т к а .  Одного з санітарів оплачується ‘Уі ставкою.
Харків, дав 6-го бервіаа 1026 р.

Голова Ради НароднімКомісарів В. Чубар.Керуючий СправамиРаднаркому Ф. Бега

Секретар РНК /. Єрсщенко.

III. Приемный покой при Харьков
ском Доме Принудительных работ 

Л? 2.Заведующий приемным покоем 1Врач-гинеколог..............................1Лекарских помощников . . . .  4Фельдшерица..................................1Врачей консультантов . . . .  2Курьер .................................................NИ т о г о  .  .  1 0П р и м е ч а н и е .  Врачи консультанты оплачиваются ‘/а ставкой.
IV. Больница при Киевском Доме 

Принудительных Работ(на 30 коек).Врач.............................................  1Лекарских помощников . . . . 3Сестер медицинских ...................  2Заведующий хозяйством . . . 1Фармацевт..................................... 1Кухарка ..............................................  1Прачка ................................................. 1Санитаров . .  4
И т о г о  .  .  1 4

В с е г о  .  . 7 8  чел.П р и м е ч а н и е .  Один из санитаров оплачивается 1/а ставкой.
Харьков, в марта 1925 гПредседатель Совета Народных Комиссаров В. Чубарь.Управляющий ДеламиСовнаркома Ф. Бею.Секретарь СНК И. Ерещенко.

Комісаріату Юотацй. Надавав Народ ного Комвссарната Юстицка.

ЗМ*||ИМ Ч. 9К7 Пр. 25.000. Злкда .4 9Ь7. Твраж 25.000.Харків. Друкарка ПУУВО ім. Фрукае.
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ВИДАННЯ ОФІЦІЙНЕ

З Б І Р Н И К
УЗАКОНЕНЬ ТА 

РОЗПОРЯДЖЕНЬ
Робітмчо-Селянсьиого Уряді України

1925 р.

)Ш /47.71) (003)]
)ірьл*та»\іи бсгх етрсм, согвим*От*сьІ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНА

СОБРАНИЕ М
УЗАКОНЕНИЙ 

РАСПОРЯЖЕНИЙ
Рабоче-Крест. Пракітельства Украяли1926 г.

2 квітня 1925 р.1 4. 9-10 Відділ перший 2 апреля 1925г. № 9-Ю Отдел вервий

З М І С Т С О Д Е Р Ж А Н И Е

Постанова В У Ц В К  г  Р И К

(13 березня 1925 р.).77. Про надання чинности ВетеринарномуКодексові УСРР.
Постановление В У Ц И К  и  С Н К

(13 марта 1925 г.).77. О введении в действие Ветеринарного Кодекса СССР.
Постанова Всеукраїнського Цен

трального Виконавчого Комітету й 
Ради Народніх Комісарів.

77. Про надання чинности Ветеринар
ному Кодексові УСРР.

Всеукраїнський Центральний Вико
навчий Комітет і Рада Народніх Ко
місарів п о с т а н о в и л и :

1. Ветеринарний Кодекс УСРР 
затвердити й надати йому чинности 
від 1-го січня 1925 року.

2. На розвиток Ветеринарному Ко
дексові УСРР надати Народньому 
Комісаріятові Земельних-Справ, у згоді 
з заінтересованими урядництвами, 
право видавати інструкції і правила 
до ветеринарної частини.

3. З виданням Ветеринарного Ко
дексу УСРР втрачають свою силу:

а) декрет Ради Народніх Комісарів 
УСРР 26-го квітня 1919 р. „Про пере
дачу ветеринарної справи на Україні 
Народньому Комісаріятові Земельних 
Справ* (36. Уз. 1919 р., ч. 38, 
арт. 467);

Постановление Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Коми

тета и Совета Народных Комис
саров.

77. О введении в действие Ветеринар
ного Кодекса УССР.

Всеукраинский Центральный Испол
нительный Комитет и Совет Народ
ных Комиссаров п о с т а н о в и л и :1. Ветеринарный Кодекс УССР 
утвердить и ввести в действие с 1-го 
января 1925 года.

2. В развитие Ветеринарного Ко
декса УССР предоставить Народному 
Комиссариату Земледелия, по согла
шению с заинтересованными ведом
ствами, право издания инструкций и 
правил по ветеринарной части.

3. С изданием Ветеринарного Ко
декса УССР теряет свою силу:

а) декрет Совета Народных Комис
саров УССР от 26 апреля 1919 г. 
„О передаче ветеринарного дела на 
Украине Народному Комиссариату 
Земледелия'4 (С. У. 1919 г., № 38, 
ст. 467);
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о) постанова Народнього Коміса
ріату Земельних Справ з 27-го квітня 
1919 року „Про заснування Україн
ського Протичумного Комітету" (Поло
ження) 36. Узак. 1919 р., ч. 38, 
арт. 472);

в) декрет Ради Народніх Комісарів 
УСРР з 11-го січня 1921 р. „Про 
об'єднання Управління ветеринарної 
частини в Республіці" (36. Уз. 1921 р.,
ч. 1, арт. 11);

г) постанова Ради Народніх Коміса
рів УСРР з 7-го червня 1921 р. „Про 
заходи до забезпечення ветеринарної 
організації засобами боротьби з по
шесною хворобою худоби" (36. Уз.
1921 р., ч. 10, арт. 287);

д) постанова Ради Народніх Комі
сарів УСРР з 5-го травня 1922 р. 
„Про боротьбу з сапом“ (36. Уз.
1922 р., ч. 21, арт. 341).Харків, дня 13 березня 1925 року.

Голова Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого 

Комітету Петровський.

Голова Ради Народніх
Комісарів Чубар.

Секретар ВУЦВК Буценко.

Додаток до арт. 77.
Ветеринарний Кодекс УСРР.

Ч а с т и н а  1.

Організація в основні завдання дер
жавної ветеринарії.

1. Організація і об'єднання всіх 
галузів ветеринарної справи в УСРР, 
окрім ветеринарної частини Червоної 
Армії, зосереджується, винятково, в 
Народньому КомІсаріяті Земельних 
Справ.

2. Основні завдання Народнього 
Комісаріату Земельних Справ по вете
ринарії є такі:

1) організування і переведення захо
дів до запобігнення і припинення 
заразних і пошесних хвороб свійської 
худоби;

>42

б) постановление Народного Комис
сариата Земледелия от 27 апреля 
1919 года „Об учреждении Украин
ского Противочумного Комитета". 
(Положение) (С. У. 1919 г., № 38, 
ст. 472);

в) декрет Совета Народных Комис
саров УССР от 11 января 1921 г. 
„Об об'единении Управления ветери
нарной частью в Республике- (С. У.
1921 г., № 1, ст. 11);

г) постановление Совета Народных 
Комиссаров УССР от 7 июня 1921 г. 
„О мероприятиях к обеспечению ве 
теринарной организации средствами 
борьбы с эпидемическими болезнями 
скота" С*. У. 1921 г., N«10, «г. 287);

д) постановление Совета Народных 
Комиссаров УССР от 5-го мая
1922 года „О борьбе с сапом" (С. У. 
1922 г. № 21, ст. 341).Харьков, 13 марта 1925 года.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский.

Председатель Совета Народных
Комиссаров Чубирг..

Секретарь ВУЦИК Буценко.

Приложение к ст. 77.
Ветеринарный кодекс УССР.

Ч а с т ь  I.

Організація н основные задачи пнч- 
карствеиеоя ветеринарне.

1. Организация и об'единение всех 
отраслей ветеринарного дела в УССР, 
кроме ветеринарной части Красной 
Армии, сосредоточивается, исключи
тельно, в Народном Комиссариате 
Земледелия.

2. Основными задачами Народного 
Комиссариата Земледелия по ветери
нарии являются:

1) организация и проведение меро
приятий по предупреждению и пре
кращению заразных и повальных бо
лезней домашних животных;



Ч. 9-Ю Арт. 77 № 9-10 Ст. 77

2) організування ветеринарно*сані
тарного догляду;

3) організування ветеринарно-лікар
сько! допомоги людности;

4) охорона народнього здоров'я 
відносно заразних і паразитарних 
хвороб, спільних людині й тварині.

3. Для здійснення завдань, викла
дених у арт. 2-му, на Народній Комі
саріат Земельних Справ у царині 
ветеринарної справи покладається:

1) розробляти загальний план усіх 
ветеринарних і зоогігієничних заходів 
і керувати переведенням його вжиття;

2) організувати заходи боротьби 
з заразними й пошесними хворобами 
тварин;

3) охороняти від занесення зараз
них і пошесних хвороб тварин сухо
дільний і морський кордон УСРР і 
організувати, в належних випадках, 
охоронно-карантинні смуги так на 
державному кордоні, як і внутрішні;

4) взагалі керувати й організувати 
ветеринарно-санітарний догляд на різ
ницях, зарізних пунктах, холодниках 
і инших склепах м'ясних продуктів, 
за місцями торговлі й оброблення 
цих продуктів, за всіма місцями скуп
чення тварин і торговлі ними, за міс
цями й установами для оброблення і 
утилізації1 сирових тваринних продук
тів і торговлі ними, а також у всіх 
державних, кооперативних і приватньо- 
володілецьких установах і підприєм
ствах, де цим кодексом передбача
ється потребу постійного ветеринар
ного догляду (п. 2 арт. 12); 5 6 7 *

5) загально керувати ветеринарно- 
лікарською справою і організувати, у 
ветеринарних участках лікарні Я амбу
латорії, а також подання лозаамбу- 
даторноТ ветеринарної допомоги;

6) установляти загальну мережу 
ветеринарно-санітарних перепускних 
пунктів для догляду за перевозом 
тварин і сирових тваринних продук
тів битими, залізничним і водяними 
шляхаим;

7) організувати мережу ветеринар
них участкі і;

2) организация ветеринарно-сани- 
тарного надзора;

3) организация ветеринарно-лечеб
ной помощи населению;

4) охрана народного здоровья в 
отношении заразных н паразитар
ных болезней, общих человеку и 
животным.

3. В осуществление задач, изложен
ных в ст. 2-й, на Народный Комис
сариат Земледелия в области ветери
нарного дела возлагается:

1) разработка общего плана всех 
ветеринарных и зоогигиенических меро
приятий и руководство проведением 
его в жизнь;

2) организация мер борьбы с за
разными и повальными болезнями жи
вотных;

3) охрана от заноса заразных и по
вальных болезней животных сухопут
ной и морской границ УССР и органи
зация, в подлежащих случаях, охранно
карантинных поясов как на госу
дарственной границе, так и вну
тренних;

4) общее руководство и организация 
ветеринарно-санитарного надзора на 
бойнях, убойных пунктах, холодиль
никах и иных складах мясных про
дуктов, за местами торговли и обра
ботки этих продуктов, за всеми ме
стами скопления животных и торговли 
ими, за местами и учреждениями по 
обработке и утилизации сырых жи
вотных продуктов и по торговле ими, 
а также во всех государственных, 
кооперативных и частно-владельческих 
учреждениях и предприятиях, в кото
рых настоящим кодексом предусматри
вается необходимость постоянного ве
теринарного надзора (п. 2 ст. 12);

5) общее руководство ветеринарно- 
аечебчодь доа* Чк А̂ гжкзшдеь ъ ъг- 
теринарных участках лечебниц и амбу
латорий, а также подачи внеамбула- 
торной ветеринарной помощи;

61 установление общей сети ветери
нарно-санитарных пропускных пунктов 
для надзора за передвижением жи
вотных и сырых животных продуктов 
по грунтовым, железнодорожным и вод
ным путям сообщения;

7) организация сети ветеринарных 
участков;
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8) розробляти й проводити проекти 
законодавчих актів, дотичних ветери
нарної справи;

9) брати участь у розробленні між
народні договорів і конвенцій у 
частинах, дотичних:

а) охорони державних кордонів 
УСРР від занесення епізоотій із зовні;

б) забезпечення належного ветери
нарно-санітарного стану тварин і 
сирових тваринних продуктів, шо їх 
вивозиться із меж УСРР до закордон
них держав і довозиться в УСРР;

в) торговлі тваринами і сировими 
тваринними продуктами;

10) брати участь у заходах, шо 
мають на меті правильно поставити 
ветеринарну освіту й допомагати її 
розвиткові;

11) брати участь у розробленні й 
здійсненні зоотехнічних заходів і до
помагати розвиткові скотарства;

12) брати участь у розробленні 
основ державного й кооперативного 
страхування свійської худоби від па- 
Діжу;

13) організувати в порозумінні 
з Центральним Статистичним Упра
влінням ветеринарну статистику й 
провадити облік усього ветеринарного 
персоналу.

П р и м і т к а .  Спеціяльний вій
ськовий облік ветеринарного пер
соналу здійснює Народній Комісаріат
Військових Справ;

14) організувати державну експер
тизу у ветеринарних справах;

15) організувати й розвивати ме
режу ветеринарних науково-дослідчих 
і науково-практичних інститутів, ла
бораторій і діагностичних кабінетів; 16 * * * *

16) брати участь у разробленні
справ, звязаних з правильною поста
новкою ветеринарно-санітарноічастини 
Червоної Асмії, а також наглядати 
за П діяльністю; переводити всі заходи,
що вимагають спільного або погод
женого виконання органами громадян
ської й військової ветеринарії за 
згодою зазначених органів і вносити 
в належних випадках на затвердження 
вищих інстанцій.

8) разработка и проведение про 
ектов законодательных актов, ка
сающихся ветеринарного дела;

9) участие в разработке между
народных договоров и конвенций в 
частях, касающихся:

а) охраны государственных Границ 
УССР от заноса эпизоотий из вне,

б) обеспечения ветеринарно-сани
тарного благополучия вывозимых из 
пределов УССР в иностранные госу
дарства и ввозимых в УССР животных 
и сырых животных продуктов и

в) торговли животными и сырыми 
животными продуктами;

10) участие в мероприятиях, имею
щих целью правильную постановку 
ветеринарного образования и' содей
ствию его развитие;

11) участие в разработке и осуще
ствлении зоотехнических мероприятий 
и оказание содействия в развитии 
животноводства;

12) участие в разработке основ го
сударственного и кооперативного стра
хования домашних животных от па
дежа;

13) организация по соглашению 
с Центральным Статистическим Упра
влением ветеринарной статистики 
и учет всего ветеринарного персонала.

П р и м е ч а н и е .  Специальный 
воинский учет ветеринарного персо
нала осуществляется Народным 
Комиссариатом по Военным Де
лам;
14) организация государственной 

экспертизы по ветеринарным вопросам;
15) организация и развитие сети 

ветеринарных научно-исследователь
ских и научно-практических инсти
тутов, лабораторий и диагностических 
кабинетов;

16) участие в разработке вопросов, 
связанных с правильной постановкой 
ветеринарно-санитарной части Красной 
Армии, а равно наблюдение над ее 
деятельностью; проведение всех меро
приятий, требующих совместного или 
согласованного выполнения органами 
гражданской и военной ветеринарии, 
по соглашению указанных органов, 
и внесение в надлежащих случаях на 
утверждение высших инстанций.
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П р и м і т к а  І. Погодження діяль- 
ности військової й громадянської 
ветеринарії на території УСРР про
вадить Народній Комісаріат Земель
них Справ УСРР із Уповноваженим 
Народнього Комісаріату Військових 
Справ Союзу РСР при УСРР.

П р и м і т к а  2. Постанови На
роднього Комісаріату Земельних 
Справ в справі боротьби з епізо- 
отіями і обов'язкові для ветеринар
ної частини Червоної Армії;

17) мобілізувати установленим по
рядком ветеринарний персонал для 
боротьби з епізоотіями в Республіці.

П р и м і т к а .  Ветеринарний пер
сонал Червоної Армії для боротьби 
з епізоотіями в Республіці можна 
притягати за згодою військового 
відомства.

18) наглядати і контролювати ви
готовлення і продаж всіма лаборато
ріями, заводами й иншими підприєм
ствами охоронних і лікувальних си
вороток, бактерійних, фармацевтичних 
і инших потрібних для ветеринарної 
практики препаратів, а також за роз
повсюдженням на території УСРР пре
паратів, які довозиться із закордону;

19) доглядати за діяльністю вільно- 
практикуючих ветеринарних лікарів, 
і помічників ветеринарних лікарів, 
а також за всіма лікарнями, амбула
торіями й иншими ветеринарними уста
новами;

20) утворювати в селищах, за по
середництвом місцевих органів, ветери
нарно-санітарні комісії для притягнення 
людности до участи у здійсненні за
ходів для запобігнення і припинення 
заразних і пошесних хвороб свійської 
худоби і птахів; 21

21) розповсюджувати по між люд
ністю ветеринарні знання, видаючи 
ветеринарну літературу (як ось: пе
ріодичну, спеціяльну, популярну, ве
теринарні часописи), — влаштовуючи 
лекції то-що.

П р и м е ч а н и е ! .  Согласование 
деятельности военной и граждан
ской ветеринарии на террито
рии УССР производится Народ
ным Комиссариатом Земледелия 
УССР с Уполномоченным Народ
ного Комиссариата по Военным 
Делам Союза ССР при УССР.

П р и м е ч а н и е  2. Постановления 
Народного Комиссариата Земледелия 
по борьбе с эпизоотиями обяза
тельны для ветеринарной части 
Красной Армии;

17) мобилизация в установленном 
порядке ветеринарного персонала 
для борьбы с эпизоотиями в Рес
публике.

П р и м е ч а н и е .  Ветеринарный 
персонал Красной Армии для борьбы 
с эпизоотиями в Республике может 
быть привлечен с согласия военного 
ведомства.

18) надзор и контроль за изгото
влением и продажей всеми лаборато
риями, заводами и другими предпри
ятиями предохранительных и лечебных 
сывороток, бактерийных, фармацевти
ческих и других необходимых для ве
теринарной практики препаратов, 
а также за распространением на тер
ритории УССР препаратов, ввозимых 
из-за границы;

19) надзор за деятельностью вольно
практикующих ветеринарных врачей 
и помощников ветеринарных врачей, 
а также за всеми лечебницами, амбу
латориями и иными ветеринарными 
учреждениями;

20) создание в поселениях, через 
посредство местных органов, ветери
нарно-санитарных комиссий в целях 
привлечения населения к участию 
в осуществлении мероприятий по преду
преждению и прекращению заразных 
и повальных болезней домашних жи
вотных и птиц;

21) распространение среди населе
ния ветеринарных знаний путем изда
ния ветеринарной литературы (как-то: 
периодической, специальной, популяр
ной, ветеринарных журналов), устрой
ства лекций и т. п.
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Ч а с т и  н а  II.

Про боротьбу 8 заразними й 
пошесними хворобами тварин.В і д д і л  І.

Загальні засаде.

4. Заходи до запобігнення і припи
нення заразних і пошесних хвороб, 
установлювані цим відділом, поши
рюється на всі роди свійської худоби 
й птахів.

5. Передбачені цим кодексом ве
теринарно-санітарні заходи вжи
вається проти нижчеподаних зараз
них і пошесних хвороб свійської ху
доби й птахів:

1) чуми рогатої худоби;
2) пошесного запалення легень 

(перипневмонії) великої рогатої ху
доби;

3) ящуру;
4) сибірки;
5) симптоматичного (шумлячого) 

карбункулу;
6) туберкульозу;
7) скаженини;
8) геморагичних септицемій (по

шесної гарячки й грудної зарази 
свійських і диких тварин і инш.);

9) пошесного викидання великої 
рогатої худоби й коней;

10) інфекційного вагініту великої рогатої худоби (заразного запалення 
піхви в коров);

11) корости;
12) віспи на вівцях;
13) сапу в однокопитних;
14) епізоотичного лімфангіту (афри

канського сапу в коней);
15) миту в коней;
16) інфлюєнці й контагіозної плев

ропневмонії (заразного запалення ле
гень) в коней;

17) припускної хвороби в коней;
18) пошесного церебро-спинального

менінгіту (пошесного запалення обо
лонок головного й спинного мозоку) 
у коней; •

19) бешихи в свиней;

Ч а с т ь  I I .

0 борьбе с заразными и поваль
ными болезнями животных.

Р а з д е л  I 

Общие положення.

4. Мероприятия по предупрежде 
нию и прекращению заразных и по
вальных болезней, устанавливаеуые 
настоящим разделом, распростра
няются на все виды домашних живот
ных и птиц.

5. Предусмотренные настоящим 
кодексом ветеринарно-санйтарные 
меры принимаются против ниже
следующих заразных и повальных 
болезней домашних животных и 
птиц:

1) чумы рогатого скота;
2) повального воспаления легких 

(перипневмонии) крупного рогатого 
скота;

3) ящура;
4) сибирской язвы;
5) симптоматического (шумящего) 

карбункула;
6) туберкулеза;
7) бешенств*;
8) геморрагических септицемий (по

вальной горячки и грудной заразы 
домашних и диких животных и пр.);

9) повального выкидыша крупного 
рогатого скота и лошадей;

10) инфекционного вагинита круп
ного рогатого скота (заразного вос
паления влагалища коров);

11) чесотки;
12) оспы овец;
13) сапа однокопытных;
14) эпизоотического лимфангита 

(африканского сапа лошадей);
15) мыта лошадей;
16) инфлюэнцы и контагиозной 

плевропневмонии (заразительного вос
паления легких) лошадей;

17) случной болезни лошадей;
18) повального церебро-спинального 

менингита (повального воспаления 
оболочек головного и спинного мозга 
лошадей;

19) рожи свиней;
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20) чуми свиней;
21) холери птахів;
22) чуми курей;
23) обкладок (віспи) птахів. 

П р и м і т к а .  У разі потреби,
викладені в цьому кодексі заходи 
можна поширювати, з розпоря
дження Нароцнього Комісаріату Зе
мельних Справ, і на инші заразні 
й пошесні хвороби тварин і на 
инші роди тварин.

6. Відповідно до ступня небезпеки, 
■ яку становлять захворування і розпов
сюдження хвороби, тварини поділяєть
ся на три категорії:

1) на очевидно хворих на заразну 
хворобу себ-то, які мають очевидні 
«ідзнаки даної хвороби;

2) на непевних на захворування, 
себ то, які виявляють неясні відзнаки 
хвороби, шо можуть збудити тільки 
підозріння про захворування на дану 
заразну хворобу, але не досить 
характерні для точного Тї визна
чення;

3) на підозрюваних на зараження, 
за яких визнається тварин, шо про
тягом певного, особливо для кожної 
окремої хвороби установлюваного 
строку, хоч і не виявили ще відзнак 
заразної хвороби, але стикалися з 
хворими або непевними на захвору
вання такою хворобою тваринами, 
або із зараженими речами й взагалі,

переду залу» г чжедгх можливого 
зараження.

В і д д і л  II.

Захода до заііобігвевня і аршівевяа 
заразних і иошесвнх хвороб.

Р о з д і л  І.

Захода до охорона УСРР від «внесення 
заразних і пошесних хвороб іа закор

доннях держав. 7

7. Довожувані із закордонних 
держав тварини й сирові тваринні 
продукти мають слідувати в су
проводі засвідчених відповідними

20) чумы свиней;
21) холеры птиц;
22) чумы кур;
23) дифтерита (оспы) птиц. 

П р и м е ч а н и е .  В случае необ
ходимости, изложенные в сем ко 
дексе меры могут быть распро
страняемы, по распоряжению На 
родного Комиссариата Земледелия, 
и на другие заразные и повальные 
болезни животных и на другие 
виды животных.
6. По степени представляемой 

опасности, относительно заболевания 
и распространения болезни, живот
ные распределяются на три кате 
гории:

1) на явно больных заразною бо
лезнью, т.-е. имеющих явные при
знаки данной болезни;

2) на подозрительных по заболе
ванию, т. е. обнаруживающих не
ясные признаки болезни, могущие 
возбуждать лишь подозрение о забо
левании данной заразной болезнью, 
но недостаточно характерные для 
точного ее определения;

3) на подозреваемых в заражении 
каковыми признаются в течении опре
деленного, особо для каждой отдель
ной болезни устанавливаемого, срока 
животные, хотя и не обнаруживаю
щие еще признаков заразной бо
лезни, но приходившие в соприкосно
вение с больными или подозритель
ными по заболеванию таковой бо
лезнью животными или с заражен
ными предметами и вообще находив 
шиеся в условиях возможного зара 
жения.

Р а з д е л  І I.

Меры предупреждения н прекращении 
заразных ■  повальных болезней.

Г л а в а  I.

Меры охраны УССР от заноса зараз- 
вых і повальных болезней вз иностран

ных государств.

7. Привозимые из иностранных 
государств животные и сырые 
животные продукты должны сле
довать в сопровождении удосто-
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представництвами СРСР закордоном 
свідоцтв про їхній належний ветери
нарно-санітарний стан, видаваних уря
довими ветеринарними лікарями тої 
країни, звідкіля тварини або сирові 
тваринні продукти слідують.

8. Приставлювані в УСРР із закор
донних держав, де зовсім нема або 
слабко організовано ветеринарно-са
нітарний догляд, тварини Й сирові 
тваринні продукти можуть бути до
пущені: тварини—після видержання 
встановленного на кордоні карантин
ного нагляду, а продукти—при додер
жанні умов, установлюваних особли
вими правилами.

9. Приганяти й довожувати твари
ни, а також приставляти сирові тва
ринні продукти із закордонних держав 
дозволяється тільки через установлені 
для цього Народнім Комісаріатом Зе
мельних Справ, у згоді з відповідними 
урядництвами прикордонні пункти і 
додержуючи особливих для цього 
правил.

П р и м і т к а .  Число перепускних 
пунктів можна тимчасово обмежу
вати, залежно від небезпеки в за
кордонних державах на заразні 
хвороби тварин.

10. Приступ до меж УСРР і тран
зит через неї тварин, а також си
рових тваринних продуктів, паші й 
инших річей, що можуть бути дже
релом для занесення зарази з тих 
закордонних держав, що є небезпечні 
на заразні хвороби тварин, можна 
забороняти на реченці, встановлювані 
Народнім Комисаріятом Земельних 
Справу у згоді з Уповноваженим На- 
роднього Комісаріяту Закордонних 
Справ. 11

11. При виникненні особливої не
безпеки занесення заразних хвороб 
із закордонних держав, передбачені 
приміткою до арт. 9 і арт. 10 за
ходи можуть вживати, у винят
кових випадках, Губвиконкоми при
кордонного району, негайно спові
щаючи телеграфом Народньому Ко-

веренных соответствующими Пред
ставительствами СССР заграницей 
свидетельств об их ветеринарно-сани
тарном благополучии, выдаваемых 
правительственными ветеринарными 
врачами той страны, откуда живот
ные или сырые животные продукты 
следуют.

8. Доставляемые в УССР из ино
странных государств, в которых совер
шенно отсутствует или слабо органи
зован ветеринарно-санитарный над
зор, животные и сырые животные 
продукты могут быть допускаемы: 
животные—после выдержания уста
новленного на границе карантинного 
наблюдения, а продукты—при соблю
дении условий, устанавливаемых осо
быми правилами.

9. Пригон и привоз животных, а 
также доставка сырых животных про
дуктов из иностранных государств 
допускается лишь через установлен
ные для этого Народным Комиссари
атом Земледелия, по соглашению с 
соответствующими ведомствами, по
граничные пункты и при соблюдении 
особых на сей предмет правил.

П р и м е ч а н и е .  Число пропуск
ных пунктов может быть временно 
ограничиваемо, в зависимости от 
степени неблагополучия иностран
ных государств по заразным боле
зням животных.
10. Доступ в пределы УССР и тран

зит через нее животных, а равна 
сырых животных продуктов, кормо
вых средств и других предметов, мо
гущих являться источниками заноса 
заразы, из тех иностранных госу
дарств, которые представляются опа
сными по заразным болезням живот
ных, могут быть воспрещаемы на 
сроки, устанавливаемые Народным 
Комиссариатом Земледелия, по согла
шению с Уполномоченным Народного 
Комиссариата Иностранных Дел.

11. При возникновении особой опа
сности заноса заразных болезней из 
иностранных государств, предусмот
ренные примечанием к ст. 9 и 
ст. 10 меры могут быть принимаемы, 
в исключительных случаях, губиспол- 
комаии пограничного района с немед
ленным извещением по телеграфу На
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місаріятові Земельних Справ так про 
вжиті заходи, як і про причини, що Тх 
викликали.

родного Комиссариата Земледелия, 
как о принятих мерах, так и о вы
звавшими их причинах.

Р о з д і л  I I . Г л а в а  1 1 .

Загальні заходи до запобігання і нрн- 
оніеіня заразних і пошесних хвороб 

тварин в середині УСРР.

Общие меры предупреждения ■  прекра
щения заразных и повальных болезней 

животных внутри УССР.

12. Для запобігання і припинення
заразних і пошесних хвороб тварин 
установляється ветеринарно-санітар
ний догляд: #

1) за перевозом всілякої свійської 
худоби й птахів, а також за перевозом 
сирових тваринних продуктів битими, 
залізничними й водяними шляхами;

2) за місцями скупчення тварин, а 
також за місцями одержання, пере- 
ховання, продажу й оброблення си
рових тваринних продуктів, різницями 
й зарізними пунктами, конебійнями, 
птахорізницями, кошарами й прогон
ними дворами для товару, товарячими 
ярмарками, базарами, заШними дво
рами, почто ви ми станціями, місцями 
одгудовання тварин і птахів, племін- 
ними розплідниками, молочарськими 
фермами й кумисовими закладами, 
конярнями, припускними пунктами, 
авкціонами й виставками тварин і пта
хів, бережняками для кінної тяги су
ден, ветеринарними лікарнями, пунк
тами й станціями огляду м'яса, холод
никами, склепами сирових тваринних 
продуктів, за заводами, що оброб
ляють ці продукти (гарбарнями. чин
барнями, костомольно-клеєварнями та 
инш.), костопальними, утилізаційними 
заводами й иншими закладами для 
використання хворих тварин і трупів, 
товарячими кладовищами (могильни
ками), місцями для розтину трупів, 
ізоляційними помешканнями для пі
дозрілих тварин і инш. 13

13. Умови й порядок відкриття, 
влаштування, обладування, відповідно 
до ветеринарно - санітарних вимог, 
утримання і діяльности установ, звя- 
заних із доглядом за переміщенням 
тварин і сирових таариних продук-

12. В целях предупреждения и пре
кращения заразных и повальных бо
лезней животных устанавливается 
постоянный ветеринарно-санитарный 
надзор:

1) за передвижением всякаго рода 
домашних животных и птиц, а также 
за перевозкою сырых животных про
дуктов, по грунтовым, железнодо
рожным и водным путям;

2) за местами скопления животных, 
а также за местами получения, хра
нения, продажи и обработки сырых 
животных продуктов, скотобойнями и 
убойными пунктами, конебойнями, 
птицебойнями, скотозагонными и ско
топрогонными дворами, скотскими яр
марками, базарами, постоялыми дво-

/7ям//, я&кгггльм/с сжи&яоя? м&сяеы 
откорма ЖИЯЯГЯМА' // ЯГЯЦ, /ЯЯЯЮУ- 
ными рассадниками, молочными фер
мами и кумысными заведениями, кон
скими заводами, случными пунктами, 
аукционами и выставками животных 
и птиц, бечевниками для конной тяги 
судов, ветеринарными лечебницами, 
пунктами и станциями осмотра мяса, 
холодильниками, складами сырых жи
вотных продуктов, за заводами, обра
батывающими эти продукты (коже
венные, скорняжные, костемольно
клееварные и другие), костепальнями, 
утилизационными заводами и другими 
заведениями для использования боль
ных животных и трупов, скотскими 
кладбищами (могильниками), местами 
для вскрытия трупов, изоляционными 
помещениями для подозрительных жи
вотных и пр.

13. Условия и порядок открытия, 
устройства, оборудования, соответ
ственно ветеринарно-санитарным тре
бования м, содержания и деятельности 
учреждений, связанных с надзором 
за передвижением животных и сырых
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тів, за місцями скупчення і торговлі 
ними, за місцями переховання і обро
блення сирових тваринних продуктів 
(арт. 12), а також порядок здійснення 
самого догляду, визначається спе- 
ціяльними, видаваними Народнім Ко
місаріатом Земельних Справ спільно 
з Народнім Комісаріатом Внутрішніх 
Справ, у згоді з Народнім Комісаріятом 
Охорони Здорові і з иншими заін
тересованими урядництвами, прави
лами й інструкціями.

14. Для запобігнення і припинення 
заразних і пошесних хвороб ужи
вається нижчеподаних заходів:

1) реєстрацію випадків заразних 
і пошесних захворувань свійсько! 
худоби й птахів, що проти їх, згідно 
з арт. 5-м цього кодексу, встано
влюється заходи запобігнення і при
пинення:

2) заріз тварин із дозволом даль
шого використання їх на м'ясо в 
місцях появи хвороби або на різни
цях і зарізних пунктах, що знахо
дяться під ветеринарним доглядом;

3) заріз тварин із дозволом даль
шої утилізації їхніх трупів через 
технічне перероблення або знищення 
їх через спалення чи закопування 
в землю;

4) щеплення охоронне й примусове, 
лікувальне й діагностичне;

5) лікування хворих і підозрілих 
на захворування тварин відповідним 
ветеринарним лікарем, забороняючи, 
у відповідних випадках, иншим осо
бам таке лікування; 6 * * * * * *

6) ізолювання (карантин) тварин,
уживаючи до них ветеринарного догля
ду, під час знаходження під яким 
тварин належить тримати у відокрем
лених помешканнях або місцях, з тим
що забороняється: виводити їх на 
спільні пасовища, на спільні водопої
і взагалі за межі цих помешкань або
місць, приступ до них инших тварин 
і сторонніх осіб, заріз їх на м^ісо і 
для иншої мети без попереднього

животных продуктов, за местами 
скопления и торговли ими, за местами 
хранения и обработки сырых живот
ных продуктов (ст. 12), а равно поря
док осуществления самого надзора, 
определяются специальными, издавае
мыми Народным Комиссариатом Зем
леделия совместно с Народным Комис
сариатом Внутренних Дел, по согла
шению с Народным Комиссариатом 
Здравоохранения и с другими заин
тересованными ведомствами, правилами 
и инструкциями.

14. Дл^ предупреждения и пре
кращения заразных и повальных 
болезней применяются нижеследующие 
меры:

1) регистрация случаев заразных 
и повальных заболеваний домашних 
животных и птиц, против которых, 
согласно ст. 5-й настоящего кодекса, 
устанавливаются меры предупреждения 
и прекращения;

2) убивание животных с разреше
нием последующего использования их 
на мясо в местах появления болезни 
или на бойнях и убойных пунктах, 
состоящих под ветеринарным над
зором;

3) убивание животных с разреше
нием последующей утилизации их 
трупов посредством технической пере
работки или с уничтожением их 
посредством сжигания или зарывания 
в землю;

4) прививки предохранительные и 
вынужденные, лечебные и диагности
ческие;

5) лечение больных и подозритель
ных по заболеванию животных под
лежащим ветеринарным врачем, с 
воспрещением, в соответствующих 
случаях, такового лечения другим 
лицам;

6) изоляция (карантирование) жи
вотных, с применением к ним ветери
нарного наозорв, во время нахожде
ния под которым животные должны 
содержаться в обособенных поме
щениях или местах, при чем воспре
щается: вывод их на общие пастбища, 
на общие водопои и вообще за пределы 
этих помещений или мест, доступ к 
ним других животных и посторонних 
лиц, убой их на мясо и для других
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огляду й дозволу належного ветери
нарного лікаря;

7) установлення ветеринарного на
гляду за тваринами, під час знаход
ження під яким цих тварин три
мається при звичайних умовах, з тим 
шо забороняється тільки продаж 
і заріз іх на м'ясо без огляду й до
зволу ветеринарного лікаря;

8) облік наявности, прибутку й 
утрати, поголовне або часткове дослід
ження тварин у зараженому пункті 
або в небезпечній місцевості;

9) заборону виводити й вивозити 
тварини, спринятливі до зараження, 
і вивіз сирових одержаних від таких 
тварин продуктів із зараженого пун
кту й місцевости, оголошених за 
небезпечні на заразну хворобу, без 
особливого на те дозволу належного 
ветеринарного лікаря;

в
10) заборону проводити в межі 

зараженого пункту або небезпечної 
місцевости тварини, спринятливі до 
хвороби, шо з'явилася, а також пере
їзду такими тваринами і їх перегону;

11) установлення об'їздних шляхів 
для перегону тварин;

12) заборону випускати на волю 
свині, кішки, собаки, птахи й инші 
дрібні свійські тварини, що хоч і 
неспринятливі до даної хвороби, але 
здатні розносити заразу; 13 14 15 16 * * * * * *

13) зміну пасовищ і водопою для 
здорової частини тварин;

14) заборону спільного пасіння, 
водопою м купання тварин, спринят- 
ливих до зараження на хворобу, що 
з'явилася;

15) заборону припускання;
16) заборону робити криваві опе

рації тваринам, у тому числі хала- 
стати їх, без дозволу належного *е-
теринарного лікаря в окремих госпо
дарствах або небезпечних пунктах,
як-що є в них заразні хвороби, коли
такі операції можуть бути небез
печні;

целей без предварительного осмотра 
и разрешения подлежащего ветери
нарного врача;

7) установление ветеринарного на
блюдения за животными, во время 
нахождения под которым эти живот
ные содержатся при обычных усло
виях, при чем воспрещается лишь 
продажа и убой их на мясо без 
осмотра и разрешения ветеринарного 
врача;

8) учет наличности, прибыли и 
убыли, поголовное или частичное 
исследование животных в зараженном 
пункте или в неблагополучной мест
ности;

9) воспрещение вывода и вывоза 
животных, восприимчивых к зараже
нию, и вывоза полученных от такого 
рода животных сырых продуктов из 
зараженного пункта и местностей, 
обделенных неблагополучными по 
заразной болезни, без особого на то 
разрешения подлежащего ветеринар
ного врача;

10) воспрещение привода в преде
лы зараженного пункта или неблаго
получной местности животных, вос
приимчивых к появившейся болезни, 
а также проезда на таких животных 
и прогона их;

11) установление об'ездных дорог 
для прогона животных;

12) воспрещение выпуска на сво
боду свиней, кошек, собак, птиц и 
прочих мелких домашних животных, 
хотя и невосприимчивых к данной 
болезни, но способных разносить 
ЗараЗу;

13) перемена пастбищ и водопоя 
для здоровой части животных;

14) воспрещение общей пастьбы, 
водопоя и купанья животных, вос
приимчивых к заражению появив
шейся болезнью;

15) воспрещение случек;
16) воспрещение производства кро

вавых операций у животных, в том 
числе кастраций, без разрешения под
лежащего ветеринарного врача а 
отдельных хозяйствах или неблагопо
лучных пунктах при существовании 
в них заразных болезней, при кото
рых такие операции могут быть 
опасны;
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17) накладення в разі потреби на 
тварин зараженого господарства пломб 
і тавр, а також обпечатання окремих 
стаєнь і помешкань;

18) обмеження приступу людей у 
заражені господарства й заборону 
особам, що стискаются з заразними 
тваринами й речами, дотикатися зі 
спринятливими до зарази тваринами, 
без попереднього обеззараження рук, 
ніг, зодягу, взуття цих осіб за вка
зівкою ветеринарного лікаря;

19) заборону вивозити із заразних 
пунктів або небезпечної місцевости 
сирові тваринні продукти, невклади- 
сту й иншу пашу й речей, що мо
жуть бути за джерело розповсюдження 
зарази, без дозволу належного вете
ринарного лікаря;

20) заборону продажу, заготовлення 
для споживан ня як їжі людям і тваринам 
молочних і всіляких инших їстовних 
продуктів від хворих і підозрілих на 
захворування заразними хворобами 
тварин, без попереднього унешкоджен- 
ня цих продуктів за вказівками на
лежного ветеринарного лікаря;

21) заборону в належних випадках 
провозити сирові тваринні продукти 
без коркування і обеззараження, що 
вимагається видаваними для цього 
інструкціями:

22) убо.ку з дальшим спаленням 
або закопанням у землю на належну 
глибину трупів разом із шкірою, під
стілки, гною й инших викидів від 
хворих і підозрілих на захворування 
тварин, а також знищення всіляких 
заражених речей, що їх не можна ви
чистити й дезинфіктувати: 23

23) очищення і дезинфекція поме
шкань і инших місць перебування хво
рих і підозрілих на захворування за
разними хворобами тварин, а також 
річей, що з ними стискаються тварини 
або з одержаними від них сировими 
тваринними продуктами й викидами;

17) наложение в случае надобно
сти на животных зараженного хозяй
ства пломб и клейм, а также опеча
тывание отдельных стойл и помеще
ний;

18) ограничение доступа людей в 
зараженные хозяйства и воспрещение 
лицам, имеющим соприкосновение с 
заразными животными и предметами, 
соприкасаться с восприимчивыми к за
разе животными, без предваритель
ного обеззараживания рук, ног, одежды, 
обуви этих лиц по указанию ветери
нарного врача;

19) воспрещение вывоза из зараз
ных пунктов или неблагополучной 
местности сырых животных продук
тов, об'емистых и других кбрмов и 
предметов, могущих служить источ
ником распространения заразы, без 
разрешения подлежащего ветеринар
ного врача;

20) воспрещение продажи, загото
вления для употребления в пищу 
людьми и в корм животным молоч
ных и всякого рода иных с'естяых 
продуктов от больных и подозритель
ных по заболеванию заразными бо
лезнями животных, без предваритель
ного обезвреживания этих продуктов 
по указанию подлежащего ветери
нарного врача;

21) воспрещение в подлежащих слу
чаях провоза сырых животных про
дуктов без укупорки и обеззаражи
вания, требуемых издаваемыми по 
сему предмету инструкциями;

22) уборка с последующим сжига
нием или зарыванием в землю на

'должную глубину трупов вместе с 
кожей, подстилки, навоза и других 
отбросов от больных и подозритель
ных по заболеванию животных, а 
равно уничтожение всякого рода за 
раженных предметов, не могущих 
быть подвергнутыми очистке и дезин
фекции;

23) очистка и дезинфекция поме
щений и других мест нахождения 
больных и подозрительных по забо
леванию заразными болезнями живот
ных, а также предметов, приходящих 
в соприкосновение с этими животными 
или с полученными от них сырыми 
животными продуктами и отбросами;

№ 9-10

152



Ч. 9*10 Арт. 77 № 9-10 Ст. 77

24) заборону в зараженому пункті 
виставок, авкціонів, ярмарків і инших 
скупчень тварин або обмеженнях цих 
скупчень, приводячи й привозячи 
тільки тварин певних видів;

25) установлення карантинних рога
ток або карантинно-охоронних ліній 
у заражених пунктах або небезпеч
них місцевосцях;

26) оголошення пункті», де викрито 
заразну або пошесну хворобу, а в 
належних випадках 1 прилеглих мис- 
цевостях, за небезпечні на дану за
разну хворобу, а місцевостей віддале
ніших, але господарсько-економічно 
звязаних із небезпечними, куди хво
роба може бути занесена—за загроз
ливі, а також сповіщення про це люд
ности;

27) широке ознайомлення людности 
з суттю хвороби, шо з'явилася, спо
собами охоронення від неї і боротьби 
з нею;

28) тимчасову заборону в цілих 
районах (із декількох губерній) про
ганяти тварини битими шляхами й 
установлення обов'язкового перевозу 
їх залізничими шляхами.

П р и м і т к а .  Заходів, викладених 
у п. 1, 23 і 27 цього арти
кулу, вживається при всіх заразних 
і пошесних хворобах, зазначених у 
арт. 5-му цього кодексу. А захо
дів, викладених у инших пактах 
цього артикулу, вживається при ок
ремих заразних захворуваннях, за
лежно від властивостей кожної хво
роби, на підставах, викладених у 
арт. 15-55 цього кодексу.

Р о з д і л  111.

Особливі ваходи при окремих 
заразних хворобах.Чума рогатої худоби.

15. Залежно від ступня розпов
сюдження чуми рогатої худоби, при
значення тварин і місцевих умов, 
уживається а1о поголовного заби
вання хворих тварин непевних на

24) воспрещение в зараженном пунк
те выставок, аукционов, ярмарок и дру
гих скоплений животных или ограни
чение этих скоплений приводом и 
привозом лишь животных определен
ных видов;

25) установление карантинных за
став или карантинно-охранных линий 
в зараженных пунктах или неблаго
получных местностях;

26) об'явление пунктов, в которых 
обнаружена заразная или повальная 
болезнь, а в подлежащих случаях и 
прилегающих местностей неблагопо
лучными по данной заразной болезни; 
местностей же более удаленных, но 
хозяйственно экономически связанных 
с неблагополучными, куда болезнь 
может быть занесена—угрожаемыми, 
а равно оповещение о том населения;

27) широкое ознакомление населе
ния с сущностью появившейся болезни, 
способами предохранения от нее и 
борьбы с нею;

28) временное воспрещение в це
лых районах (из нескольких губерний) 
прогона животных по грунтовым до
рогам и установление обязательного 
провоза их по железнодорожным 
путям.

П р и м е ч а н и е .  Мероприятия, из
ложенные в п.п. „1“, „23“ и „27“ 
настоящей статьи, применяются при 
всех заразных и повальных болез
нях, указанных в ст. 5 й настоя
щего кодекса. Мероприятия же, 
изложенные в остальных пунктах 
настоящей статьи, применяются при 
отдельных заразных болезнях, в 
зависимости от свойств каждой бо
лезни, на основаниях, изложенных 
в ст. 15—55 настоящего кодекса.

Г л а в а  Ш.

Особые меры при отдельных за
разных болезнях.

Чума рогатого скота.

15. В зависимости от степени рас
пространения чумы рогатото скота, 
назначения животных и местных 
условий применяются или поголовное 
убивание больных животных, подо-
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захворування і підозрюваних у зара
женні, або протичумне щеплення 
підозрюваннях у зараженні, а також 
лікування сироваткою непевних на 
захворування і забивання явно хворих.

16. У разі вживання забою тварин, 
підозрюваних у зараженні, продукти 
забивання можна припускати до 
використання, додержуючи особливих 
правил.

17. Заражені на чуму пункти й 
оголошені за небезпечні на чуму міс- 
цевости ізолюється карантинними 
рогатками або кордонами, вживаючи 
в них потрібних заходів із числа 
передбачених у арт. 14-му цього ко
дексу.

18. Заражені пункти оголошується 
за безпечні на чуму по скінченні 21 
дня, рахуючи з дня останнього ви
падку забивання, падіжуабо видужання, 
а також скінчення дезинфекції зара 
жених і непевних помешкань.

19. Щоб запобігти розповсюдженню 
чумної зарази на території УСРР, 
можна встанавлювати тимчасові кор
донно-охоронні лінії.

Пошесне запалення легень (пері- 
пневяонія) рогатої худобі.

20. Тварин очевидно хворих на 
гостру або хронічну форму, а також 
непевних на захворування належить 
забивати.

21. У разі занесення пошесного 
запалення легень до районів, шо до 
того були безпечні на цю хворобу 
тварин, підозріваних у зараженні, 
також належить забивати.

22. У районах і місцевостях, де 
здавна або значно розповсюджене 
пошесне запалення легень, тварин 
хворих і непевних на захворування 
належить забивати; до підозрюваних 
у зараженні тварин можна вживати 
примусове щеплення їп. 4 арт. 14), 
з тим що цих тварин тримається під 
ветеринарним доглядом (п. 6 арт. 14). 
У таких районах і місцевостях дозво
ляється і охоронне щеплення. '

зрительных по заболеванию и подо
зреваемых в заражении, или противо* 
чумные прививки подозреваемым в 
заражении, а также лечение сыворот
кою подозрительных по заболеванию 
и убивание явно больных.

16. В случае применения убивания 
животных, подозреваемых в зараже
нии, продукты убоя могут быть до
пускаемы к использованию с соблю
дением особых правил.

17. Зараженные чумой пункты и 
об'явленные неблагополучными по 
чуме местности изолируются каран
тинными заставами или кордонами, 
с применением в них необходимых 
мер, из числа предусмотренных в 
ст. 14-Й настоящего кодекса. 4

18. Зараженные пункты объявля
ются по чуме благополучными по 
истечении 21 дневного срока, считая 
таковой со дня последнего случая 
убоя, падежа или выздоровления, а 
равно окончания дезинфекции зара
женных и подозрительных помещений.

19. В целях предупреждения рас
пространения чумной заразы на тер
ритории УССР, могут быть устанавли
ваемы временные кордонно-охранные 
линии.

Повальное воспаление легких (пері- 
пневмония) крупного рогатого скота.

20. Животные, явно больные в острой 
или хронической форме, а равно по- 
дозритеььные по заболеванию подле
жат убиванию.

21. В случае заноса повального 
воспаления легких в районы, бывшие 
до того благополучными по этой бо
лезни, животные, подозреваемые в за
ражении, также подлежат убиванию.

22. В районах и местностях с давним 
или значительным распространением по
вального воспаления легких животные 
больные и подозрительные по забо
леванию подлежат убиванию; к подо
зреваемым в заражении животным 
могут быть применяемы вынужденные 
прививки (п. 4, ст. 14), при чем эти 
животные содержатся под ветеринар
ным надзором (п. 6, ст. 14). В таких 
районах и местностях допускаются и 
предохранительные прививки.
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23. М'ясо тварин, забитих у випад

ках, передбачених у арт. арт. 20, 21 
і 22, дозволяється споживати як їжу 
на підставі правил браковки м'ясних 
продуктів, а шкіри до використу- 
ва-іня—тільки після їхнього поперед
нього обеззараження.

24. В оголошених за небезпечні на 
пошесне запалення легень місцевостях 
УСРР рогату худобу тримається під 
ветеринарним наглядом (п. 7. арт. 14), 
вживаючи заходів, визначених в п 9. 
арт. 14.

25. У заражених пунктах вжи
вається, окрім того, відповідних за
ходів із числа передбачених у п. 8, 
14, 14, 17, 21, 24, 26 арт. 14.

Ящур.

26. У зараженому на ящур пункті 
й у небезпечній місцевості вживається 
відповідних заходів із числа зазна
чених у п. п. 5, 13, 17, 21, 24, 26 
арт. 14 цього кодексу.

27. У заражених господарствах, 
стадах або партіях, у разі потреби, 
визначуваної належним ветеринарним 
лікарем, робиться поголовне щеплення.

СабІрка і сіиптоиатнченй (шумлячий) карбункул.
28. У небезпечних господарствах, 

стадах і селищах, а також і місцево
стях, оголошених за небезпечні, вжи
вається відповідних заходів із числа 
передбачених арт. 14-м цього ко
дексу, за виїмком зазначених у п. п. 
.2е, .3“ і 28.

Туберкульоз.

29. Тварин, очевидно хворих і при 
тому з відзнаками загального висна
ження або з ушкодженням вимени за
бивається (п. т2я арт. 14).

30. Тварин, що не мають зазна
чених у арт. 29 відзнак, але визна
них за хворих або за непевних на 
захворування, ізолюється і залишається 
під ветеринарним доглядом (п. .6* арт. 
14), з тим, шо молоко від них можна 
споживати як їжу людям і тваринам

23. Мясо животных, убитых в слу
чаях, предусмотренных в ст. ст. 21 и 
22, допускается в пищу на основании 
правил браковки мясных продуктов 
а кожи к использованию—лишь после 
их предварительного обеззараживания.

24. В об явленных неблагополучными 
по повальному воспалению легких 
местностях весь рогатый скот содер
жится под ветеринарным наблюдением 
(п. „7" ст. 14) с применением меро
приятий, указанных в п. 9, ст. 14.

25. В зараженных пунктах при
меняются, кроме того, соответствую
щие меры из числа предусмотренных 
п. п. 8—14,17—21, 24—26 ст. 14 ой.

Ящур.

26. В зараженном ящуром пункте 
и в неблагополучной местности при
меняются соответствующие меры из 
числа указанных в п. п. 5—13, 17—21, 
24—26 ст. 14-ой настоящего кодекса.

27. В зараженных хозяйствах, ста
дах или партиях, в случае надобности, 
определяемой подлежащим ветеринар
ным врачем, производятся поголовные 
прививки.

Сибирская язва ■  симитолатнчеевнй 
(щуиящий) карбункул.

28. В неблагополучных хозяйствах,, 
стадах и селениях, а также и местно
стях, об'явленных неблагополучными, 
применяются соответствующие меры 
из числа предусмотренных ст. 14-й 
настоящего кодекса, за исключением 
указанных в п.п. „2м, „3“ и „28м.

Туберкулез.

29. Животные, явно больные и при 
том с признаками общего истощения 
или с поражением вымени убиваются 
(п. „2м ст. 14).

30. Животные, не имеющие ука
занных в ст. 29 признаков, но приз
нанные больными или подозрительными 
по заболеванию, изолируются и оста
ются под ветеринарным надзором 
(п. „6“ ст. 14), при чем молоко от 
них может быть употребляемо в пищу
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тільки після попереднього обеззара
ження.

31. Тварин, підозрюваних у зара
женні, тримається під ветеринарним 
наглядом (7 арт. 14).

32. Дія вияснення характеру хво
роби до непевних на захворування 
тварин, а також до иншої рогатої 
худоби зараженого господарства, можна 
вживати туберкулінізації і инших спо
собів розпізнання туберкульозу.

Скаженина.

33. Тварин, хворих на скаженину, 
забивається (п. З арт. 14).

34. Непевних на захворування ска
жениною:

1) собак, кішок забивається (п. З 
арт. 14);

2) инших тварин можна залишати 
під ветеринарним доглядом (п. 6 арт. 
14) аж до вияснення характеру хво
роби.

П р и м і т к а .  Для подачі правиль
ної допомоги людям, як-шо їх поку
сають підозрені на захворування 
скажениною собаки або кішки, то 
цих тварин належить залишати під 
ветеринарним доглядом в умовах 
безпечного тримання аж до вия
снення характеру хвороби.

35. Покусаних скаженими твари
нами:

1) собак і кішок забивається;
2) инших тварин залишається під 

ветеринарним доглядом (п. 6 арт. 
14) і їм можна робити охоронне ще
плення.

36. Собак, кішок, підозрюваних на 
укус скаженими тваринами, зали
шається на встановлений строк під 
ветеринарним доглядом (п. 6 арт. 
14). Як-що ж володільці, або особи, 
що їх заміняють, не побажають зали
шити їх під доглядом або не будуть 
виконувати умов цього догляду, то 
собак і кішок забивається. 37

37. У межах небезпечної місцевости 
усіх собак належить держати на при
в'язку або в намордниках. А собак, 
які, на зламання цього розпоряд-

людям и животным лишь после пред
варительного обеззараживания.

31. Животные, подозреваемые » 
заражении, содержатся под ветери
нарным наблюдением (п. .7“ ст. 14).

32. Для выяснения характера бо
лезни к подозрительным по заболева
нию животным, а равно к остальному 
рогатому скоту зараженного хозяй
ства, могут быть применяемы тубер- 
кулинизация и другие способы распо
знавания туберкулеза.

Бешенство.

33. Животные, больные бешенством, 
убиваются (п. „3“ ст. 14).

34. Подозрительные по заболеванию 
бешенством:

1) собаки, кошки убиваются (п. „3* 
ст. 14);

2) прочие животные могут быть 
оставляемы под ветеринарным надзором 
(п. „6“ ст. 14) впредь до выяснения 
характера болезни.

П р и м е н е н и е .  В целях оказания 
правильной помощи людям, в случае их 
локусов подозрительными по заболе
ванию бешенством собаками или кош
ками, животные эти должны быть 
оставляемы под ветеринарным надзо
ром в условиях безопасного содержа
ния, впредь до выяснения характера 
болезни.

35. Укушенные бешеными живот
ными:

1) собаки и кошки убиваются;
2) прочие животные оставляются 

под ветеринарным надзором (п. „6“ 
ст. 14) и могут подвергаться предо
хранительным прививкам..

36. Собаки и кошки, подозреваемые 
в укушении бешеными животными, 
оставляются на установленный срок 
под ветеринарным надзором (п. „6“ 
ст. 14). Если же владельцы или лица, 
их заменяющие, не пожелают оставить 
их под надзором или не будут испол
нять условий этого надзора, то соба
ки и кошки убиваются.

37. В пределах неблагополучной 
местности все собаки должны содер
жаться на привязи или в намордни
ках. Собаки же, которые, в наруше-

156



'І. 9-Ю Арт. 77 № 9-10 йт. п
женил, будут на волі й без наморд
ників—забивається.

Геморагічні септицемії.(Пошесна гаряча* й грудна зараза свійських і диких тварнв і инш.)
38. При геморагічних септицеміях 

вживається відповідних заходів із 
числа зазначених у арт. 14, за виїм
ком п. п. 2, 3, 25 і 28.

ниє этого распоряжения, окажутся на 
свободе и без намордников, убива
ются.

Геморрагические септицемия.(Повальная горячка и грудная зараза домашних н днкнх животных н проч.).
38. При геморрагических септице

миях применяются соответствующие 
меры из числа указанных в ст. 14-й, 
за исключением п. п. 2, 3, 25 и 28.

Пошесний викидень великої рогатої 
худоби й коней.

39. Після викиденя хворих тварин 
тримається під ветеринарним доглядом 
(п. 6 арт. 14), а инших тварин в 
тому ж господарстві—під ветеринар
ним наглядом (п. 7 арт. 14), додер
жуючи п. п. 5, 8, 14, 13 і 26 арт. 14.

Короста.

40. До хворих і непевних на захво- 
рування тварин вживається заходів, 
викладених у п. п. 5, 7,8,14,15 і 26 
арт. 14.

Віспа на вівцях.

41. Хворих, непевних на захвору- 
вання і підозрюваних у зараженні 
овець тримається під ветеринарним 
доглядом (п. 6 арт. 14); підозрюваним 
у зараженні вівцям небезпечного гос
подарства або пункту можна робити 
щеплення (п. 4 арт. 14). Окрім того, 
вживається відповідних заходів із 
числа зазначених у п. п. 8, 14, 17, 
22, 24 І 26 арт. 14.

42. Охоронне щеплення віспи, в міс
цевостях від неї вільних заборо
няється.

Сан.

43. Коней, ослів мулів і лошаків, у 
яких ветеринарний лікар виявить без
перечні відзнаки сапу забивається 
(п. З арт. И).

44. Непевних на захворування ко
ней, ослів, мулів і лошаків залишається

• Повальный выкидыш крупного 
рогатого скота и лошадей.

39. После выкидыша больные жи
вотные содержатся под ветеринарным 
надзором (п. 6 сг. 14), остальные 
животные в том же хозяйстве—под 
ветеринарным наблюдением (п. 7 ст. 14) 
с применением п. п. 5, 8, 14, 13 и 26 
ст. 14.

Чесотка.

40. К больным и подозрительным 
по заболеванию животным применя
ются меры, изложенные в п. п. 5, 7, 
8, 14, 15 и 26 ст. 14.

Оспа овец.

41. Больные, подозрительные по 
заболеванию и подозреваемые в зара
жении овцы содержатся под ветери
нарным надзором (п. 6 ст. 14); подо
зреваемым в заражении овцам неблаго
получного хозяйства или пункта могут 
быть производимы прививки (п. 4 ст. 14). 
Кроме того, применяются соответ
ствующие меры из числа указанных 
в п.п. 8—14,17—22,24-26 ст. 14-ой.

42. Предохранительные прививки 
оспы в местностях от нее свободных 
воспрещаются.

Сап.

43. Лошади, ослы, мулы и лошаки, 
у которых ветеринарным врачей обна
ружены несомненные признаки сапа, 
убиваются (п. 3 ст. 14).

44. Подозрительные по заболеванию 
лошади, ослы, мулы и лошаки оста-
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під ветеринарним доглядом (п. 6 
арт. 14), а підозрюваних у зараженні— 
під ветеринарним наглядом (п. 7 арт. 
14), аж до визначення характеру 
хвороби встановленими способами. 
Окрім того, до них вживається пот
рібних заходів із числа передбачених 
у п. п. 8, 17, 18, 22 і 26 арт. 14 
цього кодексу.

Епізоотичний лімфангіт (африкан
ський сап) коней.

45. Коней хворих і непевних на 
захворування належить тримати під 
ветеринарии* доглядом, вживаючи 
лікування (п. 5 і 6 арт. 14). Окрім 
того, вживається заходів, зазначених 
у п. 22 арт. 14.

Мит.

46. Коней хворих і непевних на 
захворування митом належить три
мати під ветеринарним доглядом 
(п. 6 арт. 14), вживаючи лікування 
(п. 5 арт. 14), а підозрюваних у за
раженні—під ветеринарним наглядом 
(п. 7 арт. 14).

Інфлюенца й контагіозна плевро
пневмонія коней.(Заразне запалення легень).

47. Хворих і непевних на захвору
вання коней тримається під ветери
нарним доглядом (п. 6 арт. 14), вжи
ваючи лікування (п. 5 арт. 14), 
а підозрюваних у зараженні—під вете
ринарним наглядом (п. 7 арт. 14).

ІІрипускна хвороба в коней.

48. У зараженому господарстві всіх 
коней хворих, непевних на захвору
вання і підозрюваних у зараженні не 
допускається до припуску; хворих 
і непевних на захворування тримається 
лід ветеринарним доглядом(п. 6 арт. 14), 
вживаючи лікування (п. 5 арт. 14).

Підозрюваних у зараженні тримається 
лід ветеринарним наглядом (п. 7 арт. 14).

вляются под ветеринарным надзором 
(п. 6 ст. 14), а подозреваемые в зара
жении—под ветеринарным наблюде
нием (п. 7 ст. 14), впредь до опреде
ления характера болезни установлен
ными способами. Кроме того, к ним 
применяются необходимые меры из 
числа предусмотренных п. п. 8, 17, 18. 
22 и 26 ст. 14 настоящего кодекса,

Эпнзоотическпй лимфангит (афри
канский сап) лошадей.

45. Лошади, больные и подозри
тельные по заболеванию, должны со
держаться под ветеринарным надзором 
с применением лечения (п. 5 и 6 ст. 14). 
Кроме того, применяются меры; ука
занные в п. 22 ст. 14.

Мыт.

46. Лошади, больные и подозритель
ные по заболеванию мытом, должны 
содержаться под ветеринарным над
зором (п. 6 ст. 14) с применением 
лечения (п. 5 ст. 14), а подозрева
емые в заражении—под ветеринарным 
наблюдением (п. 7 ст. 14).ИвФлюэнца в контагиозная плевропневмония лошадей.(Заразительное воспаление легких).

47. Больные и подозрительные по 
заболеванию лошади содержатся под 
ветеринарны* надзором (п. 6 ст. 14) 
с применением лечения (п. 5 ст. 14), 
а подозреваемые * заражении — под 
ветеринарным наблюдением (п. 7 
ст. 14).

Случная болезнь лошадей.

48. В зараженном хозяйстве все ло
шади больные, подозрительные по за
болеванию и подозреваемые в зара
жении не допускаются к случке: боль
ные и подозрительные по заболеванию 
содержатся под ветеринарным надзором 
(п. 6 ст. 14), с применением лече
ния (п. 5 ст. 14).

Подозреваемые в заражении содер
жатся под ветеринарным наблюдением
(п. 7 ст. 14).
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Вншнха й чуй а свиней.

49. Хворих, непевних на захвору- 
вання Й підозрюваних у зараженні 
свиней тримається під ветеринарним 
доглядом (п. 6 арт. 14), вживаючи 
лікування (п. 5 арт. 14).

50. До підозрюваних у зараженні 
тварин можна вживати примусового 
щеплення (п. 4 арт. 14).

51. У місцевостях небезпечних мож
на вживати примусового охоронного 
щеплення (п. 4 арт. 14).

52. У місцевостях, де бишиха й 
чума свиней мають незначне розпов
сюдження або куди ці хвороби випад
ково занесені, можна вживати заби
вання хворих і непевних на захвору- 
вання свиней (п. 2 арт. 14).

Холера птахів, чума курей, обкладки 
(віспа) птахів.

53. Хворих, непевних на захвору- 
вання й піаозрюваних у зараженні 
птахів тримається під ветеринарним 
доглядом (п. 6 арт. 14), вживаючи 
лікування (п. 5 арт. 14).

54. Підозрюваним у зараженні хо
лерою птахам можна робити щеплення 
(п. 4 арт. 14).

55. При виявленні одиничних ви
падків захворування на холеру й 
обкладки птахів, а також на чуму 
курей у місцевості, що была до того 
вільна від цих захворувань, можна 
забивати хворих і непевних на захво
рування птахів (п. З арт. 14).

Ч а с т и н а  П І .

В і д д і л  І.

Про ветерпнарно-санітарний догляд.

56. Ветеринарно-санітарний догляд 
за переміщенням тварин і сирових 
тваринних продуктів, а також за 
різницями й місцями переховання 
м'ясних і инших сирових тваринних 
продуктів здійснює у порядку арт. арт. 
57-76 цього кодексу виключно вете
ринарний персонал земельних органів.

Рожа ■  чума евіней.

49. Больные, подозрительные по за
болеванию и подозреваемые в зараже
нии свиньи содержатся под ветери
нарным надзором (п. 6 ст. 14), 
с применением лечения (п. 5 ст. 14).

50. К подозреваемым в заражении 
животным могут быть применяемы 
вынужденные прививки (п. 4 ст 14).

51. В местностях, неблагополучных 
могут быть применяемы (вынужденные) 
предохранительные прививки (п. 4 
ст. 14).

52. В местностях, где рожа и чума 
свиней имеют незначительное распро
странение или куда эти болезни слу
чайно занесены, может применяться 
убивание больных и подозрительных 
по заболеванию свиней (п. 2 ст. 14).Холера птвц, чума кур, дифтерит (оспа) птиц.

53. Больные, подозрительные по 
заболеванию и подозреваемые в зара
жении птицы содержатся под ветери
нарным надзором (п. 6 ст. 14) 
с применением лечения (п. 5 ст. 14).

54. Подозреваемые в заражении 
холерою птицы могут подвергаться 
прививкам (п. 4 ст. 14).

55. При обнаружении единичных 
случаев заболевания холерою и диф
теритом птиц, а также чумою кур в 
местности, бывшей до того свободной 
от этих заболеваний, может приме
няться убивание больных и подозри
тельных по заболеванию птиц (п. 3 
ст. 14). Ч а с т ь  111.

Р а з д е л  1.О ветерннарно-санвтарнои надзоре.
56. Ветеринарно-санитарный надзор 

за передвижением животных и сырых 
животных продуктов, а равно за 
бойнями и местами хранения мясных 
и других сырых животных продуктов 
осуществляется в порядке ст. ст. 57 —76 
настоящего кодекса исключительно 
ветеринарным персоналом земельных 
органов.
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Ветеринарно-санітарний догляд аа 
переміщенням тварин і сирових 

тваринних продуктів.

57. Перевіз залізницею й водяними 
шляхами іварин, незалежно від 
їхнього числа й призначення, допу
скається тільки при умові постачання
їм:

1) свідоцтва про гаразд, у розу
мінні відсутности заразних хвороб, 
місця де була закупка тварин, вида
ваного участковим ветеринарним лі
карем або при його відсутности по
мічником ветеринарного лікаря, а при 
їхній відсутности —місцевими органами 
влади;

2) свідоцтва про стан здоров'я 
тварин, в розумінні відсутности від
знак заразних хвороб, видаваного 
належним ветеринарним лікарем у 
першому пункті огляду тварин.

П р и м і т к а  1. Зазначені у цьому 
артикулі правила поширюється та
кож на торговельно-промислових, 
переселенчеських і гуртових тварин, 
що слідують битими шляхами.

П р и м і т к а  2. У випадках, за
значених особливою інструкцією 
Народнього Комісаріату Земельних 
Справ, перемішуваних і перегоню- 
ваних тварин таврується накладен
ням на них знаку або инших від
знак, що їх не можна легко знищити.

П р и м і т к а  3. Порядок слідування 
залізницею Й водними шляхами мо
лодняку, дрібних тварин і птахів 
визначається особливою інструкцією, 
видаваною Народнім Комісаріатом 
Земельних Справ у згоді з відпо
відними відомствами.

58. При своєму переміщенні гоном, 
тварини, зазначенні в примітці 1 арт. 
57, слідують Встановленими для цього 
губвиконкомами шляхами й шосами і 
вступають у межі сусідніх губерень 
тільки через пункти, визначені у згоді 
між губвиконкомами цих губерень.

59. Вантаження і вивантаження 
промислових партій І гуртів тварин

В і д д і л  I I .

Ветерннарно-с&нітарньїй надзор за 
передвижением животных и сырых 

животных продуктов.

57. Перевозка по железнодорожным 
и водным путям сообщения животных, 
независимо от их количества и на
значения, допускается лишь при усло
вии снабжения их:

1) свидетельством о благополучии,
в смысле отсутствия заразных болез
ней, места происхождения закупки 
животных, выдаваемым участковым 
ветеринарным врачем или в его отсут
ствие помощником ветеринарного 
врача, а при их отсутствии—местными 
органами власти: ***?$

2) свидетельством о состоянии здо
ровья животных, в смысле отсутствия 
признаков заразных болезней, выда
ваемым подлежащим ветеринарным 
врачем в первом пункте осмотра жи
вотных.

П р и м е ч а н и е  1. Указанные в 
сей статье правила распространяются 
также на следующих по грунтовым 
дорогам торгово-промышленных, пе
реселенческих и гуртовых живот
ных.

П р и м е ч а н и е  2. В случаях, ука
занных особой инструкцией Народ
ного Комиссариата Земледелия, пе
ревозимые и перегоняемые живот
ные метятся наложением на них 
клейм или других, не могущих быть 
легко уничтоженными знаков.

П р и м е ч а н и е  3. Порядок сле
дования по железнодорожным и 
водным путям сообщения молодняка, 
мелких животных и птиц опреде
ляется особой инструкцией, изда
ваемой Народным Комиссариатом 
Земледелия по соглашению с соответ
ствующими ведомствами.
58. При своем передвижении гоном 

животные, указанные в примечании 
1-м ст. 57, следуют по установленным 
для этого губисполкомами дорогам и 
трактам и вступают в пределы сосед
них губерний лишь через пункты, 
определенные по соглашению между 
губисполкомами этих губерний.

59. Погрузка и выгрузка промы
шленных партий и гуртов животных

Р а з д е л  I I .
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дозволяється виключно на призна
чених і пристосованих для цього за- 
лізничих станціях, річних і морських 
приплавах, при неодмінній умові вете
ринарного огляду.

60. Вивозиться партії сирових тва
ринних продуктів безперешкодно 
тільки з місцевостей, безпечних на 
заразні хвороби, що посві«чується 
свідоцтвом належного ветеринарного 
лікаря або помічника ветеринарного 
лікаря (арт. 84), а при їхній відсут- 
ности--відповідним свідоцтвом сільської 
ради, районового виконавчого комі
тету або округового виконавчого ко
мітету за належністю.

61. Для вивозу сирових твариних 
продуктів із місцевостей, небезпечних 
або оголошених за загрожувані на 
заразні хвороби, потрібно одержати, 
в кожному окремому випадкові, осо
бливий дозвіл від належного ветери
нарного лікаря, у віданні якого зна
ходиться дана місцевість.

62. Сироаі тваринні продукти, ви
везені без ветеринарного свідоцтва з 
пунктів, де є заразні хвороби або 
місцевостей, небезпечних на них або 
оголошених за загрожувані на ці хво
роби, належить, залежно від роду хво
роби, унешкоджувати на місці, пере
робляти на найближчому утилізацій
ному заводі, а при неможливості цих 
заходів—знищувати.

63. Продукти, підпалі гниттю, на
лежить знищувати або переробляти 
на утилізаційних заводах.

64. До сирових тваринних продук
тів належать: м'ясні туші і їхні ча
стини й органи, солоне м‘ясо, здір, 
шлунки, кишки, нечинені шкіри, кров, 
кістки, копита, волосся, вовна, щетина, 
грива Й хвости.

65. Порядок і умови слідування тва
рин й сирових тваринних продуктів 
битими, залізничими й водними шля
хами визначається видаваними Народ
нім Комісаріатом Земельних Справ, у 
згоді з відповідними відомствами, пра
вилами і інструкціями.

допускается исключительно на назна
ченных и приспособленных для этого 
железнодорожных станциях, речных 
и морских пристанях, при непремен
ном условии ветеринарного осмотр».

60. Вывоз партий сырых животных 
продуктов производится беспрепят
ственно лишь из местностей благопо
лучных по заразным болезням, что 
удостоверяется свидетельством подле
жащего ветеринарного врача или по
мощника ветеринарного врача (ст. 84), 
а при их отсутствии—соответствую
щим свидетельством сельского совета, 
районного исполнительного комитета 
или окружного исполнительного коми 
тета, по принадлежности.

61. Для вывоза сырых животных 
продуктов из местностей, неблагопо
лучных или об'явленных угрожаемыми 
по заразным болезням, необходимо по
лучение, в каждом отдельном случае, 
особого разрешения от подлежащего 
ветеринарного врача, в ведении кото
рого находится данная местность.

62. Сырые животные продукты, 
вывезенные без ветеринарного сви
детельства из пунктов существования 
заразных болезней или местностей, 
неблагополучных по ним или об'явлен- 
ных угрожаемыми по этим болезням, 
подлежат, в зависимости от рода бо
лезни, обезвреживанию на месте, пе
реработке на ближайшем утилизаци
онном заводе, а при невозможности 
таковых мер—уничтожению.

63. Продукты, подвергшиеся разло
жению, подлежат уничтожению или 
переработке на утилизационных за
водах.

64. К сырым животным продуктам 
относятся: мясные туши и их части и 
органы, соленое мясо, нетопленное 
сало, желудки, кишки, невыделанные 
кожи и шкуры, кровь, кости, рога, 
копыта, шерсть, волос, щетина, гривы 
и хвосты.

65. Порядок и условия следования 
животных и сырых животных про
дуктов по грунтовым железно-доро
жным и водным путям сообщения 
определяются издаваемыми Народным 
Комиссариатом Земледелия, по согла
шению с соответствующими ведом
ствами, правилами и инструкциями.
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Ветеринарно-санітарний доглнд, а& 
ріаницани, аа м'ясними й иншнин 
сировими тваринними продуктами.

66. Заріз усілякої свійської худоби 
для збуту на м ясо належить прова
дити на спеціально обладованих різ
ницях або пристосованих зарізних 
пунктах, що знаходяться під постій
ним ветеринарно - санітарним до
глядом.

67. Завідування ветеринарно - сані 
тарною частиною на різницях покла
дається на ветеринарних лікарів, а на 
малих різницях і зарізних пунктах— 
на помічників ветеринарних лікарів 
(арг. 85) піо загальним керовництвом 
ветеринарного лікаря.

68. Усі тварини, зарізувані на 
м'ясо на різницях і зарізних пунктак, 
підлягають ветеринарному оглядові 
перед і після зарізу, з тим що сви
нину належить обов'язково мікроско
пічно досліджувати на трихіну. Туші 
й частини їхні належить обов’язково 
таврувати.

69. М'ясні продукти, визнані за не 
цілком добротні, але за допущені 
в їжу людям, у разі потреби попе
реднього, перед випуском на продаж, 
унешкодження (солінням, проварю
ванням, стерилізацією), підпадають 
такому на самих різницях або у спе
ціально пристосованих для цього за
кладах.

70. Туші, частини туш, органи, 
а також инші продукти й викиди від 
зарізаних тварин, забраковані при 
огляді, як непридатні в їжу людям, 
унешкоджується або допускається ви
користовувати для технічних потреб, 
а при неможливості цього — зни- 
шуеться.

71. Забивання тварин, не призна
чених до споживання в їжу людям, 
а також оброблення забракованих 
м'ясних продуктів, трупів і їхніх ча
стин з промисловою метою, дозво
ляється тільки на утилізаційних заво
дах і инших спеціяльних закладах для 
використання хворих тварин і трупів.

72. Тварин, утримуваних при за-* 
кладах, зазначених у арт. 71, а також

В і д д і л  III.

Ветеринарно-санитарный надзор за 
бойнями, за мясными і другими

сырыми животными продуктами.

66. Убой всякого рода домашних 
животных с целью сбыта на мясо 
должен производиться на специально 
оборудованных бойнях или приспо
собленных убойных пунктах, находя
щихся под постоянным ветеринарно
санитарным надзором.

67. Заведывание ветеринарно-сани
тарной частью на бойнях возлагается 
на ветеринарных врачей, а на малых 
бойнях и убойных пунктах—на по
мощников ветеринарных врачей (ст* 85) 
под общим руководством ветеринар
ного врача.

68. Все животные, убиваемые на 
мясо на бойнях и убойных пунктах, 
подлежат ветеринарному осмотру до 
и после убоя, при чем свиное мясо 
должно подвергаться обязательному 
микроскопическому исследованию на 
трихины. Туши и части их подверга
ются обязательному клеймению.

69. Мясные продукты, признанные 
не вполне доброкачественными, но до
пустимыми в пищу людям, в случае 
необходимости предварительного, до 
выпуска в продажу, обезвреживания 
(солением, провариванием, стерили
зацией), подвергаются таковому на 
самых бойнях, или в особо приспо
собленных для этого заведениях.

70. Туши, части туш, органы, а 
равно и другие продукты и отбросы 
от убойных животных, забракованные 
при осмотре, как непригодные в пишу 
людям, обезвреживаются или допуска
ются к использованию для техниче
ских надобностей, при невозможности 
же сего—уничтожаются.

71. Убой животных, не предназна
ченных к употреблению в пишу людям, 
а равно обработка забракованных 
мясных продуктов, трупов и их частей 
с промышленной целью допускается 
лишь на утилизационных заводах и 
других специальных заведениях для 
использования больных животных и 
трупов.

72. Животные, содержимые при за
ведениях, указанных в ст. 71, а также

Р а з д е л  III.
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ари закладах ям оброблення сиро
вих тваринних продуктів і при місцях 
перехованця їх, не належить допускати 
в загальні стада, табуни, а про кож
ний випадок їх захворування і смерти, 
гакож як і про знов надходжувану 
тварину володільці або особи, що іх 
заміняють, мусять негайно повідомляти 
відповідного ветеринарного лікаря.

73. Усі привожувяні в міста й ве
ликі селища сирові м'ясні продукти, 
перед надходженням їх на продаж, 
підпадають оглядові належного вете
ринарно* санітарного догляду, а свинина 
й сало, окрім того, трихіноскопії.

П р и м і т к а .  Торговля м'ясними 
продуктами у місцях, зазначених 
у цьому артикулі, що не підпадали 
ветеринарно • санітарному оглядові 
і що не мають установлених ознак 
цього огляду, забороняється. Доклад
ний перелік тваринним продуктам, 
що попадають обов'язково»у огля
дові, встановлюється видаваною 
Народнім Комісаріатом Земельних 
Справ інструкцією.
74. М'ясні туші, частини їхні й инші 

м'ясні продукти допускається в місця 
перехования тільки при наявности 
встановлених ознак ветеринарно-сані
тарного огляду, а видається з місць 
перехования тільки після ветеринарно- 
санітарного огляду, з видачею прэ те 
посвідчення.

7$. Кумисні кобилиці Й инші коні, 
що знаходяться в кумисо-лікарських 
закладах, незалежно від постійного 
втринарнО'Сінітарнога догляду, під
падають, безпосередньо перед відкрит
тям кумисного сезону, дослідженню 
участкового ветеринарного лікаря, для 
встановлення гаразду їх відносно сапу, 
без чого вироблення кумису або кефіру 
не дозволяється.

76. Умови відкриття, обладування 
й функціонування, відповідно до вете
ринарно-санітарних вимог, перелічених 
у цьому відділі установ і місць тор
гова! тваринами й сировими тварин
ними продуктами, а також порядок 
ветеринарно-санітарного догляду аа 
ними, огляду, бракован, заборони про
дажу м'ясних продуктів і вжиття ин-

при заведениях для обработки сырых 
животных продуктов и при местах 
хранения их, не должны быть допу
скаемы в общие стада, табуны, а о 
каждом случае их заболевания и смерти, 
равно, как о вновь поступающем жи
вотном, владельцы или лица, их заме
няющие, обязаны немедленно извещать 
подлежащего ветеринарного врача.

73. Все привозимые в города и круп
ные селения сырые мясные продукты, 
до поступления их в продажу, под
вергаются подлежащим ветеринарно- 
санитарным надзором осмотру, а сви
ное мясо и сало, кроме того, три- 
хиноскопии.

Примечание. Торговля мясными 
продуктами в местах, указанных в 
настоящей статье, не подвергавши
мися ветеринарно-санитарному осмо
тру и не имеющими установленных 
знаков этого осмотра, воспрещается. 
Подробный перечень животных про
дуктов, подвергающихся обязатель
ному осмотру, устанавливается из
даваемой Народным Комиссариатом 
Земледелия инструкцией.
74. Мясные туши, части их и другие 

мясные продукты допускаются в места 
хранения лишь при наличии устано
вленных знаков ветеринарно-санитар
ного осмотра, а выпускаются из мест 
хранения только после ветеринарно
санитарного осмотра, с выдачей о том 
удостоверения.

75. Кумысные кобылицы и другие 
лошади, находящиеся в кумысо-лечеб
ных заведениях, независимо от посто
янного ветеринарно санитарного над
зора, подлежат, непосредственно перед 
открытием кумысного сезона, исследо
ванию участкового ветеринарного 
врача, в целях установления благопо
лучия их в отношении сапа, без чего 
производство кумыса или кефира не 
допускается.

76. Условия открытия, оборудования 
и функционирования, в соответствии 
с ветеринарно-санитарными требова
ниями, перечисленных в настоящем 
разделе учреждений и мест торговли 
животными и сырыми животными про
дуктами, а равно порядок ветеринарно
санитарного надзора за ними, осмотра, 
браковки, воспрещения продажи мяс-
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ших заходів, передбачених у п. 20 арт. 
14 і арт. 31 цього кодексу, встано
влюється видаваними в порядку арт. 13 
правилами й інструкціями.

Ч а с т и н а  IV*.

Про органи управління, права й 
обов'язки володільців тварин і уря

дових осіб.В і д д і л  І .
Організація ветеринарної частина.

Р о з д і л  І.

Ветеринарні органи управління.

77. Безпосереднє управління і керо- 
вництво всіма галузями ветеринарної 
справи в УСРР здійснює в центрі На
родній Комісаріат Земельних Справ, 
а в губернях—губерніальні земельні 
відділи через ветеринарні органи, що 
до їхнього складу ввіходять.

П р и м і т к а .  Керовництво Вете
ринарно - Санітарною Частиною Чер
воної Армії здійснюється на підставі 
п. 16 арт. З цього кодексу.

78. Технічне керовництво в межах 
округи ветеринарно санітарними й 
зоогігієнічними заходами і контроля 
за діяльністю, притягуваних до вико
нання їх, ветеринарних і инш. урядо
вих осіб і установ покладається на 
округові земельні відділи через вете
ринарних лікарів.

79. За основні територіальні оди
ниці, де зосереджується боротьба з 
епізоотіями і ветеринарно-санітарний 
догляд за гараздом місцевости й лі
керної діяльности, є ветеринарні 
участки, що їхню мережу установлюють 
губвиконкоми по розробленні губер
ніальними ветеринарними відділами 
і подані губерніальними земельними 
відділами стосовно до місцевих адміні- 
страційних і тваринницьких умов.

ных продуктов и применения других 
мер, предусмотренных п. 20 ст. 14 и 
ст. 31 настоящего кодекса, устана
вливаются издаваемыми в порядке ст. 13 
правилами и инструкциями.

Ч а с т ь  I V .

Об органах управления, правах 
и обязанностях владельцев жи

вотных и должностных лиц.

Р а з д е л  I.

Организация ветеринарной части.

Г л а в а I. 1

Ветеринарные органы управлення.

77. Непосредственное управление и 
руководство всеми отраслями ветери
нарного дела в УССР осуществляется 
в центре Народным Комиссариатом 
Земледелия, а в губерниях—губерн
скими земельными отделами через 
входящие в их состав ветеринарные 
органы.

П р и м е ч а н и е .  Руководство Ве
теринарно-Санитарной частью Крас
ной Армии осуществляется на осно
вании п. 16 ст. 3 настоящего ко
декса.
78. Техническое . руководство в 

пределах округа ветеринарно-санитар
ными и зоогигиеническими мероприя
тиями и контроль за деятельностью 
привлекаемых к их выполнению вете
ринарных и других должностных лиц 
и учреждений возлагается на окруж
ные земельные отделы через вете
ринарных врачей.

79. Основными территориальными 
единицами, в которых сосредоточи
вается борьба с эпизоотиями и ветери
нарно-санитарный надзор за благопо
лучием местности и лечебной деятель
ности, являются ветеринарные участки, 
сеть которых устанавливается губис- 
полкомами, по разработке губернскими 
ветеринарными органами и предста
влению губернскими земельными отде
лами, применительно к местным адми
нистративным и животноводственным 
условиям.
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Права й обов'язки лікарів, помічни
ків ветеринарних лікарів і допоиіч- 

ного ветерннарвого персоналу.

Р о з д і л  I I .

80. Право професійної ветеринарної 
практики й займання ветеринарних 
посад в УСРР надається тільки осо
бам. що мають фах ветеринарного 
лікаря або помічника ветеринарного 
лікаря.

81. Фах ветеринарного лікаря в 
УСРР привласнюється особам, що 
скінчили перед революцією російські 
ветеринарні інститути й ветеринарні 
інститути СРСР й одержали встано
влені законом свідоцтва на цей фах.

П р и м і т к а .  Осіб, що мають 
установлені на фах ветеринарного 
лікаря свідоцтва від вищих ветери
нарних шкіл закордонних держав, 
допускається до ветеринарної прак
тики тільки з дозволу Народнього 
Комісаріяту Земельних Справ або по 
складенні відповідного іспиту при 
одному з ветеринарних інститутів 
СРСР.

82. Назву помічника ветеринарного 
лікаря в УСРР надається особам, що 
скінчили колишні ветеринарно-фельд
шерські школи цивільного відомства не 
менш як з 3-х річним курсом або з 
програмою, такому курсові відповідною 
ішо одержали про те встановлені 

свідоцтві, і також військово-фельд
шерські школи за програмою 1907 р.

83. Помічники ветеринарних лікарів, 
що скінчили колишні ветеринарно- 
фельдшерські школи, зазначені в арт.
82. мають право ветеринарної прак
тики в нижчеподаних межах: лікувати 
незаразні хвороби свійської худоби 
(зовнішні і внутрішні), робити нескла
дні операції, в тому числі викладення, 
подавати акушерську допомогу, випи
сувати з аптеки за своїм підписом всі 
потрібні для користування хворих 
тварин засоби в кількості, шо не 
перебільшує максимальних доз, а 
також виготовляти не складні й не

Г л а в а  II.

Права ■  обязанности врачей, помощ
ников ветеринарных врачей I вспо
могательного ветеринарного персо

нала.

80. Право профессиональной вете
ринарной практики и занятия ветери
нарных должностей в УССР предо
ставляется только лицам, имеющим 
звание ветеринарного врача или по
мощника ветеринарного врача.

81. Звание ветеринарного врача в 
УССР присваивается лицам, окончив
шим до революции российские вете
ринарные институты и ветеринарные 
институты СССР и получившим уста
новленные законом свидетельства на 
это звание.

П р и м е ч а н и е .  Лица, имеющие 
установленные на звание ветери
нарного врача свидетельства от 
высших ветеринарных учебных за
ведений иностранных государств, 
допускаются к ветеринарной прак
тике лишь с разрешения Народного 
Комиссариата Земледелия или по 
сдаче соответствующего испытания 
при одном из ветеринарных инсти
тутов СССР.
82. Звание помощника ветеринар

ного врача в УССР присваивается ли
цам, окончившим бывшие ветеринарно
фельдшерские школы гражданского

■  ведомстве не менее, чем с 3-х годич
ным курсом или с программой, такому 
курсу соответствующей и получившим 
о том установленные свидетельства, а 
также военно-фельдшерские школы по 
программе 1907 года.

83. Помощники ветеринарных вра
чей, окончившие бывшие ветеринарно 
фельдшерские школы, указанные в 
ст. 82, имеют право ветеринарной 
практики в нижеследующих пределах: 
лечение незаразных болезней домаш
них животных (наружных и внутрен
них), производство малых операций, 
в том числе кастрации, оказание аку
шерской помощи, выписка из аптек 
за своей подписью всех необходимых 
для пользования больных животных 
средств в количестве, не превыша
ющем максимальных доз, а также при-
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сильно діючі ліки, а також право за* 
еідувати кузнями.

84. Помічники ветеринарних лікарів, 
шо знаходяться на державній службі 
у ветеринарно-санітарних установах, 
участках і пунктах, виконують свої 
службові обов'язки під безпосереднім 
керовництвом ветеринарного лікаря 
й при відсутности такого—заміняють 
його у цих випадках, окрім прав 
наданих їм арт. 83 цього кодексу, 
мають право лікувати заразні хвороби 
й видавати свідоцтва: а) про гаразд 
місцевості на заразні хвороби для 
перегону тварин і перевозу сирових 
тваринних продуктів із меж обслугову
ваних ними участків до найближчого 
ветеринарно-лікарського пункту; 
б) про стан здоров'я тварин на предмет 
визначення придатности Їхньої до тої 
чи иншої роботи; в) про хворобу лі- 
куваних ними; тварйн, у разі смерти, 
шо не потрібують розтину.

П р и м і т к а .  При виявленні у 
тварин заразних або непевних за- 
хворувань помічники ветеринарних 
лікарів повинні негайно подавати 
про це до відома участкового ве
теринарного лікаря.

85. Помічників ветеринарних ліка
рів, що знаходяться на державній 
службі, які одержали теоретичну й 
практичну підготовку шо-до м'ясо- 
знавства на великих різницях і склали 
в тому іспит, можуть призначати гу- 
берніяльні й округові ветеринарні від
діли для завідування ветеринарно са
нітарним доглядом на малих різницях 
і зарізних пунктах.

86. Помічникам ветеринарних ліка
рів, шо мають 10 річний стаж дер
жавної служби, можуть доручити гу- 
берніяльні ветеринарні відділи, при 
відсутності ветеринарних лікарів, тим
часове завідування участками.

П р и м і т к а .  Перечислені в арт. 
арт. 85 і 86 права належить під

твердити спеціальними посвідчен
нями відповідних ветеринарних від-

готовление несложных и не сильно 
действующих лекарств, а равно право 
заведывания кузницами.

84. Помощники ветеринарных вра
чей, состоящие на государственной 
службе в ветеринарно-санитарных 
учреждениях, участках и пунктах, ис
полняют свои служебные обязанности 
под непосредственным руководством 
ветеринарного врача и при отсутствии 
такового—заменяют его в этих слу
чаях, помимо прав, предоставленных 
им ст. 83-й настоящего кодекса, 
имеют право лечить заразные болез
ни и выдавать свидетельства: а; о 
благополучии местности по зараз
ным болезням для прогона животных 
и провоза сырых животных продук
тов из пределов обслуживаемых ими 
участков до ближайшего ветеринарно
врачебного пункта; б) о состоянии 
ЗДОрОЕЬЯ животных на предмет опре
деления годности их к той.или иной 
работе; в) о болезни пользованных 
ими животных в случаях смерти, не 
требующих вскрытия.

П р и м е ч а н и е .  При обнаруже
нии у животных заразных или по
дозрительных заболеваний помощ 
ники ветеринарных врачей обязаны 
немедленно доводить об этом до 
сведения участкового ветеринарного 
врача.
85. Помощники ветеринарных вра

чей, состоящие на государственной 
службе, получившие теоретическую и 
практическую подготовку по мясове- 
дению на крупных бойнях и выдер
жавшие в том экзамен, могут быть 
назначаемы губернскими и окружны
ми ветеринарными отделами для за- 
ведыаания ветеринарно-санитарным 
надзором на малых бойнях и убойных 
пунктах.

86. Помощникам ветеринарных 
врачей, имеющим 10-тилетний стаж 
государственной службы, может быть 
поручаемо губернскими ветеринарны
ми отделами, при отсутствии ветери 
парных врачей, временное заведыва- 
ние участками.

П р и м е ч а н и е .  Перечисленные в 
ст. ст. 85 и 86 права должны быть 

подтверждены специальными удосто
верениями соответствующих ветери-
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дідів і вони дійсні тільки на час 
знаходження помічників ветеринар
них лікарів на державній службі.

87. ГЬава й обов'язки иншого ве
теринарного персоналу визначається 
особливими положеннями, видаваними 
в ‘ з а к о н о д а в ч о  м у  порядку.

88. Усі ветеринарні лікарі й поміч
ники ветеринарних лікарів так ті, що 
вільно практикують, як і ті, що зна
ходяться на державній службі, повинні 
про всі випадки виявлення ними за
разних хвороб тварин негайно спо
віщати участковому або иншочу ве
теринарному лікареві земельних орга
нів, перед прибуттям якого вони вжи
вають тільки попередніх заходів до 
недопущення розповсюдження зарази.

89. Усі ветеринарні лікарі й поміч
ники ветеринарних лікарів повинні 
зареєструвати свої документи в зе
мельних відділах, без чого професійно 
практикувати забороняється.

90. Ветеринарним лікарям, поміч
никам ветеринарних лікарів і иншим 
ветеринарним робітникам, що зна
ходяться на державній службі, а також 
і Тхнім родинам дається державне за
безпечення на особливих підставах, 
затверджуваних Радою Народніх Ко 
місарів, у разі хвороби, втрати пра- 
цездатности або смерти від зараження 
при виконанні обов'язків у боротьбі 
з заразними хворобами тварин.

нарных отделов и действительны 
только на время состояния помо
щников ветеринарных врачей на 
государственной службе.

87. Права и обязанности осталь
ного ветеринарного персонала опре
деляются особыми положениями, из
даваемыми в з а к о н о д а т е л ь н о м  
п о р я д к е .

88. Все ветеринарные врачи и по
мощники ветеринарных врачей как 
вольно-практикующие, так и состоя
щие на государственной службе, обя
заны о всех случаях обнаружения ими 
заразных болезней животных немед
ленно сообщать участковому или дру
гому ветеринарному врачу земельных 
органов, до прибытия которого ими 
принимаются лишь предварительные 
меры к недопущению распространения 
заразы.

89. Все ветеринарные врачи и по
мощники ветеринарных врачей должны 
зарегистрировать свои документы 
в земельных отделах, без чего заня
тие профессиональной практикой вос
прещается.

90. Ветеринарным врачам, помощ
никам ветеринарных врачей и другим 
ветеринарным работникам, состоящим 
на государственной службе, а равно 
и их семьям, предоставляется госу
дарством обеспечение на особых ос
нованиях, утверждаемых Советом На
родных Комиссаров, в случае болез* 
ни, потери трудоспособности или 
смерти от заражения при исполне
нии обязанностей по борьбе с зараз
ными болезнями животных.

В і д д і л  II.

Обов'язки володільців тварин, урядових осіб і органів управлінь в справі вжитку ветеринарнвх заходів.
91. У разі появи у тварин прикмет, 

що вказують на захворування їх на 
заразну або пошесну хворобу, в разі 
несподіваного упаду без очевидної 
причини або одночасної появи декіль
кох однакових захворувань—воло
дільці тварин або особи, що їх за-

Р а з д е л  II.

Обязанности владельцев животных, 
должностных лиц а органов управле
ний ао лрннятию ветеринарных мер.

91. В случае появления у живот
ных признаков, указывающих на за
болевание их заразной 4 или поваль
ной болезнью, в случае внезапного 
падежа без видимой причины, или 
одновременного появления несколь
ких одинаковых заболеваний — вла-
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міняють, повинні невідкладно робити 
про ие відповідну заяву.

П р и м і т к а  1. Обов'язковість за - 
значеної в цьому артикулі заяви 
поширюється також на осіб, шо 
з роду своєї праці дотикаються 
тварин, трупів тварин м'ясних і 
инших сирових тваринних про
дуктів.

П р и м і т к а  1. Відносно коров і 
кіз у молочарс» ких фермах і коров
никах. кумисних кобилиць і инших 
коней у кумисно-лікарських закла
дах, володільці, або особи, шо їх 
заміняють, повинні заявляти про всі
ляке захворування того самого дня.

92. Повідомлення надсилається ве
теринарному лікареві або помічникові 
ветеринарного лікаря, шо їм підпо
рядкована місцевість, або безпосе
редньо, або посередньо через органи 
місцевої влади порядком, установленим 
постановами губвиконкомів.

93. При появі непевного на ззраз- 
ність захворування, володільці хворих 
тварин або особи, шо їх заміняють, 
а також представники місцевої влади, 
що одержали повідомлення про появу 
хвороби, повинні, перед прибуттям 
ветеринарного лікаря або помічника 
ветеринарного лікаря, відділити захво
рілих тварин, не дозволяти їх до 
зарізу на м'ясо, не дозволяти виво
дити з господарств так хворих, як і 
здорових тварин і вивозити сирові 
тваринні продукти й пашу.

94. Ветеринарний лікар або по
мічник ветеринарного лікаря, шо йому 
підпорядкована місцевість, одержавши 
відомости про непевні захворування 
або упад свійської худоби, має не 
гайно вжити потрібних заходів для 
його зупинення.

95. Для точного й найскоршого ви
значення хвороби, у разі підозріння 
на занесення чуми, пошесного запа
лення легень (перипневмонії) рогатої 
худоби й заразної хвороби свиней у

дельцы животных или лица, их заме
няющие, обязаны безотлагательно 
сделать об этом соответстуюшее за
явление.

П р и м е ч а н и е ! .  Обязательность 
указанного в сей статье заявления 
распространяется также на лиц, по 
роду своих занятий приходящих 
в соприкосновение с животными, 
с трупами животных, с мясными 
и другими сырыми животными про
дуктами.

П р и м е ч а н и е  2. В отношении 
коров и коз в молочных фермах 
и коровниках, кумысных кобылиц 
и других лошадей в кумысно - ле
чебных заведениях, владельцы, или 
лица их заменяющие, обязаны за
являть о всяком заболевании в тот 
же день.
92. Извещения направляются вете

ринарному врачу или помощнику ве
теринарного врача, которым подве
домственна местность, или непосред
ственно, или через посредство органов 
местной власти порядком, установлен
ным постановлениями губисполкомов.

93. При появлении подозрительного 
по заразности заболевания, владельцы 
больных животных или лица их заме
няющие, а равно получившие изве
щения о появлении болезни предста
вители местной власти обязаны до 
прибытия ветеринарного врача или 
помощника ветеринарного врача отде
лить заболевших животных, не до
пускать их к убою на мясо, не до
пускать вывода из хозяйств как боль
ных, так и здоровых животных, и 
вывоза сырых животных продуктов 
и кормов.

94. Ветеринарный врач или помощ
ник ветеринарного врача, которому 
подведомственна местность, получив 
сведения о подозрительных заболе
ваниях или падеже домашних живот
ных, обязан немедленно принять не
обходимые меры для ее прекращения.

95. Для точного и скорейшего оп 
ределения болезни, в случаях подо
зрения заноса чумы, повального вос
паления легких (перипневмонии) ро
гатого скота и заразных болезней
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місцевість, шо була до того від них 
вільна, ветеринар*^/' лікареві нада
ється право забити одну або декіль- 
ки хворих тварину присутности пред
ставників місцевої влади і місцевої 
людности.

96. Як-що належний ветеринар
ний лікар визнає хворобу, що поя
вилася, за заразну, місцева влада, у 
відповідних випадках, утворює для 
вжиття в небезпечному пункті захо
дів до зупинення хвороби, що появи
лася, ветеринарно-виконавчу комісію 
в складі—ветеринарного лікаря, пред
ставника від місцевої людности й 
представника від сільської ради або 
відповідного виконавчого комітету, 
під головуванням останнього.

П р и м і т к а .  Межі компетенції і 
порядок чинности ветеринарно- 
виконавчих комісій визначається осо
бливою інструкцією, видаваною 
Народнім Комісаріатом Земельних 
Справ спільно з Народнім Коміса
ріатом Внутрішніх Справ.

97. Оголошує окремі залюднені 
пункти або райони в межах округи 
за небезпечні або за загрожувані на 
заразну хворобу, а по зупиненні іі— 
за безпечні, округовий виконавчий 
комітет на подання округового вете
ринарного лікаря, негайно повідом
ляючи губвиконком і Народній Комі
саріат Земельних Справ.

П р и м і т к а .  У невідкладних ви
падках заражений пункт оголошує 
за небезпечний ветеринарно-вико
навча комісія, негайно повідомляю
чи про те окрвиконком.

98. При значному розповсюдженні 
заразної хвороби всередині своєї або 
сусідньої губернії губвиконком, на 
подання губерніального ветеринарнар- 
ного органу, оголошує окремі місце
вості або всю губерню за небезпечні 
або загрожувані, а по зупиненні 
хвороби—за вільні від зарази, з тим 
що про всі вжиті заходи сповіщає

свиней в местность, бывшую до того 
от них свободную, ветеринарному 
врачу предоставляется право произ
вести убой одного или нескольких 
больных животных в присутствии 
представителей местной власти и ме
стного населения.

96. При признании подлежащим 
ветеринарным врачем появившейся 
болезни заразной, местной властью, 
в соответствующих случаях, создается 
для проведения в неблагополучном 
пункте мер по прекращению появив
шейся болезни ветеринарно-исполни
тельная комиссия в составе: ветери
нарного врача, представителя местного 
населения и представителей сель
ского совета или соответствующего 
исполнительного комитета под пред
седательством последнего.

П р и м  е ч а н и е .  Преіельї компе
тенции и порядок действий ветери
нарно-исполнительных КОМИССИЙ 
определяются особой инструкцией, 
издаваемой Народным Комиссариа
том Земледелия совместно с На
родным Комиссариатом Внутренних 
Дел.
97. Об'явление отдельных населен

ных пунктов или районов, в пределах 
округа, неблагополучными или угро
жаемыми по заразной болезни, а по 
прекращении ее — благополучными, 
производится окружным исполнитель
ным комитетом по представлению 
окружного ветеринарного врача с не 
медленным извещением губисполкома 
и Народного Комиссариата Земледе
лия.

П р и м е ч а н и е .  В неотложных 
случаях зараженный пункт об‘яв- 
ляется неблагополучным ветеринар
но-исполнительной комиссией с не
медленным извещением о том окр- 
исполкома.
98. При значительном распростра

нении заразной болезни внутри 
своей или соседней губернии губ- 
исполком, по представлению губерн
ского ветеринарного органа, об'являет 
отдельные местности или всю губер
нию неблагополучными или угрожае
мыми, а по прекращении болезни — 
свободными от заразы, при чем о всех
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Народньому Комісаріятові Земельних 
Справ.

П р и м і т к а .  Про появу заразних 
хвороб губвиконком повідомляє губ- 
виконкоми сусідніх губерній.
99. Територію з декількох губерень 

оголошує за небезпечну або за за
грозливу, а по зупиненні хвороби — 
за вільну від зарази—Рада Народніх 
Комісарів на подання Народнього Ко
місаріату Земельних Справ УСРР.

100. На території декількох селиш 
або районів, оголошених за небез
печні, окрвиконкоми вживають за
ходів, викладаних у п. п. 24, 25, 
26 і 27 арт. 14. На території 
одної або декількох небезпечних ок
руг зазначені вище заходи прова
диться розпорядженням губвиконко- 
мів. Заходи, викладені в п. 28 арт. 14 
провадиться тільки з дозволу Ради На
родніх Комісарів. Инші заходи арт. 14 
вживають ветеринарно-виконавчі ко
місії.

П р и м і т к а .  У селищах, районах 
і округах, оголошених за загрожу- 
вані, губвиконком або окрвикон- 
ком, за належністью, провадять, 
заходи викладені в п. п. 26 и. 27 
арт. 14.
101. З розпорядження органів міс

цевої влади, у кожному селиші вла
штовується і підтримується, відпо
відно до ветеринарно санітарних ви
мог, тварячі могильники для убирання 
трупів, не використаних для техніч
ної мети.

В і д д і л  III.Винагорода володільцям за тварин, забитих для зупинення заразних хво
роб І що впала в наслідок щеплення, а також за знищення.

102. За тварин, забитих для виз
начення і зупинення• заразних хво
роб або, що впали в наслідок щеплення, 
зробленного в зазначених цим ко
дексом і видаваними на розвиток 
його інструкціями, випадках, а також 
за знищені речі й пашу волоцільцйм 
видається грошову винагороду на під-

т

принятых мерах уведомляет Народный 
Комиссариат Земледелия.

П р и м е ч а н и е .  О появлении за
разных болезней губисполком изве
щает губисполкомы соседнихгуберний
99. Территория из нескольких гу

берний об'является неблагополучной 
или угрожаемой, а по прекращении 
болезни—свободной от заразы—Сове
том Народных Комиссаров по пред
ставлению Народного Комиссариата 
Земледелия УССР.

100. На территории нескольких се
лений или районов, об‘явленных не
благополучными, окрисполкомами про
водятся меры, изложенные в п. п. 24, 
25, 26 и 27 ст. 14. На территории 
одного или нескольких неблагополуч
ных округов, указанные выше меры 
проводятся распоряжением губиспол- 
комов. Меры, изложенные в п. 28 
ст. 14 проводятся лишь с разрешения 
Совета Народных Комиссаров. Осталь
ные меры ст. 14 проводятся ветери
нарно-исполнительными комиссиями.

П р и м е ч а н и е .  В селениях, райо
нах и округах, об'явленныхугрожа
емыми, губисполкомом или окрис- 
полкомом, по принадлежности, про
водятся меоы, изложенные в п. п. 26 
и 27 ст. 14.
101. По распоряжению органов мест

ной власти, в каждом поселении устра
иваются и поддерживаются в соответ
ствии с ветеринарно-санитарными тре
бованиями, скотские могильники для 
уборки трупов, не использованных 
для технической цели.

Р а з д е л  III.Вознаграждение владельцев за жи
вотных, убитых с целью превра

щения заразных болезней и павших вследствие прививок, а равно за уничтоженные предметы.
102, За животных, убитых с целью 

определения и прекращения заразных 
болезней или павших вследствие при
вивок, произведенных в указанных 
настоящим кодексом и издаваемыми в 
в его развитие инструкциями случаях, 
а равно за уничтоженные предметы и 
кормовые средства, владельцам выдает-
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ставах, викладених у арт. арт. 103-110 
цього кодексу, за рахунок сум видат
кових артикулів кошторису Народ- 
нього Комісаріяту Земельних Справ і 
його органів на місцях.

103. Грошову винагороду видається 
володільцям за тварин, забитих і шо 
впали в наслідок щеплення і за зни
щені речі (арт. 10^) при таких за
разних хворобах: чумі рогатої худе би, 
пошеснім запаленні легень великої 
рогатої худоби, скаженині великої 
рогатої худоби й коней, сапі й сибір
ській язві.

104. Оцінку тварин і належних до 
знищення річей, а також визначення 
розміру видаваної за них винагороди, 
установляє в присутності володільця 
або особи, шо його заміняє, ветери
нарно-виконавча комісія.

П р и м і т к а  1. Оцінку робиться 
незалежно від того—чи видавати
меться винагороду, чи ні.

П р и м і т к а  2. Невчасне при
буття володільця тварини або осо
би, що його заміняє, не припиняє 
дій комісії.

105. Для керовництва при визна
ченні розміру винагороди за забитих 
і що впали в наслідок щеплення, тва
рин правлять періодично перегляду- 
вані належними губерніальними ви
конавчими комітетатами кінечні ці
ни, затверджувані Українською Еко
номічною Нарадою.

106. Установлювані оцінку й роз
міри винагороди, належні до видачі, 
вносить ветеринарно-виконавча комі
сія в акти про забій тварин або упад 
їх у наслідок щеплення і про знищення 
заражених річей.

107. Акти подають в округові 
земельні відділи для перевірки й вис
новку ветеринарні підвідділи і їх на
правляється губерніальним земельним 
відділам на затвердження, а володіль
цям або особам, що заміняють їх, 
видається посвідчення на право одер
жання встановленої губерніальними 
земельними відділами винагороди.

ся денежное вознаграждение на ос
нованиях, изложенных в ст. ст. 103— 
110 настоящего кодекса, за счет сумм 
по расходным статьям сметы Народ
ного Комиссариата Земледелия и его 
органов на местах.

103. Денежное вознаграждение вы
дается владельцам за животных, уби
тых и павших вследствие прививок, и 
за уничтоженные предметы (ст. 102) 
при следующих заразных болезнях: 
чуме рогатого скота, повальном вос
палении легких крупного рогатого 
скота, бешенстве крупного рогатого 
скота и лошадей, сапе и сибирской язве.

104. Оценка животных и подлежа
щих уничтожению предметов, а также 
определение размера выдаваемого за 
них вознаграждения, устанавливаются 
в присутствии владельца или лица, 
его заменяющего, ветеринарно-испол
нительной комиссией.

П р и м е ч а н и е  1. Оценка произ
водится независимо от того—под
лежит ли вознаграждение выдаче 
или нет.

П р и м е ч а н и е  2. Несвоевремен
ное прибытие владельца животного 
или лица, его заменяющего, не при
останавливает действий комиссии.
105. Для руковс детва при опреде

лении размера вознаграждения за 
убитых и павших вследствие прививок 
животных служит периодически пере
сматриваемые подлежащими губерн
скими исполнительными комитетами 
предельные цены, утверждаемые Укра
инским Э&ономическим Совещанием.

106. Устанавливаемая оценка и раз
меры вознаграждения, подлежащего 
выдаче, вносятся ветеринарно-испол
нительный комиссией в акты об убое 
животных или падеже их вследствие 
прививок и об уничтожении заражен
ных предметов.

107. Акты представляются в окруж
ные земельные отделы для проверки и 
заключения ветеринарными под'отде- 
лами и направляются губернским зе
мельным отделом на утверждение; 
владельцам же или лицам, их заменя
ющим, выдаются удостоверения на 
право получения установленного губерн
скими земельными отделами возна
граждения.
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108. За тварин, забитих для діа
гнозу при заразних хворобах, зазна
чених у арт. 95, винагороду видається 
в розмірі оцінки, встановлено! вете
ринарно-виконавчою комісією, але не 
більшу за встановлені належними губер
ніальними виконавчими комітетами, кі- 
нечні ціни, затверджені Українською 
Економічною Нарадою.

109. За знищені для зупинення і 
недопущення розповсюдження зара
зних хвороб речі і пашу винагороду 
видається в розмірі, встановлюваному 
ветеринарно-виконавчою комісією.

П р и м і т к а .  Винагороди за зни
щений гній не видається.

110. У разі допущення м'яса забитих 
тварин для їжі людям, а шкір—для 
використання, ветеринарно-виконавча 
комісія передає їх володільцеві, зара
хувавши вартість за її оцінкою в суму 
належної винагороди.

111. Грошові суми, належні воло
дільцям, згідно з арт. 102, видається 
до рук і їх не можна зараховувати 
в рахунок сплачення податків, збо
ру, недоплатів, а також і приватніх 
стягань.

112. Винагороду не видаєтся:
1) за прибулих із-за кордону тварин, 

а також за знишені у володільця цих 
тварин речі, як-шо заразна хвороба 
у тварин виявиться перед скінченням 
карантинного строку, встановлюва
ного для даної хвороби, рахуючи з 
дня перепуску через кордон;

2) володільцям або особам, шо їх 
заміняють, визнаних судом за винних 
у зламанні заходів, приписуваних цим 
кодексом, а також видаваних на його 
розвиток інструкцій і правил.Харків, дня 19 лютого 1926 р.

Голова Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого 

Комітету Петровський.
Заст. Голови Ради Народніх

Комісарів Чубар.
Секретар ВУЦВК Буценко%

видання Народнього Комісаріату Юстиції.Замовлення Ч. 1100. Пр. 26.000.

108. За животных, убитых с целью 
диагноза при заразных болезнях, ука
занных в ст. 95, вознаграждение вы
дается в размере оценки, установлен
ной ветеринарно-исполнительной ко
миссией, но не выше устанавливаемых 
подлежащими губернскими исполнитель 
ными комитетами предельных цен, 
утвержденных Украинским Экономи
ческим Совещанием.

109. За уничтоженные в целях пре 
крашения и недопущения распростра
нения заразных болезней предметы и 
кормовые средства, вознаграждение 
выдается в размере, устанавливаемом 
ветеринарно-исполнительной комиссией

П р и м е ч а н и е .  Выдача возна
граждения за уничтоженный навоз

не производится.
110. В случаях допущения мяса 

убитых животных в пищу людям, а 
кож—для использования, ветеринарно
исполнительная комиссия передает их 
владельцу с зачетом стоимости по ее 
оценке в сумму следуемого возна
граждения.

111. Денежные суммы, причитаю
щиеся владельцам, согласно ст. 102, 
подлежат выдаче на руки и не могут 
быть зачислены в счет погашения 
налогов, сборов, недоимок, а равно и 
частных взысканий.

112. Вознаграждение не выдается:
1) за прибывших из-за границы, 

животных, а равно за уничтоженные 
у “ладельца этих животных предметы 
если заразная болезнь у животных 
обнаружится до истечения каран
тинного срока, устанавливаемого для 
данной болезни, считая со дня про
пуска через границу;

2) владельцам или лицам, их заме
няющим, признанным судом виновными 
в нарушении мер, предписываемых на
стоящим кодексом, а равно издаваемых 
в его развитие инструкций и правил.Харьков, 19 февраля 1925 г,

Председатель Всеукраинского
Центрального Исполнительного

Комитета Петровский. 
Зам. Председателя Совета Народных 

Комиссаров Чубарь.
Секретар ВУЦИК Буценко.Издавав Народного Комиссариата Юстиция.Заказ № 1100. Тираж 25.000.Харків. Друкарня ПУУВО ім. Фрунзе.
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Постанови ВУЦВК і ИНК 
(11 лютого—13 березня 1925 р.).78. Про скасування постанови ВУЦВК с 16 жовтня 1924 р. „Про тиждень боротьба з неписьменністю".7». Про Бюро друку при ВУЦВК.80. Про призначення Старшого Помічника Прокурора Республіки.81. Про нараду в справах банків при Всеукраїнській Конторі Державного Банку.82. Про порядок розвязання трудових конфліктів, що виникають на грунті вживання найманої пралі в селянських господарствах.83. Про штати медично-санітарних відділів Народнього Комісаріату Охорони Здоров'я на залізницях.84. Про штати меднчно-санітарннх відділів Народнього Комісаріату Охорони Здоров'я на водявих шляхах Київ-ріка й Херсон-ріка.85. Про штати губерніяльнх дитячих консультація з молочввмв куховарнями..86. Про використання медично-санітарних установ для навчальної мети.87. Про порядок фінансування лісового господарства УСРР.88. Про адмівістраційно-тернторіяльні комісії.89. Про доповнення арт. 477 Кримінально- Процесуального Кодексу УСРР.90. Про скасування Ставрівського району в Автономній Молдавській Радянській Соціалістичній Республіці.

СОДЕРЖАНИЕ
Постановления БУЦИК и СИ К 
(11 февраля—13 марта 1925 г.».78. Об отмене постановления ВУЦИК от 16 октября 1924 года „О неделе борьбы с неграмотностью.79. О Бюро печати при ВУЦИК:80 О назначении Старшего Помощника Прокурора Республики.81. О совещаннн по делам банков при Всеукраинекой Конторе Государственного Банка.82. О порядке разрешения трудовых конфликтов, возникающих на почве применения наемного труда в крестьянских хозяйствах.83. О штатах меднко-санитарных отделов Народного Комиссариата Здравоохранения на желеаных дорогах.84. О штатах медико-санитарных отделов Народного Комиссариата Здравоохранения на водных путях сообщения Кпев- река н Херсон-река.85. О штатах губернских детских консультаций с молочными кухнями.86. Об использовании медвцииско-еаннтар- ных учреждений для учебных целей.87. О порядке финансирования лесного хозяйства УССР88. Об административно - территориальных комиссиях.89. О дополнении статьи 477 Уголовно- Процессуального Кодекса УССР.90. Об упразднении Ставровского района Автономной Молдавской Советской Социалистической Республики.
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Постанови всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету.

78. Про скасування постанови ВУЦВК'у 
з 16-го жовтня 1924 року „Про ти
ждень боротьби з неписьменністю".

Всеукраїнський Центральний Вико
навчий Комітет п о с т а н о в и в :

Згідно з постановою ЦвК'у СРСР 
з 23 січня 1925 р. (проток, ч. 42, п. 9) 
постанову свою з 16 жовтня 1924 р. 
„Про тиждень боротьби з неписьмен
ністю* (36. Уз. 1924 р.,ч. 41,арт.264) 
від цього часу позбавити чинности.

Харків, дня 11 лютого 1925 р.
Голова Всеукраїнського

Центрального Виконавчого 
Комітету Летровський.

Секретар ВУЦВК А. Буценко.

79. Про Бюро друку при ВУЦВК.

Всеукраїнський Центральний Вико
навчий Комітет п о с т а н о в и в :

Організувати при - ВУЦВК Бюро 
друку, при чому установити, шо Бюро 
друку є відділ установи, а не РАТАУ.

Бюро друку дає відомости РАТАУ 
й рівночасно органам преси „Вісти 
ВУЦВК", „Коммунист" і инш.Харків, дня 17 лютого 1925 р.

Голова Всеукраїнського
Центрального Виконавчого 

Комітету Летровський.

Секретар ВУЦВК А. Бученко,Оголошено в «Вістях ВУЦВК* 31 беревня 1925 р.. ч. 72.

Постановления Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета.

78. Об отмене постановления ВУЦИН 
от 16-го октября 1924 года „О не 

деле борьбы с неграмотностью".

Всеукраинский Центральный Испол
нительный Комитет п о с т а н о в и л :  

Согласно постановления ЦИК'а 
СССР от 23-го января 1925 г. (лрот. 
№ 42, п. 9) постановление свое от 
16-го октября 1924 года „О неделе 
борьбы с неграмотностью" (Собр. Уз. 
1924 г., Я® 41, ст. 264) с настоящего 
времени лишить силы. 'Харьков. 11 февраля 1925 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального исполнительного 

Комитета Летровский.

Секретарь ВУЦИК А. Бученко.

------  \
79. О Бюро печати при ВУЦИК.

Всеукраинский Центральный Испол
нительный Комитет п о с т а н о в и л :  

Организовать при ВУЦИК Бюро 
печати, при чем установить, что Бюро 
печати есть отдел учреждения, а не 
РАТАУ.

Сведения Бюро печати даются РАТАУ 
и одновременно органам прессы „Вісти", 
„Коммунист" и др.Харьков, 17 февраля 1925 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский.

Секретарь ВУЦИК А. Буценко.Распубликовано в „Вістях ВУЦВК - от 31 марта 1925 г.. № 72.
80. Про призначення Старшого По

мічника Прокурора Республіки.
%

Центральний Вико
навчий Комітет п о с т а н о в и в :

80. О назначении Старшего Поиощ 
иика Прокурора Республики.

Всеукраинский ЦентряльныЙ Испол
нительный Комитет п о с т а н о в и л :
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Призначити Члена Колегії Наркомюсту 
тоа. Шар гея  —на Старшого По
мічника Прокурора Республіки.

Харків, для 25 лютого 1925 р.

Голова Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого 

Комітету Ііетровський.

Секретар ВУЦВК А. Буценко.

Назначить Чоенв Коллегии Нарком- 
юста тов. Шар гем Старшим Помо
щником Прокурора Республики.Харьков, 25 февраля 1925 г.

Преаседатель Всеукраииского 
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский.

Секретарь ВУЦИК А. Буцеико.

Постанови Ради Народиіх 
Комісарів.

81. Про Нараду в справах банків при 
Ісоукроіисмік Конторі Державного 

Банку.

Рада Народніх Комісарів по с т а 
новила  затвердити нижчеподане 
положення .Про Нараду в справах 
Банків при Всеукраїнській Конторі Дер
жавного Банку".

иоложкння

■ ре Наріду в травах баядів
нрн ВееукраїїгькІІІ Конторі Держав

шого Банку. 1 2

1. Для погодження діяльности кре
дитових установ, що діють на тери
торії України, й для розгляду загаль
них справ банківського кредитування 
при Всеукраїнській Конторі Держав
ного Банку засновується Нараду в 
справах банків.

2. До складу зазначеної Наради на
лежать:

а) з ухвальним голосом — управи
тель Всеукраїнської Контори Держав
ного Банку И один з його товаришів 
з призначення управителя, управителі 
всеукраїнських контор инших цен
тральних банків (у разі їх в іде ут мо
сти — їхні заступники), гоаовм пра
влінь місцевих банків, що є в м. Хар
кові (е разі їх відсутності*—їхні за-

Постановления Совета Народных 
Комиссаров.

81. 0 Совещании по делам банков 
при Всеуираиисиой Конторе Государ

ственного Байка.

Совет Народных Комиссаров пос т а 
новил  утвердить нижеследующее по
ложение „О Совещании по делам 
Банков при Всеукраинской Конторе 
Государственного Банка".

ПОЛОЖЕНИЕ

о Овгщаввя по делам банков при Все- 
удртскоУ Конторе Государственного- 

Банка.

1. Для согласования деятельности 
кредитных учреждений, действующих 
на территории Украины, и рассмотре
ния общих вопросов банковского 
кредитования при Всеукраинской,Кон
торе Государственного Банка учре
ждается Совещание по дедам банков.

2. В состав указанного Совещания 
■ ходят:

а) с решающим голосом—управля
ющий Всеукраинской Конторой Госу
дарственного Банка и один из его 
товарищей по назначению управля
ющего, управляющие всеукраинскими 
конторами других центральных бан
ков (в случае их отсутствия—их за
местители), председатели правлений 
имеющихся в г. Харькове местных
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ступники) і один представник від усіх 
товариств взаємного кредиту,що діють 
у м. Харкові;

б) з дорадчим голосом — представ
ники від: народніх комісаріятів УСРР: 
Фінансів, Внутрішньої Торгівлі,Земель
них Справ, Внутрішніх Справ і Вищої 
Ради Народнього Господарства, Упов
новаженого Народнього Комісаріяту 
Зовнішньої Торгівлі СРСР при УСРР, 
Державної Планової Комісії УСРР і 
Ради З'їздів Промисловости, Торгівлі 
й Транспорту УСРР.

3. Засідання Наради в справах бан
ків відбуваються під головуванням 
управителя Всеукраїнської Контори 
Державного Банку, а в разі його від- 
сутности — під головуванням його 
заступника.

4. Засідання Наради в справах бан
ків скликається з ініціативи управи
теля Всеукраїнської Контори Держав
ного Банку в міру потреби, але не 
рідше як один раз на місяць або на 
вимогу не менш як двох членів На
ради, що мають право ухвального 
голосу.

5. Нарада в справах банків обмір
ковує такі справи:

а) загальний напрямок політики 
кредитових установ, у звязку з народ- 
ньо-господарською кон'юнктурою вза
галі, і перспективами грошевого обігу, 
зокрема;

б) фінансові й кредитові плани 
банків;

в) погодження діяльности банків 
що до повернення коштів на ті чи 
инші галузі народнього господарства;

г) заходи до піднесення вексельової 
дисціпліни й затвердження серед 
клієнтури принціпів господарського й 
рахівничо-фінансового порядку;

д) межі відсоткових ставок до актив
них і пасивних операцій І погодження 
політики кредитових установ у цій 
царині;

е) організування нових кредитових 
устане в і розширення мережі філіялів

банков (в случае их отсутствия—их 
заместители) и один представитель 
от всех обществ взаимного кредита, 
действующих в г. Харькове;

б) с совещательным голосом—пред
ставители: народных комиссариатов 
УССР: Финансов, Внутренней Тор
говли, Земледелия, Внутренних Дел и 
Высшего Совета Народного Хозяй
ства, Уполномоченного Народного Ко
миссариата Внешней Торговли СССР 
при УССР, Государственной Плановой 
Комиссии УССР и Совета С'ездов 
Промышленности, Торговли и Транс
порта УССР.

3. Заседания Совещания по делам 
банков происходят под председатель
ством Управляющего Всеукраинской 
Конторой Государственного Банка, а 
в случае его отсутствия—под пред
седательством его заместителя.

4. Заседания Совещания по делам 
банков созываются по инициативе 
Управляющего Всеукраинской Кон
торой Государственного Банка по 
мере надобности, но не реже одного 
раза в месяц, или по требованию не 
менее двух членов Совещания, имею
щих право решающего голоса.

5. Совещание по делам банков об
суждает следующие вопросы:

а) общее направление политики 
кредитных учреждений, в связи с на
родно-хозяйственной кон'юнктурой, 
вообще, и перспективами денежного 
обращения, в частности;

б) финансовые и кредитные планы 
банков;

в) согласование деятельности бан
ков в отношении направления средств 
в те или иные отрасли народного 
хозяйства;

г) мероприятия к поднятию ве
ксельной дисциплины и утверждение 
среди клиентуры принципов хозяй
ственного и счетно-финансового по
рядка;

д) пределы процентных ставок по 
активным и пассивным операциям и 
согласование политики кредитных 
учреждений в этой области;

е) организация новых кредитных 
учреждений и расширение сети фи
нвалов существующих банков, а
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кредитових установ, що не виправдали 
свого існування;

ж) погодження банківської політики 
в царині валютових операцій;

з) заходи допомоги до розміщення 
державних позик;

и) погодження внутрішньо-органі
заційних справ діяльности кредитових 
установ;

к) усілякі організаційні справи, шо 
Тх можуть поставити на обміркування 
Наради органи Українського Уряду 
або Комітету в справах банків при 
Правлінні Державного Банку СРСР у 
Москві.

6. Нараді в справах банків надається 
право порушувати перед централь
ними установами УСРР прохання в 
справах, звязаних з роботою банків.

7. Засідання Наради вважається за 
відбулі, як-що на них беруть участь 
не менш як половина членів Наради 
з правом ухвального голосу.

8. Усі постанови Наради в справах 
банків ухвалюється звичайною біль
шістю голосів.

9. Постанови Наради в справах 
банків по питаннях, належних до 
компетенції місцевих правлінь банків, 
виконують останні, оскільки вони з 
ними погоджуються.

Постанови Наради в инших справах 
подається до Народнього Комісаріату 
Фінансів для безпосереднього вирі
шення, як-що таке вирішення нале
жить до компетенції Народнього Комі
саріату Фінансів, або направляється 
до відповідного центрального органу: 
Державної Планової Комісії, Україн
ської Економічної Наради, Комітету 
в справах банків при Правлінні Дер
жавного Банку СРСР в Москві і 
т. і ,—за належністю. 10

10. Копії всіх протоколів засідань 
Наради в справах банків подається 
до Народнього Комісаріату Фінансів 
УСРР І надсилається всім членам 
Наради.

также ликвидация кредитных учре
ждений, не оправдавших своего су
ществования;

ж) согласование банковской поли
тики в области валютных операций;

з) меры содействия к размещению 
государственных займов;

и) согласование внутри-организа- 
ционных вопросов деятельности кре
дитных учреждений;

к) всякие иные организационные 
вопросы, кои могут быть поставлены 
на обсуждение Совещания органами 
Украинского Правительства или Ко
митета по делам банков при Правле
нии Государственного Банка СССР 
в Москве.

6. Совещанию по делам банков 
предоставляется право возбуждать 
перед центральными учреждениями 
УССР ходатайства по вопросам, свя
занным с работой банков.

7. Заседания Совещания считаются 
состоявшимися, если в них участвуют 
не менее половины членов Совещания 
с правом решающего голоса.

8. Все постановления Совещания 
по делам банков принимаются про
стым большинством голосов.

9. Постановления Совещания по 
делам банков по вопросам, вхо
дящим в компетенцию местных 
правлений банков, приводятся послед
ними в исполнение, поскольку они с 
ними согласны.

Постановления Совещания по дру
гим предметам представляются На
родному Комиссариату Финансов для 
непосредственного разрешения, если 
такое разрешение относится к ком
петенции Народного Комиссариата 
Финансов, или направляются в под
лежащий центральный орган: Госу
дарственную Плановую Комиссию 
УССР, Украинское Экономическое 
Совещание, Комитет по делам банков 
при Правлении Государственного 
Банка СССР в Москве и т. д.,—по 
принадлежности

10. Копии всех протоколов засе
даний Совещания по делам банков 
представляются в Народный Комис
сариат Финансов УССР и сообща
ются всем членам Совещания.
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11. Нараду в справах банків обслу
говує технічний апарат Всеукраїнської 
Контори Державного Банку.

Харків, дня 27 лютого 192-'» р.
Голова Ради Народніх

Комісарів Н. Чубарь.

Керуючий Справами
Раднаркому Ф. Віча.

Секретар РНК /. єретнко.

Оголошено в „Вістях ВУЦВК" 24 березня 1925 р., ч. 66.

11. Совещание по делам банков 
обслуживается техническим аппара
том Всеукраинской Конторы Государ
ственного Банка.Харьков. 27 февраля 1925 г.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Чубаръ.

Управляющий Делами 
Совнаркома Ф. Веха.

Секретарь СНК И. Ерегценко.

Распубликовано в ..Вістях ВУЦВК- 24 марта 1925 г.. Л* 66.
82. Про порядок розвязання трудових 
конфліктів, що виникають на грунті 
вживання найманої праці в селянських 

господарствах.

Розвиваючи розділ XIV Кодексу 
Законів про Працю і доповнюючи 
постанову свою з 27-го квітня 1924 р. 
«Положення про примирні камери Й 
третійські суди» (36. Уз. 1924 р., 
ч. 13, арт. 243)—Рада Народніх Ко
місарів п о с т а н о в и л а :

1. Робітники й службовці в селян
ських і инших індивідуальних госпо
дарствах у сільських місцевостях 
можуть звертатися за розвязанням 
усіх конфліктів і спорів, що виникають 
на грунті вживання найманої праці в 
цих господарствах, або до народніх 
судів або примирним порядком при 
обопільній згоді робітників та служ
бовців, з одного боку, і наймачів, із 
другого, до примирних комісій при 
районових виконавчих комітетах. 2

2. Примирні комісії організується 
за згодою сторін при районових 
виконавчих комітетах на паритетних 
засадах із наймача або його уповно
важеного і представника всеукраїн
ської Спілки Робітників Землі й лісу 
під головуванням голови районового 
виконавчого комітету або члена райо-

82. О порядке разрешения трудовых 
конфликтов, возникающих на почве 
применения наемного труда в кресть

янских хозяйствах.

В развитие главы XIV Кодекса Зако
нов о Труде и в дополнение постано
вления Совета Народных Комиссаров 
УССР от 27-го апреля 1924 года 
«Положение о примирительных каме
рах и третейских судах» (С. У. 1923 г. 
К» 13, ст. 243),—Совет Народных 
Комиссаров п о с т а н о в и л :

1. Рабочие и служащие в крестьян
ских и других индивидуальных хозяй
ствах в сельских местностях могут 
обращаться за разрешением всех 
конфликтов и споров, возникающих 
на почве применения наемного труда 
в этих хозяйствах, или в народные 
суды или в примирительном порядке 
при обоюдном согласии рабочих и 
служащих, с одной стороны, и нани
мателей, с другой, в примирительные 
комиссии при районных исполнитель
ных комитетах.

2. Примирительные комиссии орга
низуются по соглашению сторон при 
районных исполнительных комитетах 
на паритетных началах из нанимателя 
иди его уполномоченного и предста
вителя Всеу край некого Союза Работ
ников Земли и Леса под председатель
ством председателя районного ислол-
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*
нового виконавчого комітету, слеці* 
я явно для цього призначуваного.

П р и м і т к а .  Голова примирної 
комісії керує засіданнями комісії і 
схиляє сторони до примирення. 
Права ухвального голосу голова не 
має.

1
3. Примирні комісії розвязують 

спори й конфлікти виключно за обо
пільною згодою сторін.

4. Рішенці, ухвалені на примирних 
комісіях за обопільною згодою сторін 
І ними підписані, виконується поряд
ком, установленим для рішенців тре* 
тійських судів.

5. У разі відмови одної з сторін 
розглядати конфлікти і спори при
мирним порядком або як не досягнено 
згоди на примирній комісії, розвязання 
конфлікту або спору переноситься до 
відповідного иароднього суду.

6. На розвиток цієї постанови На- 
родьому Комісаріатові Праці, за згодою 
з Народнім Комісаріатом Юстиції, 
видати відповідну Інструкцію.

\ Хірі\В. дія 2Н лютого 1925 р.
Голова Ради Народніх

Комісарів В. Чубар.

Керуючий Справами
Раднаркому Ф. Ікла.

Секретар СНК 1. Єрпцсико.Оголошено • „Вістях ВУЦВК“ 11 березня 
1925 р.. т 59.

Ч. 11

нительного комитета или члена район
ного исполнительного комитета, спе
циально для этого назначаемого.

П р и м е ч а н и е .  Председатель 
примирительной комиссии руково
дит заседаниями комиссии и скло
няет стороны к примирению. Пра
вом решающего голоса председатель 
не пользуется.
3. Примирительные комиссии разре

шают споры и конфликты исключи
тельно по обоюдному соглашению 
сторон.

4. Решения, принятые 8 примири
тельных комиссиях по обоюдному 
соглашению сторон и подписанные 
последними, приводятся в исполнение 
в порядке, установленном для реше
ний третейских судов.

5. В случае отказа одной из сторон 
от рассмотрения конфликтов и споров 
в примирительном порядке или при 
недостижении соглашения в примири
тельной комиссии, разрешение кон
фликта или спора переносится в 
соответствующий народный суд.

6. В развитие настоящего постано
вления Народному Комиссариату 
Труда, по соглашению с Народным 
Комиссариатом Юстиции, издать соот
ветствующую инструкцию.Харьков. 28 февраля 1925 г.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Чубаръ. ■

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Вега.

Секретарь СНК И. Ерещешм.Распубликовано в ..Вістях ВУЦВК", 14 марта 1925 г. № 59. »
IX. Лдо «тати мадичвсксавітадних 83. О штатах медшкосамитарных вт- 

^ у/Хбав Ялрвдногб Комиссариата 3 дра-
ромн Здерева и зддіаинмх: зеехрамемия ма желеаиых дерегаї.

Рада Народніх Комісарів п о с т а -  Совет Народных Комиссаров по- 
н о в и а а  затвердити нижчеподані с т а н о в и м  утвердить нижеследую- 
опжгн мвлмбно-слнітлрнмх відділів На- шиє штаты медико-санитарных отде- 

&0ЛЛЛ4ЯГ0 А’ом/сяр/лгу Охорони Здо- лов Народного Комиссариата Здраво- 
ов4* на залізницях: охранения на железных дорогах:
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Штаті меднчво-савітарнвх відділів На- Штаты медяко-еавнарвых отделов На- 
родвього Комісаріат/ Охоровв Здоров‘я родвого Коміссараата Здравоохраневян

ва залізницях ва железных дорогах.

Число посад Количество должностейМедично-СанітарвіВідділи Наименование Медвко-Санитар-
вые Отделы.Назва посад

іа
іі

X •
ая

&
0,-2 2 І і
Н ІЗ5 •5-

должностей
и ^ £
к 3 . 5

2 ^ я к

аЯго
Н ^ * 
я 2 х

Завідувач Відділу . . 1 і 1 1 Заведыв. Отделом 
Помощник Заведы-

1 1 1 1

Помічник Завідувача ваюшего Отделом
Відділу в санітарній по санитарной і

частині . . . .  1 і 1 1 части .................. 1 1 1 1
Помічник Завідувача Помощник Заведыва-

Відділу в лікуваль- ющего Отделом по
ній частині ... 1 і 1 1 лечебной части 1 1 1 1

Помічник Завідувача Помощник Заведыв.
Відділу—лікар для Отделом—врач для
обслуговання Одесь- обслуживания Одес-
кого залізничного ского жел.-дор.

вузлу (В. П.) . . — — — 1 узла (В. П.) . . - — — • 1
Санітарний дорожний Санитарный доро-

лікар..................... — — 1 — жный врач . . — 1 —
Завідувач охорони Заведующий охраной

материнства й ди- материнства и дет-
тинства . . . .  1 і 1 1 ства.................... 1 1 1 1

Завідувач залізничою Заведующий железно-
шкільною саніта- дорожной школьной
рією—лікар ... 1 і 1 1 санитарией—врач . 1 1 1 1

Шкільно • санітарних Школьно-санитарных
лікарів.................. 5 5 6 6 врачей ................. 6 5 6 6

Лікарів лекторів сан- Врачей—лекторов по
освіти................... 2 2 2 3 санпросвету . . . 2 2 2 3

Завідувач медичного Заведующий медицин-
1постачання ... 1 1 1 1 ским снабжением . 1 1 1

Завідувач Адміністра- Заведующий Админи-
ційно- Фінансової стративно-Финансо-

1частини . . . .  1 1 1 1 вой частью . . 
Заведующий канцеля-

1 1 1

1Завідувач канцелярії . 1 1 1 1 рией.................... 1 1 1
Діловодів.................. 2 2 2 2 Делопроизводителей . 2 2 2 2

Конторист . . . .  1 1 1 1 Конторщик . . . . 1 1 1 1
Машиністок . . . .  2 2 2 2 Машинисток . . . 2 2 2 2

Кур'єр...................... 1 1 1 1 Курьер.................... 1 1 1 1
Убірник.................... 1 1 1 1 Уборщик . . . . 1 1 1 1

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

Касир.......................1 1 1 .1 Кассир.................... 1 1 1 1
Лікар-Завідувач Ста- Врач-Заведующий Ста-

1 1 1тистики.................1 1 1 1 тистикой . . . . 1
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Статистик 1-го роз
ряду ................... 1 1 1 1

Статистик 2-го роз
ряду ................... 1 1 1 1

Р а з о м  "  З О  2 9  З О  3 2

У с ь о г о .  . . . 121 чол.Харків, дня 0 березня 1925 р
Голова Ради Народах

Комісарів В. Чубар.

Керуючий Справами
Раднаркому Ф. Бега.

Секретар РНК 7. Єрещепко.

Статистик 1-го разряда 1 1 1 1  

2-го 1 1 1 1

И т о г о  .  З О  2 9  З О  3 2

В с е г о  .  .  .  . 1 2 1  чел.Харьков, 9 марта 1925 г.
Председатель Совета Народных 

Комиссаров В. Чубарь.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Вега.

Секретарь СНК Я. Ерещепко.

84 Про штати Медично-Санітарних 
Відділів Народнього Комісаріату 
Охорони Здоров'я на водяних шляхах 

Київ ріка» й «Херсон-ріка».

Рада Народніх Комісарів п о с т а н о 
в и л а  затвердити нижчеподані штати 
медично-санітарніх відділів Народнього 
Комісаріяту Охорони Здоров'я на 
водяних шляхах «Київ-ріка» й «Хер
сон ріка».

Штати медично-гавітарних відділів На- 
родвьогн Коміеаріяту Очорнив Здоров'я 
на водяних шляхах «Кнїв-ріка» іі Хер

сон-ріка».

84. 0 штатах медико-санитарных От
делов Народного Комиссариата Здра
воохранения на водных путях сообще

ния «Ниев-река» и «Херсон-река»

Совет Народных Комиссаров п о с т а 
н о в и л  утвердить нижеследующие шта
ты медико-санитарных отделов Народ
ного Комиссариата Здравоохранения 
на водных путях сообщения «Киев- 
река> и «Херсон-река».

Штаты мсднко-са янтарных отделов На
родного Комиссариата Здравоохранения 
на водных путях сообщения «Киев-река» 

и «Херсон река».

Назва посад
Число посад. Медпчно-Са нітарні Від

діли

о І
«І
X а. *

Наименование должностей
Количество должностей. Меднко-Са- иит. Отделы
а® а с. а» х Л а> * XX.

Завідувач Відділу—він-же 
Завідувач лікувальної ча
стини ........................ 1 1

Помічник Завідувача Від
ділу в санітарної частині 1 —

Помічник Завідувача Від
ділу, Санітарний лікар. — 1

Шкільно-санітарний лікар 1 1
Бухгалтер.......................... 1 і

Заведывэюший Отделом—
он же Заведывающий ле
чебной частью ... 1 1

Помощник Заведывающего 
Отделом по санитарной
части...................... 1 —

Помощник Заведывающего 
Отделом, Санитарный
врач....................... — 1

Школьно-санитарный врач 1 1
Бухгалтер....................1 1
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Рахівник...........................
Діловод 2-го розряду . .

Лічбар (статистик) . . . 
Кур'єр-убіральн. . . .

1 1 
1 1

1 1 
1 1

Счетовод.....................
Делопроизводитель 2-го

разряда .......................
Счетчик (по статистике) . 
Курьер-уборщик . . . .

1  1

1  1  
*  1  
1  1

Р а з о м .  .  .  . 8  8 И т о г о  .  .  .  . 8  8

У с ь о г о  .  .  . 16 чол. В с е г о  . . . . 16 чел.

Харків, дня 9 березня 1925 р. Харьков, 9 марта 1925 г.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Чубарь.

Керуючий Справами
Раднаркому Ф. Веха.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Бега.

Секретар РНК І. єрещенко. Секретарь С НК И. Еременко.

85. Про штати губерніальних дитячих 85. 0 штатах губернсиих детсиих 
консультацій з молочними кухо- консультаций с молочными кухнями, 

варнями.

Рада Народніх Комісарів п о с т а 
н о в и л а  затвердити нижчеподані 
штати губерніяльних дитячих кон
сультацій з молочними куховарнями:

Штати губерніальних дитячих консуль
тацій з молочними куховарнями.

Совет Народных Комиссаров п о с т а 
н о в и л  утвердить нижеследующие 
штаты губернских детских консуль
таций с молочными кухнями:

Штаты губернских детских консультаций 
с молочными кухнами.

Число посад Колнч. должностей

Губерв. дитячі Губ. детскне кон-
консультації в сультации в го-

Назва посад містах: наименование дол- родах

6 5 ‘і ясностей . І 1
С _
її І

к■Єк.„
?■

2 І
:3& і еои о. 5 

тС'Л V й

2 о 2 1) 2 ;
К£> 3 2а п н л в

хко Гз
* я « ж 5 ХКО М а V *

Завідувач—лікар . . 1 1 1 1 1 Заведующий—врач . . 1 1 1 1 1
Лікарі-пгдіятри . . 2 1 2 2 1 Врачи-педиатры . . . .  2 12  2  1

Завідувач молочної Заведующий молочной
куховарні . . . 1 1 — кухней ................. 1 1 _ — —

Завідувач патронажу Заведующий патрона-
і культ.-освіт. ро- жем и культ.-про-

боти—лікар . . 1 —— — — — светительной рабо
той - врач..............1 —

1 1 1Лікар-гінеколог . . 1 1 1 1 1 Врач-гинеколог . . . .  1 1
Сестер медичних 2 2 2 2 2 Сестер-медицинских * 2 2с

2 2 2 •у о л
* патронажних 5 5 3 2 2 „ патронажных 5 5

1
3 2 2

Статистик . . . . 1 1 — Статистик.................1
Лаборанти-тки при Лаборанты тки при

о 2 2 3молочних кухо- • молочных кухнях . 2 с
варнях . . . . 2 22  2  3

182



Ч.  11 Арт. 85-86 № 11 Ст. 85-86

Санітарів . . . .  2 2 2 2 2
Прибіральниць . . 2 2 2 2 1
Двірників . . . .  1  1 1 1 2

Р а з о м  . . .  21 19 161515

63 19 48 1515

У с ь о г о  в 9-ох губерніяльних ди
тячих консультаціях з молочними 
куховарнями 160 чол.

П р и м і т к а .  У містах: Винниці, 
Полтаві, Бахмуті, Чернигові й 
Житомирі завідувач є також 
і завідувач молочними куховарнями.

Харків, двя 9 березня 1925 р.
Голова Ради Народніх

Комісарів В. Чубар.

Керуючий Справами
Раднаркому Ф. Бега.

Секретар РНК І. єрещенко.

Санитаров.................... 2 2 2 2 2
Уборщиц...................... 2 2 2 21
Дворник.......................1 1 1 12

И т о г о  . . .21 19 16 1515

63 19 48 15 15

Всего по 9-ти губернским детским 
консультациям с молочными кух
нями 160 человек.

П р и м е ч а н и е .  В гор. Виннице, 
Полтаве, Бахмуте, Чернигове и 
Житомире заведующий губ. дет. 
консультацией является также и 
заведующим молочной кухней.Харьков, 9 марта 1925 г.

Председатель Совеета Народных
Комиссаров В. Чубарь.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Бега.

Секретарь СНК И. Ърещепко.

86. Про використання медично-сані
тарних установ для навчальної мети.

Щоб найраціональніше поставити 
справу медичної освіти, Рада Народ
ніх Комісарів п о с т а н о в и л а :

1. Надатип раво Народньому Коміса
ріатові Освіти влаштовувати й утри
мувати з навчальною метою при ме
дичних і фармацевтичних інститутах, 
технікумах і школах, що він ними ві
дає, спеціальні медично-санітарні уста
нови. як-ось: поліклініки, поліжничі 
заклади, диспансери, амбулаторії, кон
сультації, рентгенівські кабінети, сані
тарно-гігієнічні, бактеріологічні й инші 
лабораторії, аптеки то-що. 2

2. Медично-санітарну контролю за 
лікарно-санітарними установами На- 
роднього Комісаріату Освіти покласти 
на органи Народнього Комісаріату Охо
рони Здоров'я.

86. Об использовании медицинско-са
нитарных учреждений для учебных 

целей.

В целях наиболее рациональной по
становки дела медицинского образо
вания, Совет Народных Комиссаров 
п о с т а н о в и л :

1. Предоставить право Народному 
Комиссариату Просвещения устраивать 
и содержать в учебных целях при со
стоящих в его ведении медицинских 
и фармацевтических института^, тех
никумах и школах специальные ме
дико-санитарные учреждения, как-то: 
поликлиники, родо-вспомогательные 
учреждения, диспансеры, амбулатории, 
консультации, рентгеновские кабинеты, 
санитарно-гигиенические, бактериоло
гические и другие лаборатории, аптеки 
и т. п.

2. Медико-санитарный контроль над 
лечебно-санитарными учреждениями 
Народного Комиссариата Просвещения 
возложить на органы Народного Ко- 
миссариата Здравоохранения.
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3. Зазначеним у арт. 1-му шкільним 
закладам надати також право кори- 
статися для навчальної мети медично- 
санітарними установами Народнього 
Комісаріату Охорони Здоров'я.

4. Надання медично-санітарних уста
нов Народнього Комісаріату Охорони 
Здоров'я для навчальної мети медично- 
навчальним закладам Народнього Комі
саріату Освіти провадиться за пого
дженням належних органів зазначених 
комісаріатів відповідно до навчальних 
планів шкільних закладів і виробни
чих планів органів Охорони Здоров'я.

Ч. 11 Арт. 86

5. Утримання установ Народнього 
Комісаріату Охорони Здоров'я, нада
них для навчальної мети шкільним за
кладам Народнього Комісаріату Освіти, 
відноситься на рахунок сум, видава
них на утримання цих установ із дер
жавних або місцевих коштів по відпо
відних кошторисах Народнього Коміса
ріату Охорони Здоров'я або його міс
цевих органів.

Кредити на утримання медично-са
нітарних установ, що знаходяться на 
місцевому бюджеті, видається згідно 
з установленими для цих установ нор
мами, .не відносячи на рахунок місце
вого бюджету будь в яких нових ви
датків, спричинених наданням медично- 
санітарних установ для навчальної 
мети шкільним закладам Народнього 
Комісаріяту Освіти.

Видатки на утримання педагогічного 
персоналу в зазначених установах 
робиться через кошториси Народнього 
Комісаріяту Освіти, що йому надається 
право робити за свій рахунок видатки 
на поліпшення постановки справи або 
набуття додаткового обладування за 
згодою з відповідними органами охо
рони здоров'я. Всі набувані таким по
рядком речі обладування становлять 
власність Народнього Комісаріяту 
Освіти. 6

6. Завідувачів лікарних відділків, що ЧОР'АСЧуКУТЪСА ДЛЯ ВИКПаДІВ ШКІЛЬ- ул -заклад* \\ародлъото К.ом\сар\яту

3. Указанным в ст. 1-й учебным за
ведениям предоставить также право 
пользоваться для учебных целей ме
дико-санитарными учреждениями На
родного Комиссариата Здравоохра
нения.

4. Предоставление медико-санитар
ных учреждений Народного Комис
сариата Здравоохранения для учебных 
целей медицинско учебным заведениям 
Народного Комиссариата Просвещения 
производится по соглашению подле
жащих органов указанных комис
сариатов в соответствии с учебными 
планами учебных заведений и произ
водственными планами органов Здраво
охранения. і

5. Содержание учреждений Народ
ного Комиссариата Здравоохранения, 
предоставленных для учебных целей 
учебным заведениям Народного Ко
миссариата Просвещения, относится 
на счет сумм, отпускаемых на содер
жание этих учреждений из государ
ственных или местных средств по со
ответствующим сметам Народного Ко
миссариата Здравоохранения или его 
местных органов.

Кредиты на содержание медико-са
нитарных учреждений, состоящих на 
местном бюджете, отпускаются по 
установленным для этих учреждений 
нормам, без отнесения на счет местного 
бюджета каких бы то ни было новых 
расходов, вызываемых предоставлением 
медико-санитарных учреждений для 
учебных целей учебным заведениям 
Народного Комиссариата Просвещения.

Расходы на содержание педагоги
ческого персонала в указанных учре
ждениях производятся по сметам На
родного Комиссариата Просвещения, 
которому предоставляется право про
изводить за свой счет расходы по 
улучшению постановки дела или при
обретению дополнительного оборудо
вания, по соглашению с соответствую
щими органами Здравоохранения. Все 
приобретаемые таким порядком пред
меты оборудования составляют соб
ственность Народного Комиссариата 
Просвещения.

6. Заведывающие больничными отде
лениями, которыми пользуются в целях 
преподавания учебные заведения На-

№ 11 Ст. 86
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Освіти, призначають органи Народ- 
нього Комісаріату Охорони Здоров'я 
за погодженням із органами Народ- 
нього Комісаріату Освіти.

7. Установ Народнього Комісаріяту 
Охорони Здоров'я, надаваних Народ- 
ньому Комісаріятові Освіти для на
вчально? мети, не можна скорочувати, 
виключати з виробничого плану На
роднього Комісаріяту Охорони Здо
ров'я і його органів або знімати з по
стачання, не попередивши про це від
повідного шкільного закладу за три 
місяці перед початком нового шкіль
ного року.

8. Переглядати угоди про віддання 
установ Народнього Комісаріяту Охо
рони Здоров'я для навчальної мети 
можна тільки перед початком шкіль
ного року на відповідну заяву уста
нови Народнього Комісаріяту Освіти 
чи Народнього Комісаріяту Охорони 
Здоров'я.

Харків, дня 9 березня 1925 р
Голова Ради Народніх

Комісарів В. Чубар.

Керуючий Справами
Раднаркому Ф. Бега.

Секретар РНК 1. єрещенко.Оголошено в ,.Вістях ВУЦВК“ 24 березня 1925 р.. ч. 86.

родного Комиссариата Просвещения, 
назначаются органами Народного Ко
миссариата Здравоохранения, по согла
шению с органами Народного Комис
сариата Просвещения.

7. Учреждения Народного Комис 
сариата Здравоохранения, предоста
вляемые Народному Комиссариату Про
свещения для учебных целей, не могут 
быть сокращены, исключены из произ
водственного плана Народного Комис
сариата Здравоохранения и его орга
нов или сняты со снабжения, без пре
дупреждения о том соответствующего 
учебного заведения за три месяца до 
начала нового учебного года.

8. Пересмотр соглашений о предо
ставлении учреждений Народного Ко
миссариата Здравоохранения для учеб
ных целей может производиться только 
перед началом учебного года по со
ответствующему заявлению учрежде
ний Народного Комиссариата Про
свещения или Народного Комиссариата 
Здравоохранения.Харьков. 9 марта 1925 г.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Чубарь

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Бега.

Секретарь СНК И. Ерещенко.Раопубдн ковано в .Вістях ВУЦВК" 24 марта 1925 г., 66.
Постанови Всеукраїнського Цен

трального Виконавчого Комітету й 
Ради Народніх Комісарів.

87. Про порядок фінансування лісового 
господарства УСРР.

Договнюючи й змінюючи постанову 
РНК з 7-го вересня 1923 року „Про по
рядок фінансування лісового господар
ства" (36. Уз. 1923 р.,4.33, арт. 484) і 
розвиваючи арт. 82 „Законупро Ліси 
УСРР" (36. Уз. 1923 р., ч. 46, арт. 575), 
Всеукраїнський Центральний Виконав
чий Комітет і Рада Народніх Комісд-

Поотановления Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Коми

тета и Совета Народных Комис
саров.

87. О порядке финансирования лесного 
хозяйства УССР.

В дополнение и изменение поста
новления СНК УССР от 7 сентября 
1923 года „О порядке финансирования 
лесного хозяйства" (С. У. 1923 г., 
№ 33, ст. 484) и в развитие ст. 82-й 
.Закона о Лесах УССР" (С. У. 1923 г.. 
№ 46, ст. 575), Всеукраинский Цен
тральный Исполнительный Комитет
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рів п о с т а н о в и л и  установити 
нижчеподаний порядок фінансування 
лісового господарства УСРР:

1. Усі прибутки й видатки лісового 
господарства УСРР проходять по дер
жавному бюджетові УСРР.

2. Усі каси лісових органів НКЗему 
оголошується за каси спеціяльних 
збірщиків лісових прибутків, і на них 
поширюється встановлені Народнім 
Комісаріатом Фінансів правила з від
повідними доповненнями й змінами, 
згідно з цею постановою.

3. Усі лісові прибутки надходять до 
кас спеціяльних збірщиків лісових 
прибутків, що їм надається право 
безпосередньо видаткувати лісові при
бутки на потреби лісового господар
ства за кредитами, відкритими Народ
нім Комісаріатом Фінансів Всеукраїн
ському Центральному Управлінню 
Лісами, з тим, проте, що з надійшлих 
гуртових прибутків насамперед бро
нюється встановлені законом відраху
вання до місцевих коштів (арт. 36, 
п. „в“ Тимчасового Положення про 
місцеві фінанси'* (36. Уз. СРСР 1924 р.,
ч. 22, арт. 199), що їх не можна ви- 
датковувати на потреби лісового гос
подарства, а належить здавати до кас 
Народнього Комісаріату Фінансів. 4 5 6 * *

4. Всеукраїнське Центральне Упра
вління Лісами розасигновує на кожний 
квартал підпорядкованим йому місце
вим органам відповідні кредити на 
потреби лісово о господарства, згідно 
з кошторисовим підрозподілом затвер
дженого видаткового кошторису й по
рядком, установленим бюджетовими 
правилами.

5. Одкривані кредити проходять по 
книгах органів Народнього Комісарі
ату Фінансів як безгрошеві і Тх спла
чують каси спеціяльних збірщиків 
лісових прибутків через виписування 
асигновок і оплачення їх безпосеред
ньо із своїх кас.

6. Всеукраїнському Центральному
Управлінню Лісами і його губерніяль-
ним органам надається право, за зго
дою з Народнім Комісаріатом Фінан
сів і Його губерніальними органами,

и Совет Народных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л и  установить нижесле
дующий поридок финансирования лес
ного хозяйства УССР:

1. Все доходы и расходы по лесному 
хозяйству УССР проходят по государ
ственному бюджету УССР.

2. Все кассы лесных органов Нарком- 
зема объявляются кассами специаль
ных сборщиков лесных доходов с рас
пространением на них установленных 
Народным Комиссариатом Финансов 
правил с соответствующими дополне
ниями и изменениями, согласно на
стоящего постановления.

3. Все лесные доходы поступают 
в кассы специальных сборщиков лес
ных доходов, каковым предоставляется 
право непосредственного расходования 
лесных доходов на нужды лесного хо
зяйства по кредитам, открытым На
родным Комиссариатом Финансов Все- 
украинскому Центральному Управле
нию Лесами, с тем, однако, что из по
ступивших валовых доходов в первую 
очередь бронируются установленные 
законом отчисления в местные сред
ства (ст. 36, п. „в" Временного Поло
жения о местных финансах (С. У. 
СССР 1924 г., № 22, ст. 199), како- 
вые не могут быть расходуемы на 
нужды лесного хозяйства и подлежат 
сдаче в кассы Народного Комиссариата 
Финансов.

4. Всеукраинское Центральное Упра
вление Лесами разассигновывает на 
каждый квартал подведомственным 
ему местным органам соответствующие 
кредиты на нужды лесного хозяйства, 
согласно сметным подразделениям 
утвержденной расходной сметы и в по
рядке, установленном бюджетными пра
вилами.

5. Открываемые кредиты проходят 
по книгам органов Народного Комис
сариата Финансов как безденежные 
и погашаются кассами специальных 
сборщиков лесных доходов путем вы
писки ими ассигновок и оплаты тако
вых непосредственно из своих касс.

6. Всеукраинскому Центральному 
Управлению Лесами и его губернским 
органам предоставляется право, по 
согдашениюс Народным Комиссариатом 
Финансов и его губернскими органами,
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переказувати грошові суми з одної 
каси спеціальних збіршиків лісових 
прибутків до другої для підсилення 
тих лісництв і губерніальних лісових 
правлінь, де біжучі надходження при
бутків недостатні для покриття кош- 
торисових видатків.

7. Здаючи в каси Народнього Ко
місаріату Фінансів звітність і готівку, 
що лишилися по покритті кошторис
них видатків за минулий місяць, касам 
спеціальних збіршиків лісових при
бутків надається право залишати 
в свойому розпорядженні суми, по
трібні для забезпечення оплати май
бутніх кошторисних видатків наста
лого місяця, в розмірі встановленої 
на цей місяць потреби.

Для забезпечення оплати передба
чених кошторисом сезонових робот, 
касам спеціальних збіршиків лісових 
податків надається право залишати 
в свойому розпорядженні суми, шо 
перевищують кошторисові призначення 
біжучого місяця в розмірі, визначу
ваному за згодою Народнього Комі
саріату Земельних Справ із Народнім 
Комісаріатом Фінансів.

8. Каси лісництв не пізніш як 10-го 
числа кожного місяця, наступного за 
звітним, надсилають відповідним окр- 
фінвідділам звітність за минулий мі
сяць і готівку, що залишилася по по
критті кошторисних видатків минулого 
місяця і залишаючи собі на видатки 
суми, потрібні для забезпечення ви
плати майбутніх кошторисових видат
ків насталого місяця або періоди се- 
зонових робот (арт. 7). До звіту по
давати всі виписані й оплачені касами 
лісництв асигновки. 9 10

9. Каси Губерніальних Лісових Упра
влінь не пізніш, як 20 числа кожного 
місяця, наступного за звітним, здають 
відповідним Губфінвідділім звітність 
за минулий місяць і готівку, що за
лишилася по покритті коштори
сових видатків минулого місяця і після 
залишення в свойому розпорядженні 
сум, передбачених арт. арт. 6 і 7 цеї 
постанови.

10. Каса Всеукраїнського Централь
ного Управління Лісами, не пізніш як

перевода денежных сумм из одной 
кассы специальных сборщиков лесных 
доходов в другую для подкрепления 
тех лесничеств и губернских лесных 
управлений, по которым текущие по
ступления доходов недостаточны для 
покрытия сметных расходов.

7. При сдаче в кассы Народного Ко
миссариата Финансов отчетности и 
оставшейся за покрытием сметных 
расходов денежной наличности за 
истекший месяц, кассам специальных 
сборщиков лесных доходов предоста
вляется право оставлять в своем рас
поряжении суммы, необходимые для 
обеспечения оплаты предстоящих смет
ных расходов наступившего месяца, 
в размере установленной на этот 
месяц потребности.

Для обеспечения оплаты предусмот
ренных сметой сезонных работ, кас
сам специальных сборщиков лесных 
доходов предоставляется право оста
влять в своем распоряжении суммы, 
превышающие сметные назначения 
текущего месяца в размере, опреде
ляемом по соглашению Народного 
Комиссариата Земледелия с Народным 
Комиссариатом Финансов.

8. Кассы лесничеств не позднее 
10-го числа каждого месяца, следу
ющего за отчетным, направляют соот
ветствующим окрфинотделам отчет
ность за истекший месяц и денежную 
наличность, оставшуюся за покрытием 
сметных расходов истекшего месяца 
и за удержанием в своем распоряжении 
сумм, необходимых для обеспечения 
оплаты предстоящих сметных расходов 
наступившего месяца или периода 
сезонных работ (ст. 7). К отчету 
прилагаются все выписанные и опла
ченные кассами лесничеств ассигновки.

9. Кассы губернских лесных упра
влений не позднее 20 числа каждого 
месяца, следующего за отчетным, 
сдают соответствующим Губфинотделам 
отчетность за истекший месяц и де
нежную наличность, оставшуюся за 
покрытием сметных расходов истекшего 
месяца и за удержанием в своем 
распоряжении сумм, предусмотренных 
ст. ст. 6 и 7 настоящего постановления.

10. Касса Всеукраинского Централь
ного Управления Лесами, не позже
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на прикінці наступного за звітним 
місяцем, здає Народньому Комісарія- 
тові Фінансів звітність за минулий 
місяць і готівку, що залишилася по 
покритті своїх кошторисових видатків 
і після залишення в себе сум, перед
бачених арт. арт. 6 і 7 цеї постанови.

11. Каси Народнього Комісаріату 
Фінансів провадять по прибутковій 
частині бюджету суми гуртових при
бутків, надійшлих з лісового госпо
дарства, роблять установлені відра- 
хунки з них до місцевих коштів і спи
сують по видатковій частині загальну 
суму поданих і оплачених касами спе
ціальних збірщиків лісових прибут
ків асигновок.

Перевищення прибутків над видат
ками, за вивертанням відрахунків до 
місцевого бюджету, становить чистий 
прибуток Республіки з лісового госпо
дарства.

12. На підставі цеї постанови На
родньому Комісаріятові Фінансів і 
Народньому Комісаріятові Земельних 
Справ протягом тижня розробити 
інструцію про порядок надходження 
прибутків і переведення видатків, а 
також і про звітність кас спеціаль
них збірщиків лісових прибутків.

13. Установленому цею постановою 
порядкові фінансування лісового госпо
дарства надати чинности з початку 
1924/1925 бюджетового року.

Харків, дня 13 березня 1925 р.
Голова Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого 
Комітету Петровський.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.
Секретар ВУЦ8К А. Буценко.

конца следующего за отчетным месяца, 
сдает Народному Комиссариату Фи
нансов отчетность за истекший месяц 
и денежную наличность, оставшуюся 
за покрытием своих сметных расходов 
и за удержанием сумм, предусмотрен
ных ст. ст. 6 и 7-й настоящего поста
новления.

11. Кассы Народного Комиссариата 
Финансов проводят по доходной части 
бюджета суммы валовых доходов, 
поступивших по лесному хозяйству, 
производят установленные отчисления 
от них в местные средства и списы
вают по расходной части общую 
сумму представленных и оплаченных 
кассами специальных сборщиков 
лесных доходов ассигновок.

Превышение доходов над расходами, 
за вычетом отчислений в местный 
бюджет, составляет чистый доход 
республики от лесного хозяйства.

12. На основании настоящего по
становления Народному Комиссариату 
Финансов и Народному Комиссариату 
Земледелия в недельный срок разрабо
тать инструкцию о порядке поступле
ния доходов и производства расходов, 
а также и об отчетности касс специаль
ных сборщиков лесных доходов.

13. Установленный настоящим 
постановлением порядок финансиро
вания лесного хозяйства ввести в дей
ствие с начала 1924/1925 бюджетного 
года.Харьков, 13 марта 1925 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский.
Председатель Совета Народных 

Комиссаров В. Чубарь.
Секретарь ВУЦИК А. Буценко.

88. Про адміиістраціЛно-терІторіяльні 
комісії

Змінюючи постанову ВУЦВК з 29-го 
листопаду 1922 року «Про адміністра- 
ційно’територіяльиі комісії» (36. Уі. 
1922 р., ч. 50, арт. 741), Всеукраін-

88. Об административно-территори
альных иомиссиих.

Во изменение постановления ВУЦИК'а 
от 29-го ноября 1922 г. „Об админи
стративно-территориальных комиссиях 
(С.У. 1922 г., № 50, ст. 741), Все-
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ський Центральний Виконавчий Ко
мітет і Рада Народніх Комісарів 
п о с т а н о в и л и :

1. Центральна Адміністраційно-Тери- 
торіяльна Комісія (ЦАТК) при Пре
зидії ВУЦВК є постійна комісія у 
справах районування і складається з 
голови та 8-ох членів, призначуваних 
персонально Президією ВУЦВК.

П р и м і т к а .  ЦАТК має право 
притягати до участи на засіданнях 
комісії представників заінтересова 
них відомств та знавців із правом 
дорадчого голосу.

2. До компетенції Центральної Адмі- 
ністраційно-Територіяльноі Комісії на
лежить:

а) керувати й інструктувати губер
ніальні й округові Адміністраційно- 
Територіяльні Комісії;

б) розглядати й погоджувати про
екти адміністраційно -територіального 
поділу, що їх подали так місцеві, як 
і центральні установи;в) керувати й наглядати, шоб місця 
правильно організували сільські адмі- 
ністраційно-територіяльні одиниці;

г) розглядати справи що до перей
менування залюднених пунктів і адмі- 
ністраційно-територіяльних одиниць 
У цілому;

д) розглядати прохання щ о д о  пе
речисления залюднених пунктів до 
розряду містечок або сел;

в) входити до Президії ВУЦВК з 
поданнями про скасування постанов 
губерніальних виконавчих комітетів 
у справах районування;

ж) розглядати справи, шо їх нале
жить розвязати Президії ВУЦВК про 
встановлення територіальної смуги 
міст.

П р и м і т к а .  ЦАТК надається 
право скасовувати постанови міс
цевих адміністраційно-територіяль- 
них комісій.
3. Центральна Адміністраційно-Те

риторіальна Комісія діє під керовни- 
цтвом Президії ВУЦВК.

украинский Центральный Исполнитель
ный Комитет и совет Народных Комис
саров п о с т а н о в и л и :

1. Центральная Административно- 
Территориальная Комиссия (ЦАТК) 
при Президиуме ВУЦИК является 
постоянной комиссией по вопросам 
районирования и состоит из Предсе
дателя и 8-ми членов, назначаемых 
персонально Президиумом ВУЦИК.

П р и м е ч а н и е .  ЦАТК имеет пра
во привлекать к участию на засе
даниях комиссии представителей за
интересованных ведомств и сведу
щих лиц с правом совешательнс го 
голоса.
2. К сведению Центральной Адми 

нистративно-Территориальной Комис
сии относится:

а) руководство и инструктирование 
губернских и окружных администра
тивно-территориальных комиссий;

б) рассмотрение и согласование 
проектов административно-территори
ального деления, внесенных как мест
ными, так и центральными учрежде
ниями;

в) руководство и наблюдение за 
правильностью организации местами 
сельских административно-территори
альных единиц;

г) рассмотрение вопросов по пере
именованию населенных пунктов и адми
нистративно-территориальных единиц 
в целом;

д) рассмотрение ходатайств по пере
числению населенных пунктов в 
разряд городских или сельских посе
лений;

е) вхождение в Президиум ВУЦИК 
с представлениями об отмене > поста
новлений губернских исполнительных 
комитетов по вопросам районирования;

ж) рассмотрение вопросов, подлежа
щих разрешению Президиума ВУЦИК 
об установлении территориальной 
черты городов.

П р и м е ч а н и е .  ЦАТК предо
ставляется право отмены постано
влений местных административно- 
территориальных комиссий.
3. Центральная Административно- 

Территориальная Комиссия действует 
под руководством Президиума ВУЦИК.
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4. Усі справи, що їх належить 
розглянути Центральній Адміністра- 
ційно* Територіальній Комісії, наперед 
погоджується з заінтересованими ві
домствами і Держпланом.

5. Усі постанови Центральної Адмі- 
ністраційно - Територіяльної Комісії ви
конується тільки тоді, як їх затвер
дить Президія ВУЦВК, з винятком 
випадків, передбачених у п. «а» 
арт. 2-го цієї постанови і примітки 
до неї.

П р и м і т к а .  На вилучення з пра 
вил цього артикулу, часткові змі
нений адміністраційно - територіаль
ного поділу, що не займають за
гального плану районування, як-ось: 
виправлення адміністраційних меж 
суміжних сільських або районових 
одиниць, виконується після того, 
як їх затвердить Центральна Адмі
ністраційно - Територіальна Комісія, 
з тим що про кожне таке своє 
розвязання Комісія доповідає Пре
зидії ВУЦВК.

6. Центральна Адміністраційно-Те
риторіальна Комісія не рідше як один 
раз на 3 місяці подає Президії Все
українського Центрального Виконав
чого Комітету доповіді про свою ді
яльність, і копії з них одночасово 
надсилає Раді Народніх Комісарів.

7. Губерніяльні й округові адміністра
ційно - територіальні комісії знахо
дяться при президіях відповідних ви
конавчих комітетів і складаються з 
голови і 4-ох членів, призначуваних 
персонально президіями губерніальних 
і округових виконавчих комітетів за 
належністю.

П р и м і т к а .  У необхідних випад
ках, на засідання місцевих адміні
страційно - територіальних комісій 
притягається також представників 
заінтересованих органів і компетен
тних осіб із правом дорадчого 
голосу.
8. За голов округових і губерніаль

них адміністраційно • територіальних 
комісій можуть бути тільки члени

4. Все вопросы, подлежащие рассмо
трению Центральной Административно- 
Территориальной Комиссии, предвари
тельно согласовываются с заинтересо
ванными ведомствами и Госпланом.

3. Все постановления Центральной 
Административно-Территориальной Ко
миссии приводятся в исполнение лишь 
после утверждения их Президиумом 
ВУЦИК, за исключением случаев, 
предусмотренных п. .а* ст. 2-Й насто
ящего постановления и примечания 
к ней.
'&■  П р и м е ч а н и е .  В из’ятие из 
• правил настоящей статьи, частич

ные изменения административно- 
территориального деления, не за
трагивающие общего плана райони
рования, как-то: исправление адми
нистративных границ смежных сель
ских или районных единиц, приво- 

' дятся в исполнение по утверждении 
таковых Центральной Администра
тивно-Территориальной Комиссией, 
при чем о каждом таком своем 
решении Комиссия докладывает Пре
зидиуму ВУЦИК.
6. Центральная Административно- 

Территориальная Комиссия не реже 
одного раза в 3 месяца представляет 
Президиуму Всеукраинского Исполни
тельного Комитета доклады о своей 
деятельности копии которых одновре
менно препровождает Совету Народ
ных Комиссаров.

7. Губернские и окружные админи
стративно-территориальные комиссии 
находятся при президиумах соответ
ствующих исполнительных комитетов 
и состоят из председателя и 4-х чле
нов, назначаемых персонально прези
диумами губернских и окружных испол
нительных комитетов по принадлеж
ности.

П р и м е ч а н и е .  В необходимых 
случаях на заседания местных 
административно - территориальных 
комиссий привлекаются также пред
ставители заинтересованных органов 
и компетентные лица с правом со
вещательного голоса.
8. Председателями окружных м гу

бернских административно-территори
альных комиссий могут быть лишь
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президій губерніяльних і округових 
виконавчих комітетів.

9. До компетенції губерніяльних 
адміністраційно - тсриторіяльних комі* 
сій належить:

а) керувати діяльністю округових 
адміністраційно • територіяльних комі
сій згідно з директивами Центральної 
Адміністраційно - Територіяльної Комі
сії і вказівками губерніяльних вико
навчих комітетів;

б) виконувати завдання Центральної 
Адміністраційно - Територіяльної Ко
місії;

в) проробляти спільно з губерніяль- 
ними плановими комісіями І розглядати 
проекти адміністраційно - територіаль
ного поділу;

г) порушувати прохання установле
ним порядком про перейменування 
залюднених пунктів і адміністраційно- 
територіяльних одиниць, а також про 
перечисления залюднених пунктів до 
розряду містечок і сел;

д) розглядати справи, шо надходять 
на попереднє ухвалення губерніяльних 
виконавчих комітетів, про встановлення 
територіяльної смуги міст.

П р и м і т к а .  Постанови, ухвалені 
губерніальною адміністраційно-те
риторіальною комісією, подається 
на затвердження президії губер
ніального виконавчого комітету. 10 11

10. Губерніальні адміністраційно- 
територіальні комісії надсилають до 
Центральної Адміністраційно - Терито
ріальної Комісії проекти й матеріяли 
в справах, шо відносяться до її ком
петенції через губерніальні виконавчі 
комітети.

11. До компетенції Округових Адмі
ністраційно- Територіальних Комісій 
н а л е ж и т ь :

а) виконувати завдання Центральної 
і губерніальної адміністраційно-тери
торіяльних комісій і округових вико
навчих комітетів;

б) всебічно вивчати території округ 
з економічного, етнографічного й адмі- 
ністраційного погляду, щоб виявити 
хиби в адміністраційно -територіаль
ному поділі;

члены президиумов губернских и 
окружных исполнительных комитетов.

9. К ведению губернских админи
стративно-территориальных комиссий 
относится:

а) руководство деятельностью окруж
ных административно-территориаль
ных комиссий, согласно директивам 
Центральной Административно-Терри
ториальной Комиссии и указаниям 
губернских исполнительных комитетов;

б) .выполнение заданий Центральной 
Административно-Территориальной Ко
миссии;

в) проработка совместно с губерн
скими плановыми комиссиями и рассмо
трение проектов административно- 
территориального деления;

г) возбуждение ходатайств в устано
вленном порядке о переименовании на
селенных пунктов и административно- 
территориальных единиц, а также о 
перечислении населенных пунктов в раз
ряд городских или сельских поселений;

д) рассмотрение вопросов, поступаю
щих на предварительное одобрение 
губернских исполнительных комитетов, 
об установлении территориальной чер
ты городов.

П р и м е ч а н и е .  Постановления, 
принятые губернской администра
тивно-территориальной комиссией, 
вносятся на утверждение президиу
ма губернского исполнительного 
комитета.
10. Губернские административно- 

территориальные комиссии направляют 
в Центральную Административно-Тер
риториальную Комиссию проекты и ма
териалы по вопросам, относящимся к 
ведению последней, через губернские 
исполнительные комитеты.

11. К компетенции окружных адми
нистративно-территориальных комис
сий относится:

а) выполнение заданий Центральной 
и губернской административно-терри
ториальных комиссий и окружных ис
полнительных комитетов;

б) всестороннее изучение террито
рий округов с экономической, этно
графической и административной точек 
зрения, в целях выявления неправиль
ностей в административно-территори
альном делении;
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в) розробляти проекти змін в адмі
ністрацій но - територіальному поділові 
округ;

г) порушувати через округові вико
навчі комітети відповідні прохання 
перед губерніяльними адміністраційно - 
територіяльними комісіями.

12. Губерніяльні й округові адмі- 
ністраційно • територіальні комісії по
винні щомісячно, на кожне 1-е число, 
давати звіти про свою діяльність 
перед відповідними виконавчими комі
тетами й копії своїх звітів подавати 
до Центральної Адміністраційно - Тери
торіальної Комісії

13. Центральна, губерніяльні й окру
гові адміністраційно - територіальні ко
місії, шоб здійснити покладені на них 
завдання, мають свої тежічні апарати, 
штати яких установляється устано
вленим порядком.

Харків, дня ІЗ березня 1926 р.
Голова Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого 
Комітету Петровський.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

Секретар ВУЦВК .1. Вуцепко.

в) разработка проектов1 изменений 
в административно-территориальном 
делении округов;

г) возбуждение через окружные 
исполнительные комитеты соответ
ствующих ходатайств перед губерн
скими административно-территориаль
ными комиссиями.

12. Губернские и окружные адми
нистративно-территориальные комиссии 
обязаны ежемесячно, на каждое 1-е 
число, отчитываться о своей деятель
ности перед соответствующими испол
нительными комитетами и копии своих 
отчетов представлять в Центральную 
Административно - Территориальную 
Комиссию. 1

13. Центральная, губернские и окруж
ные административно - территориаль
ные комиссии для осуществления воз
ложенных на них задач имеют свои 
технические аппараты, штаты кото
рых устанавливаются в установленном 
порядке.

Харьков, 13 марта 1925 г.
Председатель Всеукраинского 

Центрального Исполнительного 
Комитета Петровский.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Чубаръ

Секретарь ВУЦИК А.Вуцепко.

89. Про доповнення арт. 477 Кримі
нально-Процесуального Кодексу УСРР.

Доповнюючи Криміально - Процесу
альний Кодекс УСРР (36. Уз. 1922 р.,

ч. 41, арт. 598), Всеукраїнський Цен
тральний Виконавчий Комітет і Рада 
Народніх Комісарів п о с т а н о в и л и :

Арт. 477 Кримінально-Процесуаль
ного Кодексу УСРР (36. Уз. 1922 р., 
ч. 41, арт. 598) доповнити приміткою 
такої редакції:

« П р и м і т к а .  Умовно-дотермінове 
звільнення червоноармійців, засу
джених загальними судами, від, в(а-

1 9 2

89. О дополнении статьи 477 Уголовно- 
Процессуального Кодекса УССР.

В дополнение Уголовно-Процессуаль
ного Кодекса УССР (С. У. 1922 г., 
№ 41, ст. 598), Все украинский Цен
тральный Исполнительный Комитет 
и Совет Народных Комиссаров п о с т а 
н о в и л и :

Статью 477 Уголовно-Процессуаль
ного Кодекса УССР (С. У. 1922 года, 
№ 41, ст. 598) дополнить примеча
нием в следующей редакции:

« П р и м е ч а н и е .  Условно-до
срочно* осъойо'к.ъеич* хръсиоар- 
иейцев, осужденных общими судами.



Ч. 11 Арт. 89-90 № 11 Ст. 89-90

буття заходів соціяяьного захисту, • 
вжитих до них у формі віддачі 
у штрафні частини, переводять 
військові трибунали, що в їхньому 
районі перебувають відповідні штраф
ні частини, з тим що військовим 
трибуналам надається право поста
новляти в таких справах про 
дотермінове звільнення на підставі 
копій з вироку, не вимагаючи ори
гіналів справ».

Харків, дія 18 березня 1925 р.
Голова Всеукраїнського

Центрального Виконавчого 
Комітету Петровський. 

Голова Ради Народніх 
Комісарів В. Чубар.

Секретар ВУЦВК А. Буценко.Оголошено в .Вістях ВУЦ8К" 27 березня 1925 р.. ч. 69.

от отбывания мер социальной за
щиты, примененных к ним в виде 
отдачи в штрафные части, произ
водится военными трибуналами, 
в районе которых находятся соот
ветствующие штрафные части, при 
чем военным трибуналам предо
ставляется право выносить по таким 
делам постановления о досрочном 
освобождении на основании копий 
приговоров, без истребования по
длинных дел».Харьков, 13 марта 1925 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский.
Председатель Совета Народных 

Комиссаров В. Чубаръ.
Секретарь ВУЦИК А. Буценко.Распубликовано в .Вістях ВУЦВК" 27 марта 1925 г.. № Ьіг.

90 Про скасування Ставрівського 
району в Автономній Молдавській 
Радянській Соціялістичній Республіці.

Щоб уточнити кордони окремих 
районів і відповідно до постанови 
Революційного Комітету Автономної 
Молдавської Радянсько! СоціялістичноТ 
Республіки від 24 грудня 1924 року,— 
Всеукраїнський Центральний Вико
навчий Комітет і Рада Народніх Ко 
місарів п о с т а н о в и л и :  1

1. Ставрівський район в Автономній 
Молдавській Радянській Соціялістичній 
Республіці скасувати, приєднавши 
території:

а) колишньої Ставрівської волости 
до складу Олексіївського району;

б) колишньої КіндратіаськоТ волости 
до складу Ананьївського району.Харків, дія 18 береаія 1925 р.

Голова Всеукраїнського
Центрального Виконавчого 

Комітету Петровський.
Голоза Ради Народніх 

Комісарів В. Чубар.
Секретар ВУЦВК А. Буценко.Оголошеао в .Вістах ВУЦВК* 27 березня 1925 р.. ч. 6».

91). ЪЬ уіфедргокмь 
района Автономной Молдавской Со
ветской Социалистической Республики

В целях уточнения границ отдель
ных районов и в соответствии с по
становлением Революционного Коми
тета Автономной Молдавской Со
ветской Социалистической Республики 
от 24 декабря 1924 года,—Всеукраин- 
ский Центральный Исполнительный 
Комитет и Совет Народных Комис
саров п о с т а н о  в и л и :

1. Ставровский район Автономной 
Молдавской Советской Социалисти
ческой Республики упразднить с отне
сением территории:

а) бывш. Ставровской волости в со
став Алексеевского района;

б) бывш. Кондратовской волости 
в состав Ананьевского района.Харьков, 13 марта 1925 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский.
Председатель Совета Народных 

Комиссаров В. їубарь.
Секретарь ВУЦИК А. Буценко.Распубликовано в .Вістях ВУЦВК"27 марта 1925 г., 69.

193



Видання НародньопГКомісаріату Юстиції/ Издание Народного Комиссариата Юстидин. 
Замовлення ч. 1107. Тир. 25000 пр. За*аз № 1107. Тнраж 25000 вка.

І • С

Харків. Друнарня-ПУУВО і*. Фрунва



МнлтшЦ АЬІдкЬнАгмІ^/ВИДАННЯ ОФІЦІЙНЕ . •З Б І Р Н И КУЗАКОНЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ
Рйітмчп-Сшіїшгв У ИДУ УіЦіи

5Ш. іваер.

(«46 (47.71) (003))
Пролітати Л£Фж ст?он,

ИЗДАНИЕ ОФФИЦИАЛЬНОЕ

СОБРАНИЕ
УЗАКОНЕНИЙ И 

РАСПОРЯЖЕНИЙ
РаіічеЧіреот. Припиши Уіции,

1926 г.8 Піт 1925 р. Ч 12 Відділ ПЕРШИЙ 8 апреля 1925 г. 1 Цо \[ Отдел ПЕЛЬ№
ЗМІСТ II ч .СОДЕРЖАНИЕ

Постанови ВУЦВК і  РНК
у Л

Постановления ВУЦИК и С/т
(13 березня 1925 р.).91. Про встановлення точного оояску міст і містечок на Донеччині.92. Про 8МІНИ в адміиістращіно територі- ильному поділі Полтавщини.93. Про Всеукраїнське, губерніальні в округові управління селянськими будинками А хатами-чнтальнями.94. Про товариства „Селянський Будинок" і районові та округові їхні спілки.іб. Про затвердження переліку узаконень УСРР, що стратили силу з наданням чинности Положенню про єдиний сільсько-господарський податок з 90 квітня 1924 року.*96. Проточний розподіл території зліквідованої Малинськоі Округи на Київщині між Київщиною й Волинню.97. Про зміну й доповнення „Положення

про Державний Нотаріат".

4

(13 марта 1925г.).91. Об установление точногосписка городки-'1 
в поселений городского типа Донецко! губернии.92. Об изменении в административно-территориальном делении Полтавской губ.93. О Всеукраннсвом. губернских и окружных управленнях селянскими будинками и хатами-читальнями.94. О товариществах „Селянский Будынок" и районных н окружных союзах их.95. Об утверждение перечня узаконений УССР, утративших силу с введением в действие Положення о едином сельскохозяйственном налоге от 30 апреля 1924 года.96. О точном распределении территории ликвидированного Малинского Округа .Киевской губернии между Киевской и Волынской губерниями.97. Об изменении и дополнении „Положенияо Государственном Нотариате".

Постанови Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету й 

Ради Народніх Комісарів.

91. Про установления точного списку 
міст і місточок на Донеччині.

Щоб точно встановити які з залюд
нених пунктів ні Донеччині належить 
віднести до міст і містечок, Все- 
украТнський Центральний Виконавчий

Постановления Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных 

Комиссаров.

91. Об установлений точного списка 
городов и поселений городского типа 

Донецкой губернии.

В целях точного установления, ка
кие из населенных пунктов Донецкой 
губернии должны быть отнесены к 
городам и поселениям городского типа,
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Комітет і Рада Народніх Комісарів 
п о с т а н о в и л  и

Нижчезазначені залюднені пункти 
на Донеччині вважати за віднесені:

а) до розряду міст: Артемівськ. 
Луганськ, Маріупіль, Старобільськ, 
Сталін, Слав'янськ, Єнакієво. Дми- 
трівськ;

б) до розряду містечок: Гришино, 
Дебальцево, Краматорська, Лисичанськ, 
ІІопасна, Алчевськ, Консгачтинівка, 
Лозояа-ГІавлівка, Авдіївка, Красний 
Луч, Маріупіль-порт.

Харків, дня 13 беренвя 1020 |>
Голова Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого
Комітету Иетровський.

['олова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

Секретар ВУЦВК А. В у кепко.Оголошено в „Вістях ВУЦВК" 27 березня 1026 р., ч. 69.

Всеукраннский Центральный Исполни
тельный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров п о с т а н о в и л  и:

Нижеуказанные населенные пункты 
Донецкой губернии—считать отнесен
ными:

а) к разряду городов. Артемовск, 
Луганск, Мариуполь, Старобельск. 
Сталин, Славянск, Ннакиево и Дми
триеве^

б) к разряду поселений городского 
типа: Гришино, Дебальцево, Крама
торская, Лисичанск, Попасная, Алчевск, 
Константинова, Лозовая - Павловка. 
Авдеевка, Красный Луч, Мариуполь- 
порт. Харьков. 13 марта 1925 г

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного

Комитета Петровский.

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Чубкрь.

Секретарь ВУЦИК А. Вуцеик<».Распубликовано в „Вістях ВУЦИК“ 27 марта 1925 г.. .V- 69.
92. Про зміни в адміністраційно 
територіальному поділі Полтавщини.

Змінюючи постанову Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету 
З 7 березня 1923 р. „Про адміні
страційно- територіальний поділ Пол
тавщини*' (36. Уз. 1923 р., ч. 18-19, 
арт. 312) і доповнюючи постанову 
Всеукраїнського Центрального Вико 
навчого Комітету й Ради Народніх 
Комісарів з 5 січня 1925 р. „Про 
зміни в адміністраційнотериторіяль- 
ному поділі Харківщини й Полтав
щини (36. Уз. 1925 р.. ч. 2, арт. 8), 
Всеукраїнський Центральний Виконав
чий Комітет і Рада Народніх Коміса
рів п о с т а н о в и л и :

І. Хмелівський район Роменської 
округи розформувати, приєднавши 
сільради:

ІЧЬ

92. Об изменениях в административно- 
территориальном делении Полтавской 

губернии.

Во изменение постановления Все
украинского Центрального Исполни
тельного Комитета от 7 марта 1925 г. 
„Об административно-территориальном 
делении Полтавской губернии" (С. У. 
1923 г., К? 18-19, ст. 312) и в допол
нение постановления Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Коми 
тета и Совета Народных Комиссаров 
от 5 января 1925 г. .,06 изменениях 
в административно - территориальном 
делении Харьковской и Полтавской 
губернии44 (С. У. 1925 г., №2, ст. $),-— 
Всеукраинский Центральный Исполни
тельный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров п о с т а н о в и л и :

1. Хмеловский район Роменского 
округа расформировать, с отнесением 
сельсоветов

а)
мирі8ляись

б)
СЬКОГ*

В)склазокру*
2.голосКрасКобеокру
3.

КІВСЬрайесклаПоя*
4. Ьуді райе Ком окр
5шаідоЛуб
6 рик ІІРЇ о:<{ 

ЙО!
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ш
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ц
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а) Хмелівську, Пекарівську, Влади- 
мирівську й Басівську до складу Сме- 
лянського району тоЧ самої округи;

б) Рогинську до складу В.-Бубнів- 
ського району тої самої округи, й

в) Калинівську й Миколаївську до 
складу Роменського району тої самої 
округи.

2. Перечислити колишню Юр'ївську 
волость Нехворошанського району 
Красноградської округи до складу 
Кобеляцького району Полтавської 
округи.

3. Перечислити колишню Бабай- 
ківську волость Нехворошанського 
району Красноградської округи до 
складу Китай-Городського району 
Полтавської округи.

4. Перечислити Остапівську й Верхнє- 
Будаківську сільради Петрівського 
району Роменської округи до складу 
Комишанського району Лубенської 
округи.

5. Перечислити х. Маренічево Ши- 
шацького району Полтавської округи 
до складу Сорочинського району 
Лубенської округи.

6. Перечислити В.-Хутірську, Ско- 
риківську й Драбовецьку сільради 
Драбівського району Золотоноської 
округи до. складу Золотоноського ра
йону тої самої округи. 7 8 9 10 11

7. Перечислити с.с. Войниці, Лецьки 
Й Цибли Гельмязівського району, 
Золотоноської округи до складу Пере
яславського району тої самої округи.

8. Перечислити с.с. Горбані й Чо- 
пилку Переяславського району Золо
тоноської округи до складу Гельмя
зівського району тої самої округи.

9. Перечислити Плисівську сільраду 
Кегичівського району Красноград
ської округи до складу Сахновщан- 
ського району тої самої округи.

10. Перечислити Білецьку сільраду 
з Попівського району Лубенської 
округи до складу Миргородського 
району тої самої округи. ,

11. Перечислити Стойчанську (Кня- 
жо-Луцькуї сільраду Покрово-Бага- 
чанського району Лубенської округи 
до складу Хорольського району тої 
самої округи.

а) Хмеловского. Пекаревского, Вла- 
димировского и Бассовского в состав 
Смелянского района того же округа;

б) Рогинского в состав В.-Бубнов- 
ского района того же округа, и

в) Калиновского и Николаевского в 
состав Роменского района того же 
округа.

2. Перечислить бывш. Юрьевскую 
волость Нефорошанского района 
Красноградского округа в состав 
Кобелякского района Полтавского 
округа.

3. Перечислить б. Бабайковскую 
волость Нефорошанского района 
Красноградского округа в состав 
Китай-Городского района Полтавского 
округа.

4. Перечислить Остаповский и Верхнє- 
Будаковский сельсоветы Петровского 
района Роменского округа в состав 
Камышанского района Лубенского 
округа.

5. Перечислить х. Мареничево 
Шишакского района Полтавского 
округа в состав Сорочинского района 
Лубенского округа.

6. Перечислить В.-Хуторской, Ско- 
риковский и Драбовецкий сельсоветы 
Драбовского района Золотоношского 
округа в состав Золотоношского района 
того же округа.

7. Перечислить с. с. Войницы, Лецки 
и Цыбли Гельмязовского района Золото
ношского округа в состав Переяслав
ского района того же округа.

8. Перечислить с. с. Горбани и Чо- 
пилку Переяславского района Золото
ношского округа в состав Гельмязоа- 
ского района того же округа.

9. Перечислить Плисовский сельсовет 
Кегичевского района Красноградского 
округа в состав Сахновшанского рай
она того же округа.

10. Перечислить Беликский сель
совет из Поповского района Лубен
ского округа в состав Миргородского 
района того же округа.

11. ПеречислитьСтойчанский (Княжс- 
Лукский) Сельсовет Покрово-Богачан- 
скос о района Лубенского округ» в 
состав Хорояъского района того же 
округа.

197



ч. і г Арі .  92 М* 12 Сі. 92

12. Перемаслити Мусіївську Сіль
раду й хут. Мартинівщину Оболо- 
нянського району Лубенської округи 
до складу Покрово-Багачанського ра
йону тої самої округи.

13. Перекислити Ромоданівську 
сільраду Миргородського району Лу
бенської округи до складу Воляків- 
ського району тої самої округи.

14. Перечисли™ Павельківську сіль
раду Миргородського району Лубен
ської округи до складу Устивицького 
району тої самої округи.

15. Перечисли™ Пісківську й Засуль- 
ську сільради Покрово-Багачівського 
району Лубенської округи до складу 
Лубенського району тої самої округи.

16. Перечислити Братешківську, 
Потеряйківську, Коржівську й Шку- 
рупневську сільради Пісчанського 
району Полтавської округи до складу 
Решетилівського району тої самої 
округи.

17. Перечислити хут. Гречківку 
Супрунівського району Полтавської 
округи до складу Диканського району 
тої самої округи.

18. Перечислити село Молодиків- 
щину Шишацького району Полтав
ської округи до складу Пісчанського 
району тої самої округи.

19. Перечислити Гудимівську сіль
раду Бобриківського району Ромен- 
сько» округи до складу Глинського 
району тої самої округи.

20. Перечислити хут. Великий 
Коровинського району Роменської 
округи до складу Роменського району 
тої самої округи.

21. Перечислити Степухівську й 
Свиридівську сільради Глинського 
району Роменської округи до складу 
Лохвицького району тої самої округи.

22. Перечислити Королевщинську 
сільраду Березівського району Ромен
ської округи до складу В.-Бубнів- 
ського району тої самої округи.

23. Перечислити хут. Даниленкова 
Веприцького району Роменської 
округи до складу Борківського району 
тої самої округи.

24. Перечислити Москаленську сіль
раду Ірклеївського району Золото- 
носької округи до складу времіїв- 
ського району тої самої округи.
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12. Перечислить Моисеевский сель
совет и хут. Мартыновщину Оболонян- 
ского района Лубенского округа і со
став Покрово-Богачанского района 
того же округа.

13. Перечислить Ромодановский 
сельсовет Миргородского района Лу
бенского округа в состав Воляковского 
района того же округа.

14. Перечислить Павельковский 
сельсовет Миргородского района Лу
бенского округа в состав Устивицкого 
района того же округа.

15. Перечислить Песковский и За 
сульский сельсоветы Покрово-Богач- 
ского района Лубенского округа в со
став Лубенского района того же 
округа.

16. Перечислить Братешковский, 
Потеряйковский, Коржовский и Шку- 
рупневский сельсоветы Песчанского 
района Полтавского округа в состав 
Решетиловского района того же округа.

17. Перечислить хут. Гречковку 
Супруновского района Полтавского 
округа в состав Диканьского района 
того же округа.

18. Перечислить дер. Молодыков- 
шину Шишакского района Полтавского 
округа в состав Песчанского района 
того же округа.
• 19. Перечислить Гудимовский сель
совет Бобриковского' района Ромен 
ского округа в состав Глинского Рай
она того же округа.

20. Перечислить^ут. Великий Коро
винского района Роменского округа в 
состав Роменского района того же 
округа.

21. Перечислить Стелуховский и 
Свиридовский сельсоветы Глинского 
района Роменского округа в состав 
Лохвицкого района того же округа.

22. Перечислить Королевшинский 
Сельсовет Березовского района Ромен
ского округа в состав В.-Бубновского 
района того же округа.

23. Перечислить хут. Даниленкова 
Веприкского района Роменского округа 
в состав Борковского района того же 
округа.

24. Перечислить Москаленский сель
совет Ирклеевского района Золото- 
ношекого округа в состав Еремеев
ского района того же округа.
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25. Перечисли™ Максимівську сіль
раду Машевського району Красно- 
градської округи до складу Карлів- 
ського району тої самої округи.

26. Включити Оленівську й Н.-Ка 
мишеватську сільради розформованого 
Н.-Камишеватського району Харків
ської округи на Харківщині до складу 
Красноградського району тої самої 
округи.

27. Включити Граківську, Н.-Гра- 
ківську й Очеретівську сільради роз
формованого Н.-Камишеватського ра
йону, Харківської округи на Харків
щині до складу Карлівського району 
Красноградської округи.

28. Перечисли™ с. В.-Землянку, 
Сахновшанського району Красно
градської округи до складу Кегичів- 
ського району тої самої округи.

29. Перекислити с. Довгополівку 
В.-Бубнівського району Роменської 
округи до складу Роменського району 
тої самої округи.

ЗО Перекислити хут. Лозоватку 
Кобеляцького району. Полтавської 
округи до складу Китай-Городського 
району тої самої округи.

31. Перенести районовий центр 
Пісчанського району Полтавської 
округи з с. Пісчане в с. Балясне-ле- 
рейменувавши Пісчанський район на 
Баляснівський.

32. Перенести районовий центр 
КитаЙ-Городсьчого району Полтав
ської округи з м. Китай-Город у 
м. Царичанку, перейменувавши Китай- 
Городський район на Царичанський.

33. Перенести районовий центр 
Роменського району Роменської округи 
з м. Ромни у с. Засулля, переймену
вавши Роменський район на Засуль- 
ський.

34. Перенести районовий центр 
Корови нського району Роменської 
округи з с. Коровниці у м. Недригай- 
лів, перейменувавши Коровинський 
район на Недригайдівський.

35. Перенести районовйй центр 
Устивіцького району Лубенської окру
ги з с. Устивиці в с В.-Багачку, 
перейменувавши Устивицький район 
на В.-Бігацький.

36. Перенести районовий центр 
Радивоніїського району Лубенської

25. Перечислить Максимовский сель
совет Машевского района Красноград
ского округа в состав Карловского 
района того же округа.

26. Включить Еленовский и Н.-Камы- 
шеватский сельсоветы расформирован
ного Н.-Камышеватского района Харь
ковского округа Харьковской губер
нии в состав Красногранского района 
того же округа.

27. Включить Граковский, Н.-Гра- 
ковский и Очеретовский сельсоветы 
расформированного Н.-Камышеватского 
района Харьковского округа Харьков
ской губернии в состав Карловского 
района Красноградского округа.

28. Перечислить дер. В-.Землянку 
Сахновшанского района Красноград
ского округа в состав Кегичевского 
района того же округа.

29. Перечислить дер. Долгополовку 
В.-Бубновского района Роменского 
округа в состав Роменского района 
того же округа.

30. Перечислить хут. Лозоватку 
Кобелякского района Полтавского 
округа в состав Китай-Городского 
района того же округа.

31. Перенести районный центр 
Песчанского района Полтавского 
округа из с. Песчаное в с. Балясное 
с переименованием Песчанского рай
она в Балясновский.

32. Перенести районный центр 
Китай-Городского района Полтавского

у>г *:• г н..
чанку с переименованием Китай-Город
ского района в ЦаричанскиВ.

33. Перенести районный центр Ро
менского района Роменского округа 
из г. Ромны.в с. Засулье с переиме
нованием Роменского района в За- 
сульский.

34. Перенести районный центр Ро
менского района Роменского округа 
из с. Коровницы в м. Недригайлов 
с переименованием Коровинского ра
йона в Недригайловский.

35. Перенести районный центр Усти- 
вицкого района Лубенского округа из 
с. Устивицы в с. В.-Богачку с пере
именованием Устивицкого района в 
В.-Богачский.

36. Перенести районный центр Ради- 
оновского района Лубенского округа
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округи з с. Радивонівки в с. Остап'є, 
перейменувавши Радивонівський район 
на Остап'євський.

37. Перенести районовий центр 
Борківського району РоменськоТ 
округи з с. Борки в с. Синевку, пе
рейменувавши БорківськиЙ район на 
Синевський.

38. Перенести районовий центр 
Бобрицького району Роменської 
округи з с. Бобрик у с. Перекопівку, 
перейменувавши Бобрицький район 
на Перекопівський.

Харків, дня 13 березня 1925 р.

Голова Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету ІІетровський.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

Секретар ВУЦВК А. Буценко.

из с. Рационовки в с. Остапье с пере
именованием Радионовского района в 
Остапьевский.

37. Перенести районный центр Бор
ковского района Роменского округа 
из с. Борки в с. Синевку с переиме
нованием Борковского района в Си- 
невский.

38. Перенести районный центр Боб
ринского района Роменского округа 
из с. Бобрик в с. Перекоповку с пе
реименованием Бобрикского района 
в Перекоповский.

Харьков. 13 марта 1925 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Чубаръ.

Секретарь ВУЦИК А. Бунин* о.

93. Про ВсеукраТнське, губерніальні 
й округові управління селянськими 

будинками й хатами-читальнями.

Касуючи постанову Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету 
з 17-го січня 1923 р. „Про селянські 
будинки'* (36 Уз. 1923 р., ч. З, 
арт. 51), Всеукраїнський Централь
ний Виконавчий Комітет і Рада На
родні х Комісарів п о с т а н о в и л и  
затвердити й надати чинности нижче
поданому Положенню про Всеукра
їнське, губерніяльні й округові упра
вління селянськими будинками й ха
тами-читальнями: .

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнське, губерніальні І окру
гові управління селянськими будівкахі 

й хатами-читальнямн. 1

1. ВсеукраТнське управління селян
ськими будинками Й хатами-читальнями 
є орган Головного Політично-Освіт
нього Комітету Народнього Коміса- 
ріяту освіти УСРР для роботи, на 
селі й здійснює, шляхом керовництва

93 0 Всеунраинскои, губернских м 
окружных управлениях селянскими 
будинками и хатами-читальнями.

В отмену постановления Всеукра
инского Центрального Исполнитель
ного Комитета от 17-го января 1923 
года „О селянских будынках" (С. У. 
1923 г.. № 3, ст. 51),—Всеукраинский 
Центральный Исполнительный Коми
тет и Совет Народных Комиссаров 
п о с т а н о в и л и :  утвердить и ввести 
в действие нижеследующее Положение 
о Всеукраинском, губернских и окруж
ных управлениях селянскими будын- 
ками и хатами-читальнями:

ПОЛОЖЕНИЕ
о Всеу краї иском, губернских и окуж- 
■ ых управлениях еемнекими будыокам» 

я хатами-читальвячи.

1. Всеукраинское управление селян
скими будынками и хатами-читаль
нями является органом Главного Поли
тико-Просветительного Комитета На
родного Комиссариата Просвещения 
УССР по работе на селе и осуще-
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мережок» сільських політично-освітніх 
установ, такі завдання:

а) обопільне зближення і щільне 
з'єднання працюючих мас на грунті 
поглиблення їхньої класової саиосві- 
домости й усвідомленої спільности 
їхніх класових інтересів;

б) зміцнення спілки між пролетарі
атом міста й села, скерованої на закрі
плення радянського ладу й устано
влення комуністичного;

в) підвищення загально освітнього 
й суспільно-політичного розвитку се
лянства на принціпах культурно-твор
чо! самодіяльности, скерованої на 
виявлення і розвиток пролетарської 
культури;

г) виховання \ освіта працюючих 
мас, основані на вивченні виробничих 
процесів І скеровані на те, щоб ви
жити буржуазні погляди, звички й 
традиції у всіх царинах життя і по
буту і замінити їх на науково-матерія- 
лістичний світогляд;

д) втягнення працюючих мас до 
активного будівництва Радянсько! Дер
жави шляхом переведення агітаційних 
і пропагандиських кампаній у всіх 
заходах Радянської влади;

е) обізнання з господарсько-про
мисловою будовою країни й взаємо
відносинами між сільським госпо
дарством і промисловістю;

ж) пропаганда ідей удосконалення 
І механізації сільського господарства 
й колективізації праці в ньому, як 
способів усебічного розкріпачення 
трудящих села.

П р и м і т к а .  Головполітосвіта, гу
берніальні й округові інсоектори 
Політосвіти керують усією полі- 
тмчно-освітньою роботою селян
ських будинків і хат-читалень через 
відповідні управління селянськими 
будинками й хатами-читальнями. 2

2. Губерніальні Р округові упра
вління селянськими будинками й ха- 
гамн-читальняии є органи для роботи 
на селі мкцеанх політично-освітніх 
органів інспектур кародньої освіти.

ствллет, путем руководства сетью 
сельских политико - просветительных 
учреждений, следующие задачи:

а) взаимное сближение и сплочение 
трудящихся масс на почве углубления 
их классового самосознания и осо
знанной общности их классовых инте
ресов;

б) укрепление союза между проле
тариатом города и села, направлен
ное к утверждению советского строя 
и установлению коммунистического;

в) повышение общеобразовательного 
и общественно-политического разви
тия селянства на основах культурно- 
творческой самодеятельности, напра
вленной к выявлению и развитию 
пролетарской культуры;

г) воспитание и образование тру
дящихся масс, основанное на изуче
нии производственных процессов и 
направленное к изживанию буржуаз
ных представлений, навыков и тра
диций во всех областях жизни и 
быта и замене их научно-материали
стическим миропониманием;

д) вовлечение трудящихся масс в 
активное строительство Советского 
Государства путем проведения агита
ционных и пропагандистских кампаний 
по всем мероприятиям Советской 
власти;

е) ознакомление с хозяйственно
промышленным строением страны и 
взаимоотношениями между сельским 
хозяйством и промышленностью;

ж) пропаганда идей совершенство
вания и механизации сельского хозяй
ства и коллективизации труда в нем, 
как средств всестороннего раскрепо
щения трудящихся села.

П р и м е ч а н и е .  Главполитпро
свет, губернские и окружные ин
спекторы Политпросвета руководят 
всей политико - просветительной 
работой селянских будынков и хат- 
читален через соответствующие 
управления селянскими будынками 
и хатами-читальнями.
2. Губернские и окружные управле

ния селянскими будынками и хатами 
читальнями являются органами по 
работе на селе местных политико- 
просвегительных органов инспектур 
народного образования.
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3. На чолі Всеукраїнського упра
вління селянськими будинками й ха
тами-читальнями стоїть завідувач і 
Його заступник, і їх призначає Голов- 
політосвіти Нароінього Комісаріяту 
Освіти.

4. Завідувачів губерніяльних упра
влінь селянськими будинками й ха- 
тами-читальнями призначають губер- 
ніяльні інспектори Політосвіти. Все
українському управлінню селянськими 
будинками й хатами-читальнями на
лежить право відводин.

Завідувачів округових управлінь се
лянськими будинками Й хатами-чи
тальнями призначають округові інспек
тори Політосвіти. Губерніяльним упра
влінням селянськими будинками й ха
тами - читальнями належить право 
відводин.

5. При Всеукраїнському, губерні- 
ътмммЧ очрутовмх управліннях се
лянськими будинками й хатами-чи
тальнями засновується контрольно- 
наглядальніради, що за своє завданння 
мають загальну ідейну контролю ро
боти цих управлінь, а також допо
могу організації й розвиткові робот 
товариств „Селянський Будинок44 і 
їхніх спілок.

П р и м і т к а .  Адміністраційно-го- 
сподарських функцій контрольно- 
наглядальні ради не мають. 6 * *

6. До складу контрольно-наглядальної 
ради при Всеукраїнському управлінню 
селянськими будинками й хатами-чи
тальнями належать: завідувач Всеукра
їнського управління селянськими бу
динками й хатами-читальнями і пред
ставники від: Центрального Комітету 
Комуністичної Партії (більшовиків)
України, Центрального Комітету Ле
нінської Комуністичної Спілки Молоді 
України, Головполітосвіти Народнього 
Комісаріяту Освіти, Народнього Ко
місаріяту Земельних Справ, Всеукра
їнського Центрального Управління 
Спілки Робітників Землі й Лісу, Все
українського Центрального Правління 
Спілки Робітників Освіти, Центральної 
Комісії Незаможніх Селян, Всеукраїн
ської Спілки СІльсько-Господарс&кої,
Кустарно-Промислової й Кредитово-

3. Во главе Всеукраинского упра-. 
вленияселянскими будинками и хатами- 
читальнями стоит заведываюший и 
его заместитель, назначаемые Глав
политпросветом Народного Комисса
риата Просвещения.

4. Заведывающие губернскими упра
влениями, селянскими будинками и ха
тами-читальнями назначаются губерн
скими инспекторами Политпросвета. 
Всеукраинскому управлению селян
скими будинками и хатами-читальнями 
принадлежит право отвода.

Заведующие окружных управлений 
селянскими будинками и хатами- 
читальнями назначаются окружными 
инспекторами Политпросвета.1 Губерн
ским управлениям селянскими будин
ками и хатами-читальнями принадле
жит право отвода.

5. При Всеукраинском, губернских 
и окружных управлениях селянскими 
будинками и хатами - читальнями 
учреждаются контрольно - наблюда 
тельные советы, задачами которых 
является общий идейный контроль 
работы этих управлений, а также 
содействие организации и развитию 
работ товариществ „Селянский Буди
нок" и их союзов.

П р и м е ч а н и е .  Адми нистрати- 
вно-хозяйственных функций кон
трольно-наблюдательные советы не 
имеют.

6. В состав контрольно-наблюда
тельного совета при Всеукраинском 
управлении селянскими будинками 
и хатами-читальнями входят: Заведы- 
вающий Всеукраинским управлением 
селянскими будинками и хатами- 
читальнями и представители: Цен
трального Комитета Коммунистической 
Партии (большевиков) Украины, Цен
трального Комитета Ленинского Ком
мунистического Союза Молодежи 
Украины, Главполитпросвета Народ
ного Комиссариата Просвещения, На
родного Комиссариата Земледелия, 
Всеукраинского Центрального Упра
вления Союза , Работников земли 
и леса, Всеукраийского Центрального 
Правления Союза Работников Просве
щения, Центральной Комиссии Неза
можных Селян, Всеукраинского
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промислово! кооперації („Сільський Го
сподар-) і Товариства „Плуг".

Окрім зазначених осіб, до складу 
Ради можна кооптувати представників 
инших урядництв і організацій. Голову 
обирають члени Ради зі свого складу.

7. До складу контрольно • наглядаль- 
них рад при губерніяльних і округо- 
вих управліннях селянськими будинками 
й хатами - читальнями належать пред
ставники губерніяльних і округових 
установ і організацій, перелічених 
у арт. 6-му. Окрім зазначених осіб, 
до складу рад можна кооптувати та
кож представників инших установ 
і організацій.

П р и м і т к а .  За представників 
місцевих органів Головполітосвіти 
НКОсвіти, що належать до складу 
контрольно - наглядальних рад, є за
відувачі відповідних управлінь се
лянськими будинками й хатами-чи
тальнями.
8. Усі матеріяли провідного значіння 

що до політично - освітньої роботи як
ось: обіжники, інструкції то що, видає 
Всеукраїнське управління селянськими 
будинками Й хатами - читальнями з за
твердження Головполітосвіти. Надо,- 
нього Комісаріату Освіти,а губерніальні 
Й округові управління—з затвердження 
відповідних інспекторів Політосвіти.

П р и м і т к а .  Директиви провід
ного значіння шо-до сільсько - госпо
дарських заходів дає Всеукраїнське 
управління селянськими будинками 
й хатами-читальнями з затвер
дження Головполітосвіти, НКОсвіти 
й НКЗемсправ, а губерніальні й 
округові управління селянськими 
будинками й хатами - читальнями— 
з затвердження відповідних місцевих 
органів Політо світи й НКЗемсправ. 9

9. Селянські будинки й їхні об'єд
нання, шо безпосередньо здійснюють 
завдання, зазначені в арт. 1-му цього 
положення, організується на принці-

Союза сельско-хозяйственной, кустар
но-промысловой и кредитно-промы
словой кооперации (Сельский Госпо
дарь) и Товарищества „Плуг".

Кроме указанных лиц, в состав 
Совета могут быть кооптированы 
представители других ведомств и 
организаций. Председатель избирается 
членами Совета из своей среды.

7. В состав контрольно-наблюда
тельных советов при губернских и 
окружных управлениях селянскими 
будынками и хатами-читальнями вхо
дят представители губернских и 
окружных учреждений и организаций, 
перечисленных в ст. 6-й. Кроме ука
занных лиц в состав Советов могут 
быть кооптированны также предста
вители других учреждений и органи
заций.

П р и м е ч а н и е .  Представителями 
местных органов Главполитпросвета 
НКПроса, входящими в состав кон
трольно-наблюдательных советов, 
являются Заведующие соответствую
щих управлений селянскими бу
дынками и хатами-читальнями.
8. Все материалы руководящего 

значения по политико-просветительной 
работе, как-то: циркуляры, инструк
ции и т. п. издаются Всеукраинским 
управлением селянскими будынками 
и кахам&-ч&одьн{ш». с. 
Главполитпросвета Народного Комис
сариата Просвещения, а губернскими 
окружными управлениями—с утвер
ждения соответствующих инспекторов 
Политпросвета.

П р и м е ч а н и е .  Директивы руко
водящего значения в отношении 
сельско-хозяйственных мероприятий 
преподаются Всеукраинским упра
влением селянскими будынками и 
хатами - читальнями с утверждения 
Главполитпросвета НКПроса и 
Наркомзема, а губернскими окруж
ными управлениями селянскими бу
дынками и хатами-читальнями—с 
утверждения соответствующих мест
ных органов Политпросвета и 
Наркомзема.
9. Селянские будынки и их об'еди- 

нения, непосредственно осуществля
ющие задачи, указанные в ст. 1-й 
настоящего положения, организуются
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пах громадської ініціативи й само
діяльносте

10. Всеукраїнське, губерніяльні й 
округові управління селянськими бу
динками й хатами - читальнями існують 
на принціпах господарського розра
хунку і мають права юридичних осіб. 
Зокрема, мають права:

а) набувати й вивласнювати всіма 
законними способами майнові права;

б) нав'язувати договірні відносини 
з державними, кооперативними, а та
кож приватніми установами й особами;

в) кредитуватися в Держбанкові, 
а також і в инших державних, ко
оперативних і приватніх кредитних 
установах;

г) брати й видавати з обов'язання, 
заставляти майно й одержувати по
зички, здійснювати право забудування 
для потреб селянських будинків та 
їхніх установ і підприємств, а також 
укладати договори про вивласнення 
і заставу права забудування, додер
жуючи чинних узаконень;

д) позивати й відповідати на суді.
11. До неодмінного відання Голов 

політосвіти й інспекторів Політосвіти 
на місцях належить:

а) дозволяти набувати й здавати 
в оренду, додержуючи правил, зазна
чених у арт 152 — 179 Цивільного 
Кодексу УСРР, будівлі й підприємства, 
а також розширяти їх;

б) визначати порядок сплачення 
витрат, сполучених з набуттям буді
вель і підприємств та розширенням їх;

в) дозволяти здавати в оренду під
приємства на реченець по-над 6 років, 
брати в оренду підприємства, а також 
вивласняти й заставляти те майно, 
яке не заборонено вивласняти й за
ставляти (арт. 22 Цивільного Кодексу 
УСРР).

П р и м і т к а .  Головполітосвіта й 
інспектори Політосвіти на місцях 
можуть в окремих випадках, поряд
ком видання відповідних Інструкцій, 
передавати управлінням селянськими 
будинками й хатами • читальням!* ті 
чи инші належні їм права, зазна

на началах общественной инициативы 
и самодеятельности.

10. Всеукраинское, губернские и 
окружные управления селянскими бу- 
дынками и хатами-читальнами состоят 
на началах хозяйственного расчета и 
имеют права юридических лиц. В 
частности имеют права:

а) приобретать и отчуждать всеми 
законными способами права по иму
ществу; /

б) вступать в договорные отноше
ния с государственными, кооператив
ными, а также частными учрежде
ниями и лицами;

в) кредитоваться в Госбанке, а 
равно и в других государственных, 
кооперативных и частных кредитных 
учреждениях;

г) принимать и выдавать обяза
тельства, закладывать имущества и 
получать ссуды, осуществлять право 
застройки для нужд селянских будын- 
ков и их учреждений и предприятий, 
а также совершать договоры об отчу
ждении и залоге права застройки с 
соблюдением действующих узаконений;

д) искать и отвечать на суде.
11. Непременному ведению Глав

политпросвета и инспекторов Полит
просвета на местах подлежат:

а) разрешение на приобретение и 
сдачу в аренду, с соблюдением пра
вил, указанных в ст. ст. 152—179 
Гражданского Кодекса УССР, строе
ний и предприятий, а равно и расши
рение последних;

б) определение порядка погашения 
затрат, связанных с приобретением 
строений и предприятий и расшире
нием последних;

в) разрешение на отдачу в аренду 
предприятий на срок свыше 6 лет, 
на взятие в аренду предприятий, а 
также на отчуждение и залог того 
имущества, которое не запрещено к 
отчуждению и закладу (ст. 22 Гр. 
Код. УССР).

П р и м е ч а н и е .  Главполитпро
свет и инспекторы Политпросвета 
на местах могут в отдельных слу
чаях, в порядке издания соответ
ствующих инструкций, передавать 
управлениям селянскими будынками 
и хатами-читальнями те или другие
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чені в п. п. «а», «б» і «в» цього
артикулу;

П дозволяти управлінням селян
ськими будинками Й хатами-читальнями 
подавати зміни до затвердженого 
плану діяльности й робити в нагаль
них випадках надкошторисові видатки.

12. Всеукраїнське, губерніальні й 
округові управління селянськими бу
динками й хатами - читальнями, неза
лежно одно від одного, відповідають 
за зобов’язання і договори, що уклало 
безпосередньо кожне з них.

13. Всеукраїнське, губерніяльні й 
округові управління селянськими бу
динками й хатами-читальнями відпо
відають за свої зобов'язання в межах 
майна, що вони мають у свойому роз
порядженні, яке не вилучено з гро
мадянського обігу.

Державна скарбниця за борги упра
влінь селянськими будинками й хата
ми • читальнями не відповідає.

14. Всеукраїнському Й губерніяль- 
ним управлінням селянськими будин
ками й хатами - читальнями належить 
право загально контролювати госпо
дарську діяльність усіх нижчих упра
влінь.

15. Для обслуговування приїзжих 
у місто селян управління селянськими 
будинками й хатами - читальнями ор
ганізовують міські селянські будинки, 
бібліотеки, музеї, книгарні, заіздні 
двори, чайні, їдальні, лазні й инші 
допоміжні культурно - освітні установи.

Ю. Всеукраїнське, губерніяльні й 
округові управління селянськими бу
динками Й хатами - читальнями й по
літично-освітні та господарські уста
нови й підприємства, що знаходяться 
при них, зазначені в арт. 15 цеТ по
станови, звільняється від платіжу дер
жавного промислового, сільсько гос
подарського, рентового й усілякого 
иншого податку й збору. 17 * * *

17. Всеукраїнське, губерніяльні II
округові управління селянськими бу
динками й хатами - читальнями мають
печатку зі своєю назвою.

принадлежащие им права, указан
ные в п.п. „а-, „6“ и „ви настоя
щей статьи;
г) разрешение управлениям селян

скими будынками и хатами-читаль
нями вносить изменения в утвер
жденный план деятельности и произ
водить в экстренных случаях сверх
сметные расходы.

12. Всеукраинское, губернские и 
окружные управления селянскими бу
дынками и хатами-читальнями, неза
висимо одно от другого, отвечают по 
обязательствам и договорам, заклю
ченным непосредственно каждым из 
них.

13. Всеукраинское, губернское и
окружные управ пения селянскими
будынками и хатами-читальнями несут 
ответственность по своим обязатель
ствам в пределах состоящего в их 
распоряжении имущесгва, не из'ятого 
из гражданского оборота.

Государственная казна за долги 
управлений селянскими будынками и 
хатами-читальнями не отвечает.

14. Всеукраинскому и губернским 
управлениям селянскими будынками 
и хатами-читальнями принадлежит 
право общего контроля над хозяй
ственной деятельностью всех ниже
стоящих управлений.

15. С целью обслуживания приезжа
ющих в город селян, управления се- • 
лянскими будынками и хатами-читаль
нями организуют городские селянские 
будынки, библиотеки/музеи, книжные 
магазины, заезжие дворы, чайные, сто
ловые, бани и другие подсобные куль
турно-просветительные учреждения.

16. Всеукраинское, губернские и 
окружные управления селянскими бу
дынками и хатами-читальнями и со
стоящие при них политико-просвети
тельные и хозяйственные учреждения 
и предприятия, указанные в ст. 15. 
настоящего постановления, освобожда
ются от платежа государственного 
промыслового, сельско-хозяйственного, 
рентного и всякого иного рода налогов 
и сборов.

17. Всеукраинское, губернские и 
окружные управления селянскими бу
дынками и хатами-читальнями имеют 
печать со своим наименованием.
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18. Усьому майну, шо належить 
Всеукраїнському, губерніяльним і окру- 
говим управлінням селянськими будин
ками й хатами - читальнями належить 
скласти точний реманент, якого має 
затвердити за належністю Наркомо- 
світа, губерніяльні й округові інспек
тури народньої освіти.

19. Усе майно, шо ним користають й 
володіють Всеукраїнське, губерніяльні 
й округові управління селянськими 
будинками й хатами • читальнями, за
кріпляється за кожним із них окремо 
на принціпах постійного володіння.

20. Кошти Всеукраїнського, губер- 
ніяльних і округових управлінь се
лянськими будинками й хатами-чи
тальнями, кожного окремо, склада
ються з:

а) прибутків од належних їм або 
орендованих ними політично - освітніх 
і господарських підприємств;

б) відрахувань од сум, призначених 
для політично - освітніх завдань ріж- 
ними громадськими організаціями (ко
оперативними, професійними й ин- 
шими);

в) субсидій з державного й місце
вого бюджету;

г) инших надходжень і прибутків.
21. Усі прибутки Всеукраїнського, 

губерніальних і округових управлінь 
селянськими будинками й хатами-чи
тальнями становлять спеціяльні їхні 
кошти, і їх належить обертати тільки 
на потреби політично - освітньої роботи 
й розвиток мережі селянських будин
ків і хат - читалень.

22. Операційний рік установляється 
від 1-го жовтня до ЗО вересня на
ступного року.

Плани, кошториси й звіти управлінь 
селянськими будинками й хатами-чи
тальнями, по переведенні їх через 
відповідні контрольно - наглядальні ра
ди, подається на затвердження в окру
гах і губернях—відповідній округовій 
і губерніяльній інспектурі народньої 
освіти, а в центрі—через Головполіто- 
світу на затвердження Наркомосвіти. 23

23. Для ревізування управлінь се
лянськими будинками й хатами-читаль-

18. Всему имуществу, принадлежа
щему Всеукраинскому, губернским и 
окружным управлениям селянскими 
будынками и хатами читальнями дол
жен быть составлен точный инвентарь, 
подлежащий утверждению по принад
лежности Наркомпросом, губернской 
и окружной инспектурами народного 
образования.

19. Все имущество, находящееся 
в пользовании и владении Всеукраин- 
ского, губернских и окружных упра
влений селянскими будынками и ха
тами читальнями закрепляется за ка
ждым из них в отдельности на началах 
постоянного владения.

20. Средства Всеукраинского, губерн
ских и окружных управлений селян
скими будынками и хатами читальнями 
каждого в отдельности составляются из:

а) доходов от принадлежащих им 
или арендуемых ими политико-просве
тительных и хозяйственных предпри
ятий;

б) отчислений от сумм, предназна
ченных для политико-просветительных 
целей различными общественными 
организациями (кооперативными, про
фессиональными И др.);

в) субсидий по государственному 
и местному бюджету;

г) других поступлений и доходов.
21. Все доходы Всеукраинского, 

губернских н окружных управлений 
селянскими будынками и хатами-чи
тальнями составляют специальные 
средства их и должны быть обращав* ы 
только на нужды политико-просвети
тельной работы и развитие сети се
лянских будынков и хат-читален.

22. Операционный год устанавли
вается с 1-го октября по 30 сентября 
следующего года.

Планы, сметы и отчеты управлений 
селянскими (удынками и хатами-чи
тальнями, по проведению их через 
подлежащие контрольнонаблюдатель- 
ные советы, вносятся на утвержде
ние в округах и губерниях—соответ
ствующей окружной и губернской 
инспектуре народного образования, 
а в центре—через Главполитпросвет 
на утверждение Наркомпроса.

23. Для ревизий управлений селян
скими будынками и хатами-читальнями
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нями, окрім загальних ревізій, робле
них порядком догляду, Головполіто- 
світа 1 місцеві органи за належністю 
призначають, за згодою з контрольно- 
наглядальною радою, ревізійні комісії 
в складі трьох осіб. Розбіжності вданій 
справі між Головполітосвітою і ії 
місцевими органами та контрольно- 
наглядними радами розвязують виші 
органи Народнього Комісаріату Освіти.

24. Всеукраїнське, губерніальні 
й округові управління селянськими 
будинкамий хатами-читальнями можуть 
бути ліквідовані тільки на підставі 
постанови Президії Всеукраїнського

ентрального Виконавчого Комітету.
25. На розвиток цього положення 

Народньому Комісаріятові Освіти на
дається право видавати інструкції в 
порозумінні з заінтересованими уряд- 
ництвами.

Харків, дня 13 березня 1525 р.
Голова Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого
Комітету Петровсьний.

Голова Ради Нароцніх
Комісарів В. Чубар

Секретар ВУЦВК А. Куценко.

помимо общих ревизий, производимых 
в порядке надзора. Главполитпросветом 
и его местными органами по принад
лежности назначаются, по соглашению 
с контрольно-наблюдательными сове
тами, ревизионные комиссии в составе 
трех лиц. Разногласия по данному 
вопросу между Главполитпросветом и 
его местными органами и контрольно
наблюдательными советами, разреша
ются вышестоящими органами Народ
ного Комиссариата Просвещения.

24. Всеукраинское, губернские окру
жные управления селянскими будын- 
ками и хатами-читальнями могут быть 
ликвидированы только по постановле
нию Президиума Всеукрвинского Цен
трального Исполнительного Комитета.

25. В развитие настоящего Поло
жения Народному Комиссариату Про
свещения предоставляется издавать 
инструкции по соглашению с заинте
ресованными ведомствами.

Харьков, 13 марта 1925 г.
Председатель Всеукраинского 

Центрального Исполнительного 
Комитета Петровский.

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Чубаръ.

Секретарь ВУЦИК А. Куценко.

94. Про товариства „Селянський Бу
динок*1 і районові та округові їхні 

спілки.

1. Щоб безпосередньо здійснити 
політично • освітню роботу на селі 
організуються селянські будинки на 
принціпах громадської ініціятиви й 
самодіяльности, і до завдань їхніх на
лежить:

а) обопільне зближення і з'єднання 
працюючих мас на грунті поглиблення 
їхньої класової самосвідомости й усві
домленої спідьности їхніх класових 
інтересів;

б) зміцнення спілки між пролета- 
ріятом міста й села, скерованої на 
закріплення радянського ладу й уста
новлення комуністичного;

94. О товариществах „Селянский Бу
динок* и районных к окружных

союзах их.

1. Для непосредственного ссуше- 
ствления политико-просветительной 
работы на селе организуются селян
ские будынки на началах обществен
ной инициативы и самодеятельности, 
в задачи коих входит:

а) взаимное сближение и сплочение 
трудящихся масс на почве углубления 
их классового самосознания и осознан
ной общности их классовых интере
сов;

б) укрепление союза между проле
тариатом города и села, направлен
ного к утверждению советского строя 
и установлению коммунистического;
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в) підвищення загально • освітнього 
й суспільно-політичного розвитку се
лянства на принціпах культурно-твор
чої самодіяльности, скерованої на ви
явлення і розвиток пролетарської 
культури;

г) виховання і освіта працюючих 
мас, основані на вивченні виробничих 
процесів, і скеровані на те, щоб ви
жити буржуазні погляди, звички й 
традиції у всіх царинах життя і по
буту й замінити їх на науково-матері- 
ялістичний світогляд;

д) втягнення працюючих мас до 
активного будівництва Радянської 
Держави шляхом проведення агітацій
них і пропагандиських кампаній у 
всіх заходах Радянської влади;

е) обізнання з господарсько-проми
словою будовою країни й взаємовід
носини між сільським господарством

промисловістю;
ж) пропагування ідей удоскона

лення й механізації сільського госпо
дарства та колективізації праці в 
ньому, як способів усебічного розкрі
пачення трудящих села.

2. Право організувати селянські 
будинки надається товариствам „Се
лянський Будинок", які товариства 
можуть організувати місцеві партійні 
організації, комітети незаможніх се
лян, професійні спілки, сільські ради, 
а також окремі групи громадян чи
слом не менш як 15 осіб, що мають 
право обирати до рад.

3. Товариства „Селянський Бу
динок" будується на підставі добро- 
хітного членства.

За членів товариства можуть бути 
всі повноправні громадяни республіки. 4 * * *

4. Товариствам „Селянський Бу
динок" надається право утворювати
районові спілки товариств „Селян
ський Будинок".

За членів районових спілок є окремі 
товариства „Селянський Будинок",

хати-читальні, утворювані на підставі 
доброхітного членства, а також ріжні

в) повышение общеобразовательного 
и общественно-политического разви
тия селянства на основах культурно
творческой самодеятельности; напра
вленной к выявлению и развитию про
летарской культуры;

г) воспитание и образование трудя
щихся масс, основанное на изучении 
производственных процессов и напра
вленное к изживанию буржуазных 
представлений, навыков и традиций 
во всех областях жизни и быта и 
замена их научно-материалистическим 
миропониманием;

д) вовлечение трудящихся масс в 
активное строительство Советского 
Государства путем проведения'агита
ционных и пропагандистских кампаний 
по всем мероприятиям Советской 
власти;

е) ознакомление с хозяйственно
промышленным строением страны и 
взаимоотношениями между сельским 
хозяйством и промышленностью;

ж) пропаганда идей совершенство
вания и механизации сельского хозяй
ства и коллективизации труда в нем, 
как средств всестороннего раскрепо
щения трудящихся села.

2. Право организации селянских 
будынков предоставляется товарище
ствам «Селянский Будынок», каковые 
товарищества могут организовываться 
местными партийными организациями 
комитетами незаможных селян, про
фессиональными союзами, сельскими 
советами, а также отдельными груп
пами граждан, в числе не менее 15 
человек, пользующихся правом изби
рать в советы.

3. Товарищества „Селянский Буды
нок" строятся на основе добровольного 
членства.

Членами товарищества могут быть 
все полноправные граждане Респу
блики.

4. Товариществам «Селянский Буды
нок» предоставляется право образовы
вать районные союзы товариществ 
„Селянский Будынок".

Членами районных союзов являются 
отдельные товарищества «Селянский 
Будынок», хаты читальни, образуемые 
на основе добровольного членства, а
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організації: партійні, КНС, професійні 
і кооперативні.

П р и м і т к а .  В разі організації 
районовоі спілки товариств .Селян
ський Будинок**, членство в ній то
вариств „Селянський Будинок** є 
обов'язкове.
5 Організувати товариство „Се

лянський Будинок** і їхні районові 
спілки дозволяють округові інспектори 
Політосвіти на висновки округових 
управлінь селянськими будинками.

6. Районові спілки товариств „Се
лянський Будинок** можуть організу
вати, з ініціативи окремих районових 
спілок, округові спілки з дозволу, в 
кожному окремому випадкові, Голов- 
політосвіти Народнього Комісаріату 
Освіти УСРР. <

За членів округових спілок є окремі 
районові спілки товариств „Селян
ський Будинок**, а також організації: 
партійні, КНС, професійні і коопера
тивні.

П р и м і т к а .  В разі організації 
округової спілки, членство в ній 

районових спілок товариств „Се
лянський Будинок** є обов'язкове.

7. В разі організації округової 
спілки, до неї переходять усі права, 
надані округовим управлінням селян
ськими будинками й хатами-читаль
нями, а також актив і пасив його, 
як-шо згодиться на це округова 
спілка, а як не згодиться майно 
округового управління ліквідується. 8

8. Товариства „Селянський Будинок** 
та їх спілки засновується і вони про
вадять свою діяльність на підставі 
типових статутів, видаваних Голов- 
політосвітою Народнього Комісаріату 
Освіти по погодженні із заінтересо
ваними урядництвами.

Статути товариств „Селянський 
Будинок" та Тх районові спілки 
реєструють округові інспектори Політ
освіти.

Статути округових спілок подається 
губерніальним інспекторам Політосвіти 
і вони їх надсилають зі своїм висно-

также различные организации: пар
тийные, НКС, профессиональные и 
кооперативные.

П р и м е ч а н и е .  В случае орга
низации районного союза товари
ществ „Селянский Будынок**, член
ство в нем товариществ «Селянский 
Будынок» обязательно.
5. Организация товариществ «Се

лянский Будынок» и районных сою
зов их разрешается окружными ин
спекторами Политпросвета по заклю
чениям окружных управлений селян
скими будынками.

6. Районные союзы товариществ 
„Селянский Будинок" могут организо-' 
вывать, по инициативе отдельных 
районных союзов, окружные союзы, 
с разрешения, в каждом отдельном 
случае, Глав политпросвета Народного 
Комиссариата Просвещения УССР.

Членами окружных союзов являются 
отдельные районные союзы товари
ществ «Селянский Будынок», а также 
организации: партийные, КНС, профес
сиональные и кооперативные.

П р и м е ч а н и е .  В случае орга
низации окружного союза, членство 
в нем для районных союзов това
рищества „Селянский Будынок** 
обязательно.
7. В случае организации окружного 

союза, к нему переходят все права, 
предоставленные окружным управле
ниям селянскими будынками и хатами- 
читальнями, а равно актив и пассив 
последнего, в случае согласия на то 
окружного союза, при несогласии же 
имущество окружного управления ли
квидируется.

8. Товарищества „Селянский Бу
дынок" и их союзы учреждаются и 
действуют на основании типовых 
уставов, издаваемых Главполитпро
светом Народного Комиссариата Про
свещения по согласованию с заинтере
сованными ведомствами.

Уставы товариществ „Селянский 
Будынок" и их районных союзов ре
гистрируются окружными инспекто
рами Политпросвета.

Уставы окружных союзов представ
ляются губернским инспекторам Полит
просвета и направляются ими со своим
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вком до Головполітосвіти Народнього 
Комісаріяту Освіти на затвердження.

Додатки і зміни в статуті можуть 
вносити загальні збори (збори уповно
важених) товариств і спілок їх, і вони 
набувають законної сили тільки після 
того, як їх затвердить Головполіт- 
освіта Народнього Комісаріяту Освіти 
усрр.

9. Всеукраїнському, губерніяльним 
і округовим управлінням селянськими 
будинками належить право керувати 
політично освітньою діяльністю това
риств „Селянський Будинок- та їх 
спілок і загально контролювати їхню 
господарську діяльність.

10. На товариства „Селянський 
Будинок", районові й округові їхні 
спілки, поширюється чинність арт. 
арт. 15 і 16 Положення про Всеукра
їнське, губерніяльні и округові упра
вління селянськими будинками й 
хатами-читальнями.

11. Районові й округові спілки 
можуть бути зліквідовані порядком, 
визначеним у їхніх статутах, а також, 
у разі державної потреби, з розпо
рядження Головполітосвіти Народнього 
Комісаріяту Освіти УСРР.

Товариства „Селянський Будинок" 
можуть бути зліквідовані порядком, 
визначеним у їхніх статутах, а також, 
у разі потреби, губерніяльними інспек
торами Політосвіти.

Харків, дня 18 беревня 1925 р.
Голова Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого
Комітету ІІетровський.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

Секретар ВУЦВК А. Бученко.

заключением в Главполитпросвет На
родного Комиссариата Просвещения на 
утверждение.

Дополнения и изменения в уставы 
могут вноситься обшими собраниями 
(собраниями уполномоченных) товари
ществ и союзов их и приобретают 
законную силу только после утвер
ждения Главполитпросветом Народною 
Комиссариата Просвещения УССР.

9. Всеукраинскому, губернским и 
окружным управлениям селянскими 
будынками принадлежит право руко
водства политико-просветительной де
ятельностью товариществ „Селянский 
Будынок" и их союзов и общего кон
троля над хозяйственной деятель
ностью их.

10. На Товарищества „Селянский 
Будынок", районные и окружные со
юзы их распространяется действие 
п.п. 15 и 16'Положения о Всеукраин- 
ском, губернских и окружных упра
влениях селянскими будынками и хата
ми-читальнями.

11. Районные и окружные союзы 
могут быть ликвидированы в порядке, 
определенном в их уставах, а равно, 
в случае государственной необходимо
сти, по распоряжению главполитпро
света Народного Комиссариата Про
свещения УССР.

Товарищества „Селянский Будынок" 
могут быть ликвидированы, в порядке, 
определенном в их уставах, а также 
в случае необходимости губернскими 
инспекторами Политпросвета.

Харьков, 18 марта 1925 т.
Председатель Всеукраинского 

Центрального Исполнительного 
Комитета Петровский.

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Чубаръ.

Секретарь ВУЦИК А. Буценко.

%
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95. Про затвердження переміну уза
конень УСРР, ще стратили сипу 
В наданням чинности Положенню яро 
єдиний сільсько-господарський по

даток і ЗО квітня 1924 року.

На підставі арт. 2 постанови Ради 
Народніх Комісарів УСРР від 11 листо
паду 1924 р. (36. Уз. і Розп. за 
1924 р. ч. 27, арт. 235), Всеукраїн

ський Ям'даэрчяй Ко
мітет і Рада Народніх Комісарів 
п о с т а н о в и л и :

І. Затвердити нижчеподаний перелік 
узаконень УСРР, що стратили силу 
з наданням чинности Положенню про 
єдиний сільсько господарський податок 
від ЗО квітня 1924 року:

1) Арт. арт. і і 2 постанови ВУЦВК 
від 2 жовтня 1922 р. „Про пільги для 
переселенців і розселенців- (36. У?.
1922 р.. ч. 43, арт. 627).

2) Арт. арт. 6 і 8 постанови ВУЦВК 
від 9 травня 1923 р. „Про випуск 2 
хлібної позики- (36 Уз. 1923 р.,
ч. 16, арт. 275).

3) Постанова ВУЦВК від ЗО тра
вня 1923 р. „Про притягнення сільрад 
і райвиконкомів до переведення єди
ного сільсько-господарського подат
ку'* (36. Уз. 1923 р., ч. 22-23, арт. 
327).

4) Постанова ВУЦВК від ЗО тра
вня 1923 р. „Про організацію апарату 
в справі обкладання і стягання єди
ного сільсько господарського податку’* 
(36. Уз. 1923 р.,ч. 22-23, арт. 328).

5) Декрет ВУЦВК і РНК від 19 травня
1923 р. „Про єдиний сільсько*госпо* 
дарський податок" (36. Уз. 1923 р., 
ч. 24. арт. 351).

6) Постанова Раднаркому від 23 
червня 1923 р. „Про передачу віль
них помешкань Наркомпродові для 
переховування продподатковогохліба" 
(36. Уз. 1923 р., ч. 24, арт. 361).

7) Арт. 1 і примітка до нього поста
нови Раднаркому від 23 червня 
1923 р. „Про заходи що-до підне
сення та розвитку виноградництва на 
Україні" (36. Уз. 1923 р.. ч. 24, арт. 
ЗьЗ).

8) Постанова ВУЦВК від 1 серпня 
1923 р. „Про звільнення від єдиного 
сільсько-господарського податку лісних

96. Об утверждении перечня увдконе- 
иий УССР, утративших силу с вве
дением в действие Положения о еди
ном сельско-хоаяйственном налоге 

от 30 апреля 1924 года.

На основании ст. 2 постановления 
Совета Народных Комиссаров УССР 
от 11 ноября 1924 г. Сбор. Узак. и 
Расп. 1924 г., № 27, ст. 235), Все- 
.украинский Центральный Исполнитель
ный Комитет и Совет Народных Ко
миссаров п о с т а н о в и л и :

I. Утвердить нижеследующий пере
чень узаконений УССР, утративших 
силу с введением в действие Положе
ния о едином сельско-хозяйственном 
налоге от 30 апреля 1924 года:

1) Ст. ст. 1 и 2 постановления 
ВУЦИК от 2 октября 1922 г. „О льго
тах для переселенцев и расселенцев" 
(Собр. Узак. 1922 г., К* 43, ст. 627).

2) Ст. 6 и 8 Постановления ВУЦИК 
от 9 мая 1923 г. „О выпуске 2-го 
хлебного займа*4 (Собр. Узак. 1923 г., 
№ 16. ст. 275).

3) Постановление ВУЦИК от 30 мая 
1923 г. „О привлечении Сельсоветов и 
Райисполкомов к проведению единого 
сельско-хозяйственного налога- (Собр. 
Узак. .923 г., № 22-23, ст. 327).

4) Постановление ВУЦИК от 30 мая 
1923 г. „Об организации аппарата по 
обложению и взиманию единого сель
ско-хозяйственного налога" (Собр. 
Узак. 1923 г., № 22-23, ст. 328).

5) Декрет ВУЦИК и СНК от 19 мая. 
1923 г. „О едином сельско-хозяйствен
ном налоге" (Собр. Узак. 1923 г., 
№ 24, ст. 351).

6) Постановление Совнаркома от 
23 июня 1923 г. „О предоставлении 
свободных помещений Наркомпроду 
для хранения продналогового хлеба**. 
(Собр. Узак. 1923 г., № 24, ст. 361).

7) Ст. 1 и примечание к ней поста
новления Совнаркома от 23 июня 
1923 г. „О мерах к поднятию и раз
витию виноградарства на Украине". 
(Собр. Узак. 1923 г., № 24, ст. 363).

8) Постановление ВУЦИК от 1 авгу
ста 1923 г. „Об освобождении от 
единого сельско-хозяйственного на-
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порубів, що передаються з метою 
підготовлення грунту для насадження 
лісу в тимчасове сільсько-господарське 
користування1' (36. Уз. 1923 р., ч. 29, 
арт. 434).

9ШостановаРаднаркому від 7 серпня 
1923 р. „Про розряди шо-до про
дукції відсоткової грошової й нату
ральної частини єдиного сільсько
господарського податку й відсотки 
відчислення на місцеві потреби по 
окремих губернях" (36. Уз. 1923 р., 
ч. 29, арт. 439).

10) Постанова БУЦВК від 8 серпня. 
1923 р. „Про додаткові пільги і про 
заміну надвишок до ставок єдиного 
сільсько-господарського податку" (36. 
Уз. 1923 р., ч. ЗО, арт. 440).

11) Постанова ВУЦВК від 20 
вересня 1922 р. „Про зміну розміру 
пені, що нараховується на недоплату 
єдиного сільсько-господарського по
датку" (36. Уз. 1923 р., ч. 34, арт. 
496).

12) Постанова ВУЦВК від 4 жовтня 
1923 р. „Про районові збори" (36. 
Уз. 1923 р., ч. 35, арт. 504).

13) Постанова Раднаркому від 6 
березня 1924 р. „Про погуберніяльні 
грошеві еквіваленти заміни пуда жита 
по податку*! (36. Уз."“і924 р., ч. 7, 
арт. 65).

II. Скасування законоположень, за 
значених у цьому переліку, не при
пиняє ліквідації недоплат так з єди
ного сільсько-господарського податку 
за 1923- 24 рік, як також і з районо 
вого збору.Харків, дня 13 березня 1925 р.

Голова Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету Петровський.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

Секретар ВУЦВК А. Буценко.

лога лесных вырубок, предоставлен
ных, в целях подготовки почвы под 
посадку леса, во временное сельско
хозяйственное пользование" (Собр. 
Узак. 1923 г., № 29, ст. 434).

9) Постановление Совнаркома от 
7 августа 1923 г. „О разрядах по 
продукции процентной денежной и 
натуральной части единого сельско
хозяйственного налога и процентные 
отчисления на местные нужды по 
отдельным губерниям" (Собр. Узак. 
1923 г., ІМ* 29, ст. 439).

10) Постановление ВУЦИК от 8 авгу
ста 1923 г. , О дополнительных льго
тах и об изменении надбавок к став
кам единого сельско-хозяйственного 
налога" (Собр. Узак. 1923 г, № 30, 
ст. 440).

11) Постановление ВУЦИК от 20 сен
тября 1923 г. „Об изменении размера 
пени, начисленной на недоимку по 
единому сельско-хозяйственному нало
гу" (Собр. Узак. 1923 г., № 34,
ст. 496).

12) Постановление ВУЦИК от 4 октя
бря 1923 г. .,0 районных сборах 
(Собр. Узак. 1923 г., № 35, ст. 504).

13) Постановление Совнаркома от 
6 марта 1924 г. ,,0 погубернских 
денежных эквивалентах замены пуда 
ржи по налогу". (Собр. Узак. 1924 г., 
№ 7, ст. 65).

II. Отмена законоположений, ука
занных в настоящем перечне, не при 

останавливает ликвидации недоимок 

как по единому сельско хозяйственному 

налогу за 1923-24 год» так ра

вно и по районным сборам.Харьков, 13 марта 1925 г.
Председатель Всеукраинекого 

Центрального Исполнительного 
Комитета Петровский.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров Б. Чубаръ.

Секретарь ВУЦИК А. Буценко.
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96. Про точний розподіл території 
зліквідованої Марийської Округи на 
Київщині між Київщиною й Волинню.

Доповнюючи постанову ВУЦВК 
з 28 жовтня 1924 р. „Про ліквідацію 
Малинської Округи на Київщині" 
(36. Уз. 1924 року ч. 48, арт. 284) 
і зміняючи постанову ВУЦВК від 7 бе
резня 1923 р. „Про адміністраційно- 
територіяльний поділ Київщини" (36. 
Уз. 1923 р. ч. 18—19, арт. 309) і 
„Про адміністраційно - територіяльний 
поділ Волині" від 7 березня 1923 р. 
(36. Уз. 1923 р., ч. 18—19, арт. 306).— 
Всеукраїнський Центральний Вико
навчий Комітет і Рада Народніх Ко
місарів п о с т а н о в и л и :

1. Території нижчезазначених ра
йонів зліквідованої Малинської округи 
на Київщині приєднати.

а) Розважівського, Іванківського, Ха- 
бнівського, Чорнобильського й Товсто- 
ліського районів—до складу Київської 
округи на Київщині:

б) Радомисельського і Коростишів- 
ського районів—до складу Житомир
ської округи на Волині й

в) Малинського та Потіївського ра
йонів—до складу Коростеньської окру
ги на Волині.

2. Ставищанський район зліквідо
ваної Малинської округи розформу
вати, приєднавши сільради:

а) Білківську, Заб1гтча.нс.ью^ 
рівську, Кочерівську, Неграбівську, По- 
ташнянську. Раєвську і Раковицьку— 
до складу Радомисельського району, 
перечисленого у склад Житомирської 
округи на Волині; б)

б) Царівську—до складу Корости- 
шівського району перечисленого у 
склад Житомирської округи на Во
лині;

в) Ставишанську, Висоцьку, Озе- 
рянську, Осовецьку й Приворотян- 
ську—до складу Брусилівського ра
йону, Білоцерківської округи на. Ки
ївщині;

г) Борівську, Небилицьку, Ніжило- 
вицьку, Рожевську й Ситнязьку —до

96.0 точном распределении террито
рии ликвидированного Малинского 
Округа Киевской губернии между 
Киевской и Волынской губерниями.

В дополнение постановления 
ВУЦИК от 28 го октября 1924 года 
.0 ликвидации Малинского округа, 
Киевской губернии1* (С.У. 1924 г.,Кг 48, 
ст 284)и во изменение постановления 
ВУЦИК „Об административно терри
ториальном делении Киевской губер
нии" от 7 марта 1923 г. (С.У. 1923 г.
N2 18—19, ст. 309) и „Об админи
стративно-территориальном делении 
Волынской губернии" от 7 марта 1923 г. 
(С.У. 1923 г.,№ 18—19, ст.306), Все- 
украинский Центральный Исполни
тельный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров п о с т а н о в и л и :

1. Территории нижеуказанных ра
йонов ликвидированного Малинского 
Округа, Киевской губернии отнести:

а) Розважевскопб, Иванковского,Хаб- 
новского. Чернобыльского и Толсто- 
лесского районов в состав Киевского 
округа Киевской губернии;

б) Радомысльского и Коростышев- 
ского районов в состав Житомир
ского округа Волынской губернии, и

в) Малинского и Потеевского ра
йонов в состав Коростеньского округа

Волынской губернии.
2. Ставишанский район ликвидиро

ванного Малинского округа оасфор- 
мировать с отнесением сельсоветов:

маровского, Кемеровского, Неграбов-
ского, Поташнянского, Раевского и
Раковичского в состав Радомысль
ского района, перечисленного в
состав Житомирского округа Во
лынской губернии;

б) Царевского в состав Коростышев-
ского района, перечисленного в 
состав Житомирского округа Во
лынской губерний;

в) Ставишанского, Высокского, Озе- 
рянского, Осовецкого, и Приворо- 
тянского в состав Брусиловского 
района Белоцерковского округа 
Киевской губернии;

г) Боровского, Небылицкого, Ни- 
жиловицкого, Рожевского и Ситняж-
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складу Макарівського району Київ
ської округи.

3. Перечислити с. Мигалки з Висо
кими й Нижніми Руднями Малинського 
району зліквідованої Малинської окру
ги до складу Бороднянського району 
Київської округи.

4. Перечислити с. Вахівку Іванків 
ського району зліквідованої Малин
ської округи до складу Димерського 
району, Київської округи.

5. Перечислити с. Коблицю, Іванків- 
ського району, зліквідованої Малин
ської округи до складу Бороднян
ського району, Київської округи.

6. Перечислити Придубівську сіль
раду, Брусилівського району, Біло
церківської округи до складу Коро- 
стишівського району, перечисленого 
у склад Житомирської округи на Во
лині.

7. Перечислити с. 1-й і 2-й Волнян- 
ський хутір 4 колонії Радівку, Тав- 
бівку й Юзефівку Брусилівського ра
йону, Білоцерківської округи до складу 
Коростишівського району, перечисле
ного до складу Житомирської округи 
на Волині.

8. Перечислити Ново Соколівську, 
Оранівську. й Романівську сільради 
Чорнобильського району зліквідованої 
Малинської округи до складу Іаан- 
ківського району, перечисленого до 
складу Київської округи, на Київ
щині.

9. ^Перечислити с. Макарівку й 
Недашківську слободу Розважівського 
району зліквідованої ^Малайської окру
ги до складу Іванківського району, 
перечисленого до складу Київської 
округи на Київщині.

10. Перечислити с. Перемижжя. 
с. Журавлінку й с. Костанівську з 
хутором Салдацьким Коростишівсько
го району зліквідованої Малинської 
округи до складу Радомисельського 
району, перечисленого до складу 
Житомирської округи на Волині.

і /. Перечислити Злбілотянську, 
Котівську Й Пилиновицьку Сільради 
Потіївського району зліквідованої Ма
линської округи до складу Радоми
сельського району, гтеречисленого до 
складу Житомирської округи *на 
Волині.

ского в состав Макаровского района 
Киевского округа.

3. Перечислить с. Мигалки с Высо
кими и Нижними Руднями Малинского 
района ликвидированного Малингкого 
округа в состав Бородянского района 
Киевского округа.

4. Перечислить с. Ваховку Иванков- 
ского района ликвидированного Ма
линского округа в состав Дымерского 
района Киевского округа.

5. Перечислить с. Коблицу Иван- 
ковского района ликвидированного 
Малинского округа в состав Бородян
ского района Киевского округа.

6. Перечислить Придубовский Сель
совет Брусиловского района Белоцер
ковского округа в состав Коросты- 
шевского района, перечисленного в 
состав Житомирского округа Волын
ской губернии.

7. Перечислить с. 1-й и 2-й Вол- 
нянский хутор и колонии Радовку, 
Таубовку и Юзефовку Брусиловского 
района Белоцерковского округа в со
став Коростышевского района, пере
численного в состав Житомирского 
округа Волынской губернии.

8. Перечислить Ново-Соколовский, 
Орановский и Романовский сельсоветы 
Чернобыльского района ликвидирован
ного Малинского округа в состав 
Иванковского района, перечисленного 
в состав Киевского округа Киевской 
губернии.

9. Перечислить с. Макаровку и Не 
дашковскую слободу Розважевского 
района ликвидированного Малинского 
округа в состав Иванковского района, 
перечисленного в состав Киевского 
округа, Киевской губернии.

10. Перечислить с. Перемижье, с. 
Журавлинку и с. Кастановскую с ху
тором Солдатским Коростышевского 
района ликвидированного Малинского 
округа в состав Радомысльского ра
йона, перечисленного в состав Жито
мирского округа Волынской губернии.

11. Перечислить Забелотянский, Ко- 
тевский и Пилиновичский сельсоветы 
Потеевского района ликвидированного 
Малинского округа в состав Радо
мысльского района, перечисленного 
в состав Житомирского округа Волын
ской губернии.
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12. Перечисдити с. Шкневу й 
с. Марківську-Воєнну Розваж і вського 
району зліквідовано! Малайської окру
ги до складу Хабнівського району, 
перечисленого до складу Київсько! 
округи на Київщині.

13. Перечислити Воровицьку, Ка- 
банську, Мартиновицьку й Павло - 
вицьку сільради Товсто-Лісового ра
йону зліквідованої Малайської округи 
до складу Хабнівського району, пере
численого до складу Київської окру
ги на Київщині.

14. Перечислити Жофнірівську, Ко- 
начанську й Стечанську сільради 
Чорнобильського району зліквідованої 
Малинськоі округи до складу Товсто- 
ліського району, перечисленого до 
складу Київської округи на Київщині.

15. Перенести центр Товстолісько- 
го району зліквідованої Малинськоі 
округи з Товсто-Лісу до Нові-Шепе- 
личі, перейменувавши Товстоліський 
район на Ново Шепелицький.Харків, дня 18 березня 1925 р.

Голова Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету Петровський.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

•Секретар ВУЦВК ,4. Вуценко.

12: Перечислить с. Шкневу и с. 
Марковску-Военную, Розважевского 
района ликвидированного Малинского 
округа в состав Хабновского района, 
перечисленного в состав Киевского 
округа Киевской губернии.

13. Перечислить Варовичский, Ка- 
банский, Мартыновичский и Павло- 
вичский сельсоветы Толстолесского 
района ликвидированного Валинского 
округа в состав Хабновского района, 
перечисленного в состав Киевского 
округа Киевской губернии.

14. Перечислить Жовнировский, Ко- 
начанский и Стечанский сельсоветы 
Чернобыльского района ликвидирован
ного Малинского округа в состав Тол 
столесского района, перечисленного в 
состав Киевского округа Киевской 
губернии.

15. Перенести центр Толстолесского 
района ликвидированного Малинского 
округа из Толсто-Леса в Новые-Шепе- 
личи с переименованием Толстолес
ского района в Ново-Шепеличский.Харьков, 13 марта 1925 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного

Комитета Петровский.

Председатель Совета НародныхКомиссаров В. Чубарь.
Секретарь ВУЦИК А. Ьуценко.

97. Про аміну й доповнення,,Положення 
про Державний Нотаріат-.

N

Змінюючи постанову свою з 20 квіт
ня 1923 року .Положення про Держав
ний Нотаріяг* (36. Уз. 1923 р., ч. 13, 
арт. 232),—Всеукраїнський Централь
ний Виконавчий Комітет і Рада Народ
ніх Комісарів п о с т а н о в и л и :

1. Примітку 2-у до арт. 1-го .По
ложення про Державний] Нотаріат* 
викласти в такій редакції: 

„ П р и м і т к а . 2 .  У місцевостях, 
де нема нотарів, на народніх суддів.

97. Об измеиеиии и дополиенин 
.Положения о Государственном Нота

ріате1'.

Во изменение постановления своего 
от 20-го апреля 1923 года „Положе
ние о Государственном Нотариате'* 
(С. У. 1923 г., № 13, ст. 232),— 
Всеукраинский Центральный Исполни
тельный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров п о с т а н о в и л и :

1. Примечание 2-е к ст. 1-й „Поло
жения о Государственном Нотариате" 
изложить в следующей редакции: 

„ П р и м е ч а н и е  2. В местностях, 
где нет нотариусов, возлагается на
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а де немає народміх суддів—на 
районові виконавчі комітети покла
дається виконувати нижче подані 
нотаріяльні чинности, які в належ
них випадках оплачується за нота- 
ріяльною таксою:

а) засвідчення довіреностей, ко
пій з усіляких документів і витягів 
(з торговельних книг), оригінали 
підписів;

б) посвідчення на вимоги урядових 
осіб і установ, а також на вимоги, 
приватніх осіб безспірних обставин 
як-ось: часу пред‘явлення документів, 
перебування особи в певному місці, 
подання пояснення чи вимоги від 
одної особи до другої тощо*.

2. Доповнити арт. 1-й „Положення 
про Державний Нотаріат* приміт
кою 3-ю в такій редакції:

„ П р и м і т к а  3. У сільських місце
востях, де нема ні нотарів, ані народ- 
ніх суддів, ані районових виконавчих 
комітетів, на сільські ради покла
дається виконувати нижчеподані но
таріяльні чинности, які оплачується 
в належних випадках за нотаріаль
ною таксою:

а) засвідчення довіреностей на 
одержання грошей і майна від ріж- 
них державних установ і приватніх 
осіб на суму не більшу як 100 кар
бованців, на провадження справ у 
судових установах на таку саму 
суму, а також засвідчення довірено
стей без обмеження суми на одер
жання заробітньо! платні, а так само 
запомог від органів соціяльного 
забезпечення та соціяльного стра
хування і на одержання всілякої 
почтовоі кореспонденції;

б) засвідчення підписів на дого
ворах про найми, продаж і передачу 
сільсько - господарського майна на 
суму не більшу як 500 карбованців, 
на договорах про купівлю-продаж із 
розстроченням виплати сільсько-го
сподарських машин і знаряддя без 
обмеження суми й на почтових опо
вістках також без обмеження суми;

в) засвідчення копій док/ментів 
майнового характеру на суму не 
більшу як 100 карбованців, копій

?1А

народных судей, а где нет и народ
ных судей—на районные исполни
тельные комитеты совершение ниже
следующих нотариальных действий, 
с оплатой таковых в подлежащих 
случаях по нотариальной таксе:
а) засвидетельствование доверенно

стей, копий со всякого рода доку
ментов и выписей (из торговых книг), 
подлинности подписей;

б) удостоверение по требованиям 
должностных лиц и учреждений, а 
равно по просьбам частных лиц, бес
спорных обстоятельств, как-то: вре
мени пред'явлення документов, нахо
ждения лица в определенном месте, 
представления об'яснения либо'требо
вания от одного лица к другому и т. п.“

2. Дополнить ст. 1-ю „Положения 
о Государственном Нотариате" приме
чанием 3-м следующей редакции:

„ П р и м е ч а н и е  3. В сельских 
местностях, где нет ни нотариусов, 
ни народных судей, ни районных 
исполнительных комитетов, на сель
ские советы возлагается соверше
ние нижеследующих нотариальных 
действий с оплатой таковых в 
подлежащих случаях по нотариаль
ной таксе:
а) засвидетельствование доверенно

стей на получение денег и имущества 
от различных государственных учре
ждений и частных лиц на сумму не 
свыше 100 рубл., на ведение дел 
в судебных установлениях на ту же 
сумму, а равно засвидетельствование 
доверенностей без ограничения сум
мою на получение заработной платы, 
а также пособий от органов соци
ального обеспечения и социального 
страхования и на получение всякого 
рода почтовой корреспонденции;

б) засвидетельствование подписей 
на договорах о найме, продаже и пе
редаче сельско хозяйственного иму
щества на сумму не свыше 500 рубл., 
на договорах о купле-продаже с рас
срочкой платежа сельско-хозяйствен
ных машин и орудий без ограничения 
суммы и на почтовых повестках так
же без ограничения суммы;

в) засвидетельствование копий доку
ментов имущественного характера 
на сумму не свыше 100 рублей, копий
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договорів, зазначених у п. „б" цеї 
примітки, а також копій докумен
тів немайнового характеру;

г) засвідчення підписів фундаторів 
кооперативних організацій, това
риств І спілок, шо не мають на меті 
визискування, на подаваних ними про
ханнях про реєстрацію названих 
організацій і на проектах статутів;

д) посвідчення на вимоги урядових 
осіб і установ, а також на прохан
ня приватних осіб, безспірних обста
вин, як-ось: часу подання доку
ментів про особистість, перебування 
особи в певному місці, подання 
пояснення або вимог від одної особи 
до другої то-що*.

3. Зопропонувати Народньому Комі
саріатові Юстиції, за згодою з На
роднім Комісаріатом Фінансів, протя
гом місяця видати інструкцію до 
застосований цієї постанови.

Харків, два 13 береааа 1025 р.

Голова Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого*

Комітету Петровськмй.

Голова Ради Народніх
Комісарів Н. Чубар.

Секрггао ВУЦВК А. Куценко.

договоров, >казанных в п. „6“ насто 
ящего примечания, а также копий 
документов неимущественного хара
ктера;

г) засвидетельствование подписей 
учредителей кооперативных организа
ций, обществ и союзов, не пресле
дующих целей извлечения прибыли, 
на подаваемых ими прошениях о ре
гистрации названных организаций и 
на проектах уставов;

д) удостоверение по требованиям 
должностных лиц и учреждений, а 
равно по просьбам частных лиц, бес
спорных обстоятельств, как-то: вре
мени представления документов о лич
ности, нахождения лица в определен
ном месте, подачи об'яснения или 
требования одним лицом к дру
гому и т. п.“.

3. Предложить Народному Комис
сариату Юстиции, по соглашению 
с Народным Комиссариатом Финансов, 
в месячный срок издать инструкцию 
по применению настоящего постано
вления. Харьков. 13 марта 1925 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного

Комитета Петровский.

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Чубаръ.

Секретарь ВУЦИК А. Куценко.

Вала как Наролаього Комісаріату ЮоткцП.Ивдажка Народ кого Кома осар ката Юстмцяа.

ІМІИМГИ Ч. нов. Пр. 35.000. Зші М нов. Тарах 25.000.

Хк»В1 Лп*г*пш« ПТУОЛ л.
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ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

СОБРАНИЕ
УЗАКОНЕНИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЙ
РНпНрст. Прютииш У

1926 г.

14 віти 1925 у. И № Нд*і ІЕПШЙ Нирв! 1925 г. |Н| Отим КЕИ

В Я !  О Т . С О Д Е Р Ж А Н И Е .
Резолюції 4 о! Сесії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету 8-го скликання Резолюции 4-ой Сессии Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета 8 го созыва(IV литого 1925 р).

ОЙ Про бюджет
99 Про имаов* рейонумння.

100. Про діяльність Державної Проку- 
ИПР«-

|0|. Про мсмяму сільсько-іооиодарську 
кампанію 1925 року.

102. Про •овмішяк торгівлю.
ЮЗ. Про ваутрішвю торгівлю УСРР

(19 февраля 19X5 г.).'.їй. 0 бюджеті-.99. 0 візово* районировании,що. О деятельности Государственной Прокуратуры.101. О вегемиеВ сельско-хояяйствонной 
камаанни 1925 г.

102. о внешней торговле103 О внутренней торговле УССР.
Р§маюціі 4-ої Сесії Всеукраїн

ського Цеитрадького Вкконеїчого 
Наюітіту 8-го склдадммя.98. Пре бюджет.

/. Про соютщЛ Оержланши б**)яхт.1. 4-а Сесія ВУЦВК 8 го скликання, обміркувавши зведений державним бюджет Союзу РСР. вважає, шо роз- робіток державного бюджету а частині прибутків переведено в свідомості потреби 100\-го виконання державного бюджету, шо « цілковито правильним і а повній мірі похвадюстьса.
Виконання бюджету 1-го кварталу, 

переоеммого шо до прибутків на 100%, 
спс*шус реальність прибутків, ви^ 
ретеееиих Союзом на яайблизчйй 
рік.

^ Сесія ВУЦВК'У ВАДЖІНЛС̂  ш0> ме. 
««МІ без участе прибутків ;«ц «місії

Резолюции 4-ої Сессии Всеуяра- 
иисиого Центрального Исполнитель

ного Комитет* 8 го созыва.

98. О бюджете.

/. О союзном государственном бюджете.1. 4-ая Сессия ВУЦИК 8-го Созыва, обсудив свод государственного бюджета Союза ССР, считает, что проработка государственного бюджета в части доходов проведена при сознании необходимости 100°/©-НОГО выполнения госудврствеиного бюджета, что является совершенно правильным и в полной мере одобряется.Исполнение бюджета 1-го квартала, выполненного по доходам 100 проц., якляется подтверждением реальности доходов, исчисленных Союзом на ближайший год.2. Сессия ВУЦбК а отмечает, что, сведенный без участия дохе дов от

М
 с

ии
 \

г\
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паперових грошевих знаків, бюджет 
дас змогу Урядові повести активнішу 
політику в напрямкові підвищення 
купівельної сили карбованця, що в 
свою чергу позитивно впливатиме на 
реальність держбюджету.

3. Сесія ВУЦВК'у відмічає, що най
важливіші галузі народнього госпо
дарства, як наприклад транспорт, 
в цьому році є бездефіцітні, а та
кож значно зросли прибутки від дер
жавної промисловости та торгівлі. 
Розвиток товарового обігу в країні 
в найблизчі роки, безсумнівно, значно 
підвищить надходження від наведених 
вище прибутків.

4. Сесія ВУЦВК'у відмічає цілко
вито правильну політику Союзного 
Уряду в справі:

а) фінансування сільського госпо
дарства шляхом збільшення коштів 
в установах сільсько-господарського 
кредиту, щоби впливати на підне
сення товарности в селянському го
сподарстві;

б) фінансування метальової проми
словости, що попит на її продукцію 
під впливом зросту товарности селян
ського господарства підвищувати
меться, ставить перед Урядом зав
дання довести подачу металопро- 
дуктів до покриття попиту, що може 
бути тепер на них поставлений;

в) утворення’ спеціяльних коштів 
на фінансування робітничого житло
вого будівництва та зменшення жит
лової кризи, що становить найістотнішу 
потребу сьогоднішнього дня, проте 
Сесія ВУЦВК'у зазначає потребу збіль
шення асигнування, можливого в умо
вах біжучого бюджетового року, шо 
й повинно розвинутися в ближчому 
бюджетовому році.

її. Про державний бюджет УщнЦн^ 
ської Соціялістичної Радянської Р«" 

спубліки на 1924-25 р. %
1. Відмічаючи, що бюджет УСРР 

на 1924-25 рік, ухвалений Радою На-

эмиссии бумажных денежных знаков, . 
бюджет дает возможность Правитель 
ству повести более активную поли
тику в направлении повышения поку
пательной силы рубля, что в свою 
очередь будет положительно влиять 
на реальность госбюджета.

3. Сессия ВУЦИК'а отмечает, что 
наиболее важные отрасли народного 
хозяйства, как, например, транспорт, 
в этом году являются бездефицитными, 
а также значительно возросли доходы 
от государственной промышленности 
и торговли. Развитие товарного обо
рота страны на ближайшие годы, не
сомненно, значительно повысит до
ходность от перечисленных выше до
ходов.

4. Сессия ВУЦИК'а отмечает совер
шенно правильную точку зрения, про
водимую Союзным Правительством 
в вопросе:

а) финансирования сельского хозяй
ства путем увеличения средств в 
учреждениях сельско-хозяйственного 
кредита, чтобы влиять на поднятие 
товарности в крестьянском хозяйстве;

б) финансирование металлической 
промышленности, спрос на продукцию 
которой под влиянием роста товар
ности крестьянского хозяйства будет 
повышаться, ставит перед Правитель
ством задачу довести предложение 
металлопродуктов до покрытия спроса, 
который может быть сейчас на них 
пред'явлен;

в) образования специальных средств 
для финансирования рабочего жи
лищного строительства и смягчения 
жилищного кризиса, что является 
насущнейшей необходимостью сего
дняшнего дня, однако Сессия ВУЦИК'а 
отмечает необходимость увеличения 
ассигнования, возможного в условиях 
настоящего бюджетного года, что и 
должно будет получить свое разви
тие в ближайшем бюджетном году.

Ц. О государственном бюджете У краин- 
'*сой Социалистической Советской Ре

спублики на 1924-25 г.

«чая, что бюджет УССР на 
год, одобренный Советом
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родніх Комісарів Союзу, у видатковій 
частині в розмірі 67.337.000 карб, 
дає збільшення на 44,6% проти бю
джету 1923-24 року, Сесія, проте, 
констатує, шо без огляду на зазна
чений зріст видаткової частини бю
джету, низка невідкладних потреб все ж 
залишається незадоволеною

' 2. Особливо відмічаючи відхилення 
Радою Народніх Комісарів Союзу про
позицій Уряду УСРР про збільшення 
субвенційного та комунального фондів, 
а рівно-ж про збільшення основного 
капіталу Сільсько - Господарського 
Банку та про розгляд додаткових за
яво <, викладених у поданні Уряду 
УСРР до Ради Народніх Комісарів 

• Союзу, Сесія вважає за потрібне на 
наступній 3-ій С е с і ї  Союзного 
Центрального Виконавчого Комітету, 
при розгляді бюджету Союзу, знову 
поставити питання про задоволення 
заявлених потреб УСРР, в тому числі:
а) на боротьбу з сапом—369.927 карб.,
б) на персональні пенсі! та пенсії 
особливого призначення—808.432 крб.,
в) на стипендії учнів-753.320 карб.,
г) Наркомфінові на зарплату—201.000 
к?рб., д)*ЦСУ на статистичні роботи 
республіканського значіння—70.320 
карб., е) на комунальне будівництво—
1.000. 000 карб., ж) на збільшення 
основного капіталу Укрсільгоспбанку—
2.000. 000 карб., з) на місцеву елек
трифікацію—1.300.000 карб., и) на 
субвенцію місцевому б ю д ж е т у —
1.500.000 карб., і к) на громадські 
роботи—250.000* карб., а разом на 
суму—8.252.999 карбованців.

3. Затверджуючи розпис видатків 
АМСРР на 1924-25 бюджетовий рік 
в загальній сумі—832.081 карб., Се
сія доручає Урядові поставити перед 
союзними інстанціями питання про 
відпуск з союзних коштів 630.678 карб, 
на покриття зазначених видатків, в до
даток до 201.403 карб., призначених 
на ту-ж потребу, з засобів Уряду та 
окремих Наркоматів УСРР. 4

4. Порушуючи питання про додат
кове асигнування сум, зазначених

Народных Комиссаров Союза, в рас
ходной части в размере 67.337.000 р. 
дает увеличение на 44,6% против 
бюджета 1923 24 г., Сессия тем не 
менее констатирует, что, несмотря 
на указанный рост расходной части 
бюджета, ряд потребностей неотлож
ного характера все же остается 
неудовлетворенным.

2. фсобо отмечая отклонение Со
ветом Народных Комиссаров Союза 
предложений Правительства УССР об 
усилении субвенционного и комму
нального фондов, а равно об увели
чении основного капитала Сельско
хозяйственного Банка и о рассмотре
нии дополнительных заявок, изложен
ных в представлении Правительства 
УССР в Совет Народных Комиссаров 
Союза, Сессия считает необходимым 
на предстоящей 3-й Сессии Союзного 
Центрального Исполнительного Коми
тета, при рассмотрении бюджета Со
юза, вновь поставить вопрос об удо
влетворении заявленных нужд УССР, 
в том числе: а) на борьбу с сапом— 
369.927 руб., б) на персональные 
пенсии и пенсии специального назна
чения—808.432 руб., в) на стипендии 
учащимся—753.320 руб., г) Нарком- 
фину на зарплату — 201.000 руб.,
д) ЦСУ на статистические работы 
республиканского значения—70.320 р.,
е) на коммунальное строительство—
1.000. 000 руб., ж) на усиление основ
ного капитала Укрсельхозбанка—
2.000. 000 руб., з) на местную электри
фикацию—1.300.000 руб., и) на суб
венцию местному бюджету 1.500.000 р 
и к) на общественные работы—
250.000 руб., а всего на сумму— 
8.252.999 р.

3. Утверждая роспись расходов, 
АМССР на 1924-25 бюджетный год
в общей сумме 832.081 руб., Сессия 
поручает Правительству поставить 
перед союзными инстанциями вопрос 
об отпуске из союзных средств 
630.678 руб. на покрытие указанных 
расходов, в дополнение к 201.403 р., 
выделяемым на ту же надобность из 
ресурсов Правительства и отдельных 
Наркоматов УССР.

4. Возбуждая вопрос о дополни 
тельном ассигновании сумм, указан
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в п. п. 2 та 3 цієї резолюції, Сесія 
відмічає потребу при відпускові тих 
коштів одночасного збільшення Союз
ними інстанціями на відповідну суму 
прибуткової частини бюджету УСРР 
шляхом підвищення відсоткових від- 
раховань від загально-союзних при
бутків.

5. Сесія вважає потрібним до про
екту прибуткових відраховань по бю
джету УСРР на 1924-25 рік, подава
ного Союзним Урядом на затвер
дження 3-ої Сесії Центрального Вико
навчого Комітету Союзу внести такі 
зміни:

а) відрахування від єдиного сільсь
ко-господарського податку підвищити 
на біжучий рік до 45 відсотків за
гальної суми податку, що надходить 
на прибуток державної скарбниці на 
Україні, що становить31,814.550 карб.;

б) відрахування від промислового 
податку збільшити на біжучий рік 
до 30% загальної суми, що надходить 
на прибуток державної скарбниці по 
Україні, тоб-то довести до 3.689.250 
карб.;

в) відрахування від прибуткового 
податку визначити на біжучий рік в 
розмірі 30% загальної суми надхо
джень на прибуток державної скарб
ниці по Україні, тоб-то в сумі 4.710.000 
карб.;

г) рентний прибуток знизити до
1.500.000 карб.;

д) прибутки від держпромисловости 
та держторгівлі визначити в розмірі 
сум, затверджених 3-ою Сесією ВУЦВК, 
тоб-то 6.114.178 карб., що з них 
з держпромисловости 3.4000.000 крб. 
і з держторгівлі—2.714 178 карб.;

е) прибуток від лісів знизити до 
9.300 000 карб., замісць проекто
ваних Союзним Урядом 11.000.000 крб.;

ж) всілякі прибутки ріжного роду 
підвищити 3 502.600 карб, до 651.462 
карб.;

з) дефіцит, виведений у проекті, 
подаваному Союзним Урядом на за
твердження 3-ій Сесії ЦВК ОРСР, 
в розмірі 8.422.515 карб, знизити 
до 5.609.175 карб.

ных в п. п. 2 и 3 настоящей резо
люции, Сессия отмечает необходи
мость при отпуске этих средств одно
временного увеличения Союзными ин
станциями на соответствующую сумму 
доходной части бюджета УССР путем 
повышения размера процентных отчи
слений от общесоюзных доходов.

5. Сессия считает необходимым 
в проект доходных отчислений по бю 
джету УССР на 1924-25 год, пред
ставляемый Союзным Правительством 
на утверждение 3-й Сессии Централь
ного Исполнительного Комитета Со
юза, внести следующие изменения:

а) отчисления от единого сельско
хозяйственного налога повысить на 
текущий год до 45 проц., от обшей 
суммы налога, поступающей в доход 
казны по Украине, что составит 
31.814.550 руб.;

б) отчисления от промыслового на
лога увеличить на текущий год до 
30% от общей суммы,, поступающей 
в доход казны по Украине, т. е. до
вести до 3.689.250 руб.;

в) отчисления от подоходного на
лога принять на текущий год в раз
мере 30°/0 от общей суммы поступле
ний в доход казны по Украине, т. е. 
в сумме 4.710.000 руб.;

г) рентный доход снизить до
1.500.000 руб.;

д) доходы от госпромышленности 
и госторговли принять в размере 
сумм, утвержденных 3-й Сессией 
ВУЦИЮа, т. е. 6.114.178 руб., из 
коих по госпромышленности —
3.400.000 руб. и по госторговле — 
2.714.178 руб;

е) доход от лесов снизить до 
9.300 000 рублей, вместо проекти
руемых Союзным Правительством
11.000.000 руб.;

ж) доходы разного рода повысить 
с 502.600 руб. до 651.462 руб.;

з) дефицит, выведенный в проекте, 
представляемом Союзным Правитель
ством на утверждение 3-й Сессии 
ЦИК‘а СССР, в размере 8.422.515 р. 
снизить до 5.609.175 руб.
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6. Відмічаючи, шо 1 після видання 
закону про бюджетові права Союзу 
та належних до його складу Республік, 
лишається система контрольних цифр, 
оскільки в зазначеному ааконіне вста
новлено певних відсоткових відрахо- 
вань від загальносоюзних податків та 
прибутків на користь Республік на 
утворення їхніх бюджетових засобів, 
а їх установлюється що-року лише 
після оцінки видаткової частини бю
джету Республіки, і визначаючи разом 
з тим, що вживаний досі порядок ви
значення орівнтаційних контрольних 
цифр для бюджетів республік виявив 
свою нвдоскональність, Сесія вважає, 
що в інтересах правильнішого побу- 
довання бюджетів республік і задово
лення їхніх потреб у межах загально
союзних можливостів є потрібний дбай
ливий попередній розробіток питання 
про відсоткову участь окремих Союз
них республік у загально-союзному 
бюджеті, що можна встановити лише 
після попереднього розробітку відпо
відного матеріяяу всіма Республіками 
по єдиному для всіх методу та плану, 
розроблюваному Держпланом СЮР.

7. Виходячи з того, Сесія вважає 
потрібним поставити на наступній 3-ій 
Сесії Всесоюзного Центрального Вико
навчого Комітету пропозицію доручити 
Союзному Урядові дати відповідне до
ручення Держплану Союзу, забезпе
чивши розробку зазначеного вище 
питання з таким розрахунком, щоби 
його було розроблено до менту вста
новлення контрольних цифр для бю
джетів республік нв 1925-26 рік.

8. Разом з тим Сесія доручає Уря
дові забезпечити розробіток всіх да
них, шо визначають частину участи 
України в загально-союзному бюджеті. 9 * * *

9. Констатуючи, що бюджет УСРР
на 1424-25 р збалансовано по при
бутковому та видатковому розписах
на підставі «кону про бюджетові
права Союзу та Союзних Республік, 
належних до його складу. Сесія, проте, 
відмічає, шо для збалансування

6. Отмечая, что и после издания 
закона о бюджетных правах Союза 
и входящих в состав его Союзных 
Республик сохраняется система кон
трольных цифр, поскольку указанным 
законом не устанавливаются опреде
ленные процентные отчисления от 
общесоюзных налогов и доходов в 
пользу Республик на образование их 
бюджетных ресурсов, а таковые 
устанавливаются ежегодно лишь после 
оценки расходной части бюджета 
Республики, и признавая в то же 
время, что применявшийся до сих пор 
порядок определения ориентировоч
ных контрольных цифр для бюджетов 
Республик доказал свое несовершен
ство, Сессия считает, что в интере
сах более правильного построения 
бюджетов Республик и удовлетворе
ния их нужд в пределах общесоюзных 
возможностей необходима тщательная 
предварительная разработка вопроса 
о процентном участии отдельных 
Союзных Республик в общесоюзном 
бюджете, что может быть устано
влено лишь после предварительной 
разработки соответствующего мате
риала всеми Республиками по единому 
для всех методу и плану, разрабаты
ваемому Госпланом СССР.

7. Исходя из этого, Сессия считает 
необходимым войти на предстоящей
3-й Сессии Всесоюзного Центрального 
Исполнительного Комитета с предло
жением поручить Союзному Прави
тельству дать соответствующее пору
чение Госплану Союза, обеспечив 
разработку указанного выше вопроса 
с таким расчетом, чтобы таковой был 
разработан до момента установления 
контрольных цифр для бюджетов 
Республик на 1925-26 год.

8. Одновременно с этим Сессия
поручает Правительству обеспечить 
разработку всех данных, определяю
щих долю участия Украины в обще
союзном бюджете. /

9. Констатируя, что бюджет УССР 
на 1924-25 г. сбалансирован по доход
ной и расходной росписям на осно
вании закона о бюджетных правах 
Союза и входящих в его состав Союз
ных . Республик, Сессия, однако, 
отмечает, что для сбалансирования

901



Ч. 13-14 Арт. 98 №  І З  1 4 Ст. 98

бюджету включено, як прибуткову 
статтю, дотацію з загально-союзных 
коштів,що є наслідком, з одного боку, 
недостатнього виявлення прибуткових 
джерел Республіки, а з другого боку, 
неповноти номенклатури прибуткових 
джерел, переданих Союзним законо
давством на утворення республікан
ських бюджетів.

10. Сесія відмічає потребу дальшого 
розвитку робіт шо-до виявлення та 
максимального використування вже 
наданих Республіці Союзним законо
давством прибуткових джерел і по
руч з тим відмічає потребу перегляду 
самого переліку республіканських при
буткових джерел в напрямкові поши
рення його з метою забезпечити най
більшу тривалість фінансової бази ре
спубліканського бюджету та гаранту
вати реальність його виконання.

11. Зокрема, Сесія вважає за по
трібне доручити Урядові поставити 
питання про збільшення відсотку ві
драхування від єдиного сільсько-госпо
дарського податку, що надходить на 
утворення бюджетових засобів Респу
бліки.

12. Відмічаючи, шо в бюджетову 
кампанію 1924-25 року основну увагу 
республіканські органи звернули на 
побудову республіканського бюдже
ту 1 в багато меншій мірі виявили 
участи в побудованні загально-союз
ного бюджету, Сесія вважає потрібним 
доручити президії ВУЦВК та Раді Ні- 
родніх Комісарів забезпечити вчасну 
та повну участь органів Республіки в 
побудованні загально-союзного бюдже
ту на 1925-26 рік. 13

13. Сесія вважає за потрібне дору
чити Бюджетовій Комісії заслухати 
на одній з найближчих своїх Сесій до
повідь Народнього Комісара Фінансів 
про конкретні заходи, скеровані до 
повного охоплення та раціонального 
використування всіх джерел україн
ських прибутків, шо надходять на 
утворення бюджетових засобів* Ре
спубліки і, поруч з тим, заслухати до
повідь в справі про ступінь податко-

бюджета включена в качестве доходной 
статьи дотация из общесоюзных 
средств, являющаяся результатом, 
с одной стороны, недостаточного 
выявления доходных источников Рес
публики, а с другой стороны—непол
ноты номенклатуры доходных источ
ников, переданных Союзным законо
дательством на образование республи
канских бюджетов.

10. Сессия отмечает необходимость 
дальнейшего развития работ по 
выявлению и максимальному исполь
зованию уже предоставленных Рес
публике Союзным законодательством 
доходных источников и наряду с этим 
отмечает необходимость пересмотра 
самого перечня республиканских до
ходных источников в направлении 
расширения такового в целях обе
спечения наибольшей устойчивости 
финансовой базы республиканского 
бюджета и гарантии реальности его 
выполнения.

11. В частности,- Сессия считает 
необходимым поручить Правительству 
поставить вопрос об увеличении про
цента отчисления от единого сельско
хозяйственного налога, поступаю
щего на образование бюджетных 
ресурсов Республики.

12. Отмечая, что в бюджетную 
кампанию 1924-25 года основное вни
мание республиканских органов было 
обращено на построение республи
канского бюджета и в значительно 
меньшей степени проявлено участие 
в построении общесоюзного бюджета, 
Сессия считает необходимым поручить 
Президиуму ВУЦИК'а и Совету На
родных Комиссаров обеспечить свое
временное и полное участие органов 
Республики в построении общесоюз
ного бюджета на 1925-26 год.

13. Сессия считает необходимым 
поручить Бюджетной Комиссии заслу
шать на одной из ближайших своих 
Сессий доклад Народного Комиссара 
Финансов о конкретных мероприя
тиях, направленных к полному охвату 
и рациональному использованию всех 
источников украинских доходов, ко
торые поступают на образование 
бюджетных ресурсов Республики, и 
наряду с этим заслушать доклад по
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вого напруження на Україні так у від
носних величинах, як і про ступінь 
податкового напруження України в 
порівнянні з иншими Республіками, 
що належать до складу Союзу.

14. Відмічаючи, що в числі кошто
рисних матеріялів при бюджеті на 
1924-25 рік немає даних про спе
ціальні кошти урядництв та установ, 
Сесія доручає Уряду вжити потрібних 
практичних заходів, що забезпечу
вали^ належний порядок в справі 
утворення та використування звітно- 
сти урядництв та установ по спеціаль
них коштах, наданих до їхнього роз
порядження.

15. Констатуючи, що встановлення 
субвенційної системи підсилення мі
сцевого бюджету за рахунок держав
ного бюджету становить раціональнішу 
форму аніж дотаційна система, 
Сесія вважає за потрібне, в інтересах 
дальшого розвитку цієї системи, дору
чити Урядові забезпечити невідступний 
нагляд за П переведенням з метою 
виявлення практики її вживання та 
внесення до неї потрібних корективів, 
а рівно-ж установлення тих окремих 
галузей місцевого господарства або 
культурної роботи, що на їхній роз
виток можна повернути субвенційний 
фонд при лобудованні бюджету на 
1925 26 рік.

Поруч з тим Сесія доручає Урядові 
вивчити практику вживання в дер
жавному бюджеті УСРР 1924-25 року 
систем урядничих субвенційних фон
дів.

16. Зважаючи на нову адміністра- 
ційну реформу УСРР, Сесія вважає 
потрібним значно збільшити субвен- 
ційні та дотаційні фонди в державному 
бюджеті.

17. Відмічаючи вчасність початку 
робіт по бюджету 1925-26 р, Сесія 
вважає потрібним, щоби в їхньому чи
слі в першу чергу було поставлено 
такі завдання:

а) диференціяція бюджету в напрям
кові складання урядничих кошторисів 
на підставі розроблених кошторисів 
окремих установ, що належать до ме
режі урядництв;

вопросу о степени налогового напря
жения на Украине, как в относи
тельных величинах, так и о степени 
налогового напряжения Украины по 
сравнению с другими Республиками, 
входяшими в состав Союза.

14. Отмечая, что в числе сметных 
материалов при бюджете на 1924-25 
год не имеется данных о специальных 
средствах ведомств и учреждений, 
Сессия поручает Правительству при
нять необходимые практические меро
приятия, обеспечивающие должный 
порядок в деле образования и исполь
зования отчетности ведомств и учре
ждений по специальным средствам, 
предоставленным в их распоряжение.

15. Констатируя, что установление 
субвенционной системы усиления 
местного бюджета за счет государ
ственного бюджета является более 
рациональной формой, чем дотационная 
система, Сессия считает необходимым, в 
интересах дальнейшего развития этой 
системы, поручить Правительству обе
спечить неуклонное наблюдение за ее 
осуществлением в целях выявления 
практики ее применения и внесения в 
нее необходимых коррективов, а равно 
установления тех отдельных отраслей 
местного хозяйства или культурной 
работы, на раївитие которых может 
быть обращен субвенционный фонд 
при построении бюджета на 1925-26 г.

Наряду с этим Сессия поручает 
Правительству изучить практику при
менения по государственному бюджету 
УССР 1924-25 года систем ведомствен
ных субвенционных фондов.

16. Учитывая новую администра
тивную реформу УССР, Сессия счи
тает необходимым значительное уси
ление субвенционных и дотационных 
фондов в государственном бюджете.

17. Отмечая своевременность начала 
работ по бюджету 1925-26 г., Сессия 
считает необходимым, чтобы в ряду 
их в первую очередь были поставлены 
следующие задачи:

а) дифференциация бюджета в на
правлении составления ведомственных 
смет на основании разработанных смет 
отдельных учреждений, находящихся 
в сети ведомств;

т



б) перегляд структури штатів керо- 
вничих та оперативних установ та 
урядництв з притягненням до цієї ро
боти місцевих органів РСІ та Оргвід
ділу ВУЦВК'у з таким розрахунком, 
щоби план перегляду структури та 
штатів було погоджено з планом ро
біт по побудованню державного та 
місцевого бюджету на 1925-26 рік;

в) вивчення досвіду переведення си
стеми уніфікації заробітньоТ плати 
так з метою корегування зазначе
ної системи, як і для вживання її по 
відношенню до керувальних та опера
тивних органів, утримуваних за раху
нок коштів місцево'о бюджету:

г) перегляд підстав віднесення будь- 
яких видатків на державний та місце
вий бюджет з метою встановлення, 
на підставі досвіду і чинної практики, 
відповідних корективів та можливих 
змін в напрямкові індивідуалізації так 
в окремих районах, як і в окремих 
галузях роботи урядництв та установ;
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д) Сесія відмічає, шо поруч з да
ними фінансового контролю про вико
нання бюджету, з метою правильнього 
побудовання бюджету, виявляється 
потрібним установити таку систему 
звітности урядництв, шо була-б від
повідною не лише до питань додер
жання урядництвами бюджетової ди- 
сціпліни, але й до питання про досяг
нені наслідки по витрачених коштах, 
а рівно ж про де цільність переведених 
витрат (посутня звітність) 1 доручає 
Урядові розробити потрібні заходи в 
цьому напрямкові, а Бюджетовій Ко
місії заслухати на одній з ближчих 
своїх Се*іЙ доповідь в зазначеній 
справі. 18

18. Сесія доручає Урядові на під
ставі засад та директив, зазначених 
у попередніх пактах, розробити 
конкретний план робіт що до побудови 
бюджету на 1925-26 рік з таким 
календарним розподілом окремих пері
одів робіт, що забезпечував-би зфор- 
мування всіх моментів, зазначених у 
попередньому пакті цієї резолюції до

б) пересмотр структуры штатов 
управленских и оперативных учре
ждений и ведомств с привлечением 
к этой работе местных органов РКИ 
и Орготдела ВУЦИК'а и с таким 
расчетом, чтобы план пересмотра 
структуры и штатов был увязан с 
планом работ по построению государ
ственного и местного бюджетов на 
1925-26 год; »

в) изучение опыта проведения си
стемы унификации заработной платы 
как в целях корректирования указан
ной системы, так и для применения 
ее в отношении управленских и опе
ративных органов, содержимых за 
счет средств местного бюджета;

г) пересмотр оснований отнесения 
тех или других расходов на государ
ственный и местный бюджет в целях 
установления, на основании опыта 
и действующей практики, соответ
ствующих коррективов и возможных 
изменений в направлении индивидуа
лизации, как по отдельным районам, 
так и по отдельным отраслям работы 
ведомств и учреждений;

л) Сессия отмечает, что наряду 
с данными финансового контроля об 
исполнении бюджета, в целях пра
вильного построения бюджета, пред
ставляется необходимым установление 
такой системы отчетности ведомств, 
которая отвечала бы не только на 
вопрос соблюдения ведомствами бю
джетной дисциплины, но и на вопрос 
о достигнутых результатах по израс
ходованным средствам, а равно о 
целесообразности произведенных трат 
(отчетность по существу), и поручает 
Правительству разработать необхо
димые мероприятия в этом направле
нии, а Бюджетной Комиссии заслу
шать на одной из ближайших своих 
Сессий доклад по указанному вопросу.

18. Сессия поручает правительству 
на основе указанных в предыдущих 
пунктах принципиальных положений 
и директив разработать конкретный 
план работ по построению бюджета 
на 1925-26 год с таким календарным 
распределением отдельных периодов 
работ, которое обеспечивало бы офор
мление всех моментов, отмеченных в 
предыдущем пункте настоящей резо-
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яасу побудови державного та місце
вого буджету на 1925-26 рік.

Бюажетовій Комісії на одній з най
ближчих Сесій розглянути той план і 
подати свій висновок на розгляд Сесії 
ВУЦВК.

19. Сесія пропонує членам Бюдже- 
товоі Комісії УСРР поставити на по
рядок денний робіт Сесії Бюджетової 
Комісії Союзу РСР питання, звязані 
з побудовою бюджету на 1925-26 рік, 
то випливають зі змісту попередніх 
пактів цієї резолюції і, коли Союзна 
Бюджетова Комісія цих питань не 
внесла до порядку денного цієї своєї 
Сесії, внести пропозицію і домагатися 
скликати спеціальну Сесію Бюдже
тової Комісії Союзу РСР з метою 
обміркувати всі заходи, звязані з вчас
ною побудовою бюджету на 1925-26 
рік.

Ш. Про місцевий бюджет УкраїнськоУ 
Соціялістичноі Радянської Республіки 

на 1924/25 рік.

1. Констатувати значні досягнення 
в справі будови місцевих фінансів 
України, виявлені в процесі виконання. 
місцевих бюджетів в губерні за минулий 
1923-24 рік. Ці досягнення характе
ризуються:

а) реальністю виконання бюджетів, 
що виявилася в 112°/0 (без обігових 
статтів) річної орієнтаційно! суми 
місцевого бюджету України, вирахо- 
ваної в 111,5 мілійонів карбованців в 
прибутковій частині і в 113 мілійонів 
карб, у видатковій частині бюджету;

б) значнішим поширенням та задо
воленням потреб села в зьязку зі 
зміцненням та поширенням районового 
господарства;

в) поліпшенням якости роботи уста
нов, що є на місцевому буджеті; і

г) повнішою диференціацією бюд
жету, що виявилася в точнішому виз
наченні об'ємів окремих бюджетових 
одиниць та розподілу по-між ними 
прибуткових джерел і майна місце
вого значіння.

люции, до времени построения госу
дарственного и местного бюджетов 
на 1925-26 г.

Бюджетной Комиссии на одной из 
ближайшихСессий рассмотреть таковой 
план и представить свое заключение 
на рассмотрение Сессии ВУЦИК‘а.

19. Сессия предлагает членам Бю
джетной Комиссии УССР поставить 
в порядок дня работ Сессии Бюджет
ной Комиссии Союза ССР вопросы, 
связанные с построением бюджета на 
1925-26 г., вытекающие из содержа
ния предыдущих пунктов настоящей 
резолюции и в случае невключения 
Союзной Бюджетной Комиссией этих 
вопросов в порядок дня настоящей 
ее Сессии—внести предложение и 
настаивать на созыве специальной 
Сессии Бюджетной Комиссии Союза 
ССР на предмет обсуждения всех 
мероприятий, связанных с своевре
менным построением бюджета на 
1925-26 год.

Ш. О местном бюджете Украинской Со
циалистической Советской Республики 

на 1924/25 год.

1. Констатировать значительные 
достижения в деле строительства ме
стных финансов Украины, выявленные 
в процессе выполнения местных бю
джетов в губернии в истекшем 1923-24 г. 
Эти достижения характеризуются:

а) реальностью выполнения бю
джетов, определившейся в 112°/0 (без 
оборотных статей) годовой ориенти
ровочной суммы местбюджета Украины, 
исчисленной в 111,5 миллионов руб. 
в доходной части и в 113 миллионов 
рублей в расходной части бюджета;

б) более значительного расширения 
и удовлетворения нужд села, в связи 
с укреплением и расширением район
ного хозяйства;

в) качественным улучшением работы 
учреждений, находящихся на местном 
бюджете, и

г) более полной дифференциацией 
бюджета, выразившейся в уточнении 
об'емов отдельных бюджетных единиц 
и распределении между ними доход
ных источников и имуществ местного 
значения.
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2. Місцевий бюджет України на 
1924-2$ рік, ьирахований в 164 мілій- 
они карбованців що-до прибутків і 
в 168 мілійонів карбованців що-до 
видатків, у прибутковій своїй частині 
базується, переважно (біля 70 °/0), на 
джерелах місцевого значіння (кому
нальних, инших неподаткових та 
місцевих податках і зборах), що свід
чить про значне зміцнення місцевого 
бюджету і велику роботу що до вияв
лення тих джерел. Проте, стан еконо
мічних чинників, що можуть впли
нути на прибуткову частину бюджету, 
в звязку з деякими несприятливими 
метеорологічними впливами в царині 
сільського господарства, може зробити 
бюджет біжучого року напруженим і 
можливим до зиковання в цілому 
обсязі лише при умові ще енергій
нішої роботи на місцях що-до вияв
лення прибуткових джерел.

3. В побудованні місцевого бюджету 
на 1924-25 рік відмічається низку 
досягнень в порівнянні з минулим ро
ком, а саме:

а) скорочення об'ємів більших 
бюджетових одиниць (ГВК’ів по части 
окрвиконкомів) на користь збільшення 
об’ємів бюджетів РВК’ів, так що вияв
ляється • в повнішому оформленні 
районового бюджету, так що-до 
повнішої нагрузки його видатковими 
зобов'язаннями, я к і в  переданні йому 
нових джерел прибутків та майна 
районового значіння від вищих бюд
жетових одиниць; крім того, відмі
чається вплив взятого напрямку в 
бік поширення прав райвиконкомів;

б) уточнення диференціяції місце
вого бюджету з доведенням П до 
відокремлення в окремих губернях 
бюджетів позаштатних міст;

в) повніше буджетове охоплення 
мережі місцевих установ, що є на 
місцевому бюджеті;

г) підвищення заробітньої плати 
робітників низових установ, і

д) значне збільшення видатків на 
культурно-соціяльні потреби, що ста
новить 50% і більше минулого року. 4

4. Оцінюючи значіння зросту місце
вого бюджету, треба урахувати, що

2. Местный бюджет Украины на 
1924-25 год, исчисленный в 164 мил
лиона рублей по доходам и 168 мил
лионов рублей по расходам, в доходной 
своей части базируется, главным обра
зом (около 70°/в), на источниках мест
ного значения (коммунальных, прочих 
неналоговых и местных налогах и сбо
рах), что говорит о значительном 
укреплении местного бюджета и боль
шой работе по выявлению этих источ
ников. Однако, состояние'экономиче
ских факторов, могущих оказать 
влияние на доходную часть бюджета, 
в связи с некоторыми неблагоприят- 
ными метеорологическими влияниями в 
области сельского хозяйства, ^может 
сделать бюджет текущего года напря
женным и выполнимым в полном об'єме 
лишь при условии еще более энергич
ной работы мест по выявлению доход
ных источников.

3. В построении местного бюджета 
на 1924-25 год отмечается ряд дости
жений по сравнению с истекшим 
годом, как-то:

а) сокращение об'емов более круп
ных бюджетных единиц (ГИК'ов* от 
части Окрисполкомов) в пользу уве
личения об'емов бюджетов РИК'ов, 
выражающегося в более полном офор
млении районного бюджета, как в отно
шении более полной нагрузки его рас
ходными обязательствами, так и пе
редаче ему новых источников доходов 
и имуществ районного значения от 
вышестоящих бюджетных единиц; 
кроме того, отмечается влияние при
нятого направления в сторону расши
рения прав Райисполкомов;

б) уточнение дифференциации ме
стного бюджета с доведением ее до 
выделений в отдельных губерниях 
бюджетов заштатных городов;

в) более полный бюджетный охват 
сети местных учреждений, находя
щихся на местном бюджете;

г) .повышение заработной платы ра
ботникам низовых учреждений, и

д) значительнее увеличение расхо
дов на культурно-социальные нужды 
выражающиеся в 50°/о и более прош
лого года.

4. При оценке значения роста ме
стного бюджета необходимо учесть,
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збільшення об'єму бюджету проходить 
у значній частині за рахунок зросту 
комунальних прибутків, що стано- 
•лять більше 40% бюджету й до того-ж 
тих з них, що їх найлегше можна 
охопити й регулювати (торговельні 
помешкання, комунальні підприємства, 
різниці та инші) при далеко недо
статньому охопленні инших неподат
кових та комунальних джерел при
бутків (земельне майно, житлові фон
ди, оброчні статті).

5. Особливо звертає на себе увагу 
політика місць в галузі комунальних 
підприємств, шо в ній виявилася низ
ка посутніх хиб:

а) переведення комунальних підпри
ємств у трестовані форми, що на ділі 
призводить до їхнього відірвання від 
загальної системи місцевого фінансо
вого господарства та до неможливости 
бюджетового обрахунку комунальних 
коштів;

б) відсутність належної додержа- 
ности та одноманітности принціпів та
рифно! політики, виявленої тим, шо 
поруч Із існуванням надмірно міні
мальних тарифів (при надзвичайній 
неоднаковости їх) спостерігаються над
мірно високі тарифи, пояснювані в 
низці випадків безгосподарністю, а з 
другого боку, великими витратами на 
роботи шо-до поширення, шо часто 
випереджають зріст попиту з боку 
споживачів тих послуг, а по хара
ктеру своєму підлягають розподілу на 
низку років і віднесенню за рахунок 
довготермінового кредиту.

6. Немає потрібного погодження 
коштів місцевої трестованої проми- 
словости з усіма потребами місцевого 
бюджету, при наявності безупинного 
збільшення продукції цієї промисло- 
вости та зросту її балансів.

7. Значні земельні фонди, закрі
плені за господарчими організаціями 
та залишені за цен гральними орга
нами, дають незначний прибуток дер
жавному та місцевому бюджетам, що 
поясняється в значній мірі віддаленістю 
адміністрацій них органів від прина- 
лежного Гм майна та недостатністю 
прав місцевих виконкомів що до участи 
в тому адмініструванні.

что увеличение об‘ема бюджета про
исходит в значительной части за счет 
роста коммунальных доходов, соста
вляющих свыше 40% бюджета и при 
том тех из них, которые легче всего 
поддаются охвату и регулированию 
(торЛвые помещения, коммунальные 
предприятия, бойни и другие) при да
леко недостаточном охвате прочих не
налоговых и коммунальных источников 
доходов (земельные имущества, жи
лищные фонды, оброчные статьи).

5. Особенно обращает на себя вни
мание политика мест в области ком
мунальных предприятий, обнаружи
вающая ряд существенных недостатков:

а) перевод коммунальных предприя
тий в трестированные формы, что 
приводит на деле к отрыву их от 
общей системы местного финансового 
хозяйства и к ускользанию коммуналь
ных средств от бюджетного учета;

б) отсутствие должной выдержан
ности и единообразия принципов та
рифной политики, выражающейся в 
том, что наряду с существованием 
чрезмерно минимальных тарифов (при 
крайней пестроте их) наблюдается 
чрезмерно высокие тарифы, обгоняе
мые в ряде случаев бесхозяйствен
ностью, а с другой стороны крупными 
затратами на расширительные работы, 
часто обгоняющими рост спроса со 
стороны потребителей этих услуг и 
по характеру своему подлежащие рас
пределению на ряд лет и отнесению 
за счет долгосрочного кредита.

6. Отсутствует необходимая увязка 
средств местной трестированной про
мышленности со всеми потребностями 
местного бюджета, при наличии не
прерывного увеличения продукции этой 
промышленности и роста ее балансов.

7. Значительные земельные фонды, 
закрепленные за хозяйственными орга
низациями и оставленные за централь
ными органами, дают ничтожный до
ход государственному и местному бю
джетам, что объясняется в значительной 
степени удаленностью администрирую
щих органов от принадлежащих им 
имущесга и недостаточностью прав 
местных исполкомов по участию в этом 
администрировании.
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8. Разом з зазначеним значним 
зростом прибуткової частини бюджету, 
зріст витрат по лініТ найосновніших 
потреб, виходить за межі прибуткових 
спроможностей, що особливо відбива
ється на слабких губернях. Звідси-ж 
ьипливає значне незадоволення тотреб 
місцевого сільського будівництва в га
лузі агрономічних заходів, шляхового 
будівництва та сільського впорядку
вання.

9. Сукупність зазначених чинників 
висуває як першорядні завдання в ца
рині місцевих фінансів такі заходи:

1) В галузі господарчій:
а) визнати за недоцільне з органі

заційних та економічних міркувань 
відокремлення комунальних підприємств 
від цілої системи місцевого бюджету 
і встановити, як правило, що кому
нальні підприємства входять до міс
цевого бюджету бруто, з наданням 
йому достатньої самостійности в роз
порядженні коштами в межах затверд
ження річних кошторисів, але беручи 
на увагу величезну руїну та зноше
ність комунальних підприємств, шо 
потрібують поповнення та поновлення 
свого обл«дновання, визнати за по
трібне виявити надзвичайну обереж
ність в справі вилучення коштів з ко
мунальних підприємств на КОрИС7Ь міс
цевого бюджету; б)

б) встановити, що комунальну та
рифну систему, заховуючи принціп 
класової політики, належить будувати 
на основі нормального взаємовідно
шення собівартости послуг та про
дажної вартости й з обрахунком 
спроможности бюджету працюючих, 
при чому, щоби не припустити гострих 
збочень в бік надмірно високих та
рифів, визнати за потрібне заведення 
принціпу регулювання в побудованні 
тарифів основних комунальних послуг, 
доручивши Урядові розробити відпо
відне положення;

в) зважаючи на неможливість для 
окремих комунальних підприємств 
в наслідок їхньої кволости або зруй- 
нованости, не вийти з нормальних 
тарифних меж, обраховуючи потреби

8. При отмеченном значительном 
росте доходной части бюджета, рост 
расходов по линии самых основных 
потребностей выходит за пределы до
ходных возможностей, что особенно 
сказывается на маломощных губер
ниях. Отсюда же вытекает значитель
ная неудовлетворенность нужд местного 
сельского строительства в области 
агрономических мероприятий, дорож
ного строительства и сельского благо
устройства.

9. Совокупность отмеченных фак
торов выдвигает в качестве первооче
редных задач в области местных 
финансов следующие мероприятия.

1) В области хозяйственной:'
а) признать нецелесообразным по 

организационным и экономическим 
соображениям обособление коммуналь
ных предприятий от всей системы 
местного бюджета и установить, как 
правило, вхождение коммунальных 
предприятий в местный бюджет брутто, 
с предоставлением ему достаточной 
самостоятельности в распоряжении 
средствами в пределах утверждения 
годовых смет, но; принимая во внима
ние сильную разрушенность и изно
шенность коммунальных предприятий, 
нуждающихся в пополнении и обно
влении своего оборудования, признать 
необходимым проявление чрезвычайной 
осторожности в смысле из’ятия средств 
из коммунальных предприятий в пользу 
местного бюджета;

б) установить, что коммунальная 
тарифная система, сохраняя принцип 
классовой политики, должна строиться 
на основе нормального соотношения 
себестоимости услуг и продажной 
стоимости и с учетом мощности бю
джета трудящихся, при чем, в целях 
недопущения резких отклонений в 
сторону чрезмерно высоких тарифов, 
признать необходимым введение ре
гулирующего начала в построении 
тарифов основных коммунальных 
услуг, поручив правительству разра
ботать соответствующее положение;

в) в виду невозможности для отдель
ных коммунальных предприятий, по 
причине их маломощности или разру
шенности, уложиться в нормальные 
рамки тарифов, учитывая восстанови-
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відновлення, поставити перед централь
ними органами завдання спеціяльного 
вивчення тих підприємств, з метою 
встановлення тієї допомоги, що Тм 
треба її подати за рахунок довготер
мінового кредиту або дотації центру;

г) розробити план відбудови кому
нального господарства в українському 
обсязі, виходячи з черговости робіт 
з обрахунком усіх фінансових можли
востей;

д) житлове господарство, значно 
зруйноване за час війни, при наявності 
зросту міської людности, потрібує 
значних коштів на житлове будів
ництво. Констатуючи недостатність 
цих коштів, виділюваних місце
вим бюджетом, вважити за потрібну 
всебічну підпомогу державному, коопе
ративному та приватньому будівництву;

е) переглянути положення про міс
цеві трести в напрямкові поширення 
прав місцевих органів в галузі місце
вої промисловости з метою найповні
шого її погодження з місцевим бюд
жетом;

ж) перевести дальший перерозподіл 
майна республіканського значіння в бік 
більшого передання місцевим органам 
такого майна та фондів, шо адміні
стрування ними при децентралізованій 
системі керування може дати кращі 
господарчі наслідки;

з) закінчити на протязі двох ближ
чих місяців облік та інвентаризацію 
всього майна і джерел неподаткових 
прибутків.

2) Доручити НКФінові виробити 
порядок розрахунку центральних ор
ганів з місцевим бюджетом, шо гаран- 
тував-би вчасне надходження до міс
цевого бюджету сум, передбачених 
в номенклатурі прибуткового кошто
рису місцевого бюджету.

3) В галузі культурно-освітній:

а) відмічаючи значний зріст вида
тків на народню освіту в біжучому 
році, проти минулого року, 42,3 % , 
проте, рахуючися з тим, шо шкільну 
мережу в теперішній час надзвичайно

тельные нужды, поставить перед цен
тральными органами задачу специаль
ного изучения этих предприятий, на 
предмет определения той помощи, ко
торая должна быть оказана им за 
счет долгосрочного кредита или до
тации центра;

г) разработать план восстановления 
коммунального хозяйства в украинском 
масштабе, исходя из очередности ра
бот, с учетом всех финансовых воз
можностей;

д) жилищное хозяйство, претер
певшее за время войны значительное 
разрушение, при наличии роста город
ского населения, нуждается в значи
тельных средствах на жилищное строи- 
тель.ство.Констатируя недостаточность 
этих средств, выделяемых местным 
бюджетом, считать необходимым все
мерное содействие государственному, 
кооперативному и частному строи
тельству;

е) пересмотреть положение о мест
ных трестах в направлении расшире
ния прав местных органов в области 
местной промышленности в целях более 
полной увязки ее с местным бюджетом;

ж) произвести дальнейшее пере
распределение имуществ республикан
ского значения в сторону большей 
передачи местным органам таких иму
ществ и фондов, администрирование 
коих при децентрализованной системе 
управления может дать лучшие хозяй
ственные результаты;

з) закончить в течение д«ух бли
жайших месяцев учет и инвентари
зацию всех имуществ и источников 
неналоговых доходов.

2) Поручить НКФину выработать 
порядок расчета центральных органов 
с местным бюджетом, гарантирующий 
своевременное поступление в местный 
бюджет сумм, предусмотренных но
менклатурой доходной сметы местного 
бюджета.

3) В области культурно-просвети
тельной:

а) отмечая значительный рост расхо
дов на народное образование в текущем 
году, против -прошлого года, 42,3%, 
однако, учитывая то, что школьная 
сеть в настоящее время чрезвычайно
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скорочено і охоплення дітей молодшого 
шкільного віку по всій країні стано
вить не вище 37°/0, а також беручи 
на увагу, що значну частину установ 
політосвіти не включено до місцевого 
бюджету зовсім, треба повести рішуче 
збільшення коштів на народню освіту 
з наступного бюджетового року;

б) ураховуючи кволість медичної 
мережі та недостатність медичної до
помоги на селі, Сесія ВУЦВК'у відмічає, 
як негативне явище, зниження відсотку 
участи бюджету в охороні здоров'я 
й пропонує губ. та окрвиконкомам 
і Раднаркому в наступньому бюджето- 
вому році збільшити відсоток участи 
охорони здоров'я так у місцевому 
бюджбті, як і в держбюджеті.

Збільшення прибутків місцевого 
бюджету мусить в першу чергу відби
тись на збільшенні асигнувань на 
культурне будівництво на селі.

4. В звязку з переходом на трьох 
ступневу систему управління, визнати 
за потрібне точніше вивчення еконо
мічної та культурної міці кожної 
з окружних одиниць, шо на Ті основі 
належить збудувати державну допо
могу шо-до піднесення тих або ин- 
ших галузей господарства в даному 
районі.

5. В галузі організаційній:
а) поглибити бюджетову диферен

ціацію до повного відокремлення бю
джетів позаштатних міст та щоби 
більше наблизити районовий бюджет 
до безпосерднього обслуговання по
треб сільскої людности та притягти 
її через сільради до місцевого госпо
дарства й культурного будівництва, 
запропонувати Президії ВУЦВК роз
робити питання про можливість ві
докремлення прибутково-видаткових 
кошторисів сільрад;

б) розпочати переведення уніфіка
ції заробітньої плати в установах, 
шо є на місцевому бюджеті, розгля
даючи таку для кожної округи окре
мо на основі принціпів, ухвалених при 
уніфікації зарплатні по держбюджету, 
але з можливим наближенням її до 
зарплати по держбюджету та госпо
дарчих організацій;
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сокращена и охват детей -младшего 
школьного возраста по всей стране 
составляет не свыше 37°/оі * также 
принимая во внимание, что значитель
ная часть учреждений политпросвета 
не включена в местный бюджет вовсе, 
необходимо повести решительное уси
ление средств на народное образование 
с предстоящего бюджетного года;

б) учитывая слабость медицинской 
сети и недостаточность медицинской 
помощи на селе, Сессия ВУЦИК'а отме
чает, как отрицательное явление, сни
жение процента участия бюджета на 
здравоохранение и предлагает губ. и 
окрисполкомам и Совнаркому в будущем 
бюджетном году поднять процент уча
стия здравоохранения как в местном 
бюджете, так и в госбюджете.

Увеличение доходов местного бю
джета должно в первую очередь ска
заться на увеличении ассигнований на 
культурное строительство на селе.

4. В связи с переходом на трех
степенную систему управления при
знать необходимым более точное изу
чение экономической и культурной 
мощи каждой из окружных единиц, 
на основе которой должна быть по
строена помощь государства, в смысле 
поднятия тех или иных отраслей хо
зяйства в данном районе.

5. В области организационной:
а) углубить бюджетную дифферен

циацию до полного выделения бю
джетов заштатных городов и, в целях 
большего приближения районного бю
джета к непосредственному обслужи
ванию нужд сельского населения и во
влечения такового через сельсоветы 
в местное хозяйственное и культур
ное строительство, предложить Пре
зидиуму ВУЦИК'а разработать вопрос 
о возможности выделения приходо- 
расходных смет сельсоветов;

б) приступить к проведению уни
фикации заработной платы по учре
ждениям, находящимся на местном 
бюджете, рассматривая таковую для 
каждого округа отдельно, на основе 
принципов, принятых при унификации 
зарплаты по госбюджету, но с воз
можным приближением ее к зарплате 
по госбюджету и хозяйственных орга
низаций;
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в) зростаюче значіння місцевого 
бюджету та зріст місцевих потреб 
висувають на чергу питання про 
дальший перегляд системи місцевих 
прибутків у напрямкові ше більшої 
уніфікації місцевих податків та збо
рів і збільшення частини єдиного 
сільсько-господарського податку, що 
йде на районовий бюджет при змен
шенні частини того ж податку, що 
йде на держбюджет;

г) відмічаючи, шо спеціяльні уряд- 
ничі кошти в значній своїй частині 
лишаються по-за бюджетовим обра
хунком, визнати потрібним на-далі 
обов'язок обрахунку цих коштів в міс
цевому бюджеті і витрачуванню їх на 
спеціяльні потреби в суворо кошто
рисному порядкові;

д) відсутність в достатній мірі пов
ного контролю й ревізії що-до місце
вого бюджету на місцях, особливо в 
районах, надзвичайно утруднює бо
ротьбу з порушеними в галузі бю- 
джетової роботи і безаконими подат
ками та зборами. Запропонувати губ- 
викам підсилити роботу ревізійних 
комісій і прискорити організацію дер
жавного фінансового контролю що-до 
місцевого бюджету;

е) щоби забезпечити з боку дер
жави можливість задоволення місце
вих потреб, залишити, поруч з суб- 
венційним фондом, дотаційний фонд 
РНК УСРР, утворюючи його шляхом 
залишення для РНК частини коштів, 
відраховуваних від державних подат
ків та прибутків;

ж) зважаючи на збільшення зросту 
культурних та господарчих потреб 
і на перехід до 3-х ступневої системи, 
визнати потрібним на-далі поширити 
майнові та бюджетові права виконав
чих комітетів і доручити Урядові роз
робити положення про майнові та 
бюджетові права місцевих рад.

Харків, дня 19-го лютого 1925 р.
Голова Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого
Комітету Петровський.

Секретар Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету Буценко.
Оголошено в «Вістах ВУЦВК* 1 квітня 1925 р., ч. 73.

в) увеличивающееся значение мест
ного бюджета и рост местных по
требностей выдвигают на очередь во
прос о дальнейшем пересмотре системы 
местных доходов в направлении еще 
большей унификации местных налогов 
и сборов и увеличения доли единого 
сель.-хоз. налога, идущей на районный 
бюджет,приуменьшении части этогоже 
налога, идущей на госбюджет;

г) отмечая, что специальные ведом
ственные средства в значительной своей 
части остаются вне бюджетного учета, 
признать необходимым в дальнейшем 
обязанность учета этих средств в 
местном бюджете и расходования их 
на специальные нужды в строго смет
ном порядке;

д) отсутствие достаточно полного 
контроля и ревизии по местному бю
джету на местах, особенно в районах, 
чрезвычайно затрудняет борьбу с на
рушениями в области бюджетной ра
боты и незаконными налогами и сбо
рами. Предложить ГИК'ам усилить ра
боту ревизионных комиссий и уско
рить организацию государственного 
финансового контроля по местному 
бюджету;

е) в целях обеспечения со стороны 
государства возможности удовлетворе
ния местных потребностей, сохранить, 
наряду с субвенционным фондом, до
тационный фонд СНК УССР, образуя 
таковой путем оставления за СНК 
части средств, отчисляемых от госу
дарственных налогов и доходов;

ж) учитывая развивающийся рост 
культурных и хозяйственных потребно 
стей и переход к трехстепенной системе, 
признать необходимым в дальнейшем 
расширить имущественные и бюджет
ные права исполнительных комитетов 
и поручить Правительству разработать 
положение об имущественных и бю
джетных правах местных советов.Харьков. 19 февраля 1925 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский.
Секретарь Всеукраинского

Центрального Исполнительного 
Комитета Буценко.Распубликовано в «Вістях ВУЦВК».I апреля 1925 г., .V* 73.
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99. Про низове районування.

Заслухавши доповідь Центральної 
Адміністраційно-територіяльної комісії 
„Про низове районування*' та ви
знавши переведену роботу шо-до 
корегування низового районування 
в цілому, так і що до виділу націо
нальних адміністраційно-територія а * 
них одиниць правильною, 4 Семь 
ВУЦВК 8 скликання п о с т а н о 
в и л а :

1. З метою наближення Радянської 
влади до населення та зміцнення ни
зового радянського апарату терміно
вим порядком перевести роботу по
ширення теперішньої мережі сільрад, 
шляхом виділу в сільради усіх із на
селених пунктів, що мають 1000 і 
більше мешканців, а для національних 
меншостів 500 мешканців, крім того, 
в виключних випадках з дозволу 
окрвиконкомів, організуються сіль
ради в заселених пунктах, що мають

лені від инших центрів сільрад більше 
як 5 верст.

2. Йдучи на зустріч інтересам ши
роких трудящих мас з національних 
меншостей наданням їм права та мож- 
ливости розвивати свою культуру та 
мову, визнати за потрібне провадити 
надалі роботу по створенню окремих 
національних районів та сільрад, при
пускаючи зменшення норми шо-до 
кількости населення для районів до
10.000 мешканців.

3. Вважаючи роботу внесення ко
рективів в низове районування по 
окремих губернях не цілком закін
ченою, визнати за потрібне провадити 
її й надалі згідно з вказівками 4-ої 
Сесії ВУЦВК VII скликання. 4 * * * *

4. Визнати на креслену Урядом ро
боту щ о д о  часткового скорочення
загальної кількости округ та як перші
кроки в цьому напрямку розформу
вання Балтської та Малинської округ 
правильними, доручити в найближчий 
час призначити для розформування 
та переконструкції ще кілька оіфуг, 
шо визначаються особливою мало- 
міцністю або неправильністю кон-

99. О низовом районировании.

Заслушав доклад Центральной Ад
министративно-Территориальной Ко
миссии „О низовом районировании** и 
признав прогеденную работу как по 
корректированию низового райониро
вания в целом, так и по выделению 
самостоятельных национальных админ- 
тер. единиц, правильной, 4-я Сессия 
ВУЦИК 8-го созыва п о с т а н о 
в и л а :

1. С целью приближения Советской 
власти к населению и укрепления ни
зового советского аппарата в сроч
ном порядке провести работу расши
рения теперешней сети сельсоветов, 
путем выделения в сельсоветы всех 
населенных пунктов, имеющих 1000 и 
более жителей, а для национальных 
меньшинств 500 жителей; кроме того, в 
исключительных случаях с разрешения 
окрисполкомов организуются сельсо
веты в населенных пунктах, имеющие 
500 жителей, если последние отде
лены от прочих центров сельсоветов 
больше чем на 5 верст.

2. Идя навстречу интересам широ
ких трудящихся масс из националь
ных меньшинств предоставлением им 
права возможности развивать свою 
культуру и язык, признать необходи
мым проводить в дальнейшем работу 
по созданию отдельных национальных 
районов и сельсоветов, допуская 
уменьшение нормы относительно чи
сленности населения для районов да
10.000 жителей.

3. Считая работу по внесению кор
рективов в низовое районирование 
по отдельным губерниям не полностью 
законченной, признать необходимым 
проводить ее и в дальнейшем, со
гласно указаний 4-й Сессии ВУЦИК'а 
VII созыва.

4. Признать намеченную Правитель
ством работу по сокращению общего 
количества округов и как первые 
шаги в этом направлении расформи
рование Балтского и Малинского ок
ругов правильными, поручить в бли
жайшее время наметить к расформи
рованию и переконструкции еще не
сколько округов, отличающихся особой 
маломощностью или неправильностью

234



Ч. 13-14 Арт. 99 № 13-14 Ст. 99

фігурації, але не вносячи грунтових 
змін в округові та районовГ поділи, 
маючи на меті, щоб зазначену роботу 
було переведено в життя оскільки 
можливо до виборів на окружні з'їзди 
рад.

5. Визнати за неприпустиме роз
формування районів та скасування 
сільрад виключно з причин бюджето- 
вого характеру, а також ламання 
принципів, що покладені в основу 
районування.

6. Вжити як найрішучіших захо
дів, що-до припинення свавільного 
перейменування, що роблять місця як 
заселених пунктів, так і адміністра- 
ційно-територіяльних одиниць в цілому, 
беручи на увагу, що подібного роду 
вчинки шкодять роботі центральних 
та місцевих органів влади, доручити 
Президії ВУЦВК видати постанову 
про спасування всіх найменувань на 
території УСРР, що існують незаконно, 
підтвердивши, що вони надалі мусять 
переводитись в життя лише після за
твердження в установленому законом 
порядкові.

7. Підтверджуючи правильність ро
боти, що провадиться в справі вста
новлення списку міст та осель місь
кого типу по УСРР, доручити Президії 
ВУЦВК точно встановити обсяг прав, 
обов'язків та форм управління в них, 
а також проробити питання про фа
брично-заводські, рудницькі, дачні та 
курортні селища.

8. Вважаючи пророблену Урядом ро
боту та принціпи, які положені за 
основу останньої у відношенню врегу
лювання державних меж УСРР, РСФРР 
та БСРР правильними, доручити Пре
зидії ВУЦВК звеонутися до ЦВК 
СРСР про найскорше вирішення цих 
справ з тим, щоб вони були поста
влені на затвердження 9-го З'їзду Рад 
України. 9

9. З метою здійснення постанови
3-оТ Сесії ВУЦВК 6 скликання «Про 
адміністративно-територіяльний події 
УСРР та поліпшення радапарату» і ви
знаючи погрібним і своєчасним пере
хід на 3-х ступневу систему управління

конфигурации, но без внесения ко
ренных изменений в окружное и ра
йоннеє деление, имея в виду, чтобы ука
занная оабота была проведена в жизнь 
насколько возможно до выборов на 
окружные с'езды советов.

5. Признать недопустимым рас
формирование районов и упразд
нение сельсоветов исключительно по 
причинам бюджетного характера, а 
также с нарушением принципов, поло
женных в основу районирования.

6. Принять самые решительные 
меры к прекращению самовольного 
переименования местами как насе
ленных пунктов, так и администра
тивно-территориальных единиц в це
лом, и принимая во внимание, что 
подобного рода действия вредно отра
жаются на работе центральных и 
местных органов власти, поручить 
Президиуму ВУЦИК'а издать поста
новление об отмене всех незаконно 
существующих наименований на тер
ритории УССР, подтвердив, что тако
вые впредь должны проводиться в 
жизнь лишь после утверждения в 
установленном законом порядке.

7. Подтверждая правильность про
водимой работы по установлению 
списка городов и поселений городу 
ского типа в УССР, поручить Прези
диуму ВУЦИК'а точно установить 
об'єм прав, обязанностей и формы 
управления в них, а также прорабо
тать вопрос о фабрично-заводских, 
рудничных, дачных и курортных 
поселках.

8. Считая проделанную Правитель
ством работу и принципы, положен
ные в основу последней в отношении 
урегулирования государственных гра
ниц УССР с РСФСР и БССР правиль
ными, поручить Президиуму ВУЦИК'а 
обратиться в ЦИК СССР с просьбой 
о скорейшем разрешении этих вопро
сов с тем, чтобы последние были по
ставлены на утверждение 9-го С‘езда 
Советов Украины.

9. С целью осуществления постано
вления 3-й Сессии ВУЦИК'а 6-го 
созыва «Об административно-терри
ториальном разделении УССР и улуч
шении соваппарата». и признавая не
обходимым и своевременным переход
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доручити Урядові всебічно проробити 
і внести на розгляд 9-го З'їзду Рад 
питання про скасування губерень і пе
рехід країни на 3-х ступневу систему 
управління.

Харків, дня 19 лютого 1925 р.
Голова Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого
Комітету Петровський.

Секретар ВУЦВК Буценко.

на 3-хстепенную систему управления, 
поручить Правительству всесторонне 
проработать и внести на рассмотре
ние 9-го С'езда Советов вопрос об упра
зднении губерний и переход страны 
на 3-хстепенную систему управления.Харьков, 19 февраля 1925 г.
Председатель Всеукраинского 

Центрального Исполнительного 
Комитета Петровский.

Секретарь ВУЦИК Буценко.

100. Про діяльність Державної Проку
ратури.

Заслухавши доповідь Народнього 
Конлсара \Огтицї\ та Прокурора Рес
публіки тов. М. О. Скрипника «Про 
діяльність державної Прокуратури з 
часу її організації» 4 Сесія ВУЦВК 
8-го скликання констатує:

1. Організована за для забезпечен
ня переведення революційної закон
ности Державна Прокуратура має 
за своє завдання:

а) забезпечення здобутків проле
тарської революції, робітничо-селян
ської влади та встановленого нею 
правопорядку та захист інтересів та 
прав працюючих і їхніх об'єднань;

б) забезпечення виконання всіма 
органами влади законодавства Робіт
ничо-Селянського Уряду і тим змін- 
нити основу Радянської Республіки— 
спілки робітничої класи та селян
ства;

в) переведенням судового та адміні
стративного догляду Прокуратури 
забезпечити в країні вільний розви
ток громадських взаємновідносин, 
основаних на зміцненні, на підставі 
системи державного капіталізму, вели
кої продукції, державної та коопера
тивної торгівлі і на волі господар
чої діяльности селянської людности. 2

2. Виконуючи ці поставлені 
перед нею завдання, Прокуратура 
УСРР, організована наприкінці 1922

і

100. 0 деятельности Государственной 
Прокуратуры.

Заслушав доклад Народного Комис
сара Юстиции и Прокурора Респу
блики тов. Н. А. Скрыпника «О деятель
ности Государственной Прокуратуры 
со времени ее ор*анизации» 4-ая Сес
сия ВУЦИК 8-го созыва констати
рует нижеследуюшее:

1. Организованная для обеспечения 
проведения революционной законности 
Государственная Прокуратура имеет 
задачи:

а) ограждение завоеваний проле
тарской революции, рабоче крестьян
ской власти и установленного ею пра
вопорядка и защиту интересов и прав 
трудящихся и их об'единений;

б) обеспечить выполнение всеми 
органами власти законодательства 
Рабоче - Крестьянского Правитель с тва 
и тем укрепить основу Советской 
Республики—союза рабочего класса и 
крестьянства;

в) проведением судебного и адми
нистративного надзора Прокуратуры 
обеспечить беспрепятственное раз
витие гражданских взаимоотношений 
в стране, основанных на укреплении, 
на основе сметемы государственного 
капитализма, крупного производства, 
государственной и кооперативной тор
говли и на свободе хозяйственной де
ятельности селянского населения.

2. Во исполнение этих поставлен
ных ей задач, Прокуратура УССР, 
организованная в конце 1922 года,
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року на теперішній час здобуває свій 
повний зміст і Йде до охоплення всіх 
галузей державного життя.

В царині адміністраційного догляду 
Прокуратура ставила за своє завдай- 
ня зміцнення революційної законно
сти шляхом переведення догляду в 
усіх органах адміністраційної влади Й 
шляхом широкого звязку з робітни
чими та селянськими масами, так за 
допомогою розгляду вепичезного числа 
скарг та заяв, як і за посередністю 
звітних доповідей Прокуратури в 
пресі й на робітничих та селянських 
зборах та через робітничих, селян
ських та військових кореспондентів.

8 царині судово-слідчого догляду 
Прокуратура прагнула до поліпшення 
слідчого та розшукового апарату, 
брала широку участь у суді та не
відступно переводила класову судову 
карну політику.

3. Досягнені в роботі Державної 
Прокуратури наслідки, при широкій 
популярности в робітничих та селян
ських масах, характеризуються такими 
основними рисами:

а) виживанням беззаконности чино- 
стей місцевих ааміністраційних орга
нів, направленням роботи тих органів 
і широким охопленням Прокуроським 
доглядом ріжних галузей громадського 
та господарчого життя, що сприяло 
загальному зміцненню державного 
апарату Республіки; б)

б) поліпшенням слідчого та кримі
нального розшукового апарату в ро
зумінні прискорення передавання справ 
до судових органів і, в наслідку того, 
наближенням судового вироку до менту 
скоіння злочину, зменшенням злочин- 
кости, особливо 8 де яких її видах, 
як бандитизм кримінальний та полі
тичний, на грунті загального зміц
нення засад революційної законности 
та зміцнення нашого господарчого 
життя;

в) виправленням практики судових 
органів, переведенням класової лінії в 
суді в усіх справах, зокрема в спра
вах трудових, а також земельних та 
цивільних,коли порушувалося інтереси 
Робітничо Селянської Республіки;

к настоящему времени получает свое 
полное содержание и идет к охвату 
всех отраслей государственной жизни.

В области административного над
зора Прокуратура ставила своей за
дачей укрепление революционной за
конности путем проникновения над
зором во все органы административной 
власти и путем широкой связи с ра
бочими и крестьянскими массами как 
посредством разбора огромного числа 
жалоб и заявлений, так при помощи 
отчетных докладов Прокуратуры в 
печати и на рабочих и крестьянских 
собраниях, так и через рабочих, кре
стьянских и военных корреспондентов.

В области судебно-следственного 
надзора Прокуратура стремилась к 
улучшению следственного и розыск
ного аппарата, принимала широкое 
участие в суде и неизменно проводила 
классовую судебную карательную по 
литику.

3. Достигнутые работой государствен
ной Прокуратуры результаты, при 
широкой популярности в рабочих и 
крестьянских массах, характеризуются 
следующими основными чертами:

а) изживанием незаконности дей
ствий местных административных ор
ганов, выпрямлением работы этих 
органов и широким охватом Проку
рорским надзором различных областей 
общественной и хозяйственной жизни, 
что содействовало общему укреплению 
государственного аппарата Республики;

б) улучшением следственного и 
уголовного розыскного аппарата в 
смысле ускорения направления дел в 
судебные органы и, вследствие этого, 
приближением судебного приговора к 
моменту совершения преступления, 
уменьшением преступности, особенно 
в некоторых ее видах, как бандитизм, 
уголовный и политический, на почве 
общего укрепления начал револю
ционной законности и упрочения 
нашей хозяйственной жизни;

в) выпрямлением практики судеб
ных органов, проведением классовой 
линии в суде по всем делам, в част
ности, по делам трудовым, а также 
земельным и гражданским, когда зат
рагивались интересы Рабоче-Кресть
янской Республики;
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г) скомунізуванням всього проку
рорського догляду.

Виходячи з наведеного вище й беручи 
на увагу надзвичайно складні умови 
роботи та широкі обов'язки, покла
дені на Державну Прокуратуру,
4-ая Сесія Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету 8-го скли
кання п о с т а н о в и л а :

1. Доповідь генерального Прокурора 
Республіки про діяльність державної 
Прокуратури за 1923-24 рік похва
лити.

2. Констатувати досягнення в усіх 
галузях роботи Прокуратури в центрі 
і на місцях і визнати діяльність Проку
ратури політично правильною та до
цільною. Зокрема:

а) похвалити прагнення Прокура
тури до поширення та поглиблення 
адміністраційного догляду Прокура
тури в першу чергу що-до охо
плення доглядом низового держав
ного апарату, а рівно-ж госпорганів, 
1 підсилення нагляду за роботою юр- 
частин держустанов та держпідпри- 
ємств;

б) констатувати, що звязок Про
куратури з робкорами, сількорами та 
військорами вловній мірі сприяв вико
нанню завдань Прокуратури щ о - д о  
виявлення службових та господарчих 
злочинів, а також наблизив Прокура
туру до широких мас працюючих; 
похвалити засвоєний Прокуратурою 
порядок зосередження особливої уваги 
на справи, порушувані за замітками 
робкорів та сількорів і на судовому 
та прокурорському захисті робкорів 
та сількорів;

в) відмітити правильність проваджу
ваної Прокуратурою Республіки роботи 
що-до забезпечення конституції Союзу 
РСР та УСРР так у діяльности орга
нів УСРР. як і в законодавстві Союзу 
РСР. а рівно ж роботи на забезпе
чення прав національних меншостей;

г) відмітити правильність поставле
них Прокуратурою завдань в царині 
питань продукційности праці та зар
плати, що організаційно зводяться 
до заведення трудової Прокуратури,

г) окоммунизированием всего про
курорского состава.

Исходя из вышеизложенного и, 
принимая во внимание чрезвычайно 
сложные условия работы и широкие 
обязанности, возложенные на Государ
ственную Прокуратуру, 4-я Сессия 
Всеукраинского Центрального Испол
нительного Комитета 8-го созыва 
п о с т а н о в и л а :

1. Доклад генерального Прокурора 
Республики о деятельности государ
ственной Прокуратуры за 1923-24 г. 
одобрить.

2. Констатировать достижения во 
всех областях работы Прокуратуры в 
центре и на местах и признать 
деятельность Прокуратуры полити
чески правильной и целесообразной. 
В частности:

а) одобрить стремление Прокура
туры к расширению и углублению 
административного надзора Прокура
туры в первую очередь по охвату 
надзором низового государственного 
аппарата, а равно хозорганов и уси
лению наблюдения за работой юрча- 
стей госучреждений и госпредприятий;

б) констатировать, что связь Про
куратуры с рабкорами, селькорами и 
военкорами в полной мере способство
вала выполнению задач Прокуратуры 
по выявлению должностных и хозяй
ственных преступлений, а также при
близила Прокуратуру к широким мас
сам трудящихся; одобрить принятый 
Прокуратурой порядок сосредоточения 
особого внимания на делах, возбужда
емых по заметкам рабкоров и сель
коров и на судебной прокурорской 
зашите рабкоров и селькоров;

в) отметить правильность прово
димой Прокуратурой Республики ра
боты в отношении обеспечения Кон
ституции Союза ССР и УССР как в 
деятельности органов УССР, так и в 
законодательстве Союза ССР, а равно 
работы по обеспечению прав нацио
нальных меньшинств;

г) отметить правильность поста
вленных Прокуратурой задач в области 
вопросов производительности труда 
и зарплаты, которые организационно 
сводятся к введению трудовой Про-
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що чинить у звязку з профспілками 
та органами Наркомпраці і входить 
до єдиного апарату Прокуратури 
Республіки;

д) похвалити проваджувану Проку
ратурою Республіки лінію встановлення 
переваги в розгляді скарг, заяв та 
справ робітників та селян, а рівно 
ж підсилення переважної уваги до 
справ робітниць та селянок;

е) відмітити правильність прова
джуваної Прокуратурою Республіки ра
зом з ДПУ роботи щ о - д о  організації 
та переведення надзвичайних сесій.

3. Доручити Прокуророві Республіки 
та кермованій ним Державній Проку
ратурі, провадячи на далі їхню роботу, 
ше більш зміцнити, поширити та під
силити її. Зокрема:

а) вжити заходів до дальшого під
несення кваліфікації робітників Про
куратури та до більшого притягнення 
до Прокурорської роботи жінок;

б) надалі підсилювати звязки Про
куратури з робкорами та сількорами;

в) провадити далі роботу шо • до 
піднесення кваліфікації слідчих, а рівно 
ж що-до відокремлення особливих 
слідчих на переведення господарчих 
справ;

г) підсилити централізований догляд 
за політично важливими слідчими та 
судовими справами, зокрема, про зло
чини державні, господарчі та про зло
чини службові;

д) підсилити участь Прокуратури 
в справах касаційних, а також у спра
вах, розглядуваних народчіми суддями;

е) поширити участь Судової Про
куратури на випадки найважливіших 
цивільних справ, де зазначено інтереси 
держави або інтереси робітничої класи 
та селянства;

ж) вжити заходів до практичного 
та організаційного розвязання питань 
про використування громадських зви- 
нувальників, у судових процесах.

4. Доручити Урядові забезпечити 
в майбутньому законодавстві правильну 
без ніяких перепон діяльність Проку
ратури, зокрема:

куратуры, действующей в связи с 
профсоюзами и органами Нарком- 
труда и вхоящей в единый аппарат 
Прокуратуры Республики;

д) одобрить проводимую Прокура
турой Республики линию установле
ния преимушественности в разборе 
жалоб, заявлений и дел рабочих и 
крестьян, а равно усиление преиму
щественного внимания к делам работ
ниц и селянок;

е) отметить правильность прово
димой Прокуратурой Республики вме
сте с ГПУ работы по организации 
и проведению чезвычайных сессий.

3. Поручить Прокурору Республики 
и руководимой им государственной 
Прокуратуре, продолжая проводимую 
ими работу, еще далее укрепить, рас
ширить и усилить ее. В частности:

а) принять меры к дальнейшему 
поднятию квалификации работников 
Прокуратуры и к большему привле
чению к Прокурорской работе жен
щин;

б) продолжать усиление связи 
Прокуратуры с рабкорами и сель
корами;

в) продолжать работу по повы
шению квалификаций следователей, 
а равно по выделению специальных 
следователей по ведению хозяйствен
ных дел;

г) усилить централизованный над
зор за политически важными след
ственными и судебными делами, в част
ности, по преступлениям государ
ственным, хозяйственным и по пре
ступлениям по должности;

д) усилить участие Прокуратуры в 
делах кассационных, а также в делах, 
рассматриваемых народными судьями;

е) распространить участие судебной 
Прокуратуры на случаи важнейших 
гражданских дел, где затронуты ин
тересы государства или интересы рабо
чего класса и крестьянства;

ж) принять меры к практическому 
и организационному разрешению во
просов об использовании общественных 
обвинителей в судебных процессах.

4. Поручить Правительству обеспе
чить дальнейшим законодательством 
правильную и беспрепятственную де
ятельность Прокуратуры, в частности:
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а) встановити терміновість розгляду 
Виконавчими Комітетами заяв та про
тестів Прокуратури, подаваних нею 
на постанови нижчих виконкомів та 
на чинности й розпорядження окремих 
агентів влади;

б) встановити, щоби виконавчі ко
мітети, при ухваленні ними обов'язко
вих постанов, установлювали б і певні 
терміни набуття ними чинности, на
даючи їм чинности негайно лише 
у нагальних випадках;

в) поширити мережу Прокуратури 
з розрахунком достатнього обслуго
вування села;

г) збільшити відпуск потрібних кош
тів на Прокуратуру так на поліпшення 
матеріяльного становиша особового 
складу, як і на оперативні витрати 
Прокуратури;

д) вжити заходів до відсунення окре
мих випадків, що траплялись, втру
чання низових агентів до органів влади 
до установленої діяльности Проку
ратури;

е) вжити заходів до оформлення 
інституту юрисконсультів в державних 
та господарчих установах і до вста
новлення звязку та контролю їхньої 
діяльности з боку Наркомюсту та 
Прокуратури.

5. Запропонувати всім губвиконко- 
мам збільшити їхнє уважливе відно
шення до діяльности Прокуратури що
до переведення революційної закон
ности, зокрема:

а) переводити встановлене у Поло
женні про Державну Прокуратуру 
слухання звітних доповідей Прокуро
рів на пленумах губерніяльних та окруж
них виконкомів, і на губерніяльних 
та окружних з'їздах Рад, а також 
подати вказівки районовим виконавчим 
комітетам про слухання таких допо
відей на широких пленумах РВК'ів 
та в сільрадах;

б) вжити заходів до широкого ого
лошення фактів скасування за проте
стами Прокуратури беззаконних чин
ностей окремих агентів влади так 
у пресі, як і иншими способами, Яадто 
ж на селі.

а) установить срочнцсть рассмо
трения исполнительными комитетами 
заявлений и протестов Прокуратуры, 
подаваемых ею на постановления 
нижестоящих исполкомов и на дей
ствия и распоряжения отдельных 
агентов власти;

б) установить, чтобы исполнитель
ные комитеты, при принятии ими 
обязательных постановлений, устана
вливали бы и определенные сроки всту
пления их в силу, вводя их в дей
ствие немедленно лишь в случаях 
спешности;

в) расширить сеть прокуратуры с 
расчетом достаточного обслуживания 
села; і

г) усилить отпуск необходимых 
средств на Прокуратуру—как на 
улучшение материального положения 
личного состава, так и на оператив
ные расходы Прокуратуры;

д) принять меры к установлению 
отдельных имевших место случаев 
вмешательства низовых агентов и 
органов власти в установленную дея
тельность Прокуратуры;

е) принять меры к оформлению 
института юрисконсультов в государ
ственных и хозяйственных учрежде
ниях и к установлениям связи и кон
троля их деятельности со стороны 
Наркомюста и Прокуратуры.

5. Предложить всем губисполкомам 
усилить их внимательное отношение к 
деятельности Прокуратуры по про
ведению революционной законности, 
в частности:

а) проводить установленное Поло
жением о Государственной Прокура
туре заслушивание отчетных докладов 
Прокуроров на пленумах губернских 
и окружных исполкомов, и на губерн
ских и окружных с’ездах советов, 
а также сделать указания районным 
исполнительным комитетам о заслу
шивании таких докладов на широких 
пленумах РИК'ов и сельсоветах;

б) принять меры к широкому опу
бликованию фактов отмены по про
тестам Прокуратуры незаконных дей
ствий отдельных агентов власти как 
в печати, так и иными способами, 
в особенности, на селе.
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6. Вважаючи, що переведення рево
люційної законности становить справу 
всієї Робітничо • Селянської Держави 
в цілому та всіх робітників і селян 
нашої країни, 4 Сесія ВУЦВК 8-го 
скликання звертається до всіх ра
дянських установ та організацій, до 
всіх робітників та селян з пропози
цією подавати потрібну підмогу Дер
жавній Прокуратурі в цій роботі що - 
до переведення та зміцнення револю
ційної законности, що становить одне 
з найважливіших знарядь зміцнення 
спілки робітничої класи та селянства.

Харків, два 19 лютого 1925 р.
Голова Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого 
Комітету Штровський.

Секретар Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого 

Комтету Буценко.Оголошено в „Вістях ВУЦВК“З квітня 1925 р. ч. 75.

6. Считая, что проведение револю
ционной законности является делом 
всего . Рабоче-Крестьянского Государ
ства и всех рабочих и крестьян нашей 
страны, 4-ая Сессия ВУЦИК 8-го 
созыва обращается ко всем советским 
учреждениям и организациям, всем 
рабочим и крестьянам с предложе
нием оказывать необходимое содей
ствие Государственной Прокуратуре 
в этой работе по проведению и ук
реплению революционной законности, 
являющейся одним из важнейших 
орудий укрепления союза рабочего 
класса и крестьянства.Харьков, 19 февраля 1925 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский. 
Секретарь Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета Буценко.Распубликовано в „Вістях ВУЦВК“3 апреля 1925 г., № 75.
101. Про весняну сільсько господарську

Сільське господарство "України на 
протязі останніх років почало підно
ситися та відновлюватися, але посуха, 
що спіткала країну в минулому році, 
зашкодила багатьом районам України. 
Основне завдання Радянської влади в 
біжучу весняну кампанію полягає в 
тому, щоби, не дивлячись на неспри
ятливий урожай минулого року, не 
тільки запобігти погіршенню на
шого сільського господарства, але 
вжити всіх зусиль до того, щоби воно 
надалі посувалося наперед.

Основна причина тяжких ударів, 
заподіюваних нашому господарству 
черговими посухами, полягає у від- 
сталости способів його провадження. 
Тому, вживаючи всіх заходів до по
дання допомоги на весняний засів 
ушкодженій людності, треба викори
стати весняний період на погли
блення поступових течій в нашому 
сільському господарстві, зокрема, на 
поліпшення землекористування, на за
своєння правильних способів хлібо-

101. О весенней сельско-хозяйственной 
кампании 1925 г.

Сельское хозяйство Украины в про
должение последних лет стало поды
маться и восстанавливаться, но по
стигшая страну в прошлом году за
суха нанесла удар многим районам 
Украины. Основная задача Советской 
власти в текущую весеннюю кампанию 
заключается в том, чтобы, несмотря 
на неблагоприятный урожай прошлого 
года, не только не допустить ухуд
шения нашего сельского хозяйства, но 
приложить все усилия к тому, чтобы 
оно продолжало продвигаться вперед.

Основная причина тяжелых ударов, 
наносимых нашему хозяйству повто
ряющимися засухами, заключается в 
отсталости приемов его ведения. По
этому, принимая все меры к оказанию 
помощи к весеннему посеву постра
давшему населению, необходимо ис
пользовать весенний период для углу
бления прогрессивных течений в на
шем сельском хозяйстве, в частности, 
к улучшению землепользования, к 
усвоению правильных приемов земле-
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робства, на розвиток посухотревалих 
рослин та на міцний звязок нашого 
сільського господарства з промисло
вістю та внутрішніми й зовнішніми 
ринками. Похвалюючи заходи, вжиті 
Раднаркомом що до весняної сільсько
господарської кампанії, 4-а Сесія Все
українського Центрального Виконав
чого Комітету 8-го скликання п о с т а 
н о в и л а :

1. Зважаючи на несприятливі мете
орологічні умови осени та зими, що 
можуть спричинитися до загибелі ча
стини озимого засіву, доручити Уря
дові вжити потрібних заходів до за
безпечення можливости перезасіву по- 
весні площі озимих, що загинули. 
Разом з тим, треба, щоби кошти, що 
їх відпускають людності у весняну за
сівну кампанію на купівлю та найми 
робочої худоби й насіння, було вчасно 
видано селянству, що їх потрібує, а 
останні було вжито за безпосереднім 
призначенням.

2. Запропонувати Урядові вжити 
реальних заходів, щоби на місцях було 
переведено в широкому обсязі заходи 
шо-до масової очистки та протоа- 
влення зерна. Разом з тим, звернути 
увагу на організацію боротьби зі 
шкідниками сільського господарства, 
притягаючи до цієї роботи коопера
тивні та громадські організації і ши
рокі маси селянства забезпечивши 
відповідними засобами переведення цих 
заходів.

3. Наркомзему широко висвітлити 
перед селянством величезну користь, 
що її в минулому посушливому році 
дали селянству посухотревалі рослини: 
кукурудза та соняшники, що дали 
добрий збір при загальному неврожаї 
инших хлібів. Зважаючи на можли
вість дальших посух, поставити пе
ред Урядом завдання підпомоги се
лянству в поширенні площі цих куль
тур і одночасно зміцнити вжиті Уря
дом у біжучому році заходи до під
несення цін на кукурудзу, що дали 
вже позитивні наслідки, і тим самим 
зробити засіви кукурудзи вигідними 
для селянських мас. В інтересах роз
витку кукурудзяного клину, вважати 
потрібним у кредитовому плані Укр-

делия, к развитию засухоустойчивых 
растений и к тесной увязке нашего' 
сельского хозяйства с промышлен
ностью и внутренними и внешними 
рынками. Одобряя мероприятия, пред
принятые Совнаркомом по весенней 
сельско хозяйственной кампании, 4-ая 
Сессия ВУЦИК 8-го созыва п о с т а 
н о в и л а :

1. Учитывая неблагоприятные мете
орологические условия осени и зимы, 
могущие выявить гибель части ози
мого посева, поручить Правительству 
принять необходимые меры к обеспе
чению возможного пересева весною 
площади погибших озимы>. умеете с 
тем, необходимо, чтобы средства, от
пускаемые населению на весеннюю 
посевную кампанию для закупки и 
найма рабочего скота и семян, были 
своевременно выданы нуждающемуся 
селянству, а последние использованы 
по прямому назначению.

2. Предложить Правительству при
нять реальные меры, чтобы на местах 
были проведены в широком масштабе 
мероприятия по массовой очистке и 
протравливанию зерна, одновременно 
с этим обратить внимание на органи
зацию борьбы с вредителями сельского, 
хозяйства, вовлекая в эту работу 
кооперативные и общественные орга
низации и широкие массы селянства, 
обеспечив соответствующими сред
ствами проведения этого меропри
ятия.

3. Наркомзему широко осветить 
перед селянством огромную пользу, 
которую в прошлом засушливом году 
принесли селянству засухоустойчивые 
растения: кукуруза и попсолнух, дав
шие хороший сбор при общем неуро
жае других хлебов. Учитывая возмож
ность засухи и в дальнейшем, поста 
вить перед Правительством задачу 
оказания содействия крестьянству в 
расширении плошади этих культур и 
одновременно усилить предпринятые 
Правительством в текущем году меры 
поднятия цен на кукурузу, давшие 
уже положительный результат, и тем 
самым сделать посевы кукурузы ьы- 
годными для крестьянских масс. В ин
тересах развития кукурузного клина
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сільбанку виділити спеціальні кош
ти на продукцію поліпшеного насіння, 
організацію переховування, переробку 
і т. и.

4. З огляду на тяжкий удар, запо
діяний нашому скотарству минулої 
осени, звернути особливу увагу на за
ходи до його відновлення. Доручити 
Урядові вчасно вжити заходів до ор
ганізації правильного збуту та пере
робітку продуктів скотарства, а та
кож до встановлення економічно схід
них цін на худобу та продукти ско
тарства.

5. Наркомзему зазнайомити селян
ство з поспіхами, досягненими колек
тивними та артільними господар
ствами в минулому неврожайному році 
і звернути особливу увагу на потребу 
подання кредитової та агрономічної 
допомоги земельним громадам, що пе
реходять на громадський плодозмін.

6. Відмічаючи збільшену в мину
лому році участь в бурякових засівах 
середняцьких та незаможницьких груп 
людности, вважати за потрібне у на
ступну засівну кампанію вжити захо
дів до дальшого поширення засівів 
буряку в найбіднішіх господарствах 
зі значною зайвиною робітничих рук.

Констатуючи досягнення в справі 
розвитку селянських бурякових засі
вів та організації цукрової промисло- 
вости, запропонувати Урядові підси
лити заходи до піднесення врожайно- 
сти та підвищення якости цукрового 
буряку, а для того, зокрема, відшу
кати можливости до постачання люд
ності угноєння, а також вжити захо
дів до можливого поширення продук
ції цукрової промисловости.

Доручити Урядові додержати вчасну 
і повну розплату з плантаторами та 
робітниками, що працюють на буряко
вих засівах і точне виконання дого
ворів, укладених Цукротрестом з се
лянством. 7

7. Звернути увагу всіх державних 
та кооперативних органів на потребу 
вчасного приставления машин на село, 
а також на переведення кредитування

считать необходимым в кредитном 
плане Укрсельбанка выделить специ
альные средства на производство улуч
шенных семян, организацию хранения, 
переработку и т. п.

4. В виду тяжелого удара, перене
сенного нашим животноводством ь 
истекшую осень, обратить особое 
внимание на меры его восстановления. 
Поручить Правительству принять свое
временные меры к организации пра
вильного сбыта и переработки продук
тов животноводства, а также к устано
влению экономически приемлемых цен 
на скот и продукты животноводства.

5. Наркомзему ознакомить кресть
янство с успехами, достигнутыми кол
лективными и артельными хозяйствами 
в прошлом неурожайном году, и обра
тить особое внимание на необходи
мость оказания кредитной и агроно
мической помощи земельным обще
ствам, переходящим к общественным 
севооборотам.

6. Отмечая усилившееся е прошлом 
году участие в свеклосеянии середняц
ких и бедняцких групп населения, 
считать необходимым в предстоящей 
весенней кампании принять меры к 
дальнейшему расширению посева 
свеклы в беднейших хозяйствах со 
значительным избытком рабочих рук.

Констатируя достижения в деле 
развития крестьянского свеклосеяния 
и организации сахарной промышлен
ности, предложить Правительству уси
лить мероприятия по поднятию уро
жайности и повышению качества са
харной свеклы, для чего, в частности, 
изыскать возможности по снабжению 
населения удобрительными туками, а 
также принять меры к возможному 
расширению производства сахарной 
промышленности.

Поручить Правительству предусмот
реть необходимость своевременной 
и полной расплаты с плантаторами 
и рабочими, занятыми в свеклосеянии 
и к точному выполнению договоров, 
заключаемых Сахаротрестом с кресть
янством.

7. Обржтить внимание всех государ
ственных и кооперативных органов 
на необходимость своевоеменной до
ставки машин на село, а также на
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селянства, особливо об'єднаного в ма- 
шинові товариства, на купівлю зна
ряддя та машин і всіляко полегшити 
потрібні за для одержання знаряддя 
та машин у кредит формальности.

8. Відмічаючи величезне значіння 
в справі розвитку сільського госпо
дарства, особливо в звязку з недоста
чею робочої худоби, вживання меха* 
нічних способів хліооробства, доручи
ти Урядові вжити заходів до вчасної 
і належної організації постачання 
тракторів і користування ними в пер
шу чергу в колективах та земельних 
громадах, що провадять громадський 
плодозмін.

9. Урядові звернути особливу увагу 
на ті землевряджені села, що вже на 
цю весну перейшли до поліпшеного 
землекористування і всіляко їм допо
могти кредитом та агрономічною до
помогою, щоби вони на нових земле- 
вряджених ланах дійсно могли пере
водити поліпшені способи хлібороб
ства.

10. При переведенні всіх заходів що
до підмоги селянству в наступну вес
няну сільсько-господарську кампанію 
звернути особливу увагу на те, щоби 
державна допомога дійсно в першу 
чергу подавалася незаможникам та се
реднякам, що потрібують цієї допомоги, 
зокрема тим, що провадять обробіток 
землі шляхом спрягання. Зважаючи 
на велику кількість господарств без 
робочої худоби, доручити Урядові звер
нути особливу увагу на організацію 
в широк* му обсязі обробітку землі 
шляхом с рягання, а для того в най
ближчий час розробити це питання, 
стимулюпчи спрягання шляхом пере
ведення низки економічних заходів. 11

11. Доручаючи Урядові практично 
перевести в життя все вище зазна
чене, 4 а Сесія Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету 
8 скликання вважає, що державну до
помогу буде підтримано широким роз
витком самодіяльности самих селян
ських мас, міцною спілкою незамож
ників з середняками при виявленні 
ними найбільшої ініціятиви та енергії.

проведение кредитования селянства, 
особенно объединяемого в машинные 
товарищества, на покупку орудий и 
машин и всячески облегчить необхо
димые для получения орудий и машин 
в кредит формальности.

8. Отмечая огромное значение в
деле развития сельского хозяйства, 
особенно в а язи с недостатком рабо
чего скота, применения механических 
способов земледелия, поручить Прави
тельству принять меры к своевремен
ной и надлежащей организации трак- 
тороснабжения и тракторопользования 
в первую очередь в коллективах и 
земельных обществах, имеющих обще
ственный севооборот. 1

9. Правительству обратить особен
ное внимание на те землеустроенные 
села, которые уже к настоящей весне 
перешли на улучшенное землепользо
вание и оказать им всяческое содей
ствие кредитом и агрономической по
мощью, чтобы они на новых земле
устроенных полях действительно могли 
проводить улучшенные способы земле
делия.

10. При проведении всех мер по 
содействию крестьянству в предстоя
щую весеннюю с -х. кампанию обра
тить особое внимание, чтобы прави
тельственная помощь в первую оче
редь была оказана действительно ну
ждающимся в этой помощи незамож
никам и середнякам, в частности, 
ведущим обработку земли путем суп
ряги. Учитывая <большое* количество 
хозяйств без рабочего скота, пору
чить Правительству обратить особое 
внимание на организацию в широком 
масштабе обработки земли путем суп
ряги, для чего в ближайшее время 
разработать этот вопрос, стимулируя 
супрягу путем проведения ряда эконо
мических мероприятий.

11. Поручая Правительству провести 
практически в жизнь все вышеуказан
ное, 4-я Сессия Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета 
8-го созыва полагает, что правитель
ственная помощь будет поддержана 
широким развитием самодеятель
ности самих крестьянских масс, тес
ным союзом незаможников с серед
няками при выявлении ими наиболь-
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Разом з тим 4-а Сесія ВУЦВК'у певна, 
що в біжучу сільсько-господарську 
кампанію заходи Уряду та зусилля 
самих селян зустрінуть живу, енер
гійну підтримку з боку всього радян
ського суспільства на селі, і особливо 
в боку агрономів-кооператорів та 
вчительства.

Харків, два 10 лютого 1026 р.

Голова Всеукраїнського
Центрального Виконавчого 

Комітету Петровський.

Секретар Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого 

Комітету Буценко.

Огодошеяо в .Біотах ВУЦВК" 46 бероанм 102-') р . ч. 70.
102. Про ювиішню торгівлю.

4-а Сесія ВУЦВК 8 го скликання кон 
статус,шо зовнішня торгівля за останні 
З роки мала великі досягнення в розу
мінні поширення обігу та збільшення 
активности, тоб то перевищення вивозу 
над довозом. Цей розвиток обігу довів, 
що монополія зовнішньої торгівлі в 
руках держави ні в якій мірі не ставить 

! перешкоди для нашого зовнішнього 
товарообігу. Навпаки монополія дала 
змогу Союзу РСР зберегти економічні 

| вигоди на чужоземних ринках з метою 
Збільшення своєї господарчої могутно- 

• сти. Разом з тим, вона уможливила для. 
Уряду провадження твердої планової 
роботи в царині зовнішніх торго
вельних зносин, а також—на основі 
И плановости—І в народньому госпо
дарстві.

На протязі минулого року зовнішня 
торгівля влила в селянське господар
ство великі кошти, забрала з внутріш
нього ринку товарові залишки, під
несла ціни на хліб і в значній мірі 
зменшила гостроту «ножиць».

Разом з тим зовнішня торгівля на 
Україні, зважаючи на високу де-далі 
зростаючу активність, довела свою 
участь у всесоюзному балансі до пере

шей инициативы и анергии. Вместе 
с тем 4-я Сессия ВУЦИК уверена, 
что в текущую с.-х. кампанию меро
приятия Правительства и усилия самих, 
крестьян встретят живую, энергичную 
поддержку со стороны всей советской 
общественности на селе и в особен
ности со стороны агрономов-коопе- 
раторов и учительства.Харьков. 19 февраля 1926 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский.

Секретарь Всеукраинского
Центрального Исполнительного 

Комитета А. Буценко.

Расаублвковаво в .Вістях ВУЦВК* 28 марта 
1925 г.. № 70.

102. О внешней торговле.

4-я Сессия ВУЦИК 8-го созыва 
констатирует, что внешняя торговля 
за последние 3 года сделала большие 
успехи в смысле расширения оборота 
и усиления активности, т. е. превы
шения вывоза над ввозом. Эти разви
вающиеся обороты показали, что 
монополия внешней торговли в руках 
государства ни в какой мере не являет
ся препятствием для нашего внеш
него товарообмена. Напротив, моно
полия дала возможность Союзу ССР 
сохранить экономические выгоды на 
иностранных рынках в целях усиления 
своей хозяйственной мощи. Вместе 
с тем, она позволила Правительству 
вести твердую плановую работу 
в области внешних торговых сношений, 
а также—на основе ее плановости— 
и в народном хозяйстве.

В течение прошлого года внешняя 
торговля влила в крестьянское хозяй
ство крупные средства, сняла с вну
треннего рынка товарные излишки, 
подняла цены на хлеб и а значи
тельной степени ослабила остроту 
«ножниц».

Вместе с тем внешняя торговля на 
Украине, благодаря высокой все воз-
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довійськової норми, в значній мірі обу
мовила активність загального сальдо 
СРСР. Це велике господарче значіння 
зовнішня торгівля здобула в наслідку 
вчасного використування товарових 
лишків хліба від урожаїв 22-23 та 
24 р. р. і поставлення попиту на 
лишки від другорядних статтів селян
ського господарства (яйця, щетина, 
конопля).

Обраховуючи цей досвід в умовах 
біжучого року, з його недородом та 
малою наявністю товарових залишків 
хліба, 4-а Сесія ВУЦВК, похваляє 
заходи Уряду, скеровані на розвиток 
експорту всіх статтів селянського гос
подарства, крім хлібів, а також експор
ту промислової продукції і доручає 
Урядові:

1. Вжити всіх заходів до того, щоби 
широкі маси робітників та селян було 
зазнайомлено з тою ролею, що її відо- 
грає в народньому господарстві моно
полія зовнішньої торгівлі й заснований 
на ній діловий звязок з чужоземними 
ринками через органи Зовнішторгу.

2. Зазнайомити селян з можливістю 
широкого експорту пропашних куль
тур, а для того підсилити роботу що
до будівлі в степовій смузі УСРР лег
ких елеваторів для кукурудзи (коші 
та сушилки). Питання про фінансу
вання цих операцій покласти на сіль
сько-господарський банк під керовнуц- 
твом Наркомзему.

3. Обраховуючи досвід минулого 
року що-до вивозу технічних культур, 
що виявилися досить рентабельними, 
зазнайомити широкі маси селянства 
з вигідністю поширення їхнього за
сіву, подаючи їм в т о м у  підмогу шля
хом авансування («контракція»). Звер
таючи увагу Уряду на важливість цього 
роду операцій, Сесія доручає йому 
вивчити найкращі форми кредитування 
селянських плантацій, кооперативних 
та инших об'єднань. 4

4. Хуткий розвиток скотарства та 
відновлення його товарової продукції, 
особливо що-до дрібної худоби, вумо-

растаюшей активности, довела своє 
участие в общесоюзном балансе до 
довоенной нормы, в значительной 
степени обусловила активность общего 
сальдо СССР. Это крупное хозяй
ственное значение внешняя торговля 
получила вследствие своевременного 
использования товарных излишков 
хлебов от урожаев 22-23 и 24 г. г. 
и пред'явлення спроса на излишки 
от побочных статей крестьянского 
хозяйства (яйца, щетина, пенька).

Учитывая этот опыт в условиях 
текущего года, отмеченного некоторым 
недородом и слабым наличием товар
ных излишков хлебов, 4-я Сессия 
ВУЦИК одобряет мероприятия' Прави
тельства, направленные к развитию 
экспорта всех статей крестьянского 
хозяйства, кроме хлебов, а также 
экспорта промышленной продукции 
и поручает Правительству:

1. Принять все меры к тому, чтобы 
широкие массы рабочих и крестьян 
были ознакомлены с той ролью, 
которую играет в народном хозяйстве 
монополия внешней торговли и осно
ванная на ней деловая связь с ино
странными рынками через органы 
Внешторга.

2. Ознакомить селян с возможностью 
широкогоэкспортапропашных культур, 
для чего усилить работу по постройке 
в степной полосе УССР легких эле
ваторов для кукурузы (коши и сушилок). 
Вопрос о финансировании этих опе
раций возложить на Сельско-Хозяй
ственный Банк под руководством 
Наркомзема.
. 3. Учитывая опыт прошлого года 
по вывозу технических культур, ока
завшихся достаточно рентабельными, 
ознакомить широкие массы селянства 
с выгодностью расширения их посева, 
оказывая им в этом содействие путем 
авансирования («контрактация»). Обра
щая внимание Правительства на 
важность этого рода операций, Сессия 
поручает ему изучить наилучшие 
формы кредитования крестьянских 
плантаций, кооперативных и доугих 
об*единениР.

4. Быстрое развитие животноводства 
и восстановление его товарной про
дукции, особенно в мелком скоте,
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в«х поганого врожаю та недостачі 
кормових засобів, створює потребу 
присвячення особливоТ уваги на орга
нізацію м'ясного експорту, як на 
завдання першої черги. Сесія дору
чає Урядові вжити заходів до підси
лення експорту яєць та продуктів 
скотарства, до поліпшення породи 
худоби та до створення такої системи 
ветеринарно-санітарних заходів, що 
забезпечували б вільний експорт.

5. З метою виконання експортового 
плану в галузі с.-г. сировини, Сесія 
звертає увагу губвиконкомів на потре
бу поглибити роботу що-до заготівлі 
на експорт, притягаючи до цієї справи 
увагу широких селянських мас.

Вжити потрібних заходів до утво
рення фондів з цілевих кредитів так 
під вивіз продуктів скотарства осо
бливо м'яса та яєць, як і під вивіз 
технічних культур.

6. Зважаючи на прагнення селянства 
перейти до найкультурніших форм 
господарювання, запропонувати довіз 
тракторів, поширивши його на осінню 
кампанию, довести потрібну кількість 
угноєння, отрути на боротьбу зі шкід
никами, с.-г. машин та знаряддя, з тим 
що довіз останніх повинно погодити 
з продукційним планом нашої проми- 
словости що-до с.-г. машинобудів- 
ництва.

7. Тому що по відношенню до заліз
ної та марганцевої руди план вивозу 
охоплює тільки частину кількости, шо 
її можна вивезти через організаційну 
нашу слабкість, треба всіма способами 
намагатися до збільшення вивозу цих 
товарів. Вивіз вугілля мусить за всяку 
ціну розвинути великі операції неза
лежно від можливих збитків, шо для 
їхнього покриття. Експортвугіллю 
треба дістати компенсацію. Разом 
з тим Сесія похвалює загальні 
заходи Уряду, розроблені з метою 
дальшого експорту продукції нашої 
промисловости і доручає йому невід
ступно переводити і на далі зазначені 
завдання.

*
8. Обраховуючи потребу збільшення 

лісоекспорту, звернути увагу Уряду

в условиях плохого урожая и недо
статка кормовых средств, вызывает 
необходимость уделить особое вни
мание организации мясного экспорта, 
как первоочередной задаче. Сессия 
поручает Правительству принять меры 
к усилению экспорта яиц и продуктов 
животноводства, к улучшению породы 
скота и к созданию такой системы 
ветеринарно-санитарных мероприятий, 
которые бы обеспечивали беспере
бойный экспорт.

5. С целью выполнения экспортного 
плана в области с.-х. сырья, Сессия 
обращает внимание Губисполкомов на 
необходимость углубить работу по 
заготовкам для экспорта, привлекая 
к этому делу внимание широких 
крестьянских масс.

Принять необходимые меры к со
зданию фондов из целевых кредитов 
как под вывоз продуктов животно
водства, особенно мяса и яиц, так 
и под вывоз технических культур.

6. Учитывая стремление селянства 
перейти к наиболее культурным 
формам ведения хозяйства, продолжить 
ввоз, тракторов, распространив его 
на осеннюю кампанию, ввезти необ
ходимое количество удобрителей, 
ядов для борьбы с вредителями, с.-х. 
машин и орудий, причем ввоз послед
них должен быть согласован с про
изводственным планом нашей про
мышленности по с.-х. машиностроению.

7. Так как в отношении железной 
и марганцевой руд план вывоза охва
тывает только часть могущих быть 
вывезенными количеств в силу орга
низационной нашей слабости, необхо
димо всемерно стремиться к увеличе
нию вывоза этих товаров. Вывоз угля 
должен во что бы то ни стало развить 
крупные операции, несмотря на воз
можные убытки, для покрытия кото
рых Экспортуглю необходимо полу
чить компенсацию. Вместе с тем 
Сессия одобряет общие мероприятия 
Правительства, разработанные в целях 
дальнейшего экспорта продукции на
шей промышленности и поручает ему 
неуклонно проводить и в дальнейшем 
указанные задачи.

8. Учитывая необходимость усиле
ния лесоэкспорта, обратить внимание
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на перегляд умов цього експорту, 
маючи на увазі зниження, шо на нього 
припацають, видатків. Разом з тим 
намагатися до того, шоби за раху
нок вивозу лісоекспортної сировини 
поширити вивіз розроблених лісома
теріалів. В звязку з тим розробити 
план переобладновання та будівлі лісо
пильних заводів.

9. Беручи на увагу, вимушений в 
цьому році довіз цукру, Сесія звертає 
увагу Уряду на потребу вжити захо
дів до поширення площі засіву буряку 
та до збільшення продукції цукру, як 
завдань, що мають важливе значіння і 
для сільського господарства І для про- 
мисловости УСРР. Планове переведення 
зазначених вище заходів повинно при
пинити в майбутньому довіз чужозем
ного цукру з тим, щоби за рахунок до- 
сягненної економії, поширити імпорт 
на Україну товарів, шо іх потрібують 
робітники та селяни.

Сесія вважає, що губерніяльні та 
окружні органи зуміють притягти увагу 
широких мас.робітничої класи та се
лянства до завдань зовнішньої тор
гівлі, направлять самодіяльність пра
цюючих на цю важливу справу. При 
частковому недороді широкий розви
ток експорту, зокрема відходів ско
тарства, є однією з умов зміцнення 
сільського господарства і, значить, 
виконання основних завдань Радянської 
влади в ході господарчого розвитку 
нашої Республіки.Харків, дня 19 лютого 1926 р.

Голова Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого 

Комітету Петровський.

Секретар Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого 

Комітету А. Буценко.Оголошено в «Вістях ВУЦВК» 4 квітня 1925 р.. ч. 76.
іоуивлю УСРР.

За&кухгыии доповідь Наркомвну- 
торгу про внутрішню торгівлю'У краї
ни, 4 Сесія ВУЦВК 8-го скликання 
п о с т а н о в и л а :

Правительства на пересмотр условий 
этого вида экспорта, имея в виду сни
жение падающих на него расходов. 
Одновременно стремиться к тому, чтобы 
за счет вывоза лесоэкспортного сырья 
расширить вывоз разработанных ле
соматериалов. В связи с этим разра
ботать план переоборудования и по
стройки лесопильных заводов.

9. Принимая к сведению вынужден
ный в настоящем году ввоз сахара, 
Сессия обращает внимание Правитель 
ства на необходимость принятия мер 
к расширению площади засева свек 
ловицы и усилению сахароварения, как 
задач, имеющих важное значение и 
для сельского хозяйства и дЛя про 
мышленносги УССР. Планомерное при
менение вышеуказанных мер должно 
прекратить в будущем ввоз иностран 
ного сахара с тем, чтобы за счет до
стигнутой экономии расширить импорт 
на Украину товаров, в которых ну
ждаются рабочие и селяне.

Сессия рассчитывает, что губернские 
и окружные органы сумеют привлечь 
внимание широких масс рабочего клас 
са и крестьянства к задачам внешней 
торговли, направить самодеятельность 
трудящихся на это важное дело. При 
частичном недороде широкое развитие 
экспорта, в частности отходов живот 
новодства, является одним из условий 
укрепления сельского хозяйства и, сле
довательно, выполнения основных за 
дач Советской власти о ходе хозяй
ственного развития нашей Республики.Харьков, 19 февраля 1925 г.

Председатель Всеукраинского 
Централного Исполнительного 

Комитета Петровский.

Секретарь Всеукраинского
Центрального Исполнительного 

Комитета А. БуценкоРаспубл в ковано в «Вістях ВУЦВК»4 апреля 1925 г., № 76.
103. О внутренней торговле УССР.

Заслушав доклад Наркомвнуторга 
о внутренней торговле Украины, 4-я ’ 
Сессия ВУЦИК 8-го созыва поста -  
нов и л а:

ИЮ
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1. В міру розвитку й піднесе 4НЯ 
прокисловости та все більшого втя- 
гнення до загально господарчого життя 
селянського господарства, завдання 
планового керовництва ринком з боку 
робітничо-селянської влади робилося 
все невікладнішим та потрібнішим. Це 
завдання керовництва в питаннях вну
трішнього товарообігу Радянський 
Уряд розвязував на основі все біль
шого зросту значіння його в буді
вництві УСРР.

2. Основним завданням регулювання 
внутрішньої торгівлі і надалі лишається 
така організація її і таке керовництво 
державною та кооперативною торгів
лею, що полегшили б останній опану
вати ринок і здійснили-б дальший 
контроль Радянської Держави над 
діяльністю приватнього капіталу з тим, 
щоби роля приватньої торгівлі була 
в дійсності ролею допоміжного апа
рату державної промисловости та дер
жавних торговельних органів так у 
справі заготівлі хліба та сільсько-го
сподарської сировини, як і в царині 
збуту промислової продукції.

Проте, оздоровлення роботи торго
вельного апарату в напрямкові змі
цнення елементів соціялізму, як процес 
тревалий І дуже складний, міцно звя- 
заний з загальним ходом розвитку 
народнього господарства в цілому, не
можна і не слід прискорювати захо
дами адміністраційного впливу.

3. Облік обігу внутрішньої торгівлі 
України свідчить, що ці основні пози
ції Радянської Влади в справі напра
влення внутрішнього торговельного 
обігу дістали своє реальне здійснення. 
Так, коли на протязі 1922-23 госпо
дарчого року державна та кооперативна 
торгівля разом займали на Україні в 
обігові 36,6%, а приватна—63,4%, 
то в 1923-24 господарчому році дер
жавна та кооперативна торгівля охо
плює вже 51,2%, а приватна зни
жається до 48,8% при обсолютному 
поширенні всього товарообігу в 1923-24 
році вдвічі у порівнянні з товарообі
гом попереднього року.

1. По мере развития и под'ема про
мышленности и все большего вовле
чения в общехозяйственную жизнь 
крестьянского хозяйства, задача пла
номерного руководства рынком со сто
роны рабоче-крестьянской власти ста
новилась все более настоятельной и 
необходимой. Эту задачу руководства 
в вопросах внутреннего товарообо
рота Советское Правительство разре
шало на основе все более растущего 
значения такового в строительстве 
УССР.

2. Основной задачей регулирования 
внутренней торговли продолжает 
оставаться такая организация ее и та
кое руководство государственной и ко
оперативной торговлей, которые облег
чили бы последней владеть рынком 
и осуществили бы дальнейший кон
троль Советского государства над де
ятельностью частного капитала с тем, 
чтобы роль частной торговли оказа 
лась на деле ролью подсобного аппа
рата государственной промышленности 
и государственных торговых органов 
как в деле заготовок хлеба и сельско
хозяйственного сырья, так и в обла 
сти сбыта промышленной продукции.

Однако, оздоровление работы тор
гового аппарата в направлении .уси
ления элементов социализма, как про
цесс длительный и очень сложный, 
тесно связанный с общим ходом раз
вития всего народного хозяйства, не 
может и не должен быть форсирован 
мерами административного воздей
ствия.

3. Учет оборотов внутренней тор
говли Украины показывает, что эти 
основные позиции Советской власти 
в деле направления внутриторгового 
оборота получили свое реальное^осу- 
ществление. Так, если в течение
1922- 23 хозяйственного года государ
ственная и кооперативная торговля 
вместе занимали на Украине в обо 
роте 36,8%, а частная—63,4%, то 
в 1923-24 хозяйственном году госу 
царственная и кооперативная торговля 
охватывает уже 51,2%, а частная сни
жается до 48,8% при абсолютном 
расширении всего товарооборота в
1923- 24 г. в два раза по сравнению 
с товарооборотом предыд)щего года
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4. Основним апаратом дрібно-гур
тової та роздрібової торгівлі в си
стемі радянського господарства поруч 
з державними організаціями, як і ра
ніш, повинна лишатися кооперація.

Проте, найголовніші покажчики фі
нансового стану української коопера
ції свідчать проде-які хвороби коопе
ративної торгівлі. Треба вести вперту 
боротьбу з цими хибами кооператив
ної системи, а для того Сесія пропо
нує Урядові звернути особливу увагу 
на виживання кооперацією тих де
фектів. Хуткий зріст обігу низового 
кооперативного апарату та його фі
нансова тривалість, в порівнянні з 
иншими лапками кооперативної ме
режі, становлять собою цілковите за
безпечення поспішного оздоровлення 
всієї кооперативної торгівлі. Проте це 
оздоровлення можна перевести в най- 
коротші терміни з найменшими витра
тами при наивности реального, добре 
обміркованого плану кооперативного 
будівництва, розрахованого на низку 
років.

5. Відмітити, як значне досягнення, 
організаційне та господарче зміцнення 
державної роздрібової торгівлі (Ак
ційне Товариство „Ларьок*). Вважати 
потрібним надалі діяльність державної 
роздрібової організації шільніше 
звязати з роботою міської та сіль
ської кооперації. 6

6. Констатуючи успішну діяльність 
Уряду в справі зниження гуртових 
промислових ціч, досягнену так 
кращою організацією продукції, як 
і піднесенням продукційности праці 
робітніків, відмітити, що головним 
практичним завданням в справі регу
лювання внутрішньої торгівлі є зни
ження роздрібових цін, що їхнє змен
шення лишається позаду від темпу зни
ження гуртових, шляхом раціоналізу
вання торговельного апарату та ско
рочення всіх накладних видатків у 
торгівлі, а також дальшого зниження 
продукційної собівартости товарів. 
Доручити Урядові в найкоротший 
термін перевести практичні Ъаходи, 
скеровані до переведення зазначеного 
завдання.

4. Основны маппаратом мелко-опто
вой и розничной торговли в системе 
советского хозяйства, наряду с госу
дарственными организациями, попре- 
жнему должна остаться кооперация,

Однако, главнейшие показатели фи
нансового состояния украинской ко
операции говорят о некоторых бо
лезнях кооперативной торговли. Необ
ходимо вести настойчивую борьбу с 
этими недостатками кооперативной 
системы, для чего Сессия предлагает 
Правительству обратить особое вни
мание на изживание кооперацией этих 
дефектов. Быстрый рост оборотов ни
зового кооперативного аппарата и его 
финансовая устойчивость по сравнению 
с другими звеньями кооперативной сети 
представляют полный залог успешно
го оздоровления всей кооперативной 
торговли.

Однако, это оздоровление может 
быть проведено в наиболее короткие 
сроки с наименьшими затратами при 
наличии реального, хорошо продуман
ного плана кооперативного строитель- 
тельства, расчитанного на ряд лет.

5. Отметить, как значительное до
стижение, организационное и хозяй
ственное укрепление государственной 
розничной торговли (акционерное 
общество „Ларек*4). Считать необхо
димым в дальнейшем деятельность 
государственной розничной организа
ции теснее увязывать с работой го
родской и сельской кооперации.

6. Констатируя успешную деятель
ность Правительства в деле сниже
ния оптовых промышленных цен, до
стигнутых как лучшей организацией 
производства, так и поднятием про
изводительности труда рабочих —отме
тить, что главной практической задачей 
в деле регулирования внутренней тор 
говли является задача снижения рознич
ных цен, уменьшение которых отстает 
от темпа снижения оптовых, путем 
рационализации торгового аппарата 
и сокращения всех накладных расхо
дов в торговле, а также дальнейшего 
снижения производственной себесто
имости товаров. Поручить Правитель
ству в кратчайший срок провести 
практические мероприятия, имеющие 
целью осуществить указанную задачу.

250
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7. В період біжучого господарчого 
року вважати правильним концентра
цію хлібозаготовок шляхом добору 
найбільших державних та кооператив
них хлібозаготовців та встановлення 
поміж ними цілковитої єдности опе
рацій так у царині заготовок, як і в 
царині постачання основних спожив
чих районів України.

8. В царині заготівки худоби та 
відходів скотарства вважати потріб- 
ною безпосередню участь державних 
та кооперативних заготовців у тих 
районах, де селянство збуває худобу, 
а також таку організацію заготовчих 
апаратів, шо виключила-б хоч трохи 
значнішу ролю приватнього скупщика- 
посередника. Запропонувати Урядові 
поширити охоплення державно-коопе
ративними заготовцями скотоприго- 
ного та птичого ринку і вжити всіх 
заходів до підсилення експорту про
дуктів скотарства за кордон.

9. Відмітити, як надзвичайно здо
рове явище, збільшення ролі сільсько
господарської кооперації в справі 
заготівлі всілякої сільсько-господар
ської сировини, і запропонувати 
Урядові вжити потрібних заходів до 
дальшого притягнення низової коопе
ративної мережі до справи заготівлі 
сировини.

10. Що до приватньо-торговельного 
капіталу, вважати цілковито доціль
ною політику використання при
ватньо-торговельного апарату і при- 
ватньо-торговельних засобів, на умо 
вах, що забезпечують інтереси 
широких споживачів та державної 
промисловости.Харків, дня 19 лютого 1925 р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету Петровський.

Секретар Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету А. Буценко.Оголошено в .Вістях ВУЦВК" 3 квітня 1925 р.. ч. 75.

7. В период текущего хозяйствен
ного года считать правильным кон
центрацию хлебозаготовок путем 
отбора наиболее крупных государ 
ственных и кооперативных хлебоза 
готовителей и установления между 
ними полнейшего единства действий, 
как в области заготовок, так и в 
области снабжения основных потре
бляющих районов Украины.

8. В области заготовки скота и отхо
дов животноводства считать необхо
димым непосредственное участие госу
дарственных и кооперативных загото
вителей в тех районах, где произво
дится сбыт скота крестьянством, а 
также такую организацию заготови
тельных аппаратов, которая исключила 
бы более или менее значительную роль 
частного скупщика-посредника. Пред
ложить Правительству расширить ох
ват государственно - кооперативными 
заготовителями скотопригонного и пти
чьего рынка и принять все меры к 
усилению экспорта продуктов живот
новодства за границу.

9. Отметить, как чрезвычайно здо 
ровое явление, усиление роли сельско
хозяйственной кооперации в деле 
заготовки разного вида сельско-хозяй
ственного сырья и предложить Пра
вительству принять необходимые меры 
к дальнейшему привлечению низовой 
кооперативной сети к делу сырьевых 
заготовок.

10. В отношении частно - торгового 
капитала считать вполне целесообраз
ной политику использования частно- 
торгового аппарата и частно торговых 
средств на условиях, обеспечивающих 
интересы широких потребителей и го
сударственной промышленности.Харьков. 19 февраля 1925 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнитель

ного Комитета Петровский.

Секретарь Всеукраинского 
Центрального Исполнитель

ного Комитета А. Буценко.Распубликовано в „Вістах ВУЦВК“ 3-го апреля 1925 г., № 75.



Друкарські помилим в 36 Уз. за 1925 р.

ч. Сторін Рядок Н а д р у к о в а н о -----------------------------------1 ---------М а є  б у т и
8 1 2 2 17 внизу Як-що лабораторний дослід викрає харчові продукти, напої і смакові річовввн і фальсифіковані або шкідливі для здоров*.

Як-що лабораторний дослід викриє, що харчові продукти, напої і смакові річоввяя є фальсифіковані або шкідливі для здоров'я.
139 14 згори (на ЗО ложок). (на ЗО ліжок).

Вкдакж* Народнього Коміоаріяту Юстиції. ИвдашивНародіогоКомжооарнатаЮотици*.

1

Зам. Ч. 1165. Харків. Друкарі* ПУУВО їм. Фруїаа. Прім. 25.000.
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Ч. 15
/ уіЦІЙНЕ)

Авто? IV І с І Р Н И К
УЗАКОНЕНЬ ТА 

РОЗПОРЯДЖЕНЬ
Рібішчо-Сешського Уряду Україні

ЗХУ 1026 р-

ИЗДАНИЕ (ОФФИЦИАЛЬНОЕ)

С О Б Р А Н И Е
УЗАКОНЕНИЙ И 

РАСПОРЯЖЕНИЙ
Рабоче-Крест. ПравмтельстЕї Украины1925 г.

17 квітня 1925 р. їв ВШл ПЕРШИЙ 17 апреля 1925 г. Пі В ! Отдел ПЕРВЫЙ

З М І С Т  С О Д Е Р Ж А Н И Е
Постанови ВУЦВК і РНК Постановления ВУЦИК и СНК

(19—27 бсрешя 1926 р.) (19—27 марта 1925 г.)

101 Про штати Авто-Бази Управління Справами Ради Нарозчіх Комісарів УСРР.105. Про аміну силова шкільних складів і політично-освітніх та наукових накладів Народнього Комісаріату Освіти, утримуваних на рахунок державного бюджету 1924 25 бюдже- тового року.106. Правила про тягловий перевіз виноградного вина в межах УСРР.107. Про зміну постанови про порядок адміністрацій ного виселення громадян із замешкуваних ними помешкань під 5 вересня 1923 року та інструкції для застосовання цеї постанови від 16 січня 1923 року.108. Про штати Всеукраїнського Дитячого Ортопедичного Інституту в КнТві (Будинок двтини-калікп).109. Про зміни в адміністраційно-тернторі- яльному поділі Кнївщиаи і Поділля.
ПО. Про поліпшеная справи соціальногозабезпечення.

101. О штатах Авто-Вазы Управления Делами Совета Народных Комиссаров УССР.105. Об изменении списка учебных заведений и политико-просветительных
и и научных заведений Народного Комиссариата Просвещения, содержимых на счет государственного бюджета в 1924-25 бюджетном году.106. Правила о гужевых перевозках виноградного вина в пределах УССР.107. Об изменения постановления о порядке административного выселения граждан из занимаемых ими помещений от 5-го сентября 1923 года и инструкции по применению отого постановления от Ю яипаря 1923 г.108. О штатах Всеукравнского Детского Ортопедического Института в Киеве (Дом увечного ребенка).109. Об изменении в административно территориальном делении Киевской и Подольской губерний.ПО. Об улучшении дела социального обеспечения.Ш.111. Про облік авто-мото-транспорту. Об учете авто-мото-транспорта.



Ч. 15 Арт. 104 К* 15 Ст. 104

Постанови Ради Народніх Комі
сарів УСРР.

104. Про штати Авто-Бвзи Управління 

Справами Ради Народніх Комісарів УСРР.

Рада Народніх Комісарів УСРР 
п о с т а н о в и л а  затвердити. нижче
подані штати Авто-Бази Управління 
Справами РНК УСРР.

Штати

Лвто-Базі Управління Соравамн Рада 
Народнії Комісарів УСРР.

Постановления Совета Народных 
Комиссаров УССР.

104.0 штатах Авто-Баш Управления Де
лами Совета Народных Комиссаров 

УССР. V
•л

Совет Народных Комиссаров УСС^ 
п о с т а н о в и л  утвердить нижеследую-- 
щие штаты Авто'Баэы Управления 
Делами СНК УССР:

■  I*
Штаты

< ‘ - ;) 
Авто-Базы Управления Делан Совета 

Народных Комиссаров УС(Т.

1. Авто - База. 1. Авто-База.

Начальник Авто-Бази . . . . 1 Начальник Авто-Базы.................... 1
Помічник Начальника Авто-Бази . 1 Помощник Начальника Авто-Базы 1
Рахівник..................................... 1 Счетовод ................................... 1
Конторист. •. . ....... .................... 1 Конторщик................................. 1
Нарядчиків................................. 2 Нарядчиков ............................... 2
Комірних.................................... 1 Кладовщик................................. 1
Шофер-механік . . . . . . . 1  *Шоффер-механик........................ 1
Шоферів.................................... 19 Шофферов................................. 19
Учнів—вони-ж помічники шофе- Учеников — они же помощники. >(•

рів......................................... 3 шофферов......................... 3
Чорнороб................................... 1 Чернорабочий.......................  . 1
Сторожів ,.................................. 2 Сторожей.................................. 2
Палі вник—він-же двірник . . . 1 Истопник—он же дворник . . . 1

34

2. Майстерня при Авто-Базі.

Бригадир..................................... 1
Слюсарів 1-ої категорії . . . . .  І
Токар металу . ............................  1
Тесляр—він-же обивач . . . . .  )
Фарб'яр....................................... 1
Електро-механік.................... -. . 1
Вулканізатор.................................1
Коваль.......................................  1

9

П р и м і т к а .  Штати . майстерні 
утримується за рахунок кредитів, 
видаваних Управлінню Справами 
РНК УСРР на ремонт і утримання 
авто-машин.
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34

• " і
2. Мастерская при Лето-Базе.

>. : • /1?
Бригадир . . . . . . . . .  1
Слесарей 1-й категории „ ; . 2 4
Токарь по металлу . . . . . .  1 <
Столяр—он же обойщик . - . .1 §
Маляр . . ........ ................... .... . 1 >
Электро-механик............................1 і
Вулканизатор . . . . . . .  1 і
Кузнец .. . . . . .; , * .1

П р и м е ч а н и е .  Шті!т мастер*- ^ 
ской содержится за счет кредитов, 1 
отпускаемых Управлению Делами | 
СНК УССР на ремонт и содержание 
авто-машин.

і
<



Арт. 104-105 № 15 Ст. 104-105

а Штати авто-машин.

. УІЛІВ легких . . . . . .,.19 
» .антажових ........................ 1
отоціклів ..............................  2і ”. 22

П р и м і т к а  1. Э легких автомо
білів—3 резервових.

П р и м і т к а  2. Список авто-ма
шин, із зазначенням їхніх серій, 
марок і міцности, затверджує Ке
руючий Справами РНК УСРР.Харків, 19 березня 1925 р.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР Булат.

Керуючий Справами Ради Народніх 
Комісарів УСРР Ф. Беха.

Секретар РНК УСРР єрещенко.

• •

105. Про зміну списка шкільних закла
дів і політично-освітніх та наукових за
кладів Иародиього Комісаріату Освіти, 
утримуваних на рахунок державного

бюджету 1924-25 бюджетового року.

Змінюючи затвердженого 15 жовтня 
1924 року „Списка шкільних закладів 
і політично-освітніх та наукових за
кладів Народнього Комісаріяту Освіти, 
утримуваних на рахунок державного 
бюджету 1924-25 бюджетового року" 

І (ЗО. Уз. 1924 р., ч. 41, арт. 263),—
І.Рада Народніх Комісарів п о с т а н о 

в и л а .
И

„1. 3-хр1чнІ педагогічні курси у Вер- 
хнє-Дніпровську, на Катеринославщині, 
що значаться у вищезазначеному спис
кові під ч. 234 І під ч. 251 у Ново- 
Миргороді, на Одещині, із списка ви
ключити.

2. Замісць виключених, включити до 
списка:

. •) під ч. 234—3-хрічні педагогічні 
курси в Камінському, на- Катерино- 
слмшині, і

3. Штаты авто-машын*

Автомобилей легковых . . . .19 
„ грузовых . . . .  1

Мотоциклов.............................. .......2_

22

,■  П р и м е ч а н и е  1. Из легковых 
автомобилей—3 резервных.

П р и м е ч а н и е  2. Список авто
машин с указанием их серий, марок 
и мощности утверждается Управля
ющим Делами СНК УССР.Харьков, 19 марта 1925 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР Булат.

Управл. Делами Совета Народных
Комиссаров УССР Ф. Беха.

Секретарь СНК УССР Ермощенко.

105. Об изменении списка учебных заве
дений и политико-просветительных и 
научных заведений Народного Комисса
риата Просвещения, содержимых на 
счет государственного бюджета в 

1924-25 бюджетном году.

Во изменение утвержденного 15 ок
тября 1924 г. Списка учебных заве
дений и политико-просветительных и 
научных заведений Народного Комис
сариата Просвещения, содержимых на 
счет государственного бюджета в 1924- 
1925 бюджетном году (С. У. 1924 г. 
М? 41, ст. 263), — Совет Народных 
Комиссаров п о с т а н о в и л :

1. 3-хлетние педагогические курсы, 
в Верхне-Днепровске, Екатеринослав- 
ской губернии, значащиеся по указан
ному выше списку под № 234 и под 
№ 251 в Ново-Миргороде, Одесской 
губернии, из списка исключить.

2. Взамен исключенных, включить 
в список:

в) под >6 234 3-хлетнйе педагоги
ческие курсы в Каменском, Екатери- 
нославской губернии, и

255



Ч. 15 Ст. 105-106

б) під ч. 251 —3-хрічні педагочічні 
курси в м. Зінов’євську на Одещині.

Арт. 105-106

Харків, дня 24 березня 1925 р.

Голова Ради Народніх
Комісарів УСРР В. Чубар.

Керуючий Справами Ради Народніх
Ком\сар\в УСРР Ф. Бею.

Секретар РНК УСРР 1. ^рехценхо.

106. Правила про тягловий перевіз 
виноградного вина в межах УСРР.

На підставі примітки до арт. 7-го 
постанови ЦВК і РНК СРСР з 28 
березня 1924 р. „Про порядок справ
ляння акцизу з виноградних, ллодово- 
яіідних і родзинкових вин і торгівлю 
цими в. нами" („Вісник ЦВК, РНК і 
РПО СРСР“ за 1924 р., ч. 4, арт. 123)— 
Рада Народніх Комісарів УСРР п о с 
т а н о в и л а  затвердити нижчеподані 
правила про тягловий перевіз вина в 
межах УСРР.

Правила про тягловий перевіз ввво- 
градиш'о вава в межад УСРР.

1. Виноградне вино, неоплачене ак
цизом, перевозячи тяглом, належить 
супроводжувати акцизними провізними 
свідоцтвами, як що вино відправля
ється з перечислениям акцизу, і при
ватний накладними або фактурами, 
як-що перевозять без перечисления 
акцизу в межах районів виноробства 
особи й підприємства, що працюють 
у виноробстві й які мають на те від
повідну посвідку органів Народнього 
Комісаріату Земельних Справ і инших 
місцевих адміністраційних установ.

2. Перевожуване тяглом виноградне
вино, оплачене акцизом у місці його
випуску, належить супроводжувати 
приватніми накладними або <ЇЛкту- 
рами.

256

б) под № 251— 3-хлетние педагоги
ческие курсы в г. Зиновьевске Одес
ской губернии.Харьков, 24 марта 1925 г. *•

Председатель Совета Народных 
Комиссаров УССР В Чубарь.

Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР Ф. Бем.

\
Секретарь СНК УССР И. Ерещенко.*

№ 15

• і

106. Правила о гужевых перевозках 
виноградного вина в пределах УССР.

На основании примечания к ст. 7 
постановления ЦИК и СНК СССР от 
28 марта 1924 г. „О порядке взима
ния акциза с виноградных, плодово- 
ягодных и изюмных вин и торговле і 
этими винами" („Вестник ЦИК СНК 1 
и СТО СССР“ 1924 г.,№ 4, ст. 123)^ | 
Совет Народных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л  утвердить ниже- 
следующие правила о гужевых пере
возках, вина в пределах УССР.

Правела о гужевых перевозках вино
градного вива в пределах УССР.

1. Виноградное вино, неоплаченное 
акцизом, при перевозке его гужем, 
должно снабжаться акцизными про
возными свидетельствами, если вино 
отправляется с перечислением акциза, ' 
и частными накладными или фактурами, 
если перевозится без перечисления 
акциза в пределах районов виноделия 
лицами и предприятиями, занимающи
мися виноделием, имеющими на то - 
соответствующее удостоверение орга
нов Народного Комиссариата Земле- * 
делия и других местных администра
тивных учреждений.

2. Перевозимое гужем виноградное 
вино, оплаченное акцизом по месту 
его выпуска, должно снабжаться 
частными накладными или фактурами.

г
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3. Непотрібно ніяких провізних 
документів, перевозячи тяглом вина:

а) в обандероленому ііікляному по
суді кількістю не більшою як 15 пля
шок, І

б) відлущувані виноробами, що про
вадять трудове господарство, пооди
ноким споживачам довільними мірами, 
кількістю не більшою як одно відро 
в одні руки в усякому посуді.

4. Виноградне вино в шклдному по
суді, при перевозі тяглом, має бути 
обов'язково обандеролене, крім ви
падків, зазначених у п. .6м арт. 3-го 
иих Правил.

/
5. Тягловий перевіз плодово-ягідних 

і родзинкових вин провадиться з до
держанням усіх правил, установлених 
для перевозу підакцизних річей.Харків, дня 25 березня 1925 р.

Голова Ради Народніх
Комісарів УСРР В. Чубар.

Керуючий Справами Ради Народніх 
Комісарів УСРР Ф. Бега.

СекретаРіРНК УСРР 1. ^рещенко.

3. Не требуется никаких провозных 
документов при перевозке гужем вина:

а) в обандероленной стеклянной
посуде в количестве не свыше 15 
бутылок и <

б) отпускаемого виноделами, веду
щими трудовое хозяйство, отдельным 
потребителям произвольными мерами, 
количеством не более одного ведра 
в одни руки в любой посуде.

4. Виноградное вино в стеклянной 
посуде при перевозне его гужем 
должно быть обязательш обандеро
лено, за исключением случаев, указан
ных в п. .6“ ст. 3-й • настоящих 
Правил.

5. Гужевая перевозка плодово ягод
ных и изюмных вин производится с со
блюдением всех правил, установленных 
для перевозки подакцизных предметов.Харьков, 25 марта 1925 г.

Председатель Совета Народных
Комиссаров УССР В. Чуборь.

Управляющий Делами Совета
Народных Комиссаров УССР Ф. Бею.

Секретарь СНК УССР Я. Ерещенко.

107. Про зміну постанови „Про порядок 
адміністраційного виселення громадян 
із замешкуваних ними помешкань" від 
5 вересня 1923 року та інструкції для 
застосований цеї постанови від 16 січня 

1923 року.

Змінюючи свої постанови з 5-го 
вересня 1922 року „Про порядок адмі- 
ністраційного виселення громадян із 
замешкуваних ними помешкань" (36. 
Уз. 1922 р., ч. 39, арт. 581) і з 16-го 
січня 1923 року „Інструкція для засто- 
совання декрету РНК з 5 вересня 
1922 р. «Про порядок адміністрацій- 
ного вкселення> (36. Уз. 1923 рм ч.2, 
арг. 31), Рада Народніх Комісарів 
УСРР п о с т а н о в и л а :

1. Викласти п. св* арт. 1-го поста
нови РНК з 5-го вересня 192? року 
„Про порядок адміністраційного висе-

107. 06 изменении лостаноіления 
„0 порядив административного высе
ления граждан из занимаемых ими 
■ вмещений" от 5 сентября 1923 г. 
і инструкции по применению этого 
яостаноеяеиия от 16 января І923 г.

Во изменение своих постановлений 
от 5-го сентября 1922 года „О порядке 
административного выселения граждан 
из занимаемых ими помещений" (С.У. 
1922 г., № 39, ст. 581) и от 16-го 
января 1923 г. „Инструкция по при
менению декрета СНК от 5 сентября 
1922 г. „О порядке административного 
выселения" (С.У. 1923 г., № 2, ст. 31) 
Совет Народных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л :

1. Изложить п. „в“ ст. 1-й поста
новления СНК от 5 сентября 1922 г 
„О порядке административною высе-
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пення громадян із замешкуваних ними 
помешкань» і примітку до нього в 
гакій редакції:

ив) Сторонніх осіб, що живуть у бу
динках, які знаходяться на території 
фабрично-заводських підприємств і 
закріплені за останніми так для 
виробничих потреб, як і для заселен
ня росітниками і службовцями зазна
чених підприємств, а також сторон
ніх осіб, шо живуть у будинках, 
розташоваїфх на території склепів 
Військового Урядництва й поправно- 
трудових установ.

П р и м і т к а .  Виселення адміні- 
страційним порядком із помешкань, 
зазначених у п. п. «б» і «в» цього 
артикулу, не поширюється на науко
вих працівників, зареєстрованих у 
Комітеті Допомоги Вченим, на ком
склад Червоної армії, родин черво- 
ноармійцір, шо перебувують на 
їхньому утриманні Й на осіб, шо 
живуть на підставі договірної 
угоди з установами, підприємствами 
й склепами, за якими закріплено 
означений будинок".

2. Пакт «е> арт. 1-го «Інструкції 
для застосований декрету РНК від
5-го вересня 1922 року «Про порядок 
адміністраційного виселення» викласти 
в такій редакції:

,е) із будинків, розташованих на 
території, що її займають державні 
підприємства, школи, банки, лікарні, 
склепи Військового Урядництва й по
правно-трудові установи, підлягають 
адміністраційному виселенню робіт
ники й службовці, що живуть у цих 
будинках, у випадках: 1 2

1) коли замешкуване робітниками 
і службовцями помешкання необхідне 
для потреб самого підприємства, 
школи, банку, лікарні, склепу Війсь
кового Урядництва або поправно-тру
дової установи;

2) коли робітники й службовці ки
дають службу в даному підприємстві, 
школі, банкові, лікарні, склепові Війсь
кового Урядництва або поправно-тру^ 
дової установи з власного бажання;

ления граждан из занимаемых ими по
мещений" и. примечание к нему в 
следующей редакции:

„в) Посторонних лиц, живущих в 
домах, находящихся на территории 
фабрично-заводских предприятий и за
крепленных за последними как для 
производственных нужд, так и для 
заселения рабочими и служащими оз
наченных предприятий, а также посто
ронних лиц, живущих в домах, рас
положенных на территории складов 
военного ведомства и исправительно- 
трудовых учреждений.

П р и м е ч а н и е .  Выселение в 
административном порядке из пове
шений, указанных п. п. „6“ и ,в“ сей 
статьи, не распространяется на науч
ных работников, зарегистрированных 
в Комитете Содействия Ученым, на 
комсостав Красной армии, семей 

. красноармейцев, находящихся на их 
иждивении, и на лиц, живущих по 
договорному соглашению с учре
ждениями,предприятиями и складами, 
за которыми закреплено означенное 
домостроение".

2. Пункт „е" ст. Ї-Й „Инструкции 
по применению декрета СНК от 5-го 
сентября 1922 г." „О порядке адми
нистративного выселения" изложить 
в следующей редакции:

,е) Из домов, расположенных на 
территории, занимаемой государ
ственными предприятиями, школами, 
банками, больницами, складами Воен
ного Ведомства к исправительно-тру
довыми учреждениями, подлежат адми
нистративному выселению проживаю
щие в этих домах рабочие и служа
щие, в случаях:

1) необходимости занимаемого ра
бочими и служащими помещения для 
нужд самого предприятия, школы, 
банка, больницы, склада военного 
Ведомства или исправительно-трудо
вого учреждения;

2) оставления рабочими и служа
щими службы в данном предприятии, 
школе, банке, больнице, складе Воен
ного Ведомства или исправительно- 
трудового учреждения по собствен
ному желанию;
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3) коли звільняється з даного під
приємства, школи, банку, лікарні, 

^склепу Військового Урядництва або 
поправно-трудової установи осіб, що 
живуть у помешканні, даному їм по 
посаді-.

Харків, дня 26-го березня 1925 р.

Голова Ради Народніх
Комісарів УСРР В. Чубар.

Керуючий Справами Ради
Народніх Комісарів УСРР Ф. Бега.

Секретар Ради Народніх
Комісарів УСРР 1. Єрещенко.

3) увольнения с данного предпри
ятия, школы, банка, больницы, склада 
Военного Ведомства или исправитель
но-трудового учреждения лиц, зани
мающих помещение, предоставленное 
им по должности.

Харьков. 26-го марта 1925 г.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров УССР В. Чубаръ.

Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР Ф. Вега.

Секретарь Совета Народных 
Комиссаров УССР й. Ерещенко.

108. Про штати Всеукраїнського Дитя
чого Ортопедичного Інституту в Ниїві 

(Будинок дитини-к&ліии).

Рада Народніх Комісарів УСРР 
п о с т а н о в и л а  затвердити низче- 
подані штати Всеукраїнського Дитячого 
Ортопедичного Інституту в Київі 
(Будинок цитини-каліки):

Ш Т А Т И

108.0 штатах Всеукраинского Детского 
Ортопедического Института в Киеве 

(Дом увечного ребенка).

Совет Народных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л  утвердить нижеследую
щие штаты Всеукраинского Детского 
Ортопедического института в Киеве 
(Дом увечного ребенка):

Ш Т А Т Ы

Всеукраїїеькеге Дитячого Ортопедічіого Вссукраавского Детского Ортопедіческого 
Інститут; в в. Кііа\ (Булавок хатин Института в Києве (Дом у вічного ребевка) 

каліка).

Головний лікар . . . Главный врач ................... . 1
Старший ординатор . . . . 1 Старший ординатор . . . 1
Ординатор ................... Ординатор .......................
Лікарьрентгенолог . . 1 Врач-рентгенолог . . . . 1
Зубний лікар . . . . .  .  і Зубной врач .....................
Завідувач аптеки . . . . : * Заведующий аптекой . . . 1
Лікарських помічників . . - 4 Лекарских помощников . 4
Сестер медичних . . . . . ю Сестер медицинских . . . Ю
Масажистка . . . . .  V  1 Массажистка....................
Вчительок ................... . . 5 Учительниц ..................... . 5
Фребелічок.................. . 2 'Фребеличек......................
Нянь .......................... . 17 Нянь . . . * . . .
Санітарок..................... . 8 Санитарок .......................
Завідувач господарства . . . 1 Заведующий хозяйством . . 1

. 1 Делопроизводитель . . . . К
. . 1 Кастелянша . . . .
. . 3 Прачек............................

Рахівник...................... . • 1 Счетовод . ., . . . . . 1
. . 1 Повар .............................

» і
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Куховарка ..............................  1
Банільниць............................... 2
Монтьор-слюсар.........................1
Тесляр....................................1
Садівник ....................... .... . 1
Швайцар.................................. і
Двірників................................. 2
Двірський робітник . . . . 1
Нічних сторожів.........................2
Стайничий ..............................  1

Разом 74 ч.Харків, дня 27 бере ній 1925 р.
Голова Ради Народніх Комісарів 

УСРР В. Чубар.

Керуючий Справами Ради Нооодніх 
Комісарів УСРР Ф. Бет.

Секретар РНК УСРР /. єрещєнко.

Кухарка ...............................  І
Судомоек ............................  2
Монтер-слесарь......................1
Столяр ................................  1
Садовник ............................. 1
Швейцар...............................1
Дворников ...........................  2
Рабочий по двору . . . . 1
Ночных сторожей . . . .  2
Конюх.................................. і

Итого 74Харьков, 27 марта 1925 г.
Председатель Совета Народных 

Комиссаров УССР В. Чубарь.

Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР Ф. Нет.

Секретарь СНК УССР II. Врется ко.

Постанови Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету 
и Ради Народніх Комісарів УСРР.

109. Про зміни в адм іністра цій н о - те р и- 
горіяльному поділі Київщини й Поділля.

Змінюючи постанови ВУЦ($Кз7-го 
березня 1923 року «Про адміністра- 
ційно-територіяльний поділ Київщини» 
(36.  Уз. 1923 рік, ч 18—19, арт. 309) 
і „Про адміністраційко-теоиторіяльний 
поділ Поділля» (36. Уз. 1923 р., 4.18—19, 
арт. 311),—Всеукраїнський Централь
ний Виконавчий Комітет і Рада На
родніх Комісарів УСРР п о с т а н о 
в и л и :  1

1. Гоголівськнй район Київської 
округи розформувати, приєднавши 
сільради:

а) Гоголівську, Жордівську, Кра- 
силівську, Плосківську, Перігудську і 
Сзітильнівську до складу Семипол- 
КІВГ^и-ого району тої самої округи;
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Постановления Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных 

Комиссаров УССР.

109. Об изменениях в административно- 
территориальном делении Киевской и Подольской губерний.

Во изменение постановлений 
ВУЦИК'а от 7 марта 1923 года «Об 
административно-территориальном де
лении Киевской губернии» (С.У. 1923 г., 
К® 18-19, ст. 309) и «Об администра
тивно-территориальном делении По
дольской губернии» (С. У. 1923 г., 
К® 18-19, ст. 311), — Всеукраинский 
Центральный Исполнительный Комитет 
и Совет Народных Комиссаров по
с т а н о в и л и :

1. Гоголевский район Киевского 
округа расформировать с отнесением 
сельсоветов:

а) Гоголевского, Жордовского, Кра- 
силовского, Плоскоаского, Перегуд- 
ского и Светильновского в состав 
Семиполковского района того же 
округа;
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0) Дударківську І Требухівську до 
складу Броварського району тої са
ме ї округи;

в) Нестерівську до складу Бори- 
шпільського району тої самої округи.

2. ШамраТвський район Білоцер
ківської округи ^розформувати, при- 
євнавши сільради:

а) Шамраївську, Безпечну, Букин- 
ську, Лужицьку, Рогозну, Таборську, 
Чубинецьку й Руданську до складу 
Половецького району тої самої округи;

б) Велико-ерчівську, Мало-єрчів- 
ську й Золотушнику до складу 
Скаирського району тої самої округи;

в) село Строков до складу Попе- 
лянського району тої самої округи.

г) село Дунайку до складу Трилісь- 
кого району тої самої округи.

3. Завадівський район, Шевченків- 
ськоґ округи розформувати, приє
днавши сільради:

а) 3авадівську й МлІІвську до складу 
Корсунського району тої самої округи;

б) Драбівську й Старосільську до 
складу Білозерського району тої са
мої округи.

4. Таллянський район Уманської 
округи розформувати, приєднавши 
сільради:

а) Таллянську, Касеиівську, Вишно- 
польську й Легезинівську до складу 
Бабанського району тої самої округи; б)

б) Білашківську, Гордошівську, Зе- 
ленківську, Лащівську І Мошурівську 
до складу Тальнівського району тої 
самої округи;

в) Поташську, Рогинську Й Рома
ні вську до складу Маньківського 
району тої самої округи.

5. Білозерський район Черкаської 
округи розформувати, приєднавши 
сільради:

а) Вергунську, Дубіївську і Степан* 
ківську^до складу Черкаського району 
тої самої округи;
' б) Бїлозерську й Хацкинську до 
складу Смілянського району тої савої 
округи.

6. Ірушівський район Черкаської 
окочгн
сіаьрзди:

. б) Дударкоаского и Требуховского 
в состав Броварского района того же 
округа;
. в) Нестеров кого в состав Борис- 
польского района того же округа.

2. Шамраевский район Белоцерков 
ского округа расформировать с отне
сением сельсоветов:

а) Шамраевского, Беспечного, Бу- 
кинского, Дулицкого, Рогозного, Та- 
борского, Чубинецкого и Руданского 
в состав Половецкого района того же 
округа;

б) Велико Ерчевского, МалоЕрчев- 
ского и Золотухинского в состав 
Сквирского района того же округа;

в) село Строков в состав Попелян- 
ского района того же округа;

г) село Дунайку в состав Трилес- 
ского района того же округа.

3. Завадовский район, Шевченков
ского округа расформировать с отне
сением сельсоветов:

а) Завадовского и Млеевского в со
став Корсунского района того же 
округа;

б) Драбовского и Старосельского 
в состав Белозерского района того же 
округа.

4. Тальянский район Уманского 
округа расформировать с отнесением 
сельсоветов:

а) Тальянского, Касеновского, Выш- 
нопольского . и Легезиновского в со
став Бабанского района того же 
округа;

б) Белошковского, Гордащевского, 
Зеленковского, Лашевского и Мошу- 
ровского в состав Тальновского рай
она того же округа;

в) Поташского, Рогинского и Ро
мановского в состав Маньковского 
района того же округ*.

5. Белозерский район Черкасского 
округа расформировать с отнесением 
сельсоветов:

а) Вергунского, Дубеевского и Сте- 
панковского в состав Черкасского 
района того же округа;

б) Белозерского и Хацкинского в 
состав Смеяянского района того же 
округа.

6. Трушевский район Черкасского 
ъарута расформировать с отнесением 
сельсовеюв:
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а) Боровицьку, Топимвську, 

-іівську й Худоліївську цо складу Го- 

овківського району тої самої округи;

б) Мордванську до складу Чиги

ринського району тої самої округи.

7. Лісківський район Черкаської 

•круги розформувати, приєднавши
і ньради:

а) Лісківську, Думанецьку, Цесар- 

ьку, Ломоватську, Нечаївську й Ху*

дяківську до складу Черкаського району 
“Ої самої округи;

б) Сагунівську й Чернявську до 

кладу Головківського району тої 

амої округи.

8. Прусязький район Черкаської 
•круги розформувати, приєднавши 

сільради:

а) Михайлівську (Прусязьку), Жабо-  
г инську, Лозачевківську, Райгород- 

:ьку і Флеорківську до складу Ка

мського району тої самої округи;'
б) Березняцьку й Плескачівську до 

:кладу. Смілянського району тої самої 
жруги;

в) Куликівську, Чубіївську до складу 

оловківського району тої самої 
жруги.

9. Триліський район Черкаської 

жруги реформувати, приєднавши 

:ільради:

а) Цвігнянську до складу Чиги- 

ннського району тої самої округи;
б)  Високо-Верешацьку, Нмжнє-Ве- 

шацьку, Ново Осоцьку, Сонівську, 

сароосоцьку, Тоиліську і Янівську 

» складу Олександрівського району 

*ї самої округи.

10. Телепинський район Черкась

кі округи розформувати, прис
лавши сільради:

а) Високо- й Нижнє-Оситнязьку, 

'шітанівську, Пастирську, Писарів- 

іку, Рейментарівську й Тишківську 

» складу Златопольського району тої 
:імої округи;

б) Баландинівську, Вербівську, Ко- 

пнівську, Телепинську, Ульяницьку і Росоховатську до складу Камінсь- 

ого району тої самої округи.

11. Степанецький район Шевчен-

овської округи розформувати, при

знавши сільради: ,

а) Степанецьку, Бабицьку, Горо- 

ІІвську, Копіїватську, Луцьку, Межи-

ъ, Л ътъэд&кя ъ Г\ ру - 
шевского и Худолеевского в состав 
Головковского района того же округа;

б) Мордванского в состав Чигирин
ского района того же округа.

7. Лесковский район Черкасского 
округа расформировать с отнесением 
сельсоветов:

а) Лесковского, Думанецкого, Це
сарского, Ломоватского, Нечаевского 
и Худяковского в состав Черкасского 
района того же округа;

б) Сагуновского и Чернявского в 
состав Головковского района того же 
округа.

8. Прусяжский район Черкасского 
округа расформировать с отнесением 
сельсоветов:

а) Михайловского (Прусяжского), 
Жаботинского, Лозачевковского, Рай- 
городско-о и Флеорковского в состав 
Каменского района того же округа;

б) Березнянского и Плескачевского 
в состав Смелянского района того же 
округа;

в) Куликовского, Чубеевского в со
став Головковского района того же 
округа.

9. Трилесский район Черкасского 
округа расформировать с отнесением 
сельсоветов:

а) Цветнянского в состав Чигирин
ского района того же округа;

б) Высоко - Верешакского, Нижне- 
Верещакского, Ново-Осотского, Со- 
невского, Староосотского, Трилес- 
ского и Яновского в состав Алексан
дровского района того же округа.

10. Телеринский район Черкасского 
округа расформировать с отнесением 
сельсоветов:

а) Высоко- и Нижнє Оситняжского, 
Капитановского, Пастырского, Писаров- 
ского, Райментаровского и Тишков- 
ского в состав Златопольского района 
того же округа, и

б) Баландиновского, Вербовского, 
Кохановского, Телепинского, Ульянин- 
ского л Росоховатского в состав Ка
менского района того же округа.

11. Степанецкий район Шевчен
ковского округа расформировать с 
отнесением сельсоветов:

а) Степанецкого, Бабичского, Горо- 
беевского, Копееватского, Лукского,
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ріцьку, Пилявську, Велико-Ржавецьку, 
Попівську й Мало-Степанську до складу 
Таганцького району тої самої округи;

б) Кононцьку, Пекарську, Синя в- 
ську, Хмельнянську і Яблунівську до 
складу Канівського району тої самої 
«круги.
- 12. Перечислити с. с. Пархомівку, 
Талалівку, Хрінівку Оратівського 
району Уманської округи до складу 
Дашівакого району Гяйсинської 
округи на Поділлі.

13. Перечислити с. с. Яблу- 
нівку і Чорногородку з Чорногород* 
ською фермою Фастівського району 
Білоцерківсько! округи до складу 
Бишевського району Київської округи.

14. Перечислити ДеремезнІвську, 
Перегонівську і Яцківську сільради 
Узинського району Білоцерківської 
округи до складу Гер канівського 
району, Київської округи.

15. Перечислити Григорївсьчу, Пе- 
щальницьку, Почанцинську й Черни- 
шевську сільради Канівського району 
Шевченківської округи, до складу 
Македонського району, Київської 
округи.

16. Перечислити с. Горошково з 
хут. Карпова-Долина, лісовою сто
рожкою і залізничу будку Жашківсь
кого району Уманської округи до 
складу П'ятигірського району Біло
церківської округи.

А7. Перечислити село Кердани Ко- 
шеватського району Шевченківської 
округи до складу Тарашанського 
району Білоцерківської округи.

18. Перечислити Беседківську, ГаЙ- 
сихинську, Красилівську, Попруж- 
ківську і Станиславчицьку сільради 
Виноградськогб району Шевченків
ської округи до складу Ставишан- 
ського району Білоцерківської округи. 19 20

19. Перечислити Довголівську і Збар- 
жівську сільради Тетіївського району 
Білоцерківської округи до складу 
Дзюнківського району Бердичівської 
округи.

20. Перечислити-р. Кривошіїнці Ру- 
жинського району Бердичівської округи 
до складу Сквирського району Біло
церківської округи.

Межиричского, Пилявского, Велико* 
Ржавецкого, Поповского и Мало-Сте* 
панского в состав Та^анчского района 
того же округа;

б) Конончского, Пекарского, Синяв
ского, Хмельнянского и Яблоновского 
в состав Каневского района того же 
округа.

12. Перечислить с.с. Пархомовку. 
Талалевку и Хреновку Оратовского 
района Уманского округа в состав 
Дашевского района Гайсинского 
округа Подольской губернии.

13. Перечислить с.с. Яблуновку и 
Черногородку с Черногородской фер
мой, ^>астовского района Белоцер
ковского округа в состав Бышевского 
района Киевского округа.
• 14. Перечислить Деремезновский, 
Перегоноесхий и Яцковскуй сельсо
веты Узинского района Белоцерков
ского округа в состав Германовского 
района Киевского округа.

15. Перечислить Григорьевский, Пе- 
шальникский, Потанцинский и Черны
шевский сельсоветы Каневского рай 
она Шевченковского округа в состав 
Македонского района Киевского 
округа.

16. Перечислить с. Горошково с 
х. Карпова-Долина, лесною сторож
кою, и ж. д. будку Жашковского рай
она Уманского округа в сосгав Пяти
горского района Белоцерковского 
округа

V/. Перешслить село Кердани Ко- 
шеватского района Шевченковского 
округа в состав Таращанского района 
Белоцерковского округа.
• 18. Переуислить Беседковский, Гай- 

сихинский, Красиловский, Попруж- 
ковский и Станиславчикский сельсо
веты Виноградского района Шевчен
ковского округа в состав Стави- 
щанского района Белоцерковского 
округа.

19. Перечислить Довголевский и 
Збаржевский сельсоветы Тетиевского 
района Белоцерковского округа в со 
став Дзюнковского района Бердичев
ского округа.

20. Перечислить с. Кривошеинцы 
Ружинского района Бердичевского ок
руга в состав Сквирского района 
Белоцерковского округа.
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21. Перечисли™ Осичнівську й Ро- 
-кичнівську сільради Плиськівського

айону Бердичівсько! округи до 
кладу Оратівського району Уман- 

*>кої округи.
22. Перечисли™ с. Нагірно-Глинне 

£ иноградського району Шевченків-
ької округи до складу Букинського 

►  айону Уманської округи.
23. Перечислити Сологубівську сіль

раду Іллінецького району Бердичів*
: ької округи до складу Оратівського 
району Уманської округи.

24. Перечислити Даньківську, Ду- 
іровицьку.й Паріівську сільради Ора- 
к~івського району Уманської округи 
=ао складу Іллінецького району Бер- 
мцичівської округи.

25. Перечислити с. Королівку Вино- 
градського району Шевченківської 
округи до складу Жашківського 
району Уманської округи.

26. Перечислити Неморізьку Озе- 
рянську й Стебнівську сільради Віль- 
хояецького району Уманської округи 
ао складу Звенигородського району 
Шевченківської округи.

27. Перечислити с. с. Сулимівку, 
Малі Стайки, Сезенків і х. Сулимів- 
ський, Боришпільського району, Київ
ської округи до складу Баришівсь- 
кого району тої самої округи.

28. Перечислити Велико-Олексан- 
дрівську, Гнідинську й Вишенську 
сільради Броварського району до 
складу Боришпільського району тої 
самої округи.

29. Перечислити с. Мартусівку з 
с. Новоселівкою V х. Рівний Рогозів- 
ського району Київської округи до 
складу Боришпільського району тої 
самої округи.

30. Перечислити с. Рудню-Шибен- 
ську, Гостомільського району, Київ
ської округи • до складу Бороднянсь- 
кого району тої самої округи.

31. Перечислити с. Крушинку Бу- 
даївського району Київської округи 
до складу Васильківського району 
тої самої округи.

32. Перечислити х. Березівку Буда- 
Твського району Київської округи до 
складу Макарівського району тої 
самої округи.

". 15

21. Перечислить Осичновский и Ро- 
жичновский сельсоветы Плисковского- 
района, Бердичевского округа в со
став Оратовского района Уманского 
округа.

22. Перечислить с. Нагорно-Глин- 
ное Виноградского района Шевчен
ковского округа в состав Букинского 
района Уманского округа.

23. Перечислить Сологубовский сель
совет Ильинецкого района Бердичев
ского округа в состав Оратовского 
района Уманского округа.

24. Перечислить Даньковский, Дуб- 
ровицкий и Пареевский сельсоветы 
Оратовского района Уманского окоуга 
в состав Ильинецкого района Берди
чевского округа.

25. Перечислить с. Королевку Ви
ноградского района їіїевченко'вского 
округа в состав Жашковского ра
йона Уманского округа.

26. Перечислить Неморожский, Озе- 
рянский и Стебневский сельсоветы Оль- 
ховецкого района Уманского округа 
в состав Звенигородского • района 
Шевченковского округа.

27. Перечислить с. с. Сулимовку> 
Малые Стайки, Сезенков и х. Сули- 
мовский Бориспольского района Киев
ского округа в состав Барышевского 
района того же округа.

28. Перечислить Велико-Ллексан- 
дровский, Гнединский и ВышенскиА 
сельсоветы Броварского района всо- 
став Бориспольского района того же 
округа.

29. Перечислить С Мартусовку 
с. Новоселовкой и х. шовный Рого- 
зовского района Киевского округа в 
состав Бориспольского района того 
же округа.

30. Перечислить с. Рудню-Шибен- 
скую Гостомельского района Киев
ского округа в состав Бородянского 
района того же округа.
. 31. Перечислить с. Крушинку Бу- 
даевского района Киевского округа 
в состав Васильковского района тога 
же округа.

32. Перечислит^ х. Березовку Буда- 
евского района Киевского округа 
в состав Макаровского района того 
же округа.
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33. Перечислити с. Мар'івку з х. 
Іаанівкою, Миколаївкою і х. Кисилі 
Кагарлицького району Київської округи 
до складу Германівського району то! 
самої округи.

34. Перечислити Буртянську й Оче- 
ретнянську сільради Македонського 
району, Київської округи до складу 
Кагарлицького району тої самої округи.

35. Перечислити с Борки Госто- 
мГльського району Київської округи 
до складу Димерського району тої 
самої округи.

36. ПеречислитиВелико-Прицьківську, 
Демовщмнську, Кадімську і Півцівську 
сільради Македонського району Київ
ської округи до складу Ржищівсь- 
кого району, тої самої округи.

37. Перечислити с. Липовий Ріг 
Ржишівського району, Київської округи 
до складу Македонського району тої 
самої округи.

ЗІ. Перечислити с. Витачів Ржишів
ського району Київської округи до 
складу Обухівського району, тої самої 
округи.

39. Перечислити Гускнцинську, Каль- 
нівську й Яшницьку сільради Рогозів- 
скького району Київської округи до 
складу Ржишівського району тої са
мої округи.

4і. Перечислити с. Мало-Половецьке 
й с; ЯхцІ з х. х. Софіївкою й Тре- 
ліське Половецького, району Білоцер
ківської округи до складу Триліського 
району тої самої округи.

41. Перечислити с. с. Зрайки і Бро- 
док Тетіївського району Білоцерків
ської округи до складу Володарського 
району тої самої округи.

42- Перечислити Казимирівську, 
МатвіїхІвську й Ожегівську сільради 
Ставишанського району Білоцерків
ської округи до складу Володарського 
району, тої самої округи.

43. Перечислити БІліївську, Гайво- 
ронську й Петрашівську сільради 
Сквирського району Білоцерківської 
округи до складу Володарського ра
йону тої самої округи.

44. ' Перечислити с. Степанівку Узин- 
ськвго району Білоиерківскої округи 
до складу Гребінківеького району 
тої вамої округи.

33. Перечислить с. Марьевку с пос. 
Ивановкою, Николаевкою и х. Кисили 
Кагарлыкского района Киевского ок
ругл в состав Германовского района 
того же округа.

34. Перечислить Буртянский и Оче- 
ретнянский сельсоветы Македонского 
района Киевского округа в составрайона того же окраса.

35. Перечислить с Борки Гостомель- 
ского района Киевского округа в со^ 
став Дымерского района того 
округа.

36. Перечислить ВеликоПрицкоБ- 
ский, ДемовщинскиА, Кадомский и 
Пивцевский сельсоветы Македонского 
района Киевского округа в состав 
Ржищевского района * того же 
округа.

37. Перечислить с. Липовый Рог 
Ржищевского района Киевского округа 
в состав Македонского района того же 
округа.

38. Перечислить с. Витачев Ржи
щевского района Киевского округа 
в ссстав Обуховского района того же 
округа.

39. Перечислить Гусинцинский, Каль- 
новский и Яшникский сельсоветы Ро- 
гозовского района Киевского округа 
в состав Ржищевского района того же 
округа. '

40. Перечислить с. Мало-Половецкое 
и с. Яхцы с х. х. Софиевкою. и Тре- 
лесское Половецкого районі Белоцер
ковского округа в состав трелесского 
района того же оруга.

41. Перечислить с.с. Зрайки и Бродок 
Тетиевского района Белоцерковского 
округа в состав Володарского района 
того же округа.

42. Перечислить Казимировский, 
Матвеиховский и Ожеговский сель
советы Ставищанского района Бело
церковского округа в состав Володар
ского района того же округа.

43- Перечислить Белеевский, Гайво- 
воронский и Петрашевский сельсоветы 
Сквирского района Белоцерковского 
округа в состав Володарского района 
•того же округа.

44. Перечислить с. Степановку Уз*н- 
ского района, Белоцерковского округа 
в состав Гребенковского района того 
же округа.
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45. Перечисли™ с. Малу Скьирку 
Володарського району Білоцерківської 
окоуги до складу Єзернівського району 
тої самої округи.

46. Перечислити ДІдовшінську й То- 
маижівську . сільради Корнинського 
району, Білоцерківскої округи до складу 
Фастівського району тої самої округи.

47. Перечислити с. Міньківці й 
с. Соколів-Бріц Попелянського району 
Білоцерківскої округи до складу 
Сквирського району тої самої округи.

48 Перечислити с. Жидівці Три- 
ліського районуБілоцерківської округи 
до складу Попелянського району тої 
самої округи.

49. Перечислити с. Острийки Раки- 
тянського району Білоцерківської округи 
до складу Узинського району тої 
самої округи.

50 Перечислите с. Со ліку Ракитян- 
ського району, Білоцерківської округи 
до скапу Таращанського району тсї 
іамої округи.

51. Перечислити Волицьку й Дми- 
тоіївську сільради Фастівського району 
Бі лоцерківської округи до складу Три- 
ліського району тої самої округи.

52. Перечислити с. Велику Радзи- 
вилівку з залінз. ст. Вернигород 
Бровківського району Бердичівської 
округи до складу Білопільського району 
тої самої округи.

53. Перечислити Блажіївську Й Ду
бово - Мехеринецьку сільради Каза- 
тинського району Бердичівської округи 
до Складу БілиЛівСького району тої 
самої округи.

54. Перечислити Степанківську- й 
Куліюіяську сільради Біліловського 
району Бердичівської округи^о складу 
Погребишінсікого району тої самої 
округи.

55. Перечислити Бартошівську й Ко- 
жанську сільради Іллінського району 
Бердичівської округи до складу Плис- 
ківського району тої самої округи.

56. Перечислити Жорнішанську, 
Ормянкіаську й Якубівську Сільради 
Диповецьчого району Бердичівської 
округи до складу Іллінецького району 
тої самої округи.

45. Перечислить с. Малую Сквирку 
Володарского района Белоцерковского 
округа в состав Езерновского района 
того же округа.

46. Перечислить Дедовщинский и То
машевский сельсоветы Кернинского 
района Белоцерковского округа в со
став Фастовского района того же 
округа.

47. Перечислить с. Миньковцы и 
с. Соколов-Брод Попелянского района 
Белоцерковского округа в состав Сквир- 
ского района того же округа.

48. Перечислить с. Жидовцы Три- 
лесского района Белоцерковского 
округа в состав Попелянского района 
того же округа.

49. Перечислить с. Острийки Раки- 
тянского района Белоцерковского ок
руга в состав Узинского района того 
же округа.

50 Перечислить с. Салиху Ракитян- 
ского района Белоцерковского округа 
в состав Таращанского района того 
же округа.

51. Перечислить Волицкий и Дмит
риевский сельсоветы Фастовского рай
она Белоцерковского округа в состав 
Трилесского района того же округа.

52. Перечислить с. Большую Рапзи- 
виловку с ж. д. ст. Вернигород Бров- 
ского района Бзгдичевского округа в 
состав Белопольского района того же 
округа

53. Перечислить Блажёевский и Ду
бово Мехеринецкий сельсоветы Каза- 
тинского района Бердичевского округа 
в состав Белилбвскогс района того 
же округа.

54. Перечислить СгепэнковскиЙ и 
Кулишовс^ий сельсоветы Белиловского 
района Бердичевского округа в* со
став Пегребищенского района того же 
округа.

55. Перечислить Бартошевский и 
Кожанский сельсоветы Ильинецкого 
района Бердичевского округа в со 
став Плисковского района того же 
округа.

56. Перечислить Жорнишанский, Ор- 
мянковский и Якубовский сельсоветы 
Липовецкого района Бердичевского ок
руга в состав Ильинецкого района 
того же очруга.
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57. Перечислити Довжанську й Оче- 

ретнянську сільради Липовецького 

району Бердичівської округи до складу 

Плисківського району тої самої 
округи.

58. Перечислити с. Ротмістрівку Ли

повецького району Бердичівської округи 

до складу Самогородецького району 
тої самої округи.

59. Перечислити Васильківську, Ма- 

линківську й Сличинецьку Сільради 

Самогородецького району Бердичів

ської округи до складу Погребещін- 

ського району тої самої округи.
60. Перечислити с. Текліївку Підви- 

соцького району Уманської округи до 

складу Бабанського району тої самої 

округи.
61. Перечислити Невелівську, Остро- 

вецьку й Рогівську Сільради Бабан

ського району Уманської округи до 

складу ПІдвисоцького району тої са

мої округи.

62. Перечислити Беринцьку й Чор- 

нокаменську Сільради Тальнівського 

району Уманської округи до складу 

Букинського району тої самої округи.

63. Перечислити Березівську й- По

півську Сільради Манківського району, 

Уманської округи до складу Букин:ь- 

кого району тої самої округи.

64. Перечислити Вузівську, Жит- 
нинську, Вільщанську й Сабадазьку 
Сільради Цибулівського району Уман

ської округи до складу Жашківського 

району тої самої округи.

65. Перечислити Молодецьку, По- 

дібнівську й Помойниківську Сільради, 

Уманського району тої самої округи, 

до складу Маньківського району тЛ 
самої округи.

66. Перечислити Зубріську, К^ніль- 
скуй Юстингородсоку Сільради Мана- 

стиришенського району Уманської 
округи до складу Цибулівського ра
йону, тої самої округи.

67. Перечислити с. Малу-Севастія- 
нівку Манастирищенського району 
Уманської округи до складу Орадів- 
ського району тої самої округи.

68. Перечислити с. Ступки Оратів- 
ського району Уманської округи до 
складу Тальнівського району тої 
самої округи.

57. Перечислить Должанский и Оче- 
ретнянский сельсоветы Липовецкого 
района Бердичевского округа в состав 
Плисковского района того же округа.

58. Перечислить с. Ротмистровку 
Липовецкого района Бердичевского 
округа в состав Самогородецкого рай - 
она того же округа.

59. Перечислить Васильковский, Ма- 
линковский и Спичинецкий сельсовет 
Самогородецкого района Бердичевского 
округа в состав Погребищенского рай
она того же округа

60. Перечислить с. Теклеевку Под- 
высоксксго района Уманского округа 
в состав Бабанского района того же 
округа.

61. Перечислить Невеловский. Остро- 
вецсий и Роговский сельсоветы 
Бабанского района Уманского округа 
в состав Подвысокского района того 
же округа.

62. Перечислить Беринкский и Мер- 
нокаменский сельсоветы Тальновского 
района Уманского округа в состав 
Букинского района того же окру а.

63. Перечислить Березовский и По
повский сельсоветы Маньковского рай
она Уманск9го округа в состав 
Букинского района того же округа.

64. Перечислить Бузовский, Жит- 
никский, Ольшанский и Сабадажский 
сельсоветы Цибулевского района 
Уманского округа в состав Жашков- 
ского района того же округа.

65. Перечислить Молодецкий, Подоб- 
новский и Помойникский сельсоветы 
Уманского района того же округа в 
состав Маньковского района того же 
округа.

66. Перечислить Зубрихский, Ка- 
нельский и Юстинградский сельсоветы 
Монастырищенского района Уманского 
округа в состав Цибулевского рай • 
она того же округа.

67. Перечислить с. Малую-Севастья- 
новху Монастырищенского района 
Уманского округа в состав Орадов- 
ского района того же округа.

68. Перечислить с. Ступки Орадов^ 
ского района Уманского округа в 
состав Тальновского района того же 
округа.
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69. Перечислити Чеснопольську сіль
раду Підвисоцідого району Уманської 
округи до складу Тальнівського ра
йону тої самої округи.

70. Перечислити Синицьку й Тома* 
шівську Сільради Орадівського району 
Уманської округи до складу Уман
ського району тої самої округи.

71. Перечислити с. Владиславку 
з залізн. ст. і хут. Миронівкою Бо* 
гуславського району Шевченківської 
округи до складу Миронівського ра
йону тої самої округи.

72. Перечислити с. Юхни й Баші 
Миронівського району Шевченківської 
округи до складу Богуславського ра
йону тої самої округи.

73. Перечислити Веевецьку й Дубе- 
нецьку Сільради Медьінського району 
Шевченківської округи до складу Бо
гуславського району тої самої округи.

74. Перечислити м. В'язовок з пе
редмістями Розкошівкою й Крячківкою 
Шполянського .району Шевченківської 
округи до складу Городищенківського 
району тої самої округи.

75. Перечислити Будищанську, 
Гнилецьку, Кирилівську, Майданівську, 
Моринецьку й Педіївфку Сільради 
Звенигородського району Шевченків
ської округи до складу Еільшанського 
району тої самої округи.

76. Перечислити с. Верещаки Зве
нигородського району Шевченківської 
округи до складу Лисянського району 
тої самої округи.

77. Перечислити Казацьку й Князьку 
сільради Вільшанського району Шев
ченківської округи до складу Звени
городського району тої самої округи.

78. Перечислити с. Чичиркозівку 
Мокро-Калигірського району Шевчен
ківської округи до складу Звениго

родського району тої самої округи.
79. Перечислити Гарбузинську, Кор- 

нилівську, Нетербську, Сахнівську й 
Сотницьку сільради Таганцького 
району Шевченківської округи до 
складу Корсунського району тої самої 
округи.

80. Перечислити с. Квітки Шенде- 
ріїського району Шевченківської 
округи до складу Корсунського району 
тоїх самої округи.

69. ПеречислитьЧеснопольский сель
совет Подвысокского района Уман- 
ского округа в состав Тальновского 
района того же округа.

70. Перечислить Синицкий и Тома- 
шовский сельсоветы Орадовского рай
она Уманского округа в состав Уман* 
ского района того же округа.

71. Перечислить с: Владисдавку с
І&. д. ст. и пос. Мироновкою Богу
славского района Шевченковского ок
руга в состав Мироновского района 
того же округа.

72. Перечислить с. Юхны и с. Баши 
Мироновского района Шевченковского 
округа в состав Богуславского района 
того же округа.

73. Перечислить Беевецкий и Дубе- 
нецкий сельсоветы Медненского рай
она Шевченковского округа в состав 
Богуславского района того же округа.

74. Перечислить м. Вязовок с пред 
местьями Роскршевкой и Крячковкой 
Шполянского района Шевченковского 
округа в состав Городищенского рай
она того же округа.

75. Перечислить Будищанский, Гни- 
лецкий, Кирилловский, Майдановский, 
Моринецкий и Педеевский сельсоветы 
Звенигородского района Шевченков: 
ского округа в состав Ольшанского 
района того же округа.

76. Перечислить с. Верещаки Звени
городского района Шевченковского 
округа в состав Лысянского района 
того же округа.

77. Перечислить Казацкий и Княж- 
ский сельсоветы Ольшанского района 
Шевченковского округа в состав Зве
нигородского района того же округа.

78. Перечислить с. Чичиркозовку 
Мокро-Калигорского района Шевчен
ковского округа в состав Звенигород
ского района того же округа.

79. Перечислить Гарбузинский, Кор
ниловский, Нетербский, Сахновский и 
Сотникский сельсоветы Таганчского 
района Шевченковского округа в со
став Корсунского района того же 
округа.

80. Перечислить с. Квитки Шенде- 
ровского района Шевченковского 
лЬфуга в состав Корсунского района 
того же округа.
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81. Перечисли™ Весело-Кутську, 81. Перечислить Весело-Кутский,
Федюківську й КучкІвську сільради Федюковский и Кучковский сельсоветы 
Кошеватського району Шевченківської Кошеаатского района Шевченковского 
округи* до складу Виноградського округа в состав Виноградского рай- 
району тої самої округи. она того же округа.

82. Перечисли™ Закутинську й 82. Перечислить Закутинский и Ча-
Чаплинську сільради Кошеватського * плинский сельсоветы Кошеватского 
району Шевченківської округи - до района Шевченковского округа в
складу Медвенського району тої са- состав Медвенского района того же 
мої округи. округа.

83. Перечисли™ Поберезьку й ІЦер 83. Перечислить Побережений и
баченецьку с і л ь р а д и  Лисянського Щербаченецкий сельсоветы Лысянского 
району Шевченківської округи до района Шевченковского округа в
складу Шполянського району тої состав Медвенского района того же 
самої округи. округа.

84. Перечисли™ с. Каменіватку 84. Перечислить с. Каменоватку
Мокро-Калигірського району Шевчен- Мэкро-Калигорского района Шевчен
ківської округи до складу Шполян- ковского округа в состав Шполянского 
ського району, тої самої округи. района того же округа.

85. Перечисли™ с. Лозоватку ВІль- 85. Перечислить с. Лозоватку Одь-
шанського району Шевченківської шанского района Шевченковского окру-
округи до.складу Шполянського району га в состав Шполянского района того 
тої самої округи. же округа.

86. Перенести центр Семиполків- 86. Перенести центр Семиполков-
ського району, Київської округи з ского района Киевского округа из 
Семиполок до В -Димарки, переймену- Семиполок в В.-Дымарку, с переимено
вавши Семиполківський район на ванием Семиполковского района в
В.-Димарський. В.-Дымарский.

87. Перенести центр Македонського 87. Перенести центр Македонского
району Київської округи з Македон района Киевского округа из Македон 
до Ходорова,перейменувавши Маке- в Ходоров с переименованием Маке
донський район на Ходорський. донского района в Ходорский.

88. Перенести центр Триліського 88. Перенести центр Трилесского 
району Білоцерківської округи з с. района Белоцерковского округа из 
Триліси до Кожанки, Перейменувавши с. Трилессы в Кожанку с переименова 
Триліський район на Кожанський. ниєм Трилесского района в Кожанский.

89. Перенести центр Бердичівського 89. Перенести центр Бердичевского 
району Бердичівської округи з района Бердичевского округа из г. Бер- 
м. Бердичова до Махнівки, переймену* дичева в Махновку с переименованием 
вавши Бердичівський район на Ма- Бердичевского района в Махновский 
хнівський.

90. Перенести центр Бровківського 9С. Перенести центр Бровкевского
району Бердичівської округи з с. района Бердичевского округа из
Бровки до м. Вчорайше, перемену- с. Бровки в м. Вчерайше с переимено
вавши Броківецький район на Вчорай- ванием Бровковского района в Вчерай- 
шанський. шанский.

91. Перенести центр Вільховецького 91. Перенести центр Ольховецкого
району Уманської округи з с. Віль- района Уманркого округа из с. Оль 
хівця до м. Рижанівки, переймену- хоЛа в м. Рыжановку с переименова- 
вавши Відьхоеецький район на Ри- ниєм Ольховецкого района в Рыжа- 
жанівський. новский.

92. Перенести центр Орадівського . 92. Перенести центр Орадовского
району Уманської округи з.с. Ора- района Умаиского округа из с. Ора- 
дои до м. Верхнячку, перейменувавши доїв в м. Верхняччу с переименованием 
Орадівський район на Верхняцький. Орадовского района в Верхнячский.
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93. Перенести центр Головківського 
району Черкаської округи з С. Го- 
ловківки до м. Медвідівки, перейме
нувавши Головківський район на Мед* 
відівський.

94. Перенести центр Ротмістрівсь- 
кого району Черкаської округи з 
Ротмістрівки до Балаклеї, переймену
вавши Ротмістрівський район на Ба- 
лакліївський.

95. Перенести центр Білозерського 
району Шевченківської округи з с. 
Білозер'я до м. Мотни, переймену
вавши БілозерівськиЛ район на Мо- 
шнянський

96. Перенести центр Шендерівського 
району Шевченківської округи з с. 
Шендерівки до м. Стеблів, переймену
вавши Шендерівський район на Стеб 
лівський.

Харків. 27 березня 1925 р.

Голова Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету

Петровський.

Голова Ради Народніх Комісарів 
УСРР В. Чубар. '

Секретар Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету

.4. Бу цепко.

93. Перенести центр Головковского 
района Черкасского округа изс. Голов 
ковки в м. Медведовку с переименова
нием Головковского района в Медве- 
довский.

94. Перенести центрРотмистровского 
района Черкасского округа из Ротми- 
стровки в Балаклею с переименованием 
Ротмистровского района в Балакле- 
евский.

95. Перенести центр Белозерского 
района Шевченковского округа из 
г. Белозерья в м. Мошны с переимено
ванием Белозерского района в Мош- 
нянский.

96. Перенести центр Шендеровского 
района Шевченковского округа из 
с. Шендеровки в м. Стеблев с переиме
нованием Шендеровского района в 
Стебелевский.

Харьков, 27 марта 1925 г.

Председатель Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета

Петровский.

Председатель Совета Народных
Комиссаров УССР В. Чубарь.

Секретарь Всеукр. Це^рального 
Исполнительного Комитета А. Буцепко.

110. Про поліпшення справи соціального 
забезпечення.

Касуючи постанови РНК УСРР 
з 14 березня 1922 р. „Про постановку 
соціального забезпечення" (36. Узак. 
1922 р., ч. 12, арт. 209), з 7-го червня 
1922 р. „Інструкція про повернення 
сконфіскованого майна й відумерщини 
до фонду соціяльного забезпечення* 
(36. Уз. 1922 р., ч. 27, арт. 415), 
з 1-го серпня 1922 р. „Про зміну 
постанови Раднаркому УСРР з 1-Г бе
резня 1922 р. „Про постновку соці
яльного забезпечення» (36. Уз. 1922 р.,
ч. 32, арт. 499), з 16 березня 1923 р. 
„Про постановку соціяльного забезпе
чення" (36. Уз. 1923 р., ч. 9, арт. 167), 
з 16 лютого 1923 р. «Про зж*у

•

110. Об улучшении дела социального 
обеспечения.

В отмену постановлений СНК УССР 
от 14-го марта 1922 г. „О постановке 
социального обеспечения" (С. У. 1922 г. 
№ 1 2 ,  ст. 209), от 7-го июня 1922 г. 
„Инструкция об обращении конфиско
ванного и выморочного имущества 
в фонд социального обеспечения" 
(С. У. 1922 г., № 27, ст. 415), от 1 ав
густа 1922 г. „Об изменении поста
новления Совнаркома УССР от 14 
марта 1922 г. „О постановке соци
ального обеспечения* (С. У. 1922 г. 
№ 32, ст. 499) от 16-го марта 1923 г. 
„О постановке социального обеспече
ния" (С. У. 1923 г., № 9, ст. 167), 
от, 16 февраля 1923 г. „Об изменении
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•рт. 1-го декрету Про постановку соці- 
яльного забезпечення* (36. Уз. 1923 о.,
ч. 6, арт. 112) і ВУЦВК,і РНК УСРР 
з 9-го грудня 1923 р. «Про передачу 
до розпорядження органів комуналь
ного господарства конфіскованих, від- 
умершинних і безгосподарних будин
ків у містах і містечках» (36. Узак. 
1923 р., ч. 43, арт. 553),—Всеукраїн
ський Центральний Виконавчий Комі
тет і Рада Народніх Комісаріг 
п о с т а н о в и л и :

1. Для подання допомоги маломіц
ному селянству Й поліпшення поста
новки справи соціяльного забезпечення, 
утворити особливий фонд соціяльного 
забезпечення з конфіскованого, віду- 
мерлого й безгосподарного майна, шо 
його належить повернути в названий 
фонд, згідно з правилами цеї по
нови.

2. Особливий фонд соціяльного за
безпечення знаходиться в розпоряд
женні Народнього Хомісаріяту Соціяль
ного Забезпечення і Його місцевих 
органів і становить їхні спеціяльні 
кошти.

3. Повертати до особливого фонду 
соціяльного забезпечення належить 
нижчеподані речі з конфіскованого, 
відумершини й безгосподарного майна, 
з винятками зазначеними варт. 4-му:

а) речі зодягу: верхня носильна 
одежа, натільна білизна, узуття і 
головні убори;

б) всі речі хатнього вжитку, меблі 
й постільні речі;

в) мануфактурний, галантерійний, 
і бакалійний крам;

г) усі речі харчування;
д) струменти, сирові матеріали, фа

брикати й напівфабрикати для ріжних 
що-до виробництва кустарних май
стерень, а також і самі кустарні май
стерні, а також машини, станки тех
нічні лристосовання, які можуть 
безпосередньо використати органи 
соціяльного забезпечення і інвалідна 
кооперація в справі втягнення інвалі
дів до трудових процесів;

е) паливо всіх пород та гатунків 
і осаїтильні матеріали;

ж) живий (з винятком племінних 
тварин і птиці) і мертвий сільсько
господарський реманент; прилади до

ст. 1-й декрета „О постановке со
циального обеспечения" (С.У. 1923 г., 
№ 6, ст. 112), и ВУЦИК иСНК УССР 
от 9 декабря 1923 г. „О передаче 
в распоряжение органов коммуналь
ного хозяйства конфискованных, вы
морочных и бесхозяйных домостроений 
в городах и поселениях городского 
типа" (С. У. . 1923 г., № 43, ст. 553), 
Всеукраинский Центральный Исполни
тельный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров п о с т а н о в и л и :

1. В цел^х оказания помощи мало
мощному селянству и улучшения по
становки дела социального обеспечения, 
создать особый фонд социального обе
спечения из конфискуемого, вымороч
ного и бесхозяйного имущества, под
лежащего обращению в названный 
фонд, согласно правилам настоящего 
постановления.

2. Особый фонд социального обе
спечения находится в распоряжении 
Народного Комиссариата Социального 
Обеспечения и его местных органов 
и составляет их специальные средства.

3. Обращению в особый фонд со
циального обеспечения подлежат ниже
следующие предметы из конфискуемого, 
выморочного и бесхозяйного имущества, 
за из'ятиями, указанными в ст. 4-й:

а) предметы одеяния: верхнее но
сильное платье, нательное белье, обувь 
и головные уборы;

б) все предметы домашнего обихода, 
мебель и постельные принадлежности;

в) мануфактурные, галантерейные и 
бакалейные товары;

г) все предметы питания;
д) инструменты, сырые материалы, 

фабрикаты и полуфабрикаты для раз
личных по производству кустарных 
мастерских, равно и самые кустарные 
мастерские, а также машины, станки, 
технические приспособления, могущие 
быть непосредственно использованными 
органами социального обеспечения и 
инвалидной кооперацией в деле вовле
чения инвалидов в трудовые процессы;

е) топливо всех пород и сортов и 
осветительные материалы;

ж) живой (за исключением племен
ных животных и птиц) и мертвый 
сельско-хозяйственный инвентарь, при-
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мертвого реманенту й насінньовий ма-
теріял;

з) будівельні матеріали, готові ви
роби для будівель і усіляка будівельна 
арматура;

и) грошові знаки Союзу РСР;
к) суми, вторговані від продажу 

нерозданих почтових посилок, на під
ставах, зазначених у постанові Ради 
Народніх Комісарів УСРР з 26 го 
грудня 1922 р. сПро порядок продажу 
з авкціону річей, вийнятих із нероз
даних почтових посилок» (36. Уз.
1922 р., ч. 56, арт. 796);

9

л) суми, вторговані від продажу не- 
зажаданих вантажів, порядком арт. 74 
„Статуту залізниць".

4. Все конфісковане, відумерле й без
господарне майно, не передбачене 
арт. З цеї постанови, а також і пе
редбачене цим артикулом, як-що згідно 
з цим артикулом або иншим законом, 
цьому майну зазначено инший напря
мок, надходить до розпорядження 
инших урядництв або установ і орга
нізацій, як-ось:

а) шкідливі для Радянської Респуб
ліки в політичному й економічному 
відношенні документи, друковані твори, 
кліше, знімки, рисунки, малюнки, 
картинки — направляється порядком 
постанови РНК УСРР з 16 березня
1923 р. „Про конфіскацію належних 
до вилучення з продажу й поширення 
друкованих творів" (36. Уз. 1923 р.,
ч. 9, арт. 63);

б) медичні препарати, ліки, патен
товані засоби передається Народньому 
Комісаріатові Охорони Здоров'я;

в) спирт і спиртові вироби переда
ється Укрдержспиртові, а вино — На
родньому Комісаріатові Охорони Здо
ров'я;

г) речі військового риштунку, обмун
дирования військового зразку, січна 
й пальна зброя військового зразку, 
ладунки й приладдя до неТ надходять 
до розпорядження Військового уряд- 
ництва;

д) січна Й пальна зброя невійсько
вого зразку, ладунки й приладдя до 
неї, придатні для потреб міліції, кри
мінального розшуку і місць позбав-

надлежности к мертвому инвентарю 
и семенной материал;

з) строительные материалы, готовые 
изделия для построек и различного 
рода строительная арматура;

и) денежные знаки Союза ССР;
к) суммы, вырученные от продажи 

нерозданных почтовых отправлений, 
на основаниях, указанных в постано
влении Совета Народных Комиссаров 
УССР от 26 декабря 1922 г. „О по
рядке продажи с аукциона предметов, 
вынутых из нерозданных почтовых 
отправлений" (С У. 1922 г., К* 56, 
ст. 796);

л) суммы, вырученные от продажи 
невостребованных грузов, в порядке 
ст. 74 „Устава железных дорог".

4. Все конфискуемое, выморочное и 
бесхозяйное имущество, не предусмо 
тренное ст. 3 настоящего постано
вления, а равно и предусмотренное 
этой статьей, если согласно настоящей 
статье или другому закону, этому 
имуществу указано другое напра
вление, поступает в распоряжение 
других ведомств или учреждений и орга
низаций, как-то:

а) вредные для Советской Респу
блики в политическом и экономическом 
отношениях документы. печатные 
произведения, клише, снимки, чертежи, 
рисунки, картинки—направляются в 
порядке постановления СНК УССР 
от 16 марта 1923 г. „О конфискации 
подлежащих из'ятию из продажи и 
распространения произведений печати* 
(С. У. 1923 г., № 9, ст. 63);

б) медицинские препараты, лекарства 
и патентованные средства передаются 
Наркомздраву;

в) спирт и спиртные изделия пере
даются Укргосспирту, а вино—Народ
ному Комиссариату Здравоохранения;

г) предметы военного снаряжения, 
обмундирование военного образца, 
холодное и огнестрельное оружие 
военного образца, патроны и принад
лежности к нему поступают в распо
ряжение Военного Ведомства;

д) холодное и огнестрельное оружие 
не военного образца, патроны и при
надлежности к нему, аригод'ше дат
нужд^ милиции, уголовного розыска 

%
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лення волі надходять у розпорядження 
Народнього Комісяріяту Внутрішніх 
Справ, а непридатні для такої мети 
передається до Держфонду Й їх реалі
зує Комісія Української Екнаради для 
обліку й реалізації держфондів ічї 
місцеві органи на загальних підставах;

е) препарати Й матеріали, що прав
лять для телеграфної, телефонної 
й радіо-тслеграфної справи, надходять 
до розпорядження Уповноваженого 
Народнього Комісаріату* Почт і Те
леграфу СРСР при УСРР;

ж) бібліотеки, колекції й инші пред
мети науково-музейної й мистецької 
цінности, музичні струменти, ноти, 
підручники й шкільні прилади над
ходять до розпорядження Народнього 
Комісаріату Освіти;

з) золото, срібло й платина в злив
ках, виробах і монеті старої карбівки, 
коштовні каміння, цінні папери ра
дянської й чужоземної валюти й гро
шові знаки чужоземної валюти над
ходять до розпорядження органів 
Народнього Комісаріату Фінансів;

и) будинки в містах і містечках 
надходять до розпорядження відділів 
комунального господарства;

к) будинки в сільських місцевостях 
надходять у розпорядження місцевих 
виконавчих комітетів;

л) дитячий зодяг і головні дитячі 
убори надходять до розпорядження 
органів Народнього Комісаріату Освіти;

м) зодяг і взуття померлих ув'язне
них, що його не зажадали протягом 
шістьох місяців родичі й спадкоємці 
померлих, надходять до розпоряд
ження місць позбавлення волі на по
треби ув'язнених, посиланих етапом;

н) сконфісковані речі за неоплату 
їх акцизом передається органам На
роднього Комісаріату Фінансів поряд
ком постанови ЦВК і РНК Союзу 
РСР з 9-го травня 1924 р. „Про по
рядок накдадення'кари за зламання по
станов про посередні податки (акцизи)" 
.(Вісник ЦВК СРСР“ 1924 р., ч. 5, 
арт. 166);

и мест лишения свободи, поступают 
в распоряжение Народного Комисса
риата Внутренних Дел, а непригодные 
для таковой цели передаются в Гос- 
фонд и реализуются Комиссией ЭКОСО 
УССР по учету и реализации госфондов 
и ее местными органами на общих 
основаниях;

е) -препараты и материалы, служащие 
для телеграфного, телефонного и радио
телеграфного дела, поступают в распо
ряжение Уполномоченного Народного 
Комиссариата Почт и телеграфов 
СССР при УССР;

ж) библиотеки, коллекции и другие 
предметы научной музейной и художе- 
ственнсй ценности музыкальные ин
струменты, ноты, учебники и учебные 
пособия—поступают в распоряжение 
Народного Комиссариата Просве
щения;

з) золото, серебро и платина в слит
ках, изделиях и монете старой чеканки, 
драгоценные камни, ценные бумаги 
в советской и иностранной валюте и 
денежные знаки в иностранной валюте 
поступают в распоряжение органов 
Народного Комиссариата Финансов;

и) домостроения в городах и посе
лениях городского типа поступают 
в распоряжение отделов коммунального 
хозяйства;

к} домостроения в сельских мест
ностях поступают в распоряжение 
местных исполнительных комитетов;

л) детское платье и головные дет
ские уборы поступают в распоряжение 
органов Народного Комиссариата Про 
свещения;

м) одежда и обувь умерших заклю
ченных, невостребованные в течение 
шести месяцев родственниками и на
следниками умерших, поступают в ра
споряжение мест лишения свободы на 
нужды заключенных, посылаемых 
этапом;

н) конфискованные предметы,за не
оплату их акцизом, передаются органам 
Народного Комиссариата Финансов 
в порядке постановления ЦИК и СНК 
Союза ССР от 9 мая 1924 г. „О порядке 
наложения взысканий за нарушение 
постановлений о косвенных налогах 
(акцизах)" (Вестник ЦИК СССР 1924 г., 
№ 5, ст. 166);
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o) пачкарський крам, конфіскований 
органами Митового Управління, над
ходить до розпорядження органів 
Митового Управління порядком поста
нови РНК Союзу РСР з 26-го лю
того 1924 р. „Про порядок розподілу 
сум, вторгованих від реалізації пач- 
карського краму, сконфіскованого ми- 
товими органами* (Вісник ЦВК СРСР 
1924 р., ч. З, арт. 84);

п) суми, вторговані митовими уста
новами від продажу з прилюдних 
торгів вантажів, зданих на перехо- 
вання у митові склепи й незажадані 
вантажоволодільцями, надходять на 
прибуток державної скарбниці поряд
ком постанови РНК УСРР з ЗО бе
резня 1923 р. .Про справляння мито
вими установами коморового й митово- 
канцелярського збору і про строки 
переховання краму в митницях*4 (36. 
Уз. 1923 р... ч 12, арт. 205);

p) конфісковані речі недозволеної 
вкладки в почтові посилки надходять 
до розпорядження органів Народнього 
Комісаріату Почти й Телеграфу по
рядком постанови РНК СРСР від 
23 квітня 1924 р. „Про конфіскацію 
недозволених вкладок у почтових 
посилках і накладення кари органами 
Народнього Комісаріату Почти й Те
леграфу за зламання почтових по
станов* (Вісник ЦВК СРСР 1924 р.,
ч. 5, арт. 179);

с) підприємства добувної та оброб
ної промисловости, неналежні до 
розряду кустарних або дрібних, з усім 
обладнованням надходять до відання 
органів Вищої Ради Народнього Го
сподарства, згідно з'.постановою ЦВК 
Союзу РСР з 12 листопаду 1923 р. 
„Положення про майно місцевих Рад* 
(Вісник Ц8К СРСР 5 923 р., ч. 11, 
арт. 313);

т) майно, зазначене в артикулах
9 і 10 постанови РНК УСРР з
10 липня 1923 р. „Положення про 
кабінети науково-судової експертизи** 
(36. Уз. 1923 р., ч. 26, арт. 384), 
надходять до розпорядження Кабіне
тів науково-судової експертизи. '

5. Порядок передачі, прийому, пе
реховання і складання звітности про

o) контрабандные товары, конфи
скуемые органами Таможенного Упра
вления в порядке постановления СНК 
Союза ССР от 26 февраля 1924 года 
„О.порядке распределения сумм, вы
рученных от реализации контрабанд
ных товаров, конфискованных таможен
ными органами* (Вестник ЦИК СССР 
1924 г., № 3, ст. 84'.;

п) суммы, вырученные таможенными 
учреждениями от продажи с публич
ных торгов грузов, сданных на хра
нение в таможенные склады и нево
стребованные грузовладельцами, посту
пают в доход казны в порядке 
постановления СНК УССР от 30 
марта 1923 г. „О взимании таможен
ными учреждениями складочного и 
таможенно канцелярского сборов и о 
сроках хранения товаров в таможнях* 
(С. У. 1923 г., № 12, ст. 205);

p) конфискуемые предметы недоз
воленного вложения в почтовые от
правления поступают в распоряжение 
органов Народного Комиссариата Почт 
и Телеграфов в порядке постановления 
СНК СССР от 23 апреля 1924 года 
„О конфискации недозволенных вло
жений почтовых отправлений и нало
жении взыскания органами Народного 
Комиссариата Почт и Телеграфов за 
нарушения почтовых постановлений* 
(Вестник ЦИК СССР 1924 г., № 5, 
ст. 179); 1

с) предприятия добывающей и об
рабатывающей промышленности, не 
относящиеся к разряду кустарных 
иди мелких, со всем оборудованием 
поступают в ведение органов Высшего 
Совета Народного Хозяйства, согласно 
постановления ЦИК Союза ССР от 
12 ноября 1923 г. .Положение об 
имуществах местных Советов* (Вест
ник ЦИК СССР 1923 года/ № 11, 
ст. 313);

т) имущество,>указанное в статьях
9 и 10 постановления СНК УССР от
10 июля 1923 г. „Положение о каби
нетах научно-судебной экспертизы* 
(С. У. 1923 г., № 26, ст. 384), посту
пает в распоряжение кабинетов на
учно судебной экспертизы**. *■

5. Порядок передачи, приема, хра
нения и составления отчетности
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використання сконфіскованого майна 
відумерщини й грошових сум, шо над
ходять до розпорядження органів Со
ціального Забезпечення, регулюється 
особливями правилами, видаваними На
роднім КомІсаріятом Соціального За
безпечення за згодою з Народнім Ко
мІсаріятом Фінансів.• , .

Харків, дня 27 березня 1925 р.

Голова Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого 

Комітету Петровський.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР І. Булат.

Секретар Всеукраїнськ. Центрального 
Виконавчого Комітету А. Буценкр. •

использования конфискованного и 
выморочного имущества и денежных 
сумм, поступающих в распоряжение 
органов Социального Обеспечения, 
регулируются особыми правилами, из
даваемыми Народным Комиссариатом 
Социального Обеспечения по согла
шению с Народным Комиссариатом 
Финансов.

Харьков, дня 27 марта 1925 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский.

Зам. Председателя Совета 
Народных Комиссаров УССР И. Булат.

Секретарь Всеукраинск. Центрального 
Исполнительного Комітета А. Буценко.

111. Про облік авто-мото-транспорту.

Доповняючи й розвиваючи арт. 3 й 
постанови РНК УРСР з 4-го липня 
1923 року „Про порядок набуття за
кордоном авто-машин і авто-майна" 

(Зб. Уз 1922 р., ч. 29, арт. 450) і арт.
5-Й постанови ВУЦВК з 1-го листо
пада 1922 року „Про передачу під
приємств місцевого транспорту з ві
дання Уповноваженого Народнього 
Комісаріату Шляхів до відання відді
лів коммунального господарства гу
берніальних виконавчих комітетів (Зб. 
Уз. 1922 р., ч. 36, арт. 685) і на під
ставі ірт. арт. 1 І 8 постанови ЦВК 
і РНК СРСР з 22 лютого 1924 року 
„Про війському авто-транспортову по
винність" (Вісник ЦВК СРСР 1924 рік,
ч. З, врт. 62), Всеукраїнський Цент
ральний Виконавчий Комітет і Рада 
Народніх Комісарів п о с т а н о в и л и :

1. Надалі, аж до видання установле
ним порядком правил про облік автомо
білів, иотоціклів і велосипедів комі
сіями для мобілізації авто-транспорту, 
зобов'язати володільців і користачів 
усіма формами авто-мото-транспорту, 
шо є на території України, з винят
ком належного Військовому Уряд- 
ництву, зареєструвати його в орга
нах уповноваженого Народнього Комі-

111. Об учете авто-мото-транспорта.

В дополнение и развитие ст. 3-й 
постановления СНК УССР от 4-го 
июля 1923 года «О порядке приобре
тения заграницей авто машин и авто
имущества" (С. У. 1922 г., № 29, 
ст. 450) и ст. 5-й постановления 
ВУЦИК'а от 1-го ноября 1922 года 
«и передаче предприятий местного 
транспорта из ведения Уполномочен
ного Народного Комиссариата Путей 
Сообщения в ведение отделов комму
нального хозяйства губернских испол
нительных комитетов» (С. У. 1922 г., 
№ 4 6 ,  ст. 685), и на основании ст.ст. 1 
и 8 постановления ЦИК'а и СНК 
СССР от 22-го февраля 1924 года 
«О военной авто транспортной повин
ности» (Вестник ЦИК СССР 1924 г. 
№ 3, ст. 62), Всеукраинский Централь
ный Исполнительный Комитет и Совет 
Народных Комиссаров п о с т а н о в и л и :

1. Впредь до издания в устано
вленном порядке правил об учете 
автомобилей, мотоциклов и велосипе
дов комиссиями по мобилизации авто
транспорта, обязать владельцев и 
пользователей всеми видами авто-мо 
то-транспорта, находящегося на тер
ритории Украины, за исключением 
принадлежащего Военному Ведомству,
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саріяту Шляхів СРСР при УСРР і 
подавати їм звітові відомості про на/ 
явність І роботу авто-мототранспорту 
згідно з правилами, встановлюваними 
порядком арт. 2-го цеі постанови.

П р и м і т к а .  Приватніх осіб, що 
користуються авто-мото транспор
том для особистих потреб, які по
дають відомості про наявність і стан 
його, звільняється від обов'язку по
давати звітові дані про роботу авто- 
мото машин, які вони мають у 
свойому розпоряджень

2. Строки й форми звітности вста
новлює Уповноважений Народнього 
Комісаріату Шляхів СРСР при УСРР, 
з тим що звітові дані про наявність 
і стан авто-мото транспорту подається 
один раз на рік, а про облік його 
роботи—двічі на рік.

З'. Надати право Уповноваженому 
Народнього Комісаріату Шляхів СРСР 
при УСРР видавати, за погодженням 
із Народнім Комісаріатом Робітничо- 
Селянської Інспекції і Народнім Комі
саріатом Внутрішніх Справ, відповідні 
правила й інструкції до застотосування 
це? постанови.

Харків, дня 27 березня 1925 р.

Голова Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого 

Комітету Петровський.

Голова Ради Народніх
Комісарів УСРР В. Чубар. •

• Секретар Всеукраїнського 4 
Центрального Виконавчого

Комітету А. Буцвнко.

зарегистрировать таковой в органах 
Уполномоченного Народного Комисса
риата Путей Сообщения СССР при 
УССР и представлять последним отчет
ные сведения о наличии и работе 
авто-мото-транспорта по правилам, 
устанавливаемым в порядке ст. 2 
настоящего постановления.

П р и м е ч а н и е .  Частные лица, 
пользущиеся авто-мото-транспортом 
для личных надобностей, предста
вляя сведения о наличии и состоя
нии такового, освобождаются от 
обязанности представления отчет
ных данных о работе имеющихся 
в их распоряжении авто-мото
машин.
2. Сроки и формы отчетности уста

навливаются Уполномоченным Народ
ного Комиссариата Путей Сообщения 
СССР при УССР, при чем отчетные 
данные о наличии и состоянии авто
мототранспорта представляются один 
раз в год, а по учету работы тако
вого—два раза в год.

3. Предоставить Уполномоченному 
Народного Комиссариата Путей Со
общения СССР дри УССР издавать, 
по согласованию с Народным Комис
сариатом Рабоче-Крестьянской Инспек

ции и Народным Комиссариатом
Внутренних Дел, соответствующие пра
вила и инструкции по применению 
настоящего постановлания.

Харьков, 27 марта 1925 года.

Председатель Всеукраинского
Центрального Исполнительного

Комитета Петровский.
•• • / ? ‘

Председатель Совета Народных 
Коммисаров УССР В. Чубарь.

Секретарь Всеукраинского
Центрального Исполнительного 

Комитета А. Бу ценно.

Ведення Ніроднього Комісаріату Юстиції. Недавне НародногоКоыиссари&таЮстяцня. 

Замовлення Ч. 4160. Пр. 25.000. Заказ № 1166. Тираж 25.00").
» а • .

Харків. Друкарня ПУУВО ім. Фру нее.
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ВИДАННЯ ОФІЦІЙНЕ

ЗБІРНИК
УЗАКОНЕНЬ ТА 

РОЗПОРЯДЖЕНЬ

Пролетарии бссх страм, сосЗшійЛтас»:

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

СОБРАНИЕ
УЗАКОНЕНИЙ И 

РАСПОРЯЖЕНИЙ

18 пітіяШр.

Уряду УкрвТт
1926 р..

Рівоче-Нрест. Прпітммтві Украпи
1926 г.

Відділ ПЕРШИЙ 18 апреля 1925 г. І ї Отдел ПЕРВЫЙ

З М І С Т
Постанове ВУДВК і РНК

(27 березня 1925 р,).

С О Д Е Р Ж А Н И Е
Постановления ВУЦИК и СНК

(27 марта 1925 ».).
112. Про округові сесії губерніяльних 

судів.
113. Про судових виконавців.
114. Про денаціоналізацію будинків у Авто

номній Молдавській Соціалістичній 
Радянській Республіці.

115. Про 8ніин в організації судових уста
нов, що діють на території Авто
номної Молдавської Соціалістичної 
Радянської Республіки.

116. Про земельно-судові комісії Автоном
ної Молдавської Соціалістичної Радян
ської Республіки.

117. Про зміну примітки до арт. 1-го по
станови Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету і Ради Народніх 
Комісарів 8 22-го жовтня 1924 р. „Про 
справляння збору в опірних справах 
про землекорнстання, що знаходяться 
у віданні аемельвнх судових комісій**.

118. Про доповнення й зміну відділу шо
стого, розділу 4-го, чаотнни 2-ої, книги 
другої Кодексу законів про Народню 
Освіту УСРР.

119. Про порядок складення кошторисів і 
розподілу кредитів відділів і інспектур 
внконавчвх комітетів, а також окремих 
установ і підприємств, що знаходяться 
на місцевому бюджетові.

120. Про затвердження переліку декретів 
і постанов Уряду УСРР, що стратила 
чннніоть перед виданням Центральним 
Виконавчим Комітетом Союзу РСР 
кодексу заковів про пільги 8 переваги 
військовим урядовцям Робітничо-Се
лянської армії й Робітничо-Селянської 
Червоної флоти Союву РСР і їхнім 
родвнам.

121. Про події народжень, вчасно не зая
влених, і про э&конву силу записів 
народжена, смертей й шлюбів, заве
дених у колишні метричні книга.

122. Про штати Харківського, Київського, 
Одеського й Катеринославського сані
тарно-бактеріологічних інститутів.

112. Об окружных сессиях губернских 
судов.

113. О судебных исполнителях.
114. О денационализации домостроений в 

Автономной Молдавской Социалисти
ческой Советской Республике.

115. Об изменении в организации судебных 
установлений, действующих на терри
тории Автономной Молдавской Социа
листической Советской Республики.

116. О земельно-судебных комиссиях Авто
номной Молдавской Социалистической 
Советской Республики.

117. Об взмеченни примечания В ст. 1-ой 
постановления Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров от 
22-го октября 1924 г. „О взимании 
сборов по споввым делам о земле
пользовании. находящимся в ведении 
земельных судебных комиссий".

118. О дополнении н изменении раздела
л шесте го. главы IV, части 2-ой. книги
^ второй Кодекса Законов о Народном

Просвещении УССР.
119. О порядке составления смет и распре

деления кредитов отделов и инспектур 
исполнительных комитетов, а также 
отдельных учреждений и предприятий, 
состоящих ва местном бюджете. .

120. Об утверждении перечня декретов и 
постановлений Правительства УССР, 
утративших силу до издания Цен
тральным Исполнительным Комитетом 
Союза ССР Кодекса Законов о льготах 
н преимуществах военно-служащнх 
Рабоче-Крестьянской армии н Рабоче- 
Крестьянского Красного флота Союза 
ССР н вх семей.

121. О событиях рождений, своевременно 
неэалвленных, и о законной силе 
записей рождений, смертей и браков, 
внесенных в бывшие метрические 
книги.

122. О штатах Харьковского, Киевского, 
Одесского н Екатерннославского оанк- 
тарно-бактернологнческих институтов.
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Постанови Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету 

й Ради Народніх Комісарів.

112. Про округові сесії губерніяльних 
судів.

Щоб наблизити суд до людности, 
прискорити розглядення справ, зміц
нити постійний звязок губерніяльних 
судів із підпорядкованими їм судовими 
органами на місцях і перевести по
трібні розпорядчі, чинности у ца
рині адміністраційно - фінансового 
управління дотично підпорядкованих 
губерніяльному судові місцевих орга
нів Юстиції,—Всеукраїнський Цен
тральний Виконавчий Комітет і Рада 
Народніх Комісарів п о с т а н о в и л и :

1. В округових центрах заснову
ється, за постановами пленумів губер
ніяльних судів, що їх затверджує 
Народній Комісаріят Юстиції, округові 
сесії губерніяльних судів під голову
ванням одного з членів губерніяль- 
ного суду, який має постійне місце— 
перебування в округовому центрі.

П р и м і т к а .  У тих округах, де 
округових сесій не буде засновано, 
пленум губерніяльного суду наста- 
новлює уповноважених губерніяль
ного суду з місцевих народніх суд
дів, шо працюють у межах, визначу
ваних інструкціями НКЮ.
2. Голов округ'ових сесій губерніяль

них судів настановлюють губерніяльні 
виконавчі комітети на подання плену
мів губерніяльних судів і затверджує 
Народній Комісаріят Юстиції. 3 4

3. Штати постійних округових 
сесій установлюють пленуми губерні
яльних судів за рахунок штатних 
одиниць, установлених для губерніяль
них судів, і їх затверджує НКЮ.

4. До компетенції округових сесій 
губерніяльних судів належить:

а) розглядати як судові першої 
інстанції кримінальні й цивільні спра
ви, з числа підсудних губерніяльним 
судам, що виникають на території 
даної округи і які передають губер
ніяльні суди на розгляд округовим 
сесіям; ,

Постановления Центрального Испол
нительного Комитета и Совета 

Народных Комиссаров.

112. Об окружных сессиях губернских 
судов.

В целях приближения суда к насе
лению, ускорения рассмотрения дел, 
укрепления постоянной связи губерн
ских судов с подведомственными им 
судебными органами на местах и про
ведения необходимых распорядитель
ных действий в области администра
тивного управления в отношении 
подведомственных губернскому суду 
местных органов Юстиции, — Все- 
украинский Центральный Исполнитель
ный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров п о с т а н о в и л и :

1. В окружных центрах учреждаются 
по определениям пленумов губернских 
судов, утверждаемым Народным Ко
миссариатом Юстиции, окружные сес
сии губернских судов, под председа
тельством одного из членов губернского 
суда, имеющего постоянное местопре
бывание в окружном центре.

П р и м е ч а н и е .  В тех округах, 
где окружные сессии не будут учре
ждены, пленумом губернского суда 
назначаются уполномоченные губерн
ского суда из местных народных 
судей, действующие в пределах, 
определяемых инструкциями НКЮ.
2. Председатели окружных сессий 

губернских судов назначаются губерн
скими исполнительными комитетами 
по представлению пленумов губерн
ских судов и утверждаются Народным 
Комиссариатом Юстиции.

3. Штаты постоянных окружных 
сессий устанавливаются пленумами 
губернских судов за счет штатных 
единиц, установленных для губернских 
судов, и утверждаются НКЮ.

4. В компетенцию окружных сессий 
губернских судов входит:

а) рассмотрение в качестве ' суда * 
первой инстанции уголовных и гра
жданских дел, из числа подсудных 
губернским судам, возникающих на 
территории данного округа и переда
ваемых губернскими судами на рас
смотрение окружных сессий;
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б) ««глядіти за діяльністю, « та
кож інструктувати, ревізувати й об
слідувати ясі судові органи даної 
округи так піапорядковані губерніаль
ному судові, як і ті, шо перебувають 
лід його доглядом;

в) організувати періодичні окру
гові наради робітників юстиції для 
спільного обміркування справ, що ви
никають у практиці місцевих органів, 
звячаних із застосуванням чиних за-
омів;

г) відряжати народніх суддів до 
округових судово-земельних комісій;

д) брати участь на комісіях для 
складення списків і д/ТЯ розкладки 
народніх засідателів

П р и м і т к а .  Функції, передба
чені в п. п. „6“ і „в“ цього арти
кулу, виконують округові сесії на 
особливі що-разу пропозиції губер
ніальних судів.
5. Голови округових сесій беруть 

участь як члени на засіданнях виїзд- 
них сесій касаційних відділків губер
ніальних судія.

. о. Округові сесії працюють у складі 
голови й двох народніх засідателів, 
призваних за списками, складуваними 
порядком, зазначеним у арт. 7 цеї 

постанови.
/. Списки народніх засідателів на 

округові (і виїздні) сесії губерніаль
них судів складають .на пропозицію 
губерніальних судів особливі комісії 
лід головуванням члена округового 
виконавчого комітету, шо його спеці
ально для цього настановлює окрви- 
конком, у складі голови округової 
сесії губерніального суду, округового 
лрокурора.двохчленів округового бюра 
професійних слідок з вибору останньо
го й одного представника від окру
гової комісії незаможніх селян.

Складені особливою комісією списки 
народніх засідателів затверджують, 
губерніями! виконавчі комітети, що 
виють право відстороняти поодиноких 
осіб, це відсторонення жодному оскар
женню не підлягав.

8. Народніх засідателів на округові 
(і виїздні) сесії губерніальних судів 
обирають місцеві фабрично-заводські

>
б) наблюдение за деятельностью 

а также инструктирование, ревизия 
и обследование всех судебных органов 
данного округа, как подведомствен
ных губернскому суду, так и находя
щихся под его надзором;

в) организация периодических окру
жных совещаний работников юстиции 
для совместного обсуждения вопросов, 
возникающих в практике местных 
органов, связанных с применением 
действующих законов;

г) командирование народных судей 
в окружные судебно земельные ко
миссии;

д) участие в комиссиях по соста
влению списков и по разверстке на
родных заседателей.

П р и м е ч а н и е .  Функции, пре
дусмотренные п. п. «б» и «в» насто
ящей статьи, выполняются окру
жными сессиями по особым каждый 
раз предложениям губернских судов, 
“і. Председатели окружных сессий 

участвуют в качестве членов присут
ствия в выездных сессиях кассацион
ных отделений губернских судов.

6. Окружные сессии действуют в 
составе председателя и двух народных 
заседателей, призываемых по спискам, 
составляемым в порядке, указанном 
в ст. 7-й настоящего постановления.

7. Слиски народных заседателей для 
окружных (и выездных) сессий губерн
ских судов составляются по предло
жению губернских судов особыми 
комиссиями под председательством спе
циально для этого назначаемого окр- 
исполкомом члена окружного исполни
тельного комитета в составе предсе
дателя окружной сессии губернского 
суда, окружного прокурора, двух чле
нов окружного бюро профессиональ
ных союзов по выбору последнего 
и одного представителя от окружной 
комиссии незаможных селян.

Составленные особой комиссией 
списки народных заседателей утвер
ждаются губернскими исполнитель
ными комитетами, имеющими право 
отвода отдельных лиц, кжковой отвод 
никакому обжалованию не подлежит.

8. Народные заседатели для окру
жных (и выездных) сессий губернских 
судов избираются местными фабрично-
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комітети або инші відповідні їм про
фесійні органи числом не менш як 
200 чоловіка на округу.

Правила, викладені в арт. арт. 15, 
16, 17, 24, 25, 27 і 28 Положення 
про Судоустрій, які відносяться до 
народніх засідателів народнього суду, 
мають силу й відносно народніх за
сідателів на округових (і виїздних) 
сесіях губерніяльного суду.

9. Взаємовідносини округових сесій 
з губерніяльними судами регулюється 
інструкціями й розпорядженнями НКЮ.

Харків, дня 27 березня 1925 р.

Голова Всеукраїнського
Центрального Виконавчого

Комітету ІІетровський.
Заст. Голови Ради Народніх

Комісарів І. Булат.
Секретар Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого
Комітету А. Буцснко.

Оголошено в „Вістях ВУЦВК"
_ 11 квітня 1925 р., ч. 82.

113. Про судових виконавців.

Всеукраїнський Центральний Вико
навчий Комітет \ Рада Народніх Ко
місарів УСРР п о с т а н о в и л и  надати 
чинности иижчеподаниому Положенню 
про судових виконавців.

Положення про судова* виконавців.

1. Судові виконавці в числі, визна
чуваному штатами, знаходяться при 
губерніяльних судах і виконують 
чинности, покладені на них Цивіль
ним Процесуальним Кодексом при 
виконанні судових присудів і поста
нов.

2. Судових виконавців настановлю- 
ється на посаду й звільнюється з неї 
з розпорядження голов губерніяльних 
судів.

3. За судових виконавців не мо
жуть бути:

а) особи, зганьблені по суду або 
виключені з громадських організацій 
за гжнблячі вчинки Й поводження;

заводскими комитетами или игами 
соответствующими им профессиональ
ными органами в количестве не 
менее 200 человек на округ.

Правила, изложенные в ст* ст. 15, 
16, 17, 24, 25, 27 и 28 Положения 
о Судоустройстве, относящиеся к на
родным заседателям народного суда, 
имеют силу в отношении народных 
заседателей для окружных (и выездных) 
сессий губернского суда.

9. Взаимоотношения окружных сес
сий с губернскими судами регулируются 
инструкциями и распоряжениями НКЮ.

Харьков, 27 марта 1925 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного

Комитета Петровский,
Зам. Председателя Совета

Народных Комиссаров И. Булат.
Секретарь Всеукоаинского

Центрального Исполнительного 
Комитета А. Бутенко.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВГС*
11 апреля 1925 г., >е 82.

113. 0 судебных исполнителях.

Всеукраинский Центральный Испол
нительный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров УССР п о с т а н о в и л и  
ввести в действие нижеследующее 
Положение о судебьых исполнителях.

Положение 0 судебных ІСП0ЛВ1ТЄЛЯХ.

1. Судебные исполнители в числе, 
определяемом штатами, состоят при 
губернских судах и выполняют дей
ствия, возлагаемые на них Граждан
ским Процессуальным Кодексом при 
исполнении судебных решений и опре
делений.

2 Судебные исполнители назнача
ются на должность и увольняй тся от 
таковой распоряжением председателей 
губернских судов.

3. Судебными исполнителями не 
могут быть:

а) лица, опороченные по суду или 
исключенные из общественных орга
низаций за порочащие поступки и по
ведение;
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б) шо не прослужили один рік в 
органах радянської юстиції на посаді, 
не нижчій як секретаря, .або шо не 
склали (спита при губерніальному 
суді, за програмом встановлюваним 
Народнім Комісаріатом Юстиції;

в) що не мають права обирати до 
рад.

4. Судових виконавців розподіляють 
голови губсудів відповідно до районів 
-народніх судів і вони діють в межах 
своїх районів.

Харків, дня 27 березня 1925 р.

Голова Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого

Комітету Петровський.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів І. Булат.

Секретар Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого

Комітету А. Буценко.
Оголошено в .Вістях ВУЦВК*

17 квітня 1925 р., я. 87.

б) не прослужившие одного года 
в органах советской юстиции в дол
жности не ниже секретаря или не 
сдавшие испытания при губернском 
суде, по программе, устанавливаемой 
Народным Комиссариатом Юстиции;

в) не имеющие права избирать в 
советы.

4. Судебные исполнители распре
деляются председателями губсудов 
соответственно районам народных су
дов и действуют в пределах своих 
районов.

Харьков, 27 марта 1925 г.

Председатель Всеукраинского Цен
трального Исполнительного

Комитета Петровский.

Зам. Председателя Совета Народных
Комиссаров И. Булат.

Секретарь Всеукраинского Цен
трального Исполнительного

Комитета А. Буценко.
Раопубдиковано в „Вістях ВУЦВК*

17 апреля 1925 г., 87.

114. Про денаціоналізацію будинків у Авто
номнії Молдавській Соціалістичній Ра

дянській Республіці.

Згідно з побажанням Революційного 
Комітету Автономної Молдавської Со
ціалістичної Радянської Республіки, 
змінюючи й доповнюючи примітку 2 
до арт. 28-го «Житлового Закону» 
з 1-го листопаду 1921 року (36. Уз. 
1921 р., ч. 22, арт. 641), постанову 
ВУЦВК з 6-го червня 1923 р. «Про 
денаціоналізацію будинків» (36. Уз. 
1923 р., ч. 22-23, арт 334) і поста
нову ВУЦВК І РНК УСРР з 16-го 
квітня 1924 р. «Про реченець денаціо
налізації будинків» (36. Уз. 1924 р.,
ч. 9, арт. 88),—Всеукраїнський Цент
ральний Виконавчий Комітет і Рада 
Народніх Комісарів п о с т а н о в и л и :  1

1. Надати право Революційному Ко
мітетові Автономної Молдавсько! Со
ціалістичної Радянської Республіки до
зволяти відділам комунального госпо- 
Верства міст і містечок, розташованих

114. О денационализации домостроений 
в Автономной Молдавской Социалнстиче- 

ской Советской Республике.

Согласно пожеланию Революцион
ного Комитета Автономной Молдав
ской Социалистической Советской 
Республики, во изменение и дополне
ние примечания 2-го к ст.28-й „Жи
лищного закона* оті ноября 1921 г, 
(С. У. 1921 г., № 22, ст. 641), поста
новления ВУЦИК'а от 6 июня 1923 г. 
„О денационализации домостроений* 
(С У. 1923 г„ № 22—23, ст. 334) и 
постановления ВУЦИК и СНК УССР 
от 16 апреля 1924 года „О сроке де
национализации домостроений* (С. У. 
1924 г. № 9, ст. 88), ВсеукраинскиЙ 
Центральный Исполнительный Комитет 
и Совет Народных Комиссаров п о с т а -  
н о  в и л и :

1. Предоставить Революционному 
Комитету Автономной Молдавской 
Социалистической Советской Рес
публики разрешать отделам Комуналь
ного хозяйства городов и поселений
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на території АМСРР. денаціоналізу
вати окремі будинки й категорії будин
ків у тому разі, копи при переоцінці 
цих будинків виявиться, що вартість 
їхня нижча за ту норму, що була 
встановлена для денаціоналізації.

2. Останній реченець для денаціона
лізації зазначених у арт. 1 бу
динків, призначити 1-е липня 1925 р, 
а останній ре-іенець для заперечення 
актів денаціоналізації—1 вересни 1925р.

3. На розвиток цієї постанови Рево
люційному Комітетові Автономної Мол
давської Соціялістичної Радянської 
Республіки надати право видавати 
інструкції й обов'язкові постанови.

Харків, дня 27 березня 1925 р.

Голова Всеукраїнського
Центрального Виконавчого

Комітету Петровський.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

Секретар ВУЦВК А. Буценно.
Оголошено в «Вістях ВУЦВК»

4 квітня 1925 р., ч. 76.

городского типа, расположенных на 
территории АМССР, денационализи
ровать отдельные домостроения и 
категории домостроений в тех слу
чаях, когда при переоценке этих 
домостроений окажется, что стоимость 
их ниже той нормы, которая была 
установлена для денационализации.

2. Предельным сроком для денаци
онализации указанных в ст. 1 домо
строений. назначить 1-е июля 1925 г., 
а предельным сроком для оспаривания 
актов денационализации —1-е сентября 
19’5 года.

3. В развитие настоящего постано
вления предоставить РеволюционНЬму 
Комитету . Автономной Молдавской 
Социалистической Советской Респу
блики право издавать инструкции и 
обязательные постановления.

Харьков, 27 марта 1925 г.

Председатель Всеукраинского
Центрального Исполнительного

Комитета Петровский.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Чубарь.

Секретарь ВУЦИК А. Буценко.
Распубликовано в „Вістях ВУЦВК- от 

4 апреля 1925 г., № 76.

115. Про зміни в організації судових 
установ, що діють на території Авто
номної Молдавської Соціялістичної Ра

дянської Республіки.

Змінюючи постанови ВУЦВК з 16 
грудня 1922 року «Положення про 
Судоустрій» (36. Уз. 1922'р., ч. 54, 
арт. 779) і з 28 червня 1922 року 
«Положення про прокурорський догляд* 
(36. Уз. 1922 р., ч. 28, арт. 440),— 
Всеукраїнський Центральний Виконав, 
чий Комітет і Рада Народніх Комі
сарів п о с т а н о в и л и  тимчасово, аж 
до цілковитого оформлення конститу
ційних взаємовідносин з Автономною 
Молдавською Соціалістичною Радян
ською Республікою впровадити нижче
подані зміни в організацію судових уста
нов, що діють на території АМСРР:

115. Об изменении в организации судеб
ных установлений, действующих на тер
ритории Автономной Молдавской Социали

стической Советской Республики.

Во изменение постановлен. ВУЦИК'а 
от 16 декабря 1922 г. „Положение о 
судостройстве" (С. У. 1922 г., № 54, 
ст. 779) и от 28 июня 1922 г „Поло
жение о прокурорском надзоре* (С. У. 
1922 г. № 28, ст. 440),—Всеукраин- 
ский Центральный Исполнительный 
Комитет и Совет Народных Комиссаров 
п о с т а н о в и л и  временно, впредь до 
полного оформления конституционных 
взаимоотношений с Автономной Мол
давской Социалистической Советской 
Республикой ввести нижеследующие 
изменения в организацию судебных 
установлений, действующих на терри- 

* торий АМССР;
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1. Заснувати в Автономній Молдав
ській Соціалістичній Радянскій Ре.пуб- 
лиці Головний Суд у складі: Голови, 
його Заступника й 4-х членів.

2. Голову Головного Суду Автоном
но! Молдавської Соціалістичної Радян
ської Республіки, його* Заступника 
А членів настановляє Революційний 
Комітет Автономної Молдавської Со
ціалістичної Радянської Республіки.

3. На Головний Суд Автономної 
Молдавської Соціалістичної Радянської 
Республіки покладається:

а) взагалі тлумачити, в складі пле
нуму, місцеві закони в справах судо
вої практики;

б) розвязувати прохання про пере
гляд справ, шо розвязали народні суди 
Автономної Молдавської Соціялі:тичнс! 
Радянської Республіки за нововияв- 
леними обставинами;

в) касувати, порядком догляду, при
суди й вироки народніх судів Авто
номної Молдавської Соціалістично і 
Радянської Республіки;

г) розглядати касаційним і ревізій
ним порядкам присуди й вироки на
родніх судів Автономної Молдавської 
Соціалістичної Радянської Республіки 
з правом їх касувати й виправляти;

д) розвязувати, як судові першої 
інстанції, кримінальні справи особли
вої ваги, а також у справі звинува
чення вищих урядових осіб Автономної 
Молдавської Соціалістичної Радянської 
Республіки в урядових злочинах, з ви
нятком тих випадків, коли такі справи 
спеціальною постановою ВУЦВК пе
редається на розгляд Найвищого Суду 
УСРР;

а) розглядати, як судові першої 
інстанції, цивільні справи, зазначені 
в арт. 23-му Цивільно Процес) ального 
Кодексу УСРР (36.Уз. 1924 р.,ч. 16-17, 
арт. 156);

ж) розглядати, як- судові першої 
Інстанції, кримінальні справи, зазна
чені а арт. 28-му Кримінально-Проце-

1. Учредить в Автономной Молдав
ской Социалистической Советской 
Республике Главный Суд в составе: 
Председателя, его Заместителя и 4-х 
членов.

2. Председатель Главного Суда 
Автономной Молдавской Социалисти
ческой Советской Республики, его За
меститель и члены -назначаются Рево
люционным. Комитетом Автономной 
Молдавской Социалистической Совет
ской Республики.

3. На Главный Суд Автономной 
Молдавской Ссциалистической Совет
ской Республики возлагается:

а) общее толкование, в составе 
пленума, местных законов по вопро
сам судебной практики;

б) разрешение ходатайств о пере
смотре лев, разрешенных народными 
судами Автономной Молдавской Соци
алистической Советской Республики, 
по вновь открывшимся обстоятель
ствам;

в) отмена, в порядке надзора, ре
шений и приговоров народных судов 
Автономной Молдавской Социалисти
ческой Советской Республики; •

г) рассмотрение в кассационном и 
ревизионном порядке решений и при
говоров народных судов Автономной 
Молдавской Социалистической Совет
ской Республики с правом их отмены 
и исправления;

д) разрешение, в качестве суда 
первой инсганции, уголовных дел осо
бой важности, а также по обвинению 
высших должностных лиц Автономной 
Молдавской Социалистической Совет
ской Республики в преступлениях по 
должности, за исключением тех слу
чаев, когда такие дела специальным 
постановлением ВУЦИК‘а будут пере
даны на рассмотрение Верховного 
Суда УССР;

е) рассмотрение, в качестве суда 
первой инстанции, гражданских дел, 
указанных в ст. 23 й Гражданского 
Процессуального Кодекса УССР (С. У. 
1924 г. № 16-17, ст. 156);

ж) рассмотрение в качестве суда 
первой инстанции уголовных дел, ука
занных в ст. 28-Й Уголовно-Процес-
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суального Кодексу УСРР (36. Уз. 
1922 р., ч. 41, арт. 598).

4. У касаційно-ревізійному відношенні 
Головний Суд АМ^РР підлягає контролі 
Найвищого Суду УСРР.

5. Адміністраційноорганізаційні фун
кції відносно судових установлень, що 
знаходяться на території Автономної 
Молдавської Соціялістичної Радянської 
Республіки, покладається на Відділ 
Юстиції Революційного Комітету Авто
номної Молдавської Соціялістичної Ра
дянської Республіки.

6. Функції Прокурора Автономної 
Молдавської Соціялістичної Радянської 
Республіки покласти на Завідувача 
Відділу Юстиції Революційного Комі
тету АМСРР, найменувавши його 
рівнбчасно Прокурором Автономної 
Молдавської Соціялістичної Радянської 
Республіки.

7. Завідувач Відділу Юстиції Рево
люційного Комітету Автономної Мол
давської Соціялістичної Радянської 
Республіки по посаді Прокурора 
АМСРР має всі належні права, надані 
чинним законодавством УСРР Проку
рорському Доглядові, окрім справ за
гально союзного й українського зако
нодавства, в яких Прокурор АМСРР 
є підпорядкований і підзвітний Про
куророві УСРР. 8 9

8. Справи щ о д о  Автономної Мол
давської Соціялістичної Радянської Рес
публіки, які знаходяться в переведенні 
Одеського й Подільського Губерніаль
ного Суду й Одеської та Подільської 
Губерніальної Прокуратури, не закін
чені переведенням або не завершені 
відбулим присудом чи вироком, пере
дати в Головний Суд Автономної Мол
давської Соціалістичної Радянської 
Республіки або Завідувачеві Відділу 
Юстиції Революційного Комітету Авто
номної Молдавської Соціялістичної Ра
дянської Республіки, за належністю.

А
9. На розвиток цеї постанови дору* 

чити Народньому Комісаріатові Юсти-

суального Кодекса УССР (С. У. 1922 г. 
№ 41, ст. 598).

4. В кассационно-ревизионном от
ношении Главный Суд АМССР под
лежит контролю Верховного Суда
УССР.

5. Административно-организацион
ные функции в отношении судебных 
установлений, находящихся на терри
тории Автономной Молдавской Социа
листической Советской Республики, 
возлагаются на Отдел Юстиции Рево
люционного Комитета Автономной 
Молдавской Социалистической Совет
ской Республики.

6. Функции Прокурора Автономней 
Молдавской Социалистической Совет
ской Республики возложить на заве- 
дывающего Отделом Юстиции Рево
люционного Комитета АМССР, с на
именованием его в то же время 
Прокурором Автономной Молдавской 
Социалистической Советской Респу
блики.

7. Заведывающий Отделом Юстиции 
Революционного Комитета Автономной 
Молдавской Социалистической Совет
ской Республики по должности Про
курора АМССР располагает всеми 
подлежащими правами, предоставлен
ными действующим законодательством 
УССР Прокурорскому надзору, кроме 
вопросов общесоюзного и украинского 
законодательства, по которым Про- 
к\рор АМССР подчинен и подотчетен 
Прокурору УССР.

8. Находящиеся в производстве 
Одесского и Подольского Губернских 
Судов и Одесской и Подольской Гу
бернской Прокуратуры дела по Авто
номной Молдавской Социалистической 
Советской Республике, не законченные 
производством или не завершенные 
состоявшимся решением или пригово
ром передать в Главный Суд Автоном
ной Молдавской Социалистической Со
ветской Республики или Зяведыв&ю- 
щему Отделом Юстиции Революцион
ного Комитета Автономной Молдавской 
Социалистической Советской Респу
блики, по принадлежности.

9. В развитие настоящего поста
новления поручить Народному Комис-
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ііК УСРР видавати пояснення і інструк
цій'.

10. Цій постанові надати чинности 
телеграфом.

Харків, дая 27 Сереем 1925 р.

Голова Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету Иетровсысий. 
Заст. Голови Ради Народніх

Комісарів /. Булат. 
Секретар Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого
Комітету А. Бучеико. 

Оголошено в .Вістях ВУЦБК“.
17 квітня 1925 р., ч. 87.

сариату Юстиции УССР издавать 
раз'яснения и инструкции.

10. Настоящее постановление ввести 
в действие по телеграфу.

Харьков, 27 марта 1925 г.

Председатель Всеукра и некого 
Центрального Исполнительного

Комитета Петровский. 1 
Зам. Председателя Совета Народных 

Комиссаров И. Булат.
Секретарь Всеукраинского

Центрального Исполнительного 
Комитета А. Б уценка.

Распубликовано в .Віотях ВУЦВК*
17 апреля 1925 г., >в 87.

118. Про земельно-судові комісії Авто- 
иоидоі Молдавської Соціялістичної Ра

дянської Республіки.

Тимчасово, до оформлення консти
туційних взаємовідносин Української 
Соціялістичної Радянської Республіки 
з Автономною Молдавською Соціалі
стичною Радянською Республікою,— 
Всеукраїнський Центральний Виконав
чий Коиітет і Рада Народніх Комі
сарів УСРР п о с т а н о в и л и  затвер
дити й надати чинности нижчепода
ному Положенню про земельно-судові 
комісії Автономної Мол чеської Соці
алістичної Радянської Республіки:

ПОЛОЖЕНІМ
11 ро вемельно-гуїоиі комісії Автономної 
Молдавської Соціялістичної Радянської РеОДблІКЙ

1. Чинні на території Автономної 
Молдавської Соціялістичної Радянської 
Республіки округові земельно-судові 
комісії скасувати. 2

2. При Земельному Відділі Револю
ційного Комітету Автономної Молдав
ської Соціялістичної Радянської Респу
бліки утворити Центральну Земельно- 
Судову Комісію в складі: Голови— 
представника Земельного Відділу Рево
люційного Комітету Автономної Мол- 
дав :ької Соціялістичної Радянської 
Республіки І трьох членів—представ
ників від Комісії Незаможніх Селян

116. О земельно-судебных комиссиях 
Автономной Молдавской Социалистиче

ской Советской Республики.

Временно до оформления конститу
ционных взаимоотношений Украинской 
Социалистической Советской Респу
блики с Автономной Молдавской Со
циалистической Советской Республи
кой,—Всеукраинский Центральный Ис
полнительный Комитет и Совет На
родных Комиссаров УССР п о с т а н о 
в и л и  утвердить и ввести в действие 
нижеследующее Положение о земельно
судебных комиссиях Автономной Мол
давской Социалистической Советской 
Республики:

ПОЛОЖЕНИЕ
о вемельво-судебвых коивссвяА Авто
номної Молдавской Социалисте ческой 

Советской Республике.

1. Действующие на территории Ав-І
тономной Молдавской Социалистиче-* 
ской Советской Республики окружные! 
земельно судебные комиссии упраэд! 
нить. |

2. При земельном Отделе Револю I 
ционного Комитета Автономной Мол-' 
давской Социалистической Советской. 
Республики образовать Центральную' 
Земельно-Судебную Комиссию в с о ста 
ае: Председатели-представителя Земель/ 
ного Отдела Революционного Комитета 
Автономной Молдавской Социалисти
ческой Советской Республики и трех 
членов—представителей от Комиссми
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при Революційному Комітеті Автоном
ної Молдавської СоцІялістичної Радян
ської Республіки, Головного Суду 
Автономної Молдавської СоцІялістичної 
Радянської Республіки й Підвідділу 
Землеврядження Земельного Відділу 
Революційного Комітету Автономної 
Молдавської СоцІялістичної Радянської 
Республіки.

3. До компетенції Центральної Зе- 
мельно-Судсвої Комісії Автономної 
Молдавської СоцІялістичної Радянської 
Республіки належать:

а) як першої інстанції—-справи, 
передбачені літ «а» арт. 215 і літ. 
«а» арт. 216 Земельного Кодексу 
УСРР;

б) в порядку касації—справи, підпо
рядковані районовим земельно-судовим 
комісіям.

4. Земельно-судові комісії Авто
номної Молдавської СоцІялістичної 
Радянської Республіки в своїй діяльності 
керуються Земельним Кодексом УСРР 
і виданими на його розвиток узако
неннями УСРР, а також розпоряд
женнями й правилами,виданимиуповно- 
важениии на то центральними устано
вами УСРР.

5. Вишу контролю в спірних ЗЄ-чч 

мельних справах і розгляд касаційних 
скарг на присуди Центральної Земель
но-Судової Комісії Автономної Мол
давської . СоцІялістичної Радянської 
Республіки здійснюється в порядку 
арт. 221 Земельного Кодексу УСРР в 
Особливій Колегії Вищої Контролі в 
земельних спорах при Наррдньому 
Комісаріяті Земельних Справ УСРР.

Харків, дня 27 березня 1925 р.

Голова Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету Петровський.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

Секретар Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету А. Буценко.
Оголошено в .Вістях ВУЦВК**

10 квітня 1925 р., я. 81.

Незаможных Селян при Революционном 
Комитете Автономной Молдавской Со
циалистической Советской Респ} бли и. 
Главного Суда Автономной Молдавской 
Социалистической Советской Респу
блики и Под'отдела Землеустройства 
Земельного Отдела Революционного 
Комитета Автономной Молдавской 
Социалистической Советской Респу
блики.

3. Ведению Центральной Земельно- 
Судебной Комиссии Автономной М о л 
давской Социалистической Советской 
Республики подлежат:

а) в качестве первой инстанции— 
дела, предусмотренные лит. „а“ ст. 
215 и лит. „а“ ст. 216 Земельного 
Кодекса УССР;

б) в порядке кассаций - дела,< под
ведомственные районным земельно - 
судебным комиссиям.

4. Земельно-судебные комиссии Ав
тономной Молдавской Социалистиче
ской Советской Республики в своей 
деятельности руководствуются Земель
ным Кодексом УССР я изданными в 
его развитие узаконениями УССР, а 
также распоряжениями и правилами, 
изданными уполномоченными на то 
центральными учреждениями УССР.

5. Высший контроль по спорным 
земельным делам и рассмотрение кас
сационных жалоб ьа решения Цен
тральной Земельно-Судебной Комиссии 
Автономной Молдавской Социалисти
ческой Советской Республики осущест
вляется в порядке ст. 221 Земельного 
Кодекса УССР в Особой Коллегии 
Высшего Контроля по земельным спо
рам при Народном Комиссариате Зе
мледелия УССР. • •

Харьков, 27 марта 1925 г.

Председатель Всеу крайне кого 
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Чуоаръ

Секретарь Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета А. Буценко„

Распубликовано в „Вістях ВУЦВІС- 
10 апреля 1925 г., Л 81.
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117. Про аміну примітки до арт. 1-го 
постанови Всеукраїнського Централь* 
ного Виконавчого Комітету и Ради 
Народнії Комісарів з 22-го жовтня 
•1924 року «Про справляння збору ^ в 
спірних справах про землекористання, що 
знаходяться у віданні Земельних Судо

вих комісій.

Змінюючи примітку до арт. 1 го 
постанови Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету й Ради 
Народніх Комісарів УСРР з 22 жов
тня 1924 року „Про справляння 
збору в спірних справах про земле* 
користання, що знаходяться у віданні 
Земельних Судових Комісій" (36. Уз. 
1924 р„ ч. 42, арт. 267) і стосовно 
до п.п. «б» і «в» арт. 106 постанови 
Центрального Виконавчого Комітету 
Союзу РСР «Тимчасове Положення 
про місцеві фінанси» (36. Зак. СРСР 
1924 р., ч. 22, арт. 199), Всеукраін*. 
ський Центральний Виконавчий Ко
мітет І Рада Народніх Комісарів 
п о с т а н о в л я ю т ь :

Примітку до арт. 1-го постанови 
Всеукраїнського Центрального Вико
навчого Комітету Й Ради Народніх 
Комісарів УСРР з 22 жовтня 1924 р. 
«Про справляння збору в спірних 
справах про землекористання, що 
знаходяться у віданні Земельних Су
дових Комісій» (36. Уз. 1924 р., ч. 
42, арт. 267) викласти в такій редакції: 

П р и м і т к а .  «Збір, передбачений у 
п.п. «а» «в* і «г» цього артикулу, в спра
вах, проваджуваних в Губерніальних 
Земельно-Судових Комісіях, зарахову
ється на прибуток держави по кош
торису Народнього Комісаріату Зе
мельних Справ, а в справах, проваджу
ваних на Округових і Районових 
Земельно-Судових Комісіях—до місце
вих коштів».
Харків, дня 27 березня 1925 р.

Голова Всеукраїнського
Центрального Виконавчого 
Комітету Петровськии.
Заст. Голови Ради Народніх 

Комісарів І. Булат.
Секретар Всеукраїнського

Центрального Виконавчого 
Комітету А. Буценко. 

„Оголошено в „Вістях ВУЦВК*.
24 квітня 1925 р., ч. 91.

117. Об изменении примечания к ст. 1-й 
постановления Всеукраинского Централь
ного Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров от 22-го октября 
1924 года „О взимании сборов по спорным 
делам о землепользовании, находящимся 
введении земельных судебных комиссий*4.

Во изменение примечания к ст. 1-й 
постановления Всеукраинского Цент-” 
рального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров УССР 
от 22 октября 1924 года „О взимании 
сборов по спорным делам о землеполь
зовании, находящимся в ведении зе
мельных судебных комиссий (С У. 
1924 г., >6 42, ст. 267) и примени
тельно к п. п. „б“ и „ви ст. 106 по
становления Центрального Исполни
тельного Комитета Союза ССР „Вре
менное Положение о местных финан
сах" (С. 3. СССР 1924 г. № 22, ст. 199.) 
Всеукраинский Центральный Исполни
тельный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров п о с т а н о в и л и :

Примечание к ст. 1-й постановления 
Всеукраинского Центрального Испол
нительного Комитета и Совета Народ
ных Комиссаров УССР от 22 октября 
1924 г. „О взимании сборов по спорным 
делам о землепользовании, находящим 
ся в ведении земельных судебных комис • 
сийа (С. У. 1924 г., № 42, ст. 267) 
изложить в следующей редакции: 

П р и м е ч а н и е .  „Сборы, предусмо
тренные п.п. „аи,„в** и „г“ настоящей 
статьи по делам, производящимся в 
губернских земельно-судебных комис
сиях, зачисляются в доход государства 
по смете Народного Комиссариата 
Земледелия, а по делам, производя
щимся в окружных и районных зе
мельно-судебных комиссиях—в мест
ные средства".

Харьков, 27 марта 1925 г.
Председатель Всеукраинского 

Центрального Исполнительного 
Комитета Петровский.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров П. Булат 

Секретарь Всеукраинского 
Центрального Исполнительного

Комитета А. Буценко 
Распубликовано в „Рістях ВУЦВК“

24 апреля 1925 г., >4 9!.
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118. Про доповнення і зміну відділу 
шостого, розділу 4-го, частини 2-ої, 
книги другої Кодексу Законів про На- 

родню Освіту УСРР.

Змінюючи відділ шостий, розділу 
4-го, частини другої, книги другої Ко
дексу Законів про Народню Освіту 
УСРР (36. Уз. 1922 р., ч. 49, арт. 
729) і скасовуючи постанови свої з 
21-го січня 1924 року „Про порядок 
нагляду за зорганізуванням І діяль
ністю комісій у справах неповнолітніх" 
(36. Уз. 1924 р., ч. 4—5, арт. 25) 
і з 20-го вересня 1924 року „Про 
доповнення Кодексу Законів про На
родню Освіту УСРР артикулом 279а" 
(36. Уз. 1924 р., ч. 35-36, арт 243), 
Всеукраїнський Центральний Виконав
чий Комітет і Рада Народніх Коміса
рів п о с т а н о в и л и  викласти відділ 
шостий, розділу 4-го, частини другої, 
книги другої Кодексу Законів про На
родню Освіту УСРР у такій редакції:

В і д д і л  ш о с т и й .

Комісії в справах неповнолітніх.

274. Для міркувань про неповноліт
ніх праволомців віком до 16 років 
засновується комісії в справах не
повнолітніх праволомців: 1 2

1) місцеві-губерніальні й округові— 
в кожному губерніальному й округо- 
вому місті;

2) Центральну Всеукраїнську ко
місію.

275. Місцеві комісії складаються з 
голови, призначуваного місцевими ор
ганами Народнього Комісаріяту Освіти 
(губерніяльними й округовими інспек
турами наросвіти), І двох членів: пред
ставників—губерніального суду, при
значуваного пленумом останнього, і 
Народнього Комісаріяту Охорони Здо
ров'я, призначуваного!' губерніяльними 
й округовими інспектурами сторони 
здорові, за належнГсрб. Вй'щимкЬмісіям 
у справах Неповнолітніх праволомців, 
цебто: губерніальним ‘йіднбійіо ОН ру
тових І Центральній відносно губер-
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118. О дополнении и изменении раздела
шестого, главы 4-й, части второй, книги 
второй Кодекса Заионов о Народном 
* ч Просвещении УССР.

Во изменение раздела шестого, 
главы 4-й, части второй, книги второй 
Кодекса Законов о Народном Просве
щении УССР (С. У. 1922 г., № 49, 
ст. 729) и в отмену постановлений 
своих от 21 января 1924 года „О 
порядке надзора за организацией 
и деятельностью комиссий по делам 
о несовершеннолетних" (С. У. 1924 г., 
№ 4—5, ст. 25) и от 20 сентября 
1924 года „О дополнении Кодекса 
Законов о Народном Просвещении 
УССР статьей 2792“ (С. У. 19І4 год», 
X 35—36, ст. 243), Всеукраинский 
Центральный Исполнительный Комитет 
и Совет Народных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л и  изложить раздел 
шестой, главы 4-Й, части второй, книги 
второй Коде<са Законов о Народном 
Просвещении УССР в следующей ре
дакции:

Р а з д е л  ш е с т о й .

Комиссии по делам о несовершенно
летних.

274. Для суждения о несовершенно
летних правонарушителях в возрасте 
до 16 лет учреждаются комиссии по 
делам о несовершеннолетних право
нарушителях:

1) местные—губернские и окруж
ные—в каждом губернском и окружном 
городе;

2) Центральная Всеукраинская Ко
миссия.

275. Местные комиссии состоят из 
Председателя, назначаемого местными 
органами Народного Комиссариата 
Просвещения (губернскими и окруж
ными инспектурами нарообраза),и двух 
членов: представителей—губернского 
суда, назначаемого пленумом послед
него, и Народного Комиссариата 
Здравоохранения, назначаемого губерн
скими и окружными инспектурами 
здравоохранения, по принадлежности. 
Вышестоящим комиссиям по делам 
о несовершеннолетних правонаруши
телях, т.*е. губернским в отношении
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ніяльних, надається право відводу так 
членів, як І голов нижчих комісій.

276. При місцевих комісіях знахо- 
диться особливий інститут виховників- 
обслідників, шо ведуть попереднє слід
ство й провадять, з призначення ко
місій, піклуеальний догляд за неповно- 
літками.

На місцеві комісії покладається ор
ганізування і керовництво допомогою 
дитячій людності в усіх справах права, 
а дорослій людності—у справах права, 
дотичного дітей.

277. Виходячи зі своєї вихівничоїмети 
відносно праволомців, комісії вживають 
нижчеподаних заходів:

1) умовляння, 2) віддання на піклу
вання батькам, родичам або иншим 
особам, установам і організаціям,
3) виряження на батьківщину, 4) по
ставлення до роботи, 5) відпровад
жений до спеціяльних закладів для 
праволомців, 6) одсилання до рефор
маторів.

П р и м і т к а .  У всіх випадках
діти мають обов'язково проходити

через колектор перед постановлен
иям комісій.
278. Центральна Всеукраїнська ко

місія складається з Голови і його За
ступника, призначуваних Народнім 
Комісаріатом Освіти, двох членів, при
значуваних відповідно Народнім Ко
місаріатом Юстиції і Народнім Комі
саріатом Охорони Здоров'я та Голову 
ного Інспектора соціально-правової 
охорони дитинства.

279. До компетенції Центральної 
Всеукраїнської Комісії належить:

1) організувати місцеві комісії і 
безпосередньо наглядати й керувати 
їхньою діяльністю;

2) установляти порядок розглядення 
справ на місцевих комісіях;

3) переглядати порядком догляду 
справи, що їх розвязали місцеві ко
місії.

279і. Загальний нагляд за зоргані- 
зуванням і діяльністю комісій у спра
вах неповнолітніх праволомців відпо
відно до п. „г* арт. 4-го Положення

окружных и Центральной в отношении 
губернских, предоставляется право 
отвода как членов, так и председа
телей нижестоящих комиссий.

276. При местных комиссиях состоит і 
-особый институт воспитателей обсле- / 
дователей, ведущих предварительное 
следствие и проводящих, по назна
чению комиссий, попечительный надзор 
над несовершеннолетними.

На местные комиссии возлагается 
организация и руководство помощью 
детскому населению по всем вопросам 
права, а взрослому населению— по 
вопросам права, касающегося детей..

277. Исходя из своих воспитатель- У 
ных целей по отношению к право
нарушителям, комиссии применяют • 
нижеследующие меры:

1) внушение, 2) отдачу на попе- ■  
чение родителям, родственникам или - 
другим лицам, учреждениям и орга
низациям, 3) отправку на родину,
4) определение на работу, 5) напра- ( 
вление в специальные учреждения для \ 
правонарушителей, 6) отсылку в рефор- . 
маториумы. ,

П р и м е ч а н и е .  Во всех случаях
дети должны обязательно проходить ‘

через коллектор ДО постановления |
комиссий.
278. Центральная Всеукраинская. "

Комиссия состоит из Председателя и а 
его Заместителя, назначаемых Народ- | 
ным Комиссариатом Просвещения, | 
двух членов, назначаемых соответ- I 
ственно Народным Комиссариатом. I 
Юстиции и Народным Комиссариатом/Ш 
Здравоохранения, и Главного Инспек-уЯ 
тора социально-правовой охраны я 
детства. 1

279. К ведению Центральной Все- 1
украинской Комиссии относится: I

1) организация местных комиссий I 
и непосредственный надзор и руковод- I 
ствоГих деятельностью;

2) установление порядка рассмотре- * 
ния дел в местных комиссиях;

3) пересмотр в порядке надзора 
дел, решенных местными комиссиями.

2791. Общее наблюдение за органи
зацией и деятельностью комиссий по 
делам несовершеннолетних правонару
шителей в соответствии с п. „г"

784
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про Народній Комісаріат Юстиції (36. 
Уз. 1923 р., ч. 29, арт. 433) здійснює 
Народній Комісаріат Юстиції.

,.,279*. Викликувані комісіами в спра- , 
вах неповнолітків свідки повинні явля- 
тися на листовні виклики цих комісій, 
повідомлати все, шо знають у справі й 
відповідати на поставлені їм питанна 
з беку членів комісії.

Коли свідки, викликувані комісіями, 
не являться без законних на це під
став або відмовляться від дачі показів, 
Комісії в справах неповнолітніх скла
дають про це протокольні постанови, 
які надсилається до належного на- 
роднього суду, щоб притягти винуват
ців до кримінальної відповідальности 
згідно з арт. 104* Кримінального 
Кодексу. Окрім того, в разі потреби, 
зазначеним Комісіям надається право 
виносити постанови про привід через 
міліцію свідків, які не явилися.

П р и м і т к а .  Установлювана цим 
^ артикулом обов'язковість явки ви- 

кликуваних комісіями в справах 
Ч неповнолітніх свідків має обов'яз- 
} кову силу також і відносно експер

тів, що їх викликають ті самі ко
місії.

дал V-

Центрального Виконавчого
Комітету Пєтровський.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

• І *
Секретар Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого
Комітету А. Буценко.

ст. 4-Й Положения о Народном Комис
сариате Юстиции (С. У. 1923 г., 
№ 29, ст. 433) осуществляется На
родным Комиссариатом Юстиции.

2793. Вызываемые комиссиями по 
делам о несовершеиолетних свидетели 
обязаны являться по письменным вы
зовам названных комиссий, сообщать 
все известное им по делу и давать 
ответы на предлагаемые им вопросы 
со стороны членов комиссий.

В случае неявки без законных к 
тому оснований вызываемых комис
сиями свидетелей или отказа их от 
дачи показаний, Комиссии по делам 
о несовершеннолетних составляют о 
том протокольные постановления, ко
торые препровождаются в подлежа
щий народный суд для привлечения 
виновных к уголовной ответственно
сти по ст. 1041 Уголовного Кодекса. 
Кроме того, в случае необходимости 
означенным комиссиям предоставляет
ся право выносить постановления о 
приводе неявившихся свидетелей через 
милицию.

П р и м е ч а н и е .  Устанавливаемая 
настоящей статьей обязательность 
явки вызываемых комиссиями по 
делам о несовершеннолетних свиде
телей, имеет обязательную силу 
также м в отношении вызываемых 
теми же комиссиями экспертов.

Харьков. 27 марта-1925 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Чубарь.

Секретарь Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета А. Буценко.

119. Про порядок складення кошторисів і 
розподілу кредитів відділів і Інспентур 

І виконавчих кшітетів, а також окремих 
к установ і підприємств, що знаходяться 

на місцевому бюджетові. ,

Щоб правильніше розподілити кре
дити, повніше задовольнити потреби 
установ і підприємств, що знаходяться

119. О порядке составления смет и рас
пределения кредитов отделов и инспек
тур исполнительных комитетов, а также 
отдельных учреждений и предприятий, 

состоящих на местном бюджете.

В целях более правильного распре
деления кредитов, более полного 
удовлетворения нужд учреждений и
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на місцевому бюджетові, 1 встановити 
контролювання за правильним І ра
ціональним використанням кредитів, і 
на підставі постанови 2-ої Сесії ВУЦВК 
8-го скликання, а також розвиваючи 
128, 135, 143—148 арт. арт. Тимча
сового Положення про Місцеві Фінанси 
^Сб. Уз. УСРР 1924 р.. ч. 22, арт. 
199), —Всеукраїнський Центральний Ви
конавчий Комітет і Рада Народиіх 
Комісарів п о с т а н о в и л и  затвер
дити нижчеподану Інструкцію „Про 
порядок складення кошторисів і роз
поділу кредитів відділів і інспектур 
виконавчих комітетів, а також окре
мих установ і підприємств, що знахо
дяться на місцевому бюджетові*4.І Н С Т Р У К Ц І Я
про порядок складення кошторисів 
розподілу кредитів ВІДДІЛІВ І інспектур 
виконавчих комітетів, а також окремих 
установ 1 підприємств, що знаходяться 

на місцевому бюджетові.

1. Місцеві устайови й підприємства, 
фінансовані кошторисним порядком, 
повинні складати окремо свої прибут
ково-видаткові кошториси.

2. Відповідальність за правильність 
і вчасність складення кошторисів, за
значених у артикулові 1-му цеї ін
струкції, лежить на адміністрації й 
особах, шо відають окремими устано
вами й підприємствами.

3. Установи Й підприємства, що 
знаходяться на районовому бюджетові 
і бюджетові міст, виділених із райо- 
нового бюджету в самостійні бюдже
тові одиниці, надсилають свої кошто
риси безпосередньо районовому вико
навчому комітетові, подаючи одноча
сно відділам і інспектурам, що ними 
відають, копі! своїх кошторисів.

4. Установи й підприємства, шо 
знаходяться на округови* і губерні- 
яльних бюджетах і бюджетах окру- 
гових і губерніальних міст, подають 
свої кошториси інспектурам і відді
лам губерніальних виконавчих комі
тетів і округових виконавчих коміте
тів, за належністю.

предприятий, состоящих на местном 
бюджете, и установления контроля 
за правильным и рациональным исполь
зованием кредитов и на основании 
постановления 2 й Сессии ВУЦИК’аі 
8-го созыва, а также в развитие 128у 
135, 143-148 ст.ст. Временного Поло
жения о Местных Финансах (С*> Э. 
СССР 1924 г., № 22, ст. 199),—Все- 
украинский Центральный Исполнитель
ный Комитет и Совет Народных Комис
саров УССР п о с т а н о в и л и  утвер
дить нижеследующую инструкцию 
„О порядке составления смет и распре
деления кредитов отделов и инспектур* 
исполнительных комитетов, а также 
отдельных учреждений и предприятий, 
состоящих на местном бюджете*.И  I I  С  Т  Р  У  к ц  и  я

8
о порядке составления смет н распреде
ления кредитов отделов в вдспектур НС*; 
поавнтельвых комитетов, а также от-! 
дельных учреждений и предприятий, 

состоящих на местном бюджете. |

1. Местные учреждения и предприя
тия, финансируемые в сметном порядке, 
обязаны составлять отдельно свои 
приходо-расходные сметы.

2. Ответственность за правильності 
и своевременность со.тавления смет 
указанных в статье 1-й настояіш- 
инструкции, лежит на администрации 
и лицах, ведающих отдельными учрв-і 
ждениями и предприятиями

3. Учреждения и предприятия, со4 
стоящие на районном бюджете и бюл! 
жете городов, выделенных из районного 
бюджета в самостоятельные бюджет! 
ные единицы, направляют свои сметы! 
непосредственно районному исполни
тельному комитету, представляя одно-4 
временно отделам и инспектурам, к 
ведении коих они состоят, копий 
своих смет.'

4. Учреждения и предприятия, со* 
стоящие на окружных и губернских 
бюджетах и бюджетах окружных и 
губернских городов, представляют свои 
сметы инспектурам и отделам губерн
ских исполнительных комитетов и ок
ружных исполнительных комитетов, 
по принадлежности.
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5. Відділи й інспектури виконавчих 
комітетів складають свої кошториси 
ч частині прибутків і видатків, покла- 

'их на місцевий бюджет, і на під- 
, л цих кошторисів, а також кош- 

крисів, що їм подали окремі підпо
рядковані установи й підприємства, 
складають відомствену збірку прибут
ково видаткових кошторисів по бюдже
тах губерніяльних виконавчих ко
мітетів, округових виконавчих коміте
тів, губерніяльних міст і округових 
міст; цю збірку, на підставі артикулу 
128 Тимчасового Положення про міс- 

1 цеві фінанси надсилається до фінан
сових відділів для складення бюджетів 
виконавчих комітетів І міст.

6. Фінансування відділів і інспектур 
виконавчих комітетів і підпорядкова

них їм установ і підприємств нале- 
( ить провадити виключно коштори- 

вим порядком І на підставі затеерд- 
іиі 7их В,ДП0®,ДНИМ виконавчим комі- 
ц Цм кошторисів.

£|7. Затверджені установленим по- 
іком районові бюджети й бюджети 

виділених із районового бюд- 
в самостійні бюджетові одиниці, 

нують районові виконавчі комі- 
безпосередньо на підставі інструк

ції:, и даних Народнім Комісаріатом 
Д їв. Кредити з зазначених бюд- 

ха£?тів відкривають і закривають уста
новам і підприємствам районові вико
навчі комітети і видаткують Тх ці уста
нови й підприємства безпосередньо, 
з тим що надалі видається кошти з 
цих кредитів, з додержанням правил для 
фінансової контролі, чинних від- 

С носно установ і підприємств, які зна
ходяться на державному бюджеті.

їІ

о 8. За затвердженими установленим 
* порядком бюджетами губерніяльних 

виконавчих комітетів, губерніальних 
* міст, округових виконавчих комітетів 

та і округових міст фінансові відділи, 
на пропозицію відповідного виконав- 

ц чого комітету, відкривають кредити 
^ в межах сум, призначених у бюджеті:

т;

5. Отделы и инспектуры исполн 
тельных комитетов составляют СВ( 
сметы в части доходов и расходе 
относимых на местный бюджет и і 
основании этих смет, а также сме 
представленных им отдельными по 
ведомственными учреждениями и пре 
приятиями, составляют ведомственну 
сводку приходо-расходных смет і 
бюджетам губернских исполнительнь 
комитетов, окружных исполнительнь 
комитетов, губернских городов И 01 
ружных городов, каковая сводка, « 
основании статьи 128 Временної 
Положения о местных финансах, н 
правляется в финансовые отделы д. 
составления бюджетов исполнительнь 
комитетов и городов.

6. Финансирование отделов и и; 
спектур исполнительных комитетов 
подведомственных им учреждений 
предприятий ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬ! 
исключительно в сметном порядке 
на основании утвержденных соотве- 
ствующим исполнительным комитето 
смет.

7. Утвержденные в установленно 
порядке районные бюджеты и бюджет 
городов, выделенных из райнного бь 
джета в самостоятельные бюджетна 
единицы, исполняются районными и. 
полнительны’ми комитетами непосре/ 
ственно на основании инструкци: 
изданных Народным Комиссариате 
Финансов. Кредиты по указанны 
бюджетам открываются и закрывают! 
учреждениям и предприятиям раї 
онными исполнительными комитета* 
и расходуются этими учреждениям 
и предприятиями непосредственж 
причем в дальнейшем выдача среда 
по этим кредитам производится с с< 
бдюдением правил по финансово* 
контролю, действующих в отношены 
учреждений и предприятий, состоящи 
на государственном^бюджете.

8. По утвержденным в установлеї 
ном порядке бюджетам губернски 
исполнительных комитетов, губернски 
городов, окружных исполнительны 
комитетов и окружных городов, фі 
нансовые отделы по предложени> 
подлежащего исполнительного комі 
тета, открывают кредиты в предела 
сумм, назначенных по бюджету:

292
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ж) на секретаріят виконавчого ко
мітету по кошторисові самого вико
навчого комітету Й утриманню Ін- 
спектур;

& б) на відділи виконавчих комітетів 
і*о кошторисах самих відділів, і

в) на окремі установи й підприєм
ства на підставі Тхніх Індивідуальних 
кошторисів.

9. Відділи виконавчих комітетів по 
кошторисах самих відділів, секрета
ріати виконавчих комітетів по кошто

рисах самого виконавчого комітету 
та інспектур і окремі установи та під
приємства по Тхніх індивідуальних 
кошторисах—є безпосередні розпо
рядники кредитів.

10. Відкриті кредити видаткується:
а) за асигновками відділів відносно 
кредитів, виданих по кошторисові цих 

'відділів, б) за асигновками секрета- 
ріяту виконавчого комітету відносно 
кредитів, виданих по кошторисові са
мого виконавчого комітету й по утри
манню Інспектур і в) за асигновками 
окремих установ і підприємств по

^ Тхніх Індивідуальних кошторисах
■ Iа

11. Видаткування коштів за зазна
ченими в арт 10-му асигновками про-

. вадиться виключно кошторисовим по
рядком на пряме призначення. Ні від
діли,* ні інспектури виконавчих комі
тетів, ні окремі установи й підприєм- 

■  ства, фінансовані кошторисовим по- 
) рядком, не мають права сгоєю вла

дою зміняти призначення кредитів 
£*бо відносити на них будь які ви

трати не передбачені окремими кошто
рисами затвердженого бюджету. 12 13

в 12. Відповідальність за правиль
ність видаткування коштів 1 додер
жання кошторисово-касових правил 
лежить на адміністрації й особах, що 
стоять на чолі відділів, окремих 
установ і підприємств.

13. У тих випадках, коли готівки 
місцевих коштів не вистачить, шоб 
цілком покрити затверджені до про
вадження протягом відповідного пері
оду кошторисні видатки, відділи 
виконавчих комітетів, інспектури й 
секретаріят виконавчого комітету по-

?) на секретариат исполнительного 
комитета по смете самого исполни
тельного комитета, и содержанию ин
спектур;

б) на отделы исполнительных ко
митетов по сметам самих отделов, и 
■  в) на отдельные учреждения и пред- ( 
приятия на основании их индивидуаль- *' 
ных смет.

9. Отделы исполнительных комите
тов по сметам самих отделов, секре
тариаты исполнительных комитетов 
по сметам самого исполнительного 
комитета и инспектур и отдельные 
учреждения и предприятия по их 
индивидуальных сметам, являются не
посредственными распорядителями кре
дитов.

10. Открытые кредиты расходуются:
а) по ассигновкам отделов в отноше
нии кредитов, отпущенных по смете 
этих отделов; б) по ассигновкам се
кретариата исполнительного комитета 
в отношении кредитов, отпущенных 
по смете самого исполнительного ко
митета и бо содержанию инспектур 
и в) по ассигновкам отдельных )чре- 
ждений и предприятий по их индиви
дуальным сметам.

11. Расходование средств но ука
занным в ст. 10-й ассигновкам про
изводится исключительно в сметном 
порядке по прямому назначению. 
Ни отделы, ни инспектуры исполни
тельного комитета, ни отдельные уч
реждения и предприятия, финансируе
мые в сметном порядке, не имеют 
права своей властью изменять назна
чения кредитов или относить на них 
какие-либо расходы, не предусмотрен- * 
ные отдельными сметами утвержден
ного бюджета.

12. Ответственность за правиль
ность расходования средств и Соблю
дение сметно-кассовых правил, лежит 
на администрации и лицах, стоящих 
во главе отделов, отдельных учре
ждений и предприятий.

13. В тёх случая*, когда налич
ность местных средств окажется не
достаточной для полного покрытия 
утвержденных к производству в соот
ветствующий период сметных расхо
дов, отделы исполнительных комите
тов, инспектуры и секретариат испол-
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дають проект розподілу коштів по 
урядницьких установах 1 підприєм
ствах до фінвідділу для задоволення 
кредитів порядком арт. 147 «Тимча
сового Положення про місцеві фі
нанси», відповідно до черговости ко
шторисних видатків.

14. Видаткування коштів прова
диться на підставі чинних правил для 
прийому й видаткування державних 
І місцевих коштів.Харків, дня 27 березвя 1925 р.

Голова Всеукраїнського
Центрального Виконавчого

Комітету Петровський.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

Секретар Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету А. Буцснко.
Оголошено в „Вістях ВУЦВК*'17 квітня 1925 р., ч. 87.

нительного комитета представляют 
проект распределения средств по ве
домственным учреждениям и предпри
ятиям в финансовый отдел для удо
влетворения кредитов в порядке ст. 
147 „Временного Положения о мест
ных финансах4*, в соответствии с оче
редностью сметных расходов.

14. Расходование средств произво
дится на основании существующих 
правил по приему и расходованию 
государственных и местных средств.Харьков, 27 марта 1925 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский.

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Чубаръ.

Секретарь Всеукраинского
Центрального Исполнительного 

Комитета А. Буценко.Распубликовано в „Вістях ВУЦВК- от 17 апреля 1925 г., № 87.

120. Про затвердження переліку дек
ретів і постанов уряду УССР, що стра
тили чинність перед виданням Централь
ним Виконавчим Комітетом Союзу РСР 
«Кодексу Законів про пільги й переваги 
військовим урядовцям Робітничо-Селян- 
еької ЧервоноТ армії й Робітничо Селян* 
еьної Червоної Флоти Союзу РСР і їх

ній родинам».

Всеукраїнський Центральний Вико
навчий Комітет і Рада Народніх Ко
місарів УСРР п о с т а н о в и л и :  за
твердити нижчеподаний перелік де
кретів і постанов Уряду УСРР, шо 
стратили чинність перед виданням 
Центральним Виконавчим Комітетом 
Союзу РСР «Кодексу Законів про 
пільги й переваги військовим урядов
цям Робітничо-Селянської Червоно! 
армії й Робітничо-Селянської Червоної, 
Флоти Союзу РСР і їхнім родинам».

120. Об утверждении перечня декре
тов и постановлений правительстваУССР, 
утративших силу до издания Централь
ным Исполнительным Комитетом Союза 
ССР „Кодекса законов о льготах и преи
муществах военно-служащих Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии и Рабоче- 
Крестьянского Красного Флота Союза 
ССР и их семей".

Всеукраинский Центральный Испол
нительный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров УССР п о с т а н о в и л и :  
утвердить нижеследующий перечень 
декретов и постановлений Правитель
ства УССР, утративших силу до из
дания Центральным Исполнительным 
Комитетом Союза ССР «Кодекса За
конов о льготах и преимуществах 
военно-служащих Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии и Рабоче Крестьян
ского Красного Флота Союза ССР и 
их семей».
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—1. 16
лрт. 120 Я* І о

П Е Р Е Л І К
леїрет;». І жсіянов Уряду УПТ, що 
«тратіла чиавіпь перед* виданням Цен
тральнім Виконавчим Комітетом Союзу 
РСР «Кодексу Зяновій про пільг* У пере
ваг* військовім урядовцях Робітнічо-Ге* 
лявської Червоної Армії Ц РоОІтвичо-Се- 
ІЯІСЬІОЇ Червовой Флоти Союзу РСР і 

їхнім родим*».
1. Декрет РНК УСРР з 29 лю- 

того 1920 року «Про забезпечення 
господарств, червоноармійців землею, 
оранкою, засівом І жнивами» (36. Уз. 
1920 р., ч. 1, арт 17).

2. Постанова РНК РСФРР з 25 бе
резня 1920 року «Про подання госпо
дарської допомоги червоноармійцям, 
що їй надано чинности на території 
УСРР 16-го квітня 1920 року* (36. 
Уз. УСРР 1920 р., ч. 7. арт. 116).

3. Постанова РНК з 15 червня 
1920 року «Про поліпшення матерія- 
льного становища родин осіб, шо 
знаходяться в Червоній Армії й Флоті» 
(36. Уз. 1920 р., ч. 15, арт. 293).

4. Наказ Народнього Комісаріяту 
Внутрішніх Справ з 15-го червня 
1920 року «Про допомогу родинам 
червоноармійців» (36. Уз. 1920 року,
ч. 15* арт. 298).

5. Постанова РНК УСРР з 20-го 
липня 1920 року «Про збільшення гро
шової запомоги родинам Червоноармій
ців» (36. Уз. 1920 року, ч 21, арт. 402).

6. Постанова РНК УСРР з 
20-го липня 1920 р. «Про урівнення 
грошової запомоги (пайки) родинам 
полонених староі армії з грошовою 
запомогою родинам червоноармійців» 
(36. Уз. 1920 р., ч. 21, арт. 403).

7. Постанова РНК УСРР з 
20 липня 1920 р. «Про пільги для 
осіб командного складу Червоної Ар
мії і їхнім родинам» (36. Уз. 1920 р., 
ч. 21, арт. 406).

8. Постанова РНК УСРР з
1-го жовтня 1920 р. «Про запомогу 
полоненим і ' військовим урядовцям 
Червоної Армії, й Флоти». (36. Уз. 
1920 р., ч. 24, арт. 519).

V Постанова РНК УСРР в

чення годин командного складу Чер
воної Армії* (36. Уз, 1921 р., ч. 9, 
арт. 230).

П Е Р Е Ч Е Н Ь
декретов і ппгтпшівленніі Правительства 
УССР, утративши силу до яздавип Цен- 
тральным Нсиоднвтельвын Комитета 
Союза ССР «Кодекса Законов о льготах 
в преимуществах воеино-служащнх Ра
боче-Крестьянский Краевой Армии в Ра
боче-Крестьянского Красного Флота Сою- / 
ва ССР в их семей». '

1. Декрет СНК УССР от 29 февраля 
1920 года «Об обеспечении хозяйств 
красноармеРцев замлею, запашкою, 
засевом и уборкою полей (С. У. 1920 г.
К? 1, ст. 17).

2. Постановление СНК РСФСР от 
25 марта 1920 года «Об оказании хо
зяйственной помощи красноармейцам», 
введенное в действие на территории - 
УССР 16 апреля 1920 года (С. У. 
УССР 1920 г., № 7, ст. 116).

3. Постановление СНК УССР от 15 
июня 1920 года «Об улучшении ма
териального положения семей лиц, 
находящихся в Красной Армии и Флоте» 
(С. У. за 1920 г., № 15, ст. 293).

4. Приказ Народного Комиссариата 
Внутренних Дел от 15 июня 1920 г. 
«О помощи семьям красноармейцев» 
(С. У. 1920 г., № 15, ст. 298).

5. Постановление СНК УССР от 20 
июля 1920 года «Об увеличении де
нежного пособия семьям красноармей
цев» (С. У. 1920 г., № 21, ст. 402).

6. Постановление СНК УССР от 20 
июля 1920 года «Об уравнении денеж
ных пособий (пайка) семьям военно
пленных старой армии с денежным 
пособием семьям красноармейцев» (С У. 
1920 г., № 21. ст. 403).

7. Постановление СНК УССР от 20 
июля 1920 года «О льготах для лиц 
командного состава Красной Армии и 
их семействам* С. У. 1920 г., № 21, 
ст. 406).

8. Постановление СНК УССР от 1 
октября 1920 года «О пособии воен
нопленным и военнослужащим Красной 
Армии и Фяота» (С. У. 1920 г., № 24, 
ст. 519).
• 9. Постановление СНК УССР от 6 
мая 1921 года «Об обеспечении се
мейств командного состав* Аликою/ 
Армии* (С. У. 1921 г., № 9, ст. 230).
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Ю. Постанов* РНК УСРР з 
13 вересня 1921 року «Про забезпе
чення родин червоноармійців і ком
складу, шо їхніх годувальників не 
демобілізовано й залиш* но в Чер
воній Армії» (36. Уз. 1921 р., ч. 17, 
арт. 516).Харків, дня 27 березня 1025 р.
Голова Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого
Комітету Не тройський

-Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів І. Булат.

Секретар Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету А. Буцснко.Оголошено в „ Вістях ВУЦВК"
2і  квітня 1925 р., ч. 91.

10. Постановление СНК УССР от 13 
сентября 1921 года «Об обеспечении 
семей красноармейцев и комсостава, 
кормильцы коих не демобилизованы и 
остаются в Красной Армии» (С. У. 
1921 г., № 17, ст. 516).

Харьков. 27 марта 1925 г.
Председатель Всеукраинского 

Центрального Иполнительного
Комитета Петровский.

Зам. Председателя Совета
Народных Комиссаров И. Б у лит.

Секретарь Всеукраинского
Центрального Исполнительного ' 

Комитета А. Буцепко.Распубликовано в „Вістях ВУЦВК”24 апреля 1925 г., № 91.
121. Про події народжень, вчасно не- 
зія’лених, і про законну силу записів 
и родтень, смертей і шлюбів, заведе

них у колишні метричні нниги.

Щоб полегшити громадянам змогу 
гавести до книг актів громадського 
стану записи про події народжень, 
вчасно не заявлених, а також, шоб 
установити точний порядок надання 
законної сили записам народжень, 
смертей і шлюбів, шо були так перед 
утворенням рад і відкриттям чинно
сти органів запису актів громад
ського стану, як і за період тимча
сового припинення їхньої діяльности, 
Всеукраїнський Центральний Виконав
чий Комітет і Рада Народніх Комісарів 
п о с т а н о в и л и :  1

1. Зобов'язати батьків і инших осіб, шо піклуються коло неповнолітніх, 
я \і народилися після 19 липня 1924 р. 
і яких не заведено до цього часу 
в колишні метричні книги'або книги 
актів громадського стану, заявити 
в місці свого перебування, протягом 
З ох місяців із дня видання цеї поста
нови, органам запису актів громад
ського стану, про подіТ народжень цих 
неповнолітніх і вказати відомості, % 
погрібні при реєстрації, подавши

121. О событиях рождений, своевре
менно незаявтнных, и о законной силе 
записей рождений, смертей и браков, 
внесенных в бывшие метрические книга.

В целях облегчения гражданам воз
можности внесения в книги актов 
гражданского состояния записей о со
бытиях рождений, своевременно не 
заявлениях, а также в целях устано
вления точного порядка придания за
конной силы записям рождений, смер
тей и браков, последовавших, как до 
образования Советов и открытия дей
ствий органой Записей Актов Гра
жданского Состояния, так и в период 
временного прекращения их деятель
ности,—Всеукраинский Центральный 
Исполнительный Комитет и Совет На
родных Комиссаров п о с т а н о в и л и :

1. Обязать родителей и других лиц, 
на попечении которых находятся не
совершеннолетние, родившиеся после 
19 июля 1914 года и не внесенные до 
сего времени в бывшие метрические 
книги или книги Актов Гражданского 
Состояния, заявить по месту своего 
жительства в 3-хмесячный, со дня 
издания настоящего постановления, 
срок органам Записей Актов Граждан
ского Состояния о событиях рождений 
этих несовершеннолетних и указать

.2%
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«становлені законом дані або покази 
свідків, шо підтверджують правильність 
«робленої заяви.

П р и м і т к а  1. Громадяни, що за
квили про події народжена поряд
ком і в строк, установлений цією 
постановою, не відповідають згідно 
з арт. 96і Кримінального Кодексу 
УС.РР за невчасне подання заяв 
органам ЗАГС.

П р и м і т к а  2. Заяви, подавані- 
в силу цього артикулу як і доку
менти, потрібні при поданні цих 
заяв, ніяким збором не оплачується.

2. Органи запису актів громад
ського стану, упевнившись у правиль-^ 
ності заяв, заводять у книгу актів® 
народжень за біжучий рік відповід
ний запис про народження.

3. Події народжень, смертей і шлю- 
. бів, що їх завели в колишні книги

духовні особи або установи, протягом 
' часу від дня виданя декретів РНК 

А УСРР з 20-го лютого 1919 року 
2 „Про організацію відділів запису ак

тів громадського стану" і .Про 
громадський шлюб та про ведення 

* книг актів громадського стану4* 
(36. Уз. 1919 р., ч. 12, арт. 143 і 

144) перед фактичним початком ре-

-V

!

єстрації цих подій у органах запису 
актів громадського стану або судо- 

: вих установах, а також як і протягом 
періоду тимчасового припинення їхньої 
діяльности, вважати за зареєстровані, 

к. а записи в колишніх метричних кни- 
£ гах визнати за тякі, які мають одна

кову силу з записами в книгах актів 
громадського стану.

П р и м і т к а  1. Установлення 
точного періоду часу, шо протягом 
його події народжень, смертей і шлю
бів, заведені в колишні метричні 
книги, відповідно до цього артикулу, 
належить вважати за, такі, що 
мають однакову силу з записами 
я книгах ч актів громадського 
стану, провадять губерніяльні вико-

сведения, требуемые при регистрации 
с представлением установленных за
коном данных или свидетельских пока
заний, подтьерждающих правильность 
сделанного заявления.

П р и м е ч а н и е  1. Граждане, зая
вившие о событиях рождений в по 
рядке и в срок, установленные на
стоящим постановлением, не несут 
ответственности по ст. 961 Уголов
ного Кодекса УССР за несвоевре
менную подачу заявлений органам 
ЗАГСа.

П р и м е ч а н и е  2. Заявления, по
даваемые в силу настоящей статьи, 
равно как и документы, необходи 
мые при подаче этих заявлений, ни
какими сборами не оплачиваются.

2. Органы Записей Актов Граждан
ского Состояния, удостоверившись в 
правильности заявлений, вносят в кни
гу актов рождений за текущий год 
соответствующую запись о рождении.

3. События рождений, смертей и 
браков, внесенные в бывшие метриче
ские книги духовными лицами или 
учреждениями, в период времени со 
дня издания декретов СНК УССР от 
20 февраля 1919 года «Об организа
ции отделов записей актов граждан
ского состояния» и «О гражданском 
браке и о ведении книг актов гра
жданского состояния» (С. У. 1919 г. 
N2 12, ст. 143 и 144) до фактического 
начала регистраций этих событий в 
органах Записей Актов Гражданского 
Состояния или судебных установле
ниях, а равно как и в период времен
ного прекращения их деятельности, 
считать зарегистрированными, а за
писи в бывших метрических книгах 
признать имеющими одинаковую силу 
с записями в книгах Актов Граждан
ского Состояния.

П р и м е ч а н и е  ^Установление 
точного периода времени, в течение 
коего события рождений, смертей и 
браков, занесенные в бывшие ме
трические книги, в соответствии с 
настоящей статьей, должны считать
ся имеющими одинаковую силу с 
записями в книгах Актов Граждан
ского Состояния, производится Гу-
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навчі комітети протягом місяця від 
дня оголошення цеї постанови.

П р и м і т к а  2. Виписи й довідки 
з колишніх метричних книг за час, 
зазначений у цьому артикулові, 
щоб вони набули певної сили, му
сять мати нотатку відповідних 
органів запису актів громадського 
стану про те, що події народжень, 
смертей і шлюбів, зазначені в цих 
виписах і довідках, були в періоді 
часу, коли в даній месцевості ра
дянські органи запису актів громад
ського стану не функціонували.

Харків, дня 27 березня 1925 р. ,
Голова Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого
Комітету Петровський.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

Секретар Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету А. Буценко.Оголошено в „Вістях ВУЦВК"8 квітня 1925 р„ ч. 79.

бернскими Исполнительными Коми
тетами в месячный срок со дня 
опубликования настоящего поста
новления.

П р и м е ч а н и е  2. Выписи и 
справки из бывших метрических 
книг, за время, указанное в на
стоящей статье, для получения 
достоверной силы должны быть 
снабжены отметкой подлежащих 
органов записей Актов Граждан
ского Состояния о том, что события 
рождений, смертей и браков, ука
занные к этих выписях и справках, 
последовали в период времени, 
когда в данной местности советские 
органы записей актов гражданского 
состояния не функционировалаХарьков, 27 марта 1925 г.
Председатель Всеукраинского

Центрального Исполнительного 
Комитета Петровский.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Чубарь►

Секретарь Всеукраинского
Центрального Исполнительного 

Комитета А. Буценко.Распубликовано в „Вістях ВУЦВК“8 апреля 1925 г., № 79.

Постанова Ради Народніх Коміса
рів.

122. Про штати Харківського, Київсько
го, Одеського й Катеринославського са- 

митарно-бантеріологічних інститутів.

Рада Народніх Комісарів поста
новила затвердити нижчеподні штати 
Харківського, Київського, Одеського 
й Катеринославського санітарно- 
бактеріологічних інститутів:

Постановление Совета Народных 
Комиссаров.

122. О штатах Харьковского, Киевского, 
Одесского и Екатерннославского сани- 
тарно • бактериологических институтов.

Совет Народных Комиссаров по
становил утвердить нижеследующие 
штаты Харьковского, Киевского, Одес
ского к Ькатерииослаасхого сани
тарно-бактериологических институ
тов:
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ШТАТИ

Харківського, Київського, Одеського 
А Катеринославського санітірно-бак

теріологічних Інститутів.Чнсло посад
•а
а*
X

2Назва посад £
2

Іо ?І
1. Адміністраційно-

Господарська
Частина.Директор . . . .  Помічник дирек- 1 1 1 ітора....................... 1 — —Завідувач Педагогічно! Частини . . 1 -Завідувач господар*

1 1 іської частини . . 1Бухгалтер . . . 1 і 1 іРахівник . . . . 1 і 1 іДіловод . . . . 1 1 1 іЕкспедитор . . . 1 і 1 іКоиорник . . . . .  Швейцарів -убірни- 1 1

КІВ.................. 5 3 3 3Слюсар.................. 1 і 1 1Двірників . . . . 2 2 2 2Візник - стайничий 1 1 — —Падівник . . . . 1 1 1 2Стврлізаторів . . Лаборантів хеміч* 2ної куховарні . 3 2 — 1Банильниць . . . Завідувач бібліоте- 2 2 2 2ки.......................... 1 1 1 —Помічник Завідуй-ча бібліотеки . • 1 — — —Кур’єр....................Служників для на- 1 1 'гляду за експериментальними тій-рикали ................. 2 2 2 —Паків нюсі в . . . 2 — — —
Разом . 33 22 18 17

П р и м і т к а .  Лаборант хемічноТ 
кухаІ Катеринославського СанІтарно- 
Бактер1оаог1чного інституту вико
нує обов'язки стерлі затора.

ШТАТЫ

Харьковского, Киевского, Одесского 
и Екатеринославского санитарно
бактериологических институтов.Количество должностей

Найменованеє
должностей

в
омво. «

в
3•а

а
'А
о

X я Ч х
X л О л

Административно
Хозяйственная

Часть.

Директор . . . . 1 1 1 1
Помощник дирек
тора ................. 1

Заведующий Педа- 
гогическ. Частью 1

Заведуют. Хозяй
ственной Частью 1 1 1 1

Бухгалтер . . . . 1 1 1 1
Счетовод . . . . 1 1 1 1
Делопроизводитель 1 1 1 1
Экспедитор . . . 1 1 1 1
Кладовщик . . . 1 1 — —

Швейцарпв-уборш. 5 3 3 3
Слесарь . . . . 1 1 1 1
Дворников . . . 2 2 2 2
Кучер-конюх . . 1 1 — —
Истопник . . . . 1 1 1 2
Стерилизаторов . 2 — — —
Лаборантов хими
ческой кухни . . 3 2 1

Мойщиц . . . . 2 2 2 2
Заведующий би
блиотекой . . . 1 1 1 _

Помощник Завед. 
библиотекой . . 1

Курьер ............... 1 — — —

Служителей по 
уходу за опыт
ными ЖИВОТНЫМИ 2 2 2

Уоаколщиков . . 2 — — —

Итого . . 33 22 18 17

П р и м е ч а н и е .  Лаборант химиче
ской кухни Екатеринославского Са
нитарно-Бактериологического Инсти
тута исоодняет обязанности и 
стерилизатора
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Число посад Количество должностей

03 3їв Наименование
яом 5

■ т
'2 » 5 01 & тя оо о
о.«І
X

'я 4>
о

£
ЯЗ

должностей • Й
■
и чо &

2 Сировоточ чий 2. Сывороточное
віоділок. отделение.

Завідувач відділку 1 1 1 1 Заведующий отде-
лением ............. 1 1 1 1

Старший асистент 1 1 1 1 Старший ассистент 1 1 1 1
Старших препара- Старших препара-
торів.................. 2 1 1 1 торов ................ 2 1 1 1
Молодший препара- Младший препара-
тор.................... 1 1 1 — тор.................... 1 1 1 —

Завідувач господар- Заведующий хозяй- і
ства.................. 1 — — — ством ............... 1 — — —

Імунізатор . . 1 1 1 1 Иммунизатор . . 1 1 1 1
Стайничих . . .. 5 2 2 2 Конюхов . . . . 5 2 2 2
Лабораторний слу- Лабораторный слу-
жник.................. 1 — — — житель . . . . 1 — — —

Свиноводів (мор- Свиноводов (мор-
сіких свинок) . . 2 1 1 — ских свинок) . . 2 1 1 —

Кролиководів . . 1 1 1 — Кролиководов . . 1 1 1 —
Тесляр ................ 1 — — ■ — Плотник . . . . 1 — — —
Коваль................. 1 1 — — Кузнец ................ 1 1 — —
Нічних сторожів . 2 — — — Ночных сторожей 2 — —
Візник.................. 1 — — — Кучер ................. 1 —__ — —
Водотягник . . . 1 — — — Водокатчик . . 1 — — —

Разом . 22 10 9 6 Итого . . 22 10 9 6

3. Пастерівський 3. Пастеровское
відділок. отделение.

Завідувач відділку 1 •1 1 1 Заведующий отде-
лением . . . . 1 1 1 Т

Старший асистент 1 1 1 1 Старший ассистент 1 1 1 1
Лаборантів . . 2 2 2 2 Лаборантов . . . 2 2 2 2
Старший препара- Старший препара-
тор................... 1 1 1 1 тор................... 1 1 1 1

Молодший препара- 1
Младший препара-

тор................... 1 1 . 1 — тор................... 1 1 1
Сиділок у притулку 4 3 3 2 Сиделок в приюте 4 3 3 2
Куховарка . . . 1 1 1 — Кухарка . . . . 1 1 1  -
Банильниця . . . . 1 1 1 1 Судомойка . . . 1 1 1 1

Разом . 12 11 11 8 Итого . . 12 11 11 8

П р и м і т к а .  Один з лаборантів П р и м е ч а н и е .  Один из лабо-
завіяувач господарства й доглядач рантов заведующий хозяйством я 
притулку покусаних. ■  • надзиратель приюта укушенных.
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Чаело посад Количество должности Л

Ііавва посад
л
‘Яр. Є 3©

(Ва»
3л

Наименование
о
8
&

во 1
ж
ано•

*X ■
к о &

должностей «в
X 2 о

ы
И

4. Епідеміологічний 4. Эпидемиологиие-
відділок. скос отделение.

Заведующий отде-
Завідувач відділку 1 1 1 1 лением ............. 1 і 1 т
Старших ясистен* Старших ассистен-
тів .................. 2 1 1 1 тов................... 2 1 1 1

Молодших дсистеи* Младших ассистен-
ТІВ........................................ 2 1 1 1 тов................... 2 і 1 1
Старших препара* Старших препара-

торів • . . . . 2 1 1 1 торов ................ 2 1 1 1
Лабораторних

і
Лабораторных слу-

служників . . . 2 1 1 1 жителей . . . . 2 і 1 1

Разом . 9 5 5 5 Итого . . 9 5 5 5

5. В акційний від- о. Вакционное
ОІЛОК. отделение.

Заведующий отде-
Завідувач відділку 1 1 1 1 • лением .............. 1 1 1 Т
Старший асистент 1 1 1 1 Старший ассистент 1 1 1 1

Молодший асистент 1 1 1 1 Младший ассистент 1 1 1 1
Старших препара- Старших препара-
торів................ 3 1 1 1 торов ............... 3 1 1 1

Молодших грела- Младших препара
раторів ... 1 — — — торов ................ 1 —

Лабораторних Лабораторных слу-
служників . . 2 1 1 г жителей . . . . 2 1 1 1

Разом . 9 5 5 5 Итого . . 9 5 5 5

При м і т к а .  У Катеринославсько* П р и м е ч а н и е .  В Екатерино-
му Інституті—вакційно-вісііовий. славском Институте вакционно —

оспенное.

6. Експерименте ль- 6. Экспериментальноеммм відділок.  ̂’ отделение.Заведующий отде-Завідувач відділку 1 1 — — ленкем ................. 1 1 — —Старший асистент 1 1 — — Старший ассистент 1 1 — —Моаодший асистент 1 1 — — Младший ассистент 1 1 — —Лкар інфекціоніст 1 — — — Врач инфекционист 1 — — —Препаратор . . — 1 — — Препаратор . . — 1 — ' —Лабораторний Лаооратарный слу-служник . . . . 1 ^ 4  в житель . . . . 1 1  —  —Разом . 5 5 — — Итого . . 5 5 — —
ЗОЇ
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Количество должностейЧисло посад
юаИ Наименование $ ей зНазва посад •“

04 .5
«іо©к

3
а

должностей
сэ

т©
О

* '
чиіте ш

х *
ч
о • 4*м X В Ч

о
м
ы

7 Санітарно-гігієнічний 7. Санипіарно-іиіие-
відділок. ническое отделение.

Завідувач ьідцілку . . 1 — 1 1 Заведующий отде-
лением.............. 1 1 1

Старший асистент . .  1 — 1 1 Старший ассистент 1 — 1 1
Молодший асистент . . 1 — 1 1 Младший ассистент 1 ■  — — 1
Старший препаратор . 1 — 1 1 Старший препара-

тор...................  1 — 1 1
Лабораторний служник . 1 — 1 1 Лабораторный слу- 1

житель . . . .  1 — 1 1

Разом ... 5 — 4 5 Итого . . 5 — 4 5

П р и м і т к а  В Одеському Інсти- П р и м е ч а н и е .  В Одесском Ин-
туті—8ІСП08ИЙ ВІДДІЛОК. сгитуте—оспенное отделение.

8. Малярійний 8. Малярийное
відділок.

9
отделение.

Завідувач відділку . . — 1 1 1 Заведующий отде-
лением . . . . . .  — 1 1 1

Старший асистент Старший ассистент
ентомолог............... — 1 1 У энтомолог ... — 1 1 1

Молодший асистент . — 1 1 1 Младший ассистент — 1 1 • 1
Старший пр*цара> Старший препара •

тор........................ — 1 1 1 тор................ .' — 1 1 Ч
Лабораторний слу- Лабораторный слу-

жник ..................... — 1 1 1 житель . . . . 1 1 1

Рьзом — 5 5 5 Итого . . — 5 5 5

9. Биохимическое
/Полемічний відділок отделение.

Завідувач Відділку . . 1 - - 1 Заведующий отде-
лением..............  1 — 1 —

Старший асистент . . 1 — 1 Старший ассистент 1 — 1 —

Молодший асистент . . — - - 1 Младший ассистент — — 1 —

Старший препара- % Старший препара-
тор . . . . . . . .  —  - - 1 тор......................................... — 1 —
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Число аооад
Ч

Нива посад • ИО. ,5 ІА
- • X & «О

Молодший препаратор . ~ — 1
%

Лабораторних служим-
КІВ . і....................

• * 1 — 2

Разом 7 —

П р и м і т к а .  В Одеському Інсти
туті—чумний відділок.

У с ь о г о по
інститутах . . . . 98 63 6* 51

У чотирьох санітарно • бактеріологіч
них інститутах—276 посад.

У  І . - Л V

. і V.

Наакеяоваі:н> додж кості г

і і
Младший л/ емвра-
тор.................

Лабораторні.Я слу
житель . . . .

ю
2
АЄ~•в
X

Я

£
•X
О

»* 2'
• З*
' н

1
(З

— Л — 1

■  1

Итого . . V
— 2 —

—. 1 - •і
П р и м е ч а н и е .  Ь Одесском Ич.^ 

ституте м>ч »ое отделение. .

%

По четыреV С’інитарно 6«:сгорші*оі'Я 
ческим Иней-, утам—276 должн* : ей.

, .
В с е г о  го Инсти
тутам . . . .  9 4  6 3  6 - і

Харків, дня 27 березня 1925 р.
"“Голова Ради Народніх

Комісарів В. Чубар.

Керуючий Справами Ради Народніх 
’ Комісарів Ф. Бега.

Секретар Ради Народніх
Комісарів І. (?ре(ценко.

• Харьков 27 марта 1925 г.
• % ^ • , V

Предсе*и’г. ль Совета Народних
Комиссаров В. Ч ;ръ.

* •
Управляющая делами Стаете Нао • ■  1ых і

К о мне аров Ф. / па. $
г |

Секретарь СовеіЛ Народ <
’.о мисс аров Я. Ера хо.;

" , . Ч*

' Л

■ ч • ' І).. ... і л
\ I 

'. і

■  •
У *-

Ф/с.
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РОЗПОРЯДЖЕНЬРобітіїм-Сишиого Уриу Уірііім 
ЯГУ 1926 р.

№ (47.71) [Щ
]ірол*то?ии ісгх страм, соедимйткч

щ*щ тшщиьт

СОБРАНИЕ
УЗАКОНЕНИЙ И 

РАСПОРЯЖЕНИЙРаіоче-Иреет. Прштшстн Укрмш 1926 г.
11И Відділ ПЕРШИЙ 11 апреля 1925 г. По 17- іміст '

Постанови ВУЦВК і РНК
І.

(31 березня—1 квітня 1925 р.).123. Про штати Харківського Туберкульозного інституту.124. Про штати Харківського ПсихоНевро- логічного інституту й диспансера при ньому.• 125. Про порядок видачі державними установами, підприємствами і урядовими особами копій своїх постанов, а також і копій паперів і документів, що знаходяться у них.126. Про зміну постанови «Про вироблення виноградних, плодово-ягідних і родзин- кових вин, призначених на продаж».127. Про штати Виробничої Частини Всеукраїнського Центрального Керування Лісами Народнього Комісаріату Земельних .Справ.128 Про штати Всеукраїнського Центрального Керування Лісами Народнього Комісаріату Земельних Справ’ УСРР.129. Про зміну й доповнення постанови «Про комівояжерів державних торговельних і промислових підприємств».130. Про скликання ІХ-го Всеукраїнського З'їзду Рад Робітничих, Селянських та Червоноармійських депутатів.131. Про місяць ремонту червоної касарні.132. Про скасування тимчасових комісій при Народньому Комісаріатові Робітничо-Селянської Інспекції для перевірки персонального складу співробітників установ, підприємств і організацій.133. Про заборону державним установам і підприємствам р<Хіити офіри.134. Про Всеукраїнську школу Командного Складу Міліції й Кримінального Розшуку.

СОДЕРЖАНИЕ

Постановления В У ЦИК и СНК 
(31 марта—1 апреля 1925 г.).123. О штатах Харьковского Туберкулезного института.124. О штатах Харьковского Психо-Неврологического института и диспансера при чем.125. О порядке выдачи государственными учреждениями, предприятиями и должностными лицами копий своих постановлений, а равно и копий находящихся у них бумаг и документов.126. Об изменении постановления «О производстве виноградных, плодово-ягодных и изюмных вин, предназначенных для продажи».127. О штатах Производственной Части Всеукраинского Центрального Управления Лесами Народного Комиссариата Земледелия.128. О штатах Всеукраинского Центрального Управления Лесами Народного Комиссариата Земледелия УССР.129. Об изменении и дополнении постановления «Окоммивояжерах государственных торговых и промышленных предприятий».130. О созыве 1Х-го Всеукраинского С‘езда Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов.181. О месяце ремонта красной казармы.132. Об упразднении временных комиссий при Народном Комиссариате Рабоче- Крестьянской Инспекции по проверке^личного состава сотрудников учреждений, предприятий и организаций.133. О воспрещении государственным учреждениям и предприятиям производить пожертвования.-5134. О Всеукраинской школе Командного Состава Милиции и Уголовного Розыска.



От. 123
Постанови Ряди Народні* Комі

сарів усрр.
: . • ' ■

!23. Прр цітдти Харківського Тубер
кульозного Інституту.

Рада Народніх Комісарів УСРР по
с т а н о в и л а  затвердити нижчеподані 
штати Харківського Туберкульозного 
інституту:

Штати Харківського Ту берку пов
ного Інституту.

7. Адміністраційно-юсподар. частина. 
Директор—завідувач Інституту. 1

Ч. 17 Арт. 123

Головний лікар . . .* . . * . 1 
Завідувач господарства . . . . 1 
Машиністка . . . . . . . . .  1
Діловод.................................... 1
Бухгалтер................................. 1
Каштелянка...............................1
Завідувач їдальні........................ 1
Комірник.................................. 1
Куховар .'.................................. і
Помічник куховара......................1
Банильниць................. ‘ ... 2
Робітників-кубівників................... 2
Убірниць .................................. З
Дезинфектор..................... * . 1
Слюсар ................................... 1
Візник ... ................................. 1
Праль.......................................З
Швайцарів .... ........................... 2
П^півників рокових......................З
Двірник.......................... . , 1

ЗО

2. Терапевтичний відділок (на 80 
ліжок).

Лікарів-асистентів........................ 2
Ординаторів..........................% З
Сестер медичних ....................... 9
Лікар-ларинголог................ • . 1
Санітарок ..... ..........................20

35

П р и м і т к а .  Одна з сестер меди 
чних для пневмотораксу.

Постановления Совета Народны* 
Комщсароа УССР,

123. 0 штатах Х?рьновсного Тубер
кулезного аиртитуга-

Совет Народных Комиссаров У.ССР 
п о с т а н о в и л  утвердить нижесле
дующие штаты Харьковского Тубер
кулезного института:

Штаты Хррькорского Туферруларнуго 
института.

1. Административно-хоз. часть.

№ 17

і
Директор—завед. Институтом . 1
Главный врач...........................1
Заведующий хозяйством . . . 1
Машинистка . . ............. 1
Делопроизводитель................... 1
Бухгалтер ..............................  1
Кастелянша . ,......................... 1
Заведующий столовой . . . .  1
Кладовщик..............................1
Повар . . . . . . . . . . . .  1
Помощник повара . . . . . .  ]
Судомоек . . . . . . . . . .  2
Рабочих-кубовщиков . . . . .  2
Уборщиц.................... -. . . . 3
Дезинфектор........................... 1
Слесарь ... .ч . . . . .  . 1
Кучер.................................... 1
Прачек ..................................3
Швейцаров.................... 2
Истопников годовых . . . .  3 
Дворник , .............................. 1

30

2. Терапевтическое отделение (на 
80 коек).

Врачей-ассистентов . . . . .  2
Ординаторов ..........................  3
Сестер медицинских . . . . . .  9
Врач-ларинголог...................... 1
Санитарок ..............................

35

П р и м е ч а н и е .  Одна из сестер 
медицинских для пневмоторакса.306



Ч. 17
3. Хірургічний відділок (на 20 ліжок).

Арт. 123

Завідувач відділку.................. 1
Асистент ............................  1
Ординатор............................1
Сестер медичних.................... 5
Санітарок .............................7

~І5
4. Лабораторія.

Завідувач лабораторії . . . . 1
Лаборант ............................  1
Лікар-біолог..........................1
Препаратор .........................  1

* Служник...............................  1

5
5. Патолою-анато.мінний кабінет.

Прозектор ........................... 1
Препаратор.......................,.1

2
6. Відділок соціяльноі патології і 

гігієни.
Завідувач відділку—лікар . . . 1

Асистент ............................  1
Статистик................ . . . . 1

З
7. Аптека.

Завідувач аптеки................. 1
Асистент-фармацевт . . . . .1

2
8. Рентгенологічний відділок.

Рентгенолог-лікар............... 1
Рентгенолог-лаборант . . . . 1

~ 2
Я Дитячий відділок (на 15 ліжок).

Асистент . . •..................... 1
Сестер......................... ... . 2

З
Усього по Туберкульозному інсти

тутові 97 посад.

Харків, дня ЗІ березня 1925 р.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР Бу.іат.

Керуючий Справами
Раднаркому УСРР Ф. Бега. 

Секретар РНК УСРР
І. Єрещенко.

3. Хирургическое отделение (на 20
коек).

Заведующий отделением ... 1
Ассистент ...................  1
Ординатор . . . •.............. 1
Сестер медицинских ...............  5
Санитарок .................. 7

15
4. Лаборатория.

Заведующий лабораторией . . 1
Лаборант .............................  1
Врач-биолог...........................1
Препаратор ...................  1
Служитель............................ 1

5
5. Патолою-анатолгический кабинет.

Прозектор ...................  1
Препаратор........................ ....  1

2

X* 17 Ст. 123

6. Отделение социальной патологии 
и гигиены.

Заведующий отделением—врач . 1
Ассистент ............................. 1
Статистик .............................  1

3
7. Аптека.

Заведующий аптекой . . . . .  1
Ассистент-фармацевт........1

2
8. Рентгенологическое отделение.

Рентгенолог-врач.............1
Рентгенолог-лаборант . . . .  1

2
9. Детское отдемние (на 15 коек).

Ассистент ............................  1
Сестер................................. 2

3
Всего по Туберкулезному институ

ту—97 должностей.Харьков, 31 марта 1923 г.
Зам. Председателя Совета 

Народных Комиссаров УССР
• Булат.

Управляющий Делами 
Совнаркома УССР Ф. Бега. 

Секретарь СНК УССР 
И. Ерегценко.

307



Ч. 17 Арт. 124 Л& 17 Сг. 124

124. Про штати Харківського Психо
неврологічного інституту й диспан

сера при ньому.

Рада Народніх Комісарів УСРР п о- 
с т а н о в и л а  затвердити нижчеподані 
штати Харківського Психо-Невроло- 
гічного інституту й диспансера при
ньому:

Штати
Харківського Психо Неврологічного 
інституту й диспансера при ньому.

7. Харківський Психо - Неврологічний 
інститут.

Директор інституту . . . .  1 
Завідувач нервової клініки, він-же 

помічник директора інституту
в адміністраційній частині . . 1

Асистент нервової клініки . 1
Ординатор нервової клініки . 1
Ординаторів фізико-терапевтич-
ного кабінету.........................2

Завідувач кабінету експеримен
тальної й оперативної хірургії 
й топографічної анатомії . . І

Лаборант кабінету експеримен
тальної й оперативної хірургії й 
топографічної анатомії ... 1

Завідувач гістологічного кабі
нету ................................... 1

Лаборант ..............................  1
Завідувач антропологічного ка
бінету ................................. 1

Лаборант .............................. 1
Завідувач психологічного кабі

нету ................................... 1
Лаборант . . . .  . . .  1
Завідувач реактологічного кабі

но гу ...................................1
Лаборант ............................  1

Завідувач фізіологічного кабі
нету ....................................1

Лаборант ..............................  1
Завідувач кабінету експеримен
тальної й загальної патології . 1

Лаборант .............................. 1
Електро монтьор......................1
Лабораторних служників ... 5 
Завідувач господарства . . . . 1 
Рахівник .  1

124. 0 штатах Харьковского Психо
неврологического института и дис

пансера при нем.

Совет Народных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л  утвердить нижесле
дующие штаты Харьковского Психо- 
Невроло-гического института и диспан
сера при нем:

Штаты
Харьковского Психо-Неврологического 

института и диспансера при нем.

7. Харьковский Психо - Невролошче-
ский институт.

Директор института ...............  1
Заведующий нервной клиникой, 
он же помощник директора ин
ститута по ад.чинистративной
части................................. 1

Ассистент нервной клиники . . 1 
Ординатор нервной клиники . 1 
Ординаторов физико-терапевти
ческого кабинета...................2

Заведующий кабинетом экспери
ментальной и оперативной хи
рургии и топографической ана
томии ................................ 1

Лаборант кабинета эксперимен
тальной и оперативной хирур
гии л топографической анато
мии ...................................1

Заведующий гистологическим ка
бинетом ............................. 1

Лаборант .............................  1
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 общей пато
логии .................................1

Лаборант ............................. 1
Элекгро-моптер . . . . . . . .  1

Лабораторных служителей . . 5 
Заведующий хозяйством . . . 1 
Счетовод.............................. 1308



Ч. 17 Ст. 124—126Арт. 124—125
Реєстратор.............................. 1
Служник для нагляду за тва
ринами .................................1

Швайцар................................. Т
Праля...................................   1

І Убірниця-кур'єр......................... 1

Разом . . 33

2- Диспансер при. Харківському Пси• 
хо-Неіролойчному Інституті.

* Завідувач нервового відділку . 1
і.

Лікар-обслідуватель.................. 1
ЛІкар-психІятр..........................1
Лікар вивчення справ психо-фізіо-
логії праці..............................1

Лікар-кримінолог...................... 1
Завідувач педологічного відділку. 1

Обслідувателів .........................З
Служник................................. 1

Разом . . 10

Усього по Харківському Психо
неврологічному інституту з диспан
сером при ньому—43 посади.

Харків, дня 31-го березня 1925 р.
Заст. Голови* Ради

Народніх Комісарів УСРР 
• Булат.

Керуючий Справами 
Раднаркому УСРР

Ф. Беїа.
Секретар РНК УСРР

І. Єрещенко.

>6 17
Регистратор. . . ;............... 1
Служитель по уходу за живот

ными ....................................  1
Швейцар........................... . . 1
Прачка.................................. 1
Уборщица-курьер . . . . . .  1

Итого . . 33

2. Диспансер при Харьковском Психо
неврологическом институте.

Заведующий нервным отделе
нием ..................................... 1

Врач-обследователь.....................1
Врач-осихиатр ........................... 1
Врач по изучению вопросов пси
хо-физиологии труда . . . .  1

Врач-криминолог........................ 1
Заведующий педологическим от
делением . . ............. А 1
Обследователей.......................... 3
Служитель.................................1

Итого . . 10

Всего по Харьковскому Психо-Нев
рологическому институту с диспансе
ром при нем—43 должности.Харьков, 31 марта 1925 г.
Зам. Председателя Совета 

Народных Комиссаров УССР
Булат.

Управляющий Делами 
Совнаркома УССР Ф. Бега.

Секретарь СНК УССР
И. Ерещенко.

126. Прв дврядок видачі державними 
устане вами, відврисиетваии В урядо
вими мйіии кФвІЛ своїх постанов, 
а тввеж І невМ наварів і докумен

тів, ще ввахвддтьсн у вих.

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

1. Державні установи, підприємства 
й урядові особи повинні видавати при
ватнім особам, на їхні офіційні про 
те прохання, копії з своїх постанов 
1 вирішень у справах, що в них ці 
особи звертались до установ, під
приємств або до урядових осіб, а 
також і копії з мкшмх паперів і до-

125. 0 де ряд ив выдачи гесударствен- 
иыми учреждениями, предприятиями 
в должностными дицеми новий своих 
востововдеиий, в равно и нений, махо- 
дящихси у них бумаг и документов.

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

I. Государственные учреждения, 
предприятия и должностные лица 
обязаны выдавать частным лицам, по 
их официальным о том просьбам, 
копии со своих постановлений и ре
шений по делам, по которым эти лица 
обращались в учреждения, предприя
тия иди к должностным лицам, а 309
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кументів, що знаходяться у згаданих 
справах, або що мають до них будь- 
який стосунок, як-що ці папери й 
документи становили або можуть 
становити підставу для розвязання 
їхніх справ.

2. Видачу копій постанов, паперів 
і документів, згаданих в арт. 1, по 
упливі трирічного строку з дня закін
чення справи, а також видачу копій 
з постанов, паперів і документів при
ватнім особам, що не мають сто
сунку до справ, які знаходяться в 
установах, підприємствах і в урядо
вих осіб, можна провадити тільки 
коли зазначені особи подадуть по
свідки відповідних органів влади про 
те, що копії, жадані приватніми осо
бами, потрібні для підтвердження або 
оборони їхніх прав, прав їхніх віро- 
давців або осіб, що знаходяться на 
їхньому утриманні.

3. Копії постанов, паперів і доку
ментів секретного характеру не на
лежить видавати на руки приватнім 
особам, а їх можна пересилати без
посередньо тій установі, підприємству 
або урядовій особі, що їм згадані 
копії можуть бути потрібні.

4. Копії видається тільки по вне
сенні установленого законом збору, 
як-що прохачів не звільнено від нього 
на підставі чинних узаконень.

5. Копії постанов, паперів і доку- 
мснтів належить а и давати приватнім 
особам не инакше, як за відповідними 
підписами урядових осіб і за печат
кою установи.

6. Чинність цеї постанови не поши
рюється на видачу копій паперів і 
документів судовими установами і на 
підставі їхніх постанов иншими уста
новами й урядовими особами; поря
док видачі цих копій визначається 
спеціальними узаконеннями.

Арт. 125

Харків, дня 31 березня 1925 р.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР І. Булат. 

Керуючий Справами Раднаркому 
УСРР Ф. Беку

Секретар РНК УСРР /. £ііещенкЬ. 
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равно и копии с иных бумаг и доку
ментов, находящихся в упомянутых де
лах или имеющих к ним какое-либо 
отношение, если эти бумаги и доку
менты служили или могут служить 
основанием для разрешения их дел.

2. Выдача копий постановлений, 
бумаг и документов, упомянутых 
в ст. 1-й, по истечении трехлетнего 
срока со дня окончания дела, а равно 
выдача копий с постановлений, бумаг 
и документов частным лицам, не имею
щим отношения к делам, находящимся 
в учреждениях, предприятиях и у долж
ностных лиц, может быть произведена 
лишь по представлении указанными 
лицами удостоверений подлежащих 
органов власти о том, что просимые 
частными лицами копии необходимы 
для подтверждения или защиты их 
прав, прав их доверителей или лиц 
состоящих на их иждивении.

3. Копии постановлений, бумаг и 
документов секретного характера не 
подлежат выдаче на руки частным 
лицам, а могут быть пересланы непо
средственно тому' учреждению, пред
приятию или должностному лицу, 
которым упомянутые копии могут быть 
необходимы.

"А. Выдача копий производится лишь 
по внесении установленных законом 
сборов, если просители не освобождены 
от них в силу действующих узаконений.

5. Копии постановлений, бумаг и 
документов подлежат выдаче частным 
лицам не иначе, как за соответствую
щими подписями должностных лиц и 
за печатью учреждения.

6. Действие настоящего- постано
вления не распространяется на выдачу 
копий бумаг и документов судебными 
учреждениями и по их постановле
ниям другими учреждениями и долж
ностными лицам, порядок выдачи како
вых копий определяется специальными 
узаконениями.

Харьков; 31 марта 1925 г.

Зам. Председателя Совета 
Народных Комиссаров УССР Булйт.

Управляющий Делами Совнар
кома УССР Ф. Бею.

Секретарь СНК УССР Й. Ерещенко.
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І 126. Лроаміау ВОСТаЯООЯ .ПроояроІ- ІММ ММГЦДШ, ЯЛОДвІв-ІГІДНах
і родшммх «мі, іряпічеихх «а 

■ родам”.-

Змінюючи постанову свою з 23 січня 
1925 року «Про вироблення вино
градних, плодово-ягідних і родзинко- 
вих вин, призначених на продаж» 
(36. Уз. 1925 р.. ч. 4, арт 24), 
Рада Народніх Комісарів УСРР по
с т а н о в и л а :

Арт. 15-й постанови Ради Народ- 
ніх Комісарів УСРР з 23 січня 
1925 року «Про вироблення виноград
них, плодово-ягідних і родзинковях 
іин, призначених на продаж* (36.- 
Уз. 1925 р., ч. 4, арт. 24) виклас+я 
в такій редакції:

15. Виробляти родзинкові вина з род
зинки й инших подібних гатунків су
шеного винограду дозволяється тількй 
з особливого що-разу дозволу Народ- 
нього Комісаріату Фінансів або його 
місцевих органів у згоді з Народнім 
Комісаріатом Земельних Справ або 
його місцевими органами».

и.

Харків, дня 31 березня 1925 р.

Заст. Голови Ради 
Народніх Комісарів

УСРР /. Булат.

126. Об явМбМийй пбетаяевлеияя *0 
проягоодетво мяоградим*. ММ«й- 
ягадамх і яіммамх Ми, прєдналиа- 

чвииых ддд продажи*.

Во изменение постановления своего 
от 23 января 1925 года «О произ
водстве виноградных, плодово-ягод
ных и изюмных вин, предназначенных 
для продажи» (С. У. 1925 г., № 4, 
ст. 24), Совет Народных Комиссаров 
УССР п о с т а н о в и л :

Ст. 15 ю постановления Совета На
родных Комиссаров УССР от 23-го 
января 1925 г. «О производстве вино
градных, плодово-ягодных и изюмных 
вин, предназначенных для продажи» 
(С. У. 1925 г., № 4, ст. 24) изложить 
в следующей редакции:

15. «Производство изюмного (розен- 
кового) вина из изюма и других по
добных сортов сушеного винограда 
допускается лишь с особого каждый 
раз разрешения Народного Комисса
риата Финансов или его местных 
органов по соглашению с Народным 
Комиссариатом Земледелия или его 
местными органами».

Харьков, 31 марта 1925 г.

Зам. Председателя Совета 
Народных Комиссаров

УССР Булат.

Керуючий Справами
Раднаркому УСРР Ф. Бею.

Управляющий Делами 
Совнаркома УССР Ф. Беїа.

Секретар РНК
УСРР /. Єрещепко.

Секретарь СНК
УССР И. Ерещенко.

127. Про штати Варобвачо! Частная 
ВсоуяраГмсмого Центрального Вору
емая Ліешшя Народвього Комісаріату 

Зет мытах бара*.

Рада Н яро дні х Комісшрія 9СРР по
с т а н о в и л а  затвердити нижчеподані 

аггжг* Частини Всеукраїн
ського Центрального Керування Лісами 
Народнього Комісаріату Земельних 
Справ:

127. О штатах Проіамдстввааой 
Часта Всеукраикскогб Центрального 
Управленая Імами Народного Комис

сариата Земле дел на.
Совет Народных Комиссаров УССР 

п о с т а н о в и л  утвердить нижеследу
ющие штаты Производственной Части 
Все украинского Центрального Упра
вления Лесами Народного Комисса
риата* Земледелия: 311
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Штати Виробничої Частини Все

українського Керування Лісами На- 
роднього Комісаріяту Земельних 

Справ.

Завідувач Виробничої Частини . 1

Заст. Завідувача Виробничої Частини 1
2

1. Комерційний Відділ. 
Комерційний Директор . . . .  1 
Комерційних Агентів . . . .  2

“ З
2. Загальний Відділ.

Завідувач Загального Відділу . . 1
Юрисконсульт............................. 1
Діловод..................................... 1
Машиністок—одна з них 1-горозр. 2

Убірниця.................................... 1
Кур‘єр........................................ . 1

~ 7
3. Технічний Відділ.

Технічний Директор..................... 1
Фаховець лісоекспорту................. 1

» механічного й хемічного 
оброблення деревини . . . .  1 

Завідувач обліку виробництва й ста
тистики ..................................... 1

Статистик-калькулятор................. 1
Контрольор виконання договорів і

замовлень ................................. 1
Фахівець лісових розробок ... 1

7
4. Фінансово-Рахунковий Відділ.

Головний Бухгалтер . . . . , 1
Бухгалтерів ................................... 2
Помічників Бухгалтера...................... 2
Рахівників....................................   2
Касир........................................... 1
Контрольор фінансових операцій . 1

9
П р и м і т к а. Контрольор фінансових 

операцій оплачується '/з ставкою.
Усього по Виробничій Частині Все

українського Цетрального Управління 
Лісами Наркомземсправ 28 посад.

Харків, дня 31-го березня 1925 р.
Заст. Голови Ради Народніх

Комісарів УСРР /. Булат. 
Керуючий Справами Раднаркому

УСРР Ф. Бега.
Секретар РНК УСРР І. брещенн’о.312

Штаты Производственной Части 
Всеукраинского Центрального Уп

равлення Лесами Народного Комис
сариата Земледелия.

Заведующий Производственной
Частью..................................... \

Зам. Заведующего Производственной
Частью......................... • . . 1

2
1. Коммерческий Отдел. 

коммерческий Директор . . . 1
Коммерческих Агентов . . . .2

3
2. Общий Отдел.

Заведующий Общим Отделом . . 1
Юрисконсульт.................................1
Делопроизводитель . . | • 1
Машинисток—одна из них 1-го раз

ряда .................................. * . 2
Уборщица .  1
Курьер........................................   1

7
3. Технический Отдел. 

Технический Директор . . . .  1 
Специалист по лесоэкспорту . . 1

» » механической и хи
мической обработке древесины . 1 

Заведующий учетом производства 
и статистикой . . . .  • . . 1

Статистик-калькулятор . 1
Контролер по исполнению договоров

и заказов . . •..................... 1
Специалист по лесным разработкам 1

7
4. Финансово-Счетный Отдел.

Главный Бухгалтер.........................1
Бухгалтеров . .........................2

Помощников Бухгалтера ... 2
Счетоводов .................................  2
Кассир . . . . *. . . * . 1
Контролер финансовых операций . 1

, 9
П р и м е ч а н и е .  Контролер финансовых 

операций оплачивается */з ставкой.
Всего по Производственной Части 

Всеукраинского Центрального Упра
влений Лесами Наркомзема 28 долж
ностей.

Харьков, 31-го марта 1925 г.
Зам. Председателя Совета Народных 

Комиссаров УССР Булат. 
Управляющий Делами Совнаркома

УССР Ф. Бега.
Секретарь СНК УССР И. Ерещецко.
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128. Про штати Всеукраїнського 
Центрального Керування Лісами На- 

роднього Комісаріяту Земельних 
Справ УСРР.

Рада Народніх Комісарів УСРР п о- 
с т а н о в и л а  затвердити нижчепо
дані штати Всеукраїнського Централь
ного Керування Лісами Народнього 
Комісаріяту Земельних Справ УСРР.

Штаты Всеукраїнського Централь
ного Керування Лісами Народнього 
Комісаріяту Земельних Справ УСРР.

Начальник Всеукраїнського 
Центрального Керування Лі
сами (ВУГ1Л)....................  1

Заступників Начальника Все
українського Центрального 
Керування Лісами . . . .  2

Уповноважених у Москві й
Ленінграді ....................... 2

Консультант лісоврядження . 1

Вчений Секретар Лісової Ради 1

Завідувач Бюра лісової досвід
ної справи ......................  1

Інструкторів - ревізорів фа
хівців лісового господарства 2

10

1. Керування Справами.

Керовничий Справами ... 1
Юрисконсульт.....................  1
Завідувач канцелярії . . . .  1
Діловодів 1-го розряду— один 

із них Завідувач Бюра пер
сонального складу . . . .  5

Завідувач господарства ... 1
Архівар . . .. .... ..................  1
Машиністок 1-го розряду . 2

» 2-го розряду . 2
Ротаторист ......................... 1
Реєстраторів........................ 2
Кур'єр................................ 1
Візник...............................  1
Убірниця............................  1

20

2.. Обрахункові)-Фінансовий Відділ.

Завідувач Обрахунково-Фінан- 
сового Відділу..................... 1

І28. 0 штатах Всеукраинского Цен
трального Управления Лесами Народ
ного Комиссариата Земледелия УССР.

Совет Народных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л  утвердить нижесле
дующие штаты Всеукраинского Цент
рального Управления Лесами Народ
ного Комиссариата Земледелия УССР.

Штаты Всеукраинского Ц-трального 
Управления Лесами Народного Комис

сариата Зем леделия УССР.

Начальник Всеукраинского 
Центрального Управления 
Лесами (ВУПЛ) ... 1

Заместителей Начальника Все
украинского Центрального 
Управления Лесами . . . .  2

Уполномоченных в Москве и
Ленинграде ....................... 2

Консультант по лесоустрой
ству ................................  1

Ученый Секретарь Лесного
Совета.............................. 1

Заведующий Бюро лесного
опытного дела.................... 1

Инструкторов-ревизоров спе
циалистов по лесному хо
зяйству ............................  2

“10

1. Управление Делами.

Управляющий Делами ... 1
Юрисконсульт.......................  1
Заведующий Канцелярией . 1
Делопроизводителей 1-го раз

ряда - один из них Заве
дующий столом личн. состава 5 

Заведующий хозяйством . . 1
Архивариус..........................  1
Машинисток 1-го разряда . 2

» 2-го разряда . 2
Ротаторщнк..........................  1
Регистраторов ......................  2
Курьер................................  1
Кучер.................................. 1
Уборщица............................. 1

20

2. Учетно-Финансовый Отдел.

Заведующий Учетно-Финан
совым Отделом............... 1 313
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Головний Бухгалтер—він - же 
Завідувач Бухгалтерського

П/відділу................................. І
Завідувач Кошторисового П/від-

Ділу........................................ 1
Бухгалтерів ................................. 2
Помічників Бухгалтерів ... .2
Рахівник................. ... . 1
Касир . . ’................................. ^1

9
П р и м і т к а .  Касир оплачується >/2 

ставкою.
3. Експлоатаційний Відділ. 

Завідувач Експлоатаційного
Відділу...........................................................1

Завідувач видачі лісу — віи-же 
Заст. Заідувача Експлоата
ційного Відділу...................... 1

Старший таксатор......................... 1
Молодший . . ....... ....................... 1
Інструктор головного користування 1

» побічного й проми
слового користування . . . . 1

""б

4. Відділ Лісоврядження. 
Завідувач Відділу Лісоврядження . 1

Інструктор лісоврядження ... 1
Таксатор » » . . . .  1
Рисовник ................................... Г
Статистик-картограф.................... 1
Завідувач бюра керування лі- 
амм% переданими до загаль
ного користування.....................1

0
5. Відділ Лісокультур І Лісоме

ліорації.
Фаховець лісокультур і лісо

меліорації ............................... : 1
Інструктор \................................ У

2
У с ь о г о ................. 53 посади.

Харків, дня 31 березня 1925 р. •*

Заст. Голови Ради Народніх 
Комісарів УСРР І. Булат. 

Керуючий Справами Раднаркому 
УСРР Ф. Бал. 

Секретар РНК • •
УСРР /. Еременко.

Главный Бухгалтер — он Же ' 
Заведующий Бухгалтерски» -

П/отделом.......... 1
Заведующий Сметном П, от

делом ................................. 1
Бухгалтеров . . . . . . .  2
Помощников Бухгалтеров . 2
Счетовод.........................  1
Кассир.................... : . •. 1

9
П р и м е ч а н и е .  Кассир оплачивается 

V, ставки.
3. Эксплоатационный Отдел.

Заведующий Эксплоатацион-
ным Отделом......................... 1

Заведующий отпуском леса— 
он же Заместитель Заве- ' 
дующего Эксплоатационным
Отделом............................... 1

Старший таксатор . . . . 1
Младший » Ї
Инструктор по главному

пользованию.........................  1
Инструктор по побочным м 

промышленному пользова
ниям ...................................  і

6
4. Отдел Лесоустройства. 

Заведующий Отделом Лесо
устройства ...........................  1

Инструктор по лесоустройству 1
Таксатор » » 1
Чертежник........................ 1
Статистик- картограф . . \ 1
Заведующий столом по упра

влению лесами, переданными 
в общее пользование . . 1

6
5. Отдел Лесокультур и Лесомелио

рации.
Специалист по лесокультурам

и лесомелиорации . . . .  1
Инструктор.........................  Ї

2
Всего—53 должности. . Харьков, 31 марта 192-5 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР Булат. 

Управляющий Делами
Совнаркома УССР Ф. Бегл. Секретарь СЫК

УССР И. Ерсщенхо.314
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(29. Про аміну й доповнення поста
нови „Про комівояжерів державних 
торговельних і промислових підпри

ємств"'.

Змінюючи й доповнюючи постанову 
свою від ЗО січня 1923 року «Про комі
вояжерів державних торговельних 
і промислових підприємств» (36. Уз. 
1923 р., ч. 4, арт. 83), Рада Народніх 
Комісарі* УСРР п о с т а н о в и л а :

Викласти артикули 1, 2, 7 і 8 за
значеної постанови в такій редакції:

«Арт. 1-й. Державним торговельним 
і промисловим підприємствам дозво
ляється, додержуючи правил цього по
ложения, користуватися послугами 
/комівояжерів».

«Арт. 2-й. Державні підприємства 
повинні укладати з комівояжерами 
договір, згідно з яким комівояжер 
зобов'язується від імени підприємства, 
у визначеному в договорі районі, про
давати крам підприємства й приймати 
від імени підприємства замовлення 
на основі даних йому, комівояжерові, 
зразків V- асортиментуV по прейску
рантних цінах підприємств і згідно 
з одержаними вказівками, або купу
вати від імени підприємств сировину 
й крам, точно керуючись одержаними 
інструкціями. • - *

Г" Примітка. Виконання комівояжер
ських обов'язків особами, що пере
бувають на державній службі, заборо
няється*.

к «Арт. 7-9. Ири укладанні угод 
з державними установами й підприєм
ствами й кооперативними організа
ціями комівояжер повинен звертатися 
безпосередньо до покупця, замовника 
й продавця, ие- звертаючись за допо
могою до приватніх посередників».

«Арт. 8-й; Винагорода комівояже
рові мусить бути точно зазначена 
в договорі й вирахована відсотково 
до суми рахунків на прийняті через 
його посередництво замовлення або 
проданий, чи куплений при його по
середництві крам. Винагороду за прий* 
нет і комівояжером замовлення й про
даний ним крам видлачувтьс* по кож-

129. Об иімвмоиии и дополнении по
становления .0 коммивояжерах га
су дарственных торговых и про мы 

шлеичых предприятий*.

Во изменение и дополнение поста
новления своего от 30-го января 
1923 года «О коммивояжерах госу
дарственных торговых и промышлен
ных предприятий» (С.У. 1923 г., Лв 4, 
ст. 83). Совет Народных Комиссаров 
УССР п о с т а н о в и л :

Изложить статьи 1, 2, 7 и 8 озна
ченного постановления в следующей 
редакции:

«Ст. 1-ая. Государственным торго
вым и промышленным предприятиям 
разрешается с соблюдением правил 
настоящего положения пользоваться 
услугами коммивояжеров».

«Ст. 2-ая. Государственные пред
приятия обязаны заключать с ком
мивояжерами договор, согласно коего 
коммивояжер обязывается от имени 
предприятия, в определенном в дого
воре районе, продавать товары пред
приятия и принимать от имени 
предприя/ия заказы по данным ему, 
ксжмдлаояжеру; образцам и ассорти
ментам, по прейскурантным ценам 
предприятий и согласно полученных 
указаний, или покупать от имени 
предприятий сырье и товары, точно 
руководствуясь полученными инструк
циями.

П р и м е ч а н и е .  Выполнение комми
вояжерских обязанностей лицами, со
стоящими на государственной службе, 
воспрещается».
«Ст. 7-ая. При заключении сделок 

с государственными учреждениями 
и предприятиями и кооперативными 
организациями, коммивояжер обязан 
обращаться непосредственно к поку
пателю, заказчику и продавцу, не при
бегая к помощи частных посредников».

«Ст. 8-ая. Вознаграждение * ком
мивояжеру должно быть точно ука
зано в договоре и исчислено в- про
центном отношении к сумме счетов 
по принятым при его посредстве за
казам илп проданному илй куплен
ному при его посредстве товару. Воз
награждение за принятые коммивояже
ром заказы и проданные им товары31&



От. 129-130
ній укладеній через комівояжера угоді 
не раніш оплати покупцями або за
мовниками купленого або замовле
ного краму й не пізніше 7-х днів з 
моменту цієї оплати.

П р и м і т к а .  У разі надання, згідно 
з арт. 6 цього положення, комівояжерові 
права інкасувати належні державному 
підприємству виплати, комивояжер має 
право негайно утримувати з цих виплат 
належну йому винагороду».• .4 і • • ■  ■  ■  «■

і' зон&тм
Харків, дня 31-го березня 1925 р.

Голова Ради Народніх Комісарів 
УСРР В. Чубар.

Керуючий Справами Раднар- 
кому Ф. Бега.

Секретар РНК УСРР /. Єременко.

Ч. 17 Арт. 129-130
выплачивается по каждой заключен
ной через коммивояжера сделке не 
ранее оплаты покупателями или за
казчиками купленного или заказан
ного товара и не позже 7-ми дней 
с момента таковой оплаты.

П р и м е ч а н и е .  В случае предоста-. 
вления, согласно, ст. 6-й настоящего по
ложения, коммивояжеру права инкассиро
вания причитающихся государственному 
предприятию платежей, коммивояжер 
имеет право немедленно удерживать из 
этих платежей причитающееся ему 
вознаграждение».

Харьков, 31 марта 1925 г.

Председатель Совета Народнь/х 
Комиссаров УССР В. Чубарь. 
Управляющий Делами Совнар

кома Ф. Бега.

Секретарь СНК УССР И. Еременко.

М 17

Постанови Президії Всеукраїн
ського Центрального Виконавчого 

Комітету.

130. Про смикання ІХ-го Всеукраїн
ського З'їзду Рад Робітничих, Селян
ських та Червоноармійських Депу

татів .

Президія Всеукраїнського Централь* 
ного Виконавчого Комітету п о с т а 
н о в и л а :

Скликання IX Всеукраїнського З'їзду 
Рад Робітничих, Селянських та Чер
воноармійських Депутатів призначити 
на ЗО квітня 1925 р. в м. Харкові.

Затвердити нижчеподаний порядок 
денний IX Всеукраїнського З'їзду Рад:

1) Відчит уряду УСРР (т. Чубар).

2) Про стан і перспективи проми- 
словости на Україні (т. Максімов).

3) Сільське господарство й земле
устрій (//;. Дуднік).

Постановления Президиума Все- 
украинского Центрального Испол

нительного Комитета.

130. О созыве ІХ-го Всеукраинского 
С‘е*да Советов Рабочих, Крестьян
ских к Красноармейских Депутатов.

Президиум Всеукраинского Централь
ного Исполнительного Комитета по
с т а н о в и л :

Созыв 1Х-го Всеукраинского С'езда 
Советов Рабочих, Крестьянских и Кра
сноармейских Депутатов назначить на 
30-е апреля 1925 года в гор. Харь
кове.

Утвердить следующий порядок дня 
1Х-го Всеукраинского С‘езда Советов: 
• 1) Отчет Правительства УССР 

(/л. Чубарь).
2) Состояние и перспективы про

мышленности на Украине (т.- Ма
ксимов).

3) Сельское хозяйство и земле
устройство (/л. Дудник).316
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4) Доповідь про Червону Армію 
Іт. Егоров).

5) Доповідь НКРСІ (т. Лебедь).
6) Про перехід на трьохступневу 

систему управління (т. Булат).
7) Конституційні питання 

(т. Скрипник).
8) В и б о р и .  *
Харків, дня 1-го квітня 1925 р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету Петровський.

і •

Секретар Всеукраїнського 
^Центрального Виконавчого 

Комітету ЧА. Буценко.

Оголошено в .Вістях 
ия 1925 р., № 79.

4) Доклад о Красной Армии
(т. Егоров). ,

5) Доклад о НКРКИ (т. Лебедь).
6) О переходе на трехстепенную 

систему управления (тов. Булат).
7) Конституционные вопросы 

(тов. Скрипник).
В) В ы б о р ы .Харьков, \ апреля 1925 г.
Председатель Всеукраинского 

Центрального Исполнительного 
Комитета Петровский.

Секретарь Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета А. Буценко.члыа ч. «Вістях ВУЦВК* от 
8 апреля УйЬ т., 'Л’ТЧ.

131. Про „Місяць ремонту Червоної 
Кісариі".

Зважаючи на заслуги Червоної Армії 
перед робітниками і селянами УСРР 
і маючи на увазі, що при недостат
ності матеріяльних ресурсів Респу
бліки асигнування на відновлення ка- 
сарень Робітничо-Селянської Червоної 
Армії не покривають дійсних потреб, 
для збільшення коштів на відновлення * 
касарень Робітничо-Селянської Черво
ної Армії на Вкраїні Всеукраїнський 
Центральний Виконавчий Комітет 
п о с т а н о в и в :

1. Дозволити губерніяльним, окру- 
говим і районовим виконавчим комі
тетам перевести від 1-го травня до 
1-го червня «Місяць ремонту Черво-, 
ної Касарні».

2. Для проведення «Місяця ремонту 
Червоної Касарні» місцевим Виконав
чим Комітетам надається право утво-# 
рювати особливі комісії, з участю 
представників військових урядництв
і профорганів.

3. «Місяць ремонту 'Червоної Ка
сарні» провадиться напринціпах добро
вільних офір і внесків і шляхом 
організації спектаклів, концертів, лек
цій, кіно-сеансів то-що.

131. О „Месяце ремонта Красной Ка
зармы".

Учитывая заслуги Красной Армии 
перед рабочими и крестьянами УССР 
и имея ввиду, что при недостаточно
сти материальных ресурсов Респу
блики ассигнования на восстановление 
казарм Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии не покрывают действительных 
потребностей, для усиления средств 
на восстановление казарм Рабоче- 
Крестьяйской Красной Армии на Укра
ине Всеукраинский Центральный Испол
нительный Комитет п о с т а н о в и л :

1. Разрешить губернским, окружным 
и районным исполнительным комите
там провести с 1-го мая по 1-е июня 
«Месяц ремонта Красной Казармы».

2. Для проведения «Месяца ремонта 
Красной Казармы» местным исполни
тельным комитетам предоставляется 
право образовать особые комиссии, 
с участием представителей военведа 
и профорганов.

3. «Месяц ремонта Красной Казар
мы» проводится на принципах добро
вольных пожертвований и взносов 
и путем организации спектаклей, кон
цертов, лекций, кино-сеансов и проч. 317
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4. Комісії повинні широко ознайо
мити населення про завдання кампанії 
по переведенню «Місяця ремонту Чер
воної Касарні», що має за мету 
забезпечити Робітничо-Селянську Чер
вону Армію задовольняючими житло
вими умовами для поліпшення її по
буту й полегшення її навчання.

5. У 2-х тижневий термін, по скін
ченню «Місяця ремонту Червоної Ка
сарні», тоб-то до 15 червня, зібрані 
в губернях, округах і районах суми 
концентруються в губерніяльних комі
сіях при губвиконкомах.

6. Після скінчення «Місяця» й вияв
лення його наслідків, губвиконкоми 
разом з муштровим командуванням 
по матеріялах органів Військвіда по 
кватирному постачанню провадять 
розкладку коштів між військовими 
частинами.

7. Військові частини обов'язані ви 
користати видані в їх розпорядження 
кошти, отримані в наслідок переведен
ня «Місяця Червоної Касарні» на об
ладнування й ремонт казармених По
мешкань, при чому ремонт цей про
вадиться за вказівками й під контро
лем належних органів Військвіда й у 
порядкові,передбаченому чинними в цій 
справі вказівками.

8. Губвиконкоми Обов'язані подати 
до Президії Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету віДомостй 
про наслідки «Місяця» і про рбзйЬ- 
ділення одержаних від проведення 
«Місяця» сум.

9. Постанову цю оголосити в тер
міновому порядкові.Харків, дня 1-го квітня і925 р.

Голова Всеукраїнського
Центрального Виконавчого

Комітету Петровеький:

Секретар Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету А. Буценко.Оголошено в «Вістях ВУЦВК'а» 10*го квітня 1425 р., ч. 81.

№ 17

4. Комиссии должны широко опо
вестить население о задачах кампа
нии по проведению «Месяца ремонта 
Красной Казармы», имеющей целью 
обеспечить Рабоче-Крестьянскую Крас
ную Армию удовлетворительными жи
лищными условиями для улучшения 
ее быта и облегчения ее обучения.

5. В двухнедельный срок, по окон
чании «Месяца ремонта Красной Ка
зармы», т. Є. к 15 Июня, собранные 
в губерниях, округах й районах сум
мы концентрируются в губернских 
комиссиях при губисполкомах.

6. После окончания «Месяца» ^вы
явления его результатов, губисполкомы 
совместно с строевым командованием 
по материалам органов Военведі по 
квартирному довольствию производят 
разверстку средств между воинскими 
частями.

7. Воинские части обязаны исполь
зовать предоставленные в их расло- 
ряжение^редства, полученные в ре
зультате проведения «Месяца Красной 
Казармы», на ремонт и оборудование 
казарменных помещений, при чем ре
монт этот производится по указаниям 
и под контролем подлежащих органов 
Военведа и в порядке, предусмотрен
ном действующими на этот предмет 
узаконениями.

„ 8. ГубйсполкомЫ обязаны предста
вить в Президиум Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Коми
тета сведения о результатах «Месяч 
ника» и о распределении полученных 
от проведения «Месяца» сумм.

9. Постановление это опубликовать 
в срочном порядке.* Харьков, 1 апреля 1925 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного

# Комитета Петровский.

Секретарь Всеукраинского . 
Центрального Исполнительного 

Комитета А. Буценко.Распубликовано в «Вістях бУЦВК'а» 10-гб апреля 19/5 г, № 81.
318
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Постанови Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету 
й Ради Народні* Комісарів УСРР.

132. Про скасування Тимчасових Ко
місій при Народньому Комісаріатові 
Робітничо-Селянської Інспекції для 
перевірки персонального складу спів
робітників установ, підприємств і ор

ганізацій.

Зважаючи на перехід до планового 
порядку вивчення й підбору персональ
ного складу співробітників держуста
нов на основі постійної роботи На- 
роднього)Комісаріяту Робітничо-Селян
ської Інспекції в справі поліпшення 
й удосконалення держапарату,—Все
український Центральний Виконавчий 
Комітет і Рада Народніх Комісарів 
п о с т а н о в и л и :

Постанову Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету й Ради 
Народніх Комісарів з 30-го квітня 
1924 року «Про Тимчасові Комісії 
при НК РСІ для перевірки персональ
ного складу співробітників установ, 
підприємств і організацій» (36. Уз. 
1924 р., ч. 10, арт. 99) - скасувати.

Харків, дня 1-го квітня 1925 р.

Голова Всеукраїнського
Центрального Виконавчого

Комітету Петровський.

Голова Ради Народніх
Комісарів УСРР В. Чубар.

Секретар Всеукраїнського
Центрального Виконавчого

Комітету А. Буценко.
Оголошено в «Вістях ВУЦВК’а» 10-го 

квітня 1925 р., ч. 81.

Постановления Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета и Совета Народны* 
Комиссаров УССР.

132. Об упразднении временных ко
миссий при Народном Комиссариате 
Рабоче-Крестьянской Инспекции по 
проверке личного состава сотрудни
ков учреждений, предприятий и орга

низаций.

Ввиду перехода на плановый поря
док изучения и подбора личного со
става сотрудников госучреждений на 
основе постоянной работы Народного 
Комиссариата Рабоче- Крестьянской 
Инспекции в деле улучшения и усо
вершенствования госаппарата,—Всеук- 
раинский Центральный Исполнитель
ный Комитет и Совет Народных Ко
миссаров п о с т а н о в и л и :

Постановление Всеукраинского Цент
рального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров от 
30 апреля 1924 года «О Временных 
Комиссиях при НКРКИпо проверке лич
ного состава сотрудников учреждений, 
предприятий и организаций» (С. У. 
1924 г., № 10, ст. 99) —отменить.Харьков, 1 апреля 1925 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного

Комитета Петровский.

Председатель Совета Народных
Комиссаров УССР В. Чубарь.

Секретарь Всеукраинского
Центрального Исполнительного

Комитета А. Буценко.Распубликовано в «Вістях ВУЦВК'а» 10-го апреля 1925 г., № 81.
133. Про заборону державним уста

новам і підприємствам робити 
офіри.

Розвиваючи й доповнюючи поста
нову ЦВК і РНК СРСР з 3-го вересня 
1924 р. «Про порядок провадження 
доброхітного збору й офір» (36. 3. 
СРСР 1924 р., ч. 8, арт. 81),—Всеу
країнський Центральний Виконавчий

ІЗЗ. О воспрещении государствен 
ным учреждениям и предприятиям 

производить пожертвования.

В развитие и дополнение постано
вления ЦИК и СНК СССР от 3-го сен
тября 1924 г. «О порядке производ
ства добровольных сборов и пожерт
вований» (С. 3. СССР 1924 г., № 8, 
ст. 81),—Всеукраинский Центральный319
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Комітет і Рада Народніх Комісарів 
УСРР п о с т а н о в и л и :

Заборонити державним установам 
і підприємствам так тим, що знахо
дяться на державному й місцевому 
бюджеті, як і переведеним на госпо
дарський і комерційний розрахунок, 
провадити будь-які офіри й відрахунки 
зі своїх коштів, з винятком відрахун- 
ків, передбачених спецінльними зако
нами.

Харків, дня 1-го квітня 1925 р.
Голова Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету Петровський.

Голова Ради Народніх
Комісарів УСРР В. Чубар.

• Секретар Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого 
Комітету А. Буценко.

Исполнительный Комитет и Совет 
Народных Комиссаров УССР П о с т а 
н о в и л и :

Воспретить государственным учре
ждениям и предприятиям, как состоя
щим на государственном и местном 
бюджетах, так и переведенным на 
хозяйственный и коммерческий рас
четы, производство каких бы то ни 
было пожертвований и отчислений из 
своих средств, за исключением тех 
отчислений, которые предусмотрены 
специальными законами. уХарьков', 1 апреля 1925 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнитель- » 

ного Комитета Петровский.

Председатель Совета Народ
ных Комиссаров УССР В. Чубарь.

Секретарь Всеукраинского 
Центрального Исполни
тельного Комитета А. Буценко.

134. Про Всеукраїнську Школу Ко мандного Складу Міліції й Кримінального Розшуку.
г

Розвиваючи постанову ВУЦВК і 
РНК з 20-го вересня 1924 року «По
ложення про Народній Комісаріат 
Внутрішніх Справ» (36. Уз. 1924 р., 
ч, ЗУ—38, арт. 245),—Всеукраїнський 
Центральний Виконавчий Комітет 
і Рада Народніх Комісарів УСРР по
с т а н о в и л и  затвердити й надати 
чинности нижчеподаному «Положенню 
про Всеукраїнську Школу Командного 
Складу Міліції й Кримінального Роз
шуку»: ПоложенняПро Всеукраїнську Школу Командного Складу Міліції й Кримінального Розшуку.

7. Загальні засади.
1. Всеукраїнська Школа Команд

ного Складу Міліції й Кримінального 
Розшуку має за свою мету та»?

134. О всеукраинской Школе Командного состава Милиции и Уголовного Розыска.
В развитие постановления ВУЦИК'а 

и СНК от 20-го сентября 1924 года 
«Положение о Народном Комиссариате 
Внутренних Дел» (С. У. 1924 г., 
№ 37—38, ст, 245), ВсеукраинскиЙ 
Центральный Исполнительный Комитет 
и Совет Народных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л и  утвердить и ввести 
в действие нижеследующее «Поло
жение о Всеукраинской Школе Ко
мандного Состава Милиции и Уголов
ного Розыска»:Положениео Всеукраинской Школе КомандногоСостава Милиции и Уголовного Розыска.

1. Общие положения.
1. Всеукраинская Школа Команд

ного Состава Милиции и Уголовного 
Розыска имеет своей целью, как320
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загальноосвітню, як і спеціяльну мілі- 
ційсько-розшукову підготовку квалі
фікованого командного складу Міліції 
й Кримінального Розшуку.

2. Школа ввіходить у склад Народ- 
нього Комісаріату Внутрішніх Справ і 
знаходиться при Відділі Міліції й Роз
шуку УСРР.

3. Школа існує за штатами за
тверджуваними встановленим по
рядком.

4. Школа знаходиться на держав
ному бюджеті за кошторисом Народ- 
нього Комісаріату Внутрішніх Справ.

5. Усьому персональному складові 
Школи присвоюється особливу форму 
зодягу, головного убору і знаки роз- 
ріжнення.

6. Школу будується типом військо
во-шкільних закладів, додержуючи 
вимог усіх статутів Робітничо-Селян
ської Червоної Армії.

II. Структура Школи.

7. На чолі Школи стоїть Начальник 
Школи, він-же Військовий Комісар, 
що його встановлює Начальник Мі
ліції й Розшуку УСРР і затверджує 
Народній Комісар Внутрішніх Справ. 
На Начальника Школи покладається 
загальне керовництво всією діяль
ністю Школи, з тим що він відпо
відає за постановку всієї роботи 
в Школі.

8. Школу поділяється на такі скла
дові частини:

а) Керування Школи, що на його 
покладається загально керувати 
Школою і вести шкільну, муштрову, 
політичну й культурно-освітну ро
боту,

б) Канцелярію Школи, що на неТ 
покладається обраховувати персональ
ний склад Школи і вести загальне 
письмоводство,

в) Муштрову частину, що на неї 
покладається керувати військовим нав
чанням у Школі,

г) Шкільну частину, що на неї по
кладається керувати шкільною діяль
ністю Школи,

д) Господарську частину, що на неї 
покладається доставляти школі всі

общеобразовательную, так и специаль
но милицейско-розыскную подготовку 
квалифицированного командного со
става Милиции и Уголовного Ро
зыска.

2. Школа входит в состав Народ
ного Комиссариата Внутренних Дели 
состоит при Отделе Милиции и Ро
зыска УССР.

3. Школа существует по штатам, 
утвержденным установленным по
рядком.

4. Школа состоит на государствен
ном бюджете по смете Народного 
Комиссариата Внутренних Дел.

5. Всему личному составу Школы 
присваивается особая форма одежды, 
головного убора и знаки различия.

6. Школа строится по типу военно
учебных заведений с соблюдением 
требований всех уставов Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии.

II. Структура Школы.

7. Во главе Школы стоит Началь
ник Школы, он же Военный Комиссар, 
назначенный Начальником Милиции и 
Розыска УССР и утверждаемый На
родным Комиссаром Внутренних Дел. 
На Начальника Школы возлагается 
общее руководство всей деятельностью 
Школы, при чем он несет ответствен
ность за постайовку всей работы 
в Школе.

8. Школа делится на следующие 
составные части:

а) Управление Школы, на которое 
возлагается общее управление Школой 
и ведение учебной, строевой, полити
ческой и культурно-просветительной 
работы,

б) Канцелярия Школы, на которую 
возлагается учет личного состава 
Школы и ведение общего письмовод
ства,

в) Строевая часть, на которую воз
лагается руководство военным обуче- 
нйем в Школе.

г) Учебная часть, на которую возла
гается руководство учебной деятель
ностью Школы,

д) Хозяйственная часть, на которую 
возлагается снабжение Школы всеми 321
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види постачання, а також утримувати 
в справності шкільне майно.

П р и м і т к а .  При Школі *е медичнийоколодок і музична команда.
9. Усіх урядових осіб Школи наста

новляє й усуває Начальник Школи 
з затвердження Начальника Міліції 
і Розшуку УСРР.

10. З муштровогц погляду Школа 
становить батальон 2-охротного 
складу по 3 зводи в кожній роті.

П р и м і т к а .  Начальник Муштровоїчастини Школи є командир батальону.
11. При Начальникові Школи зна

ходиться, як дорадчий орган, Педаго
гічна Рада, що до її компетенції на
лежить:

а) обмірковувати всі справи шкіль
ного характеру, з правильною поста
вою шкільної справи в Школі звязані;

б) розглядати результати перевір
них іспитів і ухваляти в звязку з цим 
відповідні постанови.

12. Педагогічну Раду скликає Наг 
чальник Школи, * що є їй Головою. 
У склад Ради ввіходять Начальники 
шкільної і муштрової частини, усі 
викладачі і три представники від кур
сантів.

13. Постанови Педагогічної' Ради 
виконує Начальник Шкільної частини 
після того, як їх затвердить Началь
ник Школи.

14. Для детальнішого розроблення 
програму і метод викладення окремих 
предметів Педагогічна Рада, з роз
порядження Начальника Школи, виді
ляє з свого складу предметові КОМІСІЯ. 15 16 * * *

15. Комітета службовців при Школі 
не організується.

16. Внутрішній ладу Школі, а також
усі настановлення переміщення і звіль
нення персонального складу регулю
ється наказами по Школі. '

видами довольствия, а тдкже содер
жание в исправности имущества 
Школы.П р и м е ч а н и е .  При Школе имеются медицинский околодок и музыкантская Команда.

9. Все должностные лица Школы 
назначаются и смещаются Начальни
ком Школы с утверждения Началь
ника Милиции и Розыска УССР.

10. В строевом отношении ШКОг 
ла составляет баталион 2-хрртного 
состава по три рзвоца в каждой 
роте.П р и м е ч а н и е .  Начальника Строевой части Школы является комндиром батальона.

і
11. При Начальнике Школы состоит 

в качестве совещательного органа 
Педагогический Совет, к ведению ко
торого относится:

а) обсуждение всех вопросов учеб
ного характера, связанных с пра
вильною постановкою учебного дела 
в Школе;

б) рассмотрение результатов пове
рочных испытаний и принятие в связи 
с этим соответствующих постано
влений.

' 12. Педагогический Совет созы
вается Начальником Школы, каковой 
является его Председателем. В состав 
Совета входят Начальники учебной 
и строевой частей, все преподават 
тели и три представителя о? кур
сантов.

13. Постановления Педагогического 
Совета исполняются Начальников 
Учебной части по утверждении их 
Начальником Школы.

14. Для более детальной разработки 
программы и методов преподавания 
отдельных предметов Педагогический 
Совет, по распоряжению Начальника 
Школы, выделяет из своего состава 
предметные комиссии.

15. Комитет служащих при Школе 
не организуется.

16. Внутренний распорядок Школы, 
а ..также все назначения, перемещения 
и увольнения личного состава регу
лируются приказами по Школе.

322
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///. Склад Школи. -

17. Персональный склад Щколц скла
дається з постійного І змінного. До 
постійного належить» штатний персо: 
нал, що обслужує Школу, до змінного 
—курсанти.

18. Вкомплектовання Школи змінним 
складом провадиться за розкладкою 
Начальника Міліції і Розшуку Респу
бліки, шляхом:

а) відрядження працівників Міліції 
і Кримінального Розшуку порядком 
настановлення від ^начальників губер
ніальної або округової міліції і ' роз
шуку в місці служби;

б) відрядження працівників Міліції і
Розшуку згідно з заявленим ними 
бажанням. •

19. До Школи приймається осіб, 
ще задовольняють таким умовам:

а) віком не більше, як 35 років,
б) здатних нести військову службу
шику,
в) що скінчили школу 1-го ступеня 

або володіють знанням у межах про
граму такої школи,

г) що прослужили не менш, як 6 мі
сяців у Міліції і Кримінальному Роз
шукові на посаді не нижчій, як стар
шого міліціонера або агента Розшуку.

20. Усі курсанти, що знов всту
пають, мусять? пройти через Прийг 
мальну Комісію наказом Начальника 
Міліції і Розшуку Республіки наста
новлену. Приймальна Комісія стежить 
за тим, щоб курсанти, які знов всту
пають, задовольняли вимогам арт. 19 
цього положення, для чого може про
вадити перевірні іспити. 21 22 * * *

21. Особи, що вступили до Школи, 
ЯК курсанти, повинні так по скін
ченні Школи, як І При ВИХОДІ з неї 
перед скінченням строку навчання, 
прослужити в лавах Міліції і Кримі
нального Розшуку УСРР по 2 місяці 
за кожний місяць у школі проведений, 
про що, вступаючи до Школи, вони 
повинні дати підписку.

22. Курсанти живуть у касарні при
Школі і додержують правил внутріш
нього паду, згідно зі статутами Ро
бітничо-Селянської Червоної Армії.

ЦІ. Состав Школы.

17. Личный состав Школы состоит 
из постоянного и переменного. К по
стоянному относится штатный пер
сонал, обслуживающий Школу, к пег 
ременному—курсанты.

18. Укомплектование фколы пере
менным составом производится по 
рдзверстке Начальника Милиции и 
Розыска Республики, путем:

а) командирования работников Ми
лиции и Уголовного Розыска в порядке 
назначения начальниками губернской 
или окружной милиции и розыска це 
месту службы;

б) командирования работников Ми
лиции и Розыска, согласно заявлен
ного ими желания.

19. В школу принимаются лица, удо
влетворяющие следующим условиям:

а) имеющие не более 35-ти лет,.^
б) годные к несению военной службы 

в строю,
в) окончившие Школу 1-й ступени 

или обладающие познаниями в пре
делах программы такой школы,

г) прослужившие не менее 6-ти ме
сяцев в Милиции и Уголовном Розыске 
на должностях не ниже старшего 
милиционера или агента Розыска.

20. Все вновь поступающие курт 
сайты должны пройти через Приет 
мочную Комиссию, назначаемую при
казом Начальника Милиции и Ро
зыска Республики. Приемочная Ко; 
миссия следит за тем, чтобы вновь 
поступающие курсанты удовлетворяли 
требованиям ст. 19-й настоящего по
ложения, для чего может производить 
поверочные испытания.

21. Лица, поступившие в Школу 
курсантами, обязаны, как по окон
чании Школья, так ц при выходе из 
нее до окончания срока обучения, 
прослужить в рядах Милиции и Уго
ловного Розыска УССР по 2 месяца за 
каждый месяц, проведенный в Школе, 
о чем при поступлении в Школу они 
обязаны дать подписку.

22. Курсанты живут в казарменном 
помещении при Школе* и соблюдают 
требования внутреннего порядка, со
гласно У ставов Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. 323
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23. Протягом цілого часу навчання 

курсантів і командний склад задо
вольняється харчовим,речовим і гро
шовим постачанням, згідно з табеллю
і нормами, належним порядком уста
новлюваними.

IV. Навчання і випуск.

24. Строк навчання в Школі 12 мі
сяців, з них 1 місяць одводиться 
практичній праці.

25. Виклади в Школі ведеться за 
шкільним планом і програмами, що їх 
затверджує Начальник Міліції і Кри
мінального Розшуку Республіки.П р и м і т к а .  Шкільні плани Школиподгоджується з Народнім КомісаріатомОсвіти.

26. Школу поділяється на дві класи:
а') молодшу — загально - освітню і
б) старшу—спеціяльну. і

Спеція льну класу поділяється на 
відділки: для підготовки працьовників 
зовнішньої Міліції і для підготовки 
працьовників Кримінального Розшуку.

27. Для визначення ступеня підго- 
товлености курсантів до праці на по
садах по Міліції і Розшуку, після 
того, як вони пройдуть шкільний курс 
і виконають усю практичну працю, 
провадить випускні іспити Комісія, 
що її настановляй Начальник Міліції 
і Розшуку Республіки. 28

28. Постанови Комісії затверджує 
Начальник Міліції і Кримінального 
Розшуку Міліції.Харків, дня 1 квітня 1925 р.

Голова Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету

Петровський.
Голова Ради Народніх 4

Комісарів УСРР В. Чубар.
Секретар Всеукраїнського

Центрального Виконавчого 
Комітету А. Буценко.

Видання Народнвого Комісаріяту Юстиції.
Укрголовліт. Харків. Зам. 918. Т. 25.000.

23. Во все время обучения кур- 
сриты и командный состав удовле
творяются пищевым, вещевым и де
нежным довольствием, согласно табели 
и нормам, устанавливаемым надле
жащим порядком.

IV. Обучение и выпуск.

24. Срок обучения в Школе 12-ти- 
месячный, из коих 1 месяц стволится 
для практических занятий.

25 Преподавание в Школе ведется 
по учебному плану и программам, 
утверждаемым Начальником Милиции 
и Уголовного Розыска Республики.П р и м е ч а н и е .  Учебные планы Школы согласовываются с Народным Комиссариатом Просвещения.

26. Школа разделяется на два 
класса: а) младший—общеобразова
тельный и б) старший—специальный. 
Специальный класс разделяется на 
отделения: по подготовке работников 
наружной Милиции и по подготовке 
работников Уголовного Розыска.

27. Для определения степени под
готовленности курсантов к занятию 
должностей по Милиции и Розыску, 
после прохождения ими учебного 
курса и выполнения,всех практических 
занятий, производятся выпускные 
испытания Комиссией, назначаемой 
Начальником Милиции и Розыска Рес
публики.

28. Постановления Комиссии утвер
ждаются Начальником Милиции и 
Уголовного Розыска Милиции.Харьков, 1-го апреля 1923 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский.
Председатель Совета Народных

Комиссаров УССР В. Чубаръ.
Секретарь Всеукраинского 

Центрального Исполнительного 
Комитета А. Буценко.

лИздание Народного Комиссариата Юстиции -
Укрглавлит. Харьков. Зак. 918. Т. 25.000.

Літ.-Друкарня Книгоспілкн. Харків, Нетечеыська наб., 14.
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Постанова ГНИ

(5 березня 1925 р.).

135. Про порядок роботи Ради Народнії 
Кодісарі я, Української Ею копіткої На
раді, Комісії Рої глоду Законодавчих 
Проекті* і ЛдмівІстраціДко-Фікаяооюї 
Комісії прі РНК УСРР.

Содармакн*.

Постановление СНИ 
(5 марта 1925 г.).

Ш. О порядке работы Совета Народних 
Комвсоаров, Украинского Экономпяе- 
ского Совещания, Комиссия оо Рас- 
смотренню Законодательных Предпо
ложение п А диинкстратнвно Финан
совой Комноснк прн СНК УССР.

Листами Раді Народніх Коміса- 
ріа.

185. Пре мрядок робота Рада Народ
нії Комісарів, Української Економічної 
Нерадо* Комісії Розгляду Законодавчих 
Правіти і Адііиістріціїно - Фінансової 

Комісії ярн РНК ССР.Дян встановлення твердішого ладу • роботах Ради Народніх Комісарів, Української Економічної Наради, Комісії Розгляду Законодавцях Проектів і Адміністраційно - Фінансово! Комісії при РНК УСРР, так у підготовчій частині, як 1 • частині виконавчій. Рада Народніх Комісарів УСРР, на розвиток положення «Про Раду Народніх Комкорів УСРР* (36. Уз. 1924 рік, ч. 45, арт. 277), положень про Комісію Розгляду Законодавчих Проектів І Адміністрацій но-Фінансову Ко-

Постаиовленме Совета Народных 
Коммсаров.135. О порядке работы Совета Народных Камнссаров, Украинского Экономи

ческого Совещания, Комиссии па ріссіїтреишо Законодательных Предположена* н Адаииястратнвио-Фииаисавай Коанссия при СИК УССР.В целях установления более твердого порядка а работах Совета Народных Комиссаров, Украинского Экономического Совещания Комиссии по Рассмотрению Законодательных Предположений и Административно- Финансовой Комиссии при СНК УССР как в подготовительной части, так ■  а частя исполнительной, Совет Народных Комиссаров УССР, в развитие положения о совете Народных Комиссаров УССР (С. У. 1924 годя, Н 45, ст. 277), положенні: о
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МІСІЮ при РНК УСРР» (36, Уз. 1924 р., 
ч. 19, арт. арт. 165 І 166), про Ре
дактора-Консультанта РНК і у Екна- 
ради УСРР (36. Уз. 1924 р., ч. 25, 
арт. 205), а також на розвиток поста
нови ВУЦВК і РНК УСРР про порядок 
дачі висновків на проекти союзного 
законодавства (36. Уз. 1924 р., ч. 6, 
арт. 38), — п о с т а н о в и л а  затвер
дити й надати чинности від 1-го 
травня 1925 року нижчеподаному На
казові про порядок роботи Ради На- 
родніх Комісарів, Української Еконо
мічної Наради, Комісії Розгляду За
конодавчих Проектів і АдмінІстрацій- 
но-Фінансової Комісії при РНК УСРР;

Н А К А З

про порядок роботі Ряді Народнії Ко
місарів, Української Економічної На
раді, Комісії Розгляд Законодавчих 
Проектів І Адм/е/стряцІйно * Фінансової 

Комісії пра РНК УСРР.

Р о з д і л  І .
Про склад Ради Народніх Комісарів 
УСРР і про осіб, що беруть участь 

па її засіданнях.. 1

1. Рада Народніх Комісарів УСРР 
складається з:

а) Голови Ради Народніх Комісарів 
УСРР;

б) Заступників Голови Ради Народ
ніх Комісарів УСРР;

в) Народніх Комісарів УСРР; Го
лови Вищої Ради Народнього Госпо
дарства, Народнього Комісара Земель
них Справ, Народнього Комісара Фі
нансів, Народнього Комісара Внутріш
ньої Торгівлі, Народнього Комісара 
Праці, Народнього Комісара Внутріш
ніх Справ, Народнього Комісара Юсти
ції і Прокурора Республіки, Народ
нього Комісара Робітничо-Селянської 
Інспекції, Народнього Комісара Освіти, 
Народнього Комісара Охорони ЗДо- 
ровля, Народнього Комісара Соціаль
ного Забезпечення;

Комиссии по Рассмотрению Законода
тельных Предположений и Админи
стративно-Финансовой Комиссии при 
СНК УССР (С. У. 1924 г., № 19, 
ст. ст. 165 и 166), о Редакторе-Кон- 
сультанте СНК и ЭКОСО (С. У. 
1924 г., № 25, ст. 205), а также 
в разцртие постановления ВУЦИК 
и СНК УССР о порядке дачи заклю
чений по проектам союзного законода
тельства (С. У. 1924 г., К» 6, ст. 38), — 
п о с т а н о в и л  утвердить и ввести 
в действие с 1-го мая 1925 года ниже
следующий Наказ о порядке работы 
Совета Народных Комиссаров и Укра
инского Экономического Совещания, 
Комиссии по Рассмотрению Закойода- 

. тельных Предположений и Админи
стративно-Финансовой Комиссии при 
СНК УССР.

Н А К А З
о порядке работы Совета Народных 
Комиссаров, Украинского Экономического 
Совещания, Комиссии по Рассмотрению 
Законодательных НредположснвМ и Адми
нистративно-Финансовой Комиссии при

СНК УССР.

Г л а в а  I.

О составе Совета Народных Комис
саров УССР * о лицах, участвующих 

в ею заседаниях.

1. Совет Народных Комиссаров УССР 
составляют:

а) Председатель Совета Народных 
Комиссаров УССР;

б) Заместители Председателя Совета 
Народных Комиссаров УССР;

в) Народные Комиссары УССР; Пред
седатель Высшего Совета Народного 
Хозяйства, Народный Комиссар Земле
делия, Народный Комиссар Финансов, 
Народный Комиссар Внутренней Тор
говли, Народный Комиссар Труда, 
Народный Комиссар Внутренних Дел, 
Народный Комиссар Юстиции и Про
курор Республики, Народный К<шис- 
сар Рабоче-Крестьянской Инспекции, 
Народный Комиссар Просвещения, 
Народный Комиссар Здравоохранения, 
Народный Комиссар Социального Обес
печения;

326



Ч. 18*19 Арт. 135 № 18*19 Ст. 135

г) Уповноважених Народніх Комі
саріатів Союзу РСР при УСРР, як-шо 
особливими постановами Всеукраїн
ського Центраоьного Виконавчого Ко
мітету їм надано право ухвального 
голосу в Раді Народніх Комісарів 
УСРР, і

д) инших осіб, що Тм право ухваль
ного голосе надано в Раді Народніх 
Комісарів УСРР спеціальними поста
новами Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету.

П р и м і т к а .  У разі відсутности 
згаданих у п. п. «в» і «г» цього 
артикулу Народніх Комісарів УСРР 
і Уповноважених Народніх Коміса
ріатів Союзу РСР при УСРР, до 
складу Ради Народніх Комісарів 
УСРР увіходать їхні Заступники з 
правом ухвального голосу.

2. В Раді Народніх Комісарів УСРР 
беруть участь з правом дорадчого 
голосу;

а) Уповноважені Народніх Коміса-' 
ріатів Союзу РСР при УСРР, як-шо 
особливими постановами Всеукраїн
ського Центрального Виконавчого Ко
мітету ім не надано права ухвального 
голосу;

б) Голова Державного Політичного 
Управління УСРР;

в) Керовничий Центрального Ста
тистичного Управління УСРР;

г) Голови: Комісії Розгляїу Зако
нодавчих Проектів, АдміністрацІйно- 
Фінансової Комісії, Державної Плано
во! Комісії й Концесійної Комісії;

д) Керуючий Справами Ради Народ
ніх Комісарів і Української Еконо
мічної Наради;

е) Редактор - Консультант Ради На
родніх Комісарів і Української Еко
номічної Наради;

ж) инші особи, що відносно їх були 
спеціальні постанови Ради Народніх 
Комісарів УСРР.

3. На засіданнях Ради Народніх Ко
місарів УСРР окрім того мають пра
во бути присутні й брати участь з 
дорадчим голосом:

г) Уполномоченные Народных Комис
сариатов Союза ССР при УССР, если 
особыми постановлениями Всеукраин- 
ского Центрального Исполнительного 
Комитета им предоставлено право 
решающего голоса в Совете Народных 
Комиссаров УССР, и 

Д) другие лица, коим право решаю
щего голоса предоставлено в Совете 
Народных Комиссаров УССР специаль
ными постановлениями Всеукраин- 
ского Центрального Исполнительного 
Комитета.

П р и м е ч а н и е .  В случае отсут
ствия упомянутых в п. п. „в1* и „г“ 
настоящей статьи Народных Комис
саров УС. Р и Уполномоченных 
Народных Комиссариатов Союза 
ССР при УССР, в состав Совета 
Наоодных Комиссаров УССР входят 
их Заместители с правом решаю
щего голоса.
2. В Совете Народных Комиссаров 

УССР участвуют с правом совеща
тельного голоса:

а) Уполномоченные Народных Комис
сариатов Союза ССР при УССР, если 
особыми постановлениями Всеукраин- 
ско«*о Центрального Исполнительного 
Комитета им не предоставлено право 
решающего голоса;

б) Председатель Государственного 
Политического Управления УССР;

в) Управляющий Центральным Ста
тистическим Управлением УССР;

г) Председатели: Комиссии по Рас
смотрению законодательных Предпо
ложений, Административно-Финансо
вой Комиссии, Государственной Пла
новой Комиссии и Концессионной 
Комиссии;

д) Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров и Экономиче
ского Совещания УССР;

е) Редактор - Консультант Совета 
Народных Комиссаров и Экономиче
ского Совещания УССР;

ж) прочие лица, относительно ко
торых состоялись специальные поста
новления Совета Народных Комис
саров УССР.

3. На заседаниях Совета Народных 
Комиссаров УССР, сверх того, вправе 
присутствовать и участвовать с сове
щательным голосом;
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а) Члени Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету;

б) члени центральний виконавчих 
комітетів і ради народніх комісарів 
СРСР І союзних республік;

в) Голови Центрального Виконав
чого Комітету й Ради Народніх Ко
місарів АМСРР і їхні заступники;

+
гї Постійний Представник АМСРР;
д) голови губерніальних виконавчих 

комітетів УСРР і їхні заступники;

е) заступники народніх комісарів
УСРР; •

ж) члени колегій народніх коміса
ріатів УСРР.

П р и м і т к а .  Члени колегій на
родніх комісаріатів УСРР і уповно
важених народніх комісаріатів СРСР 
при УСРР беруть участь на засі- 
даннах Ради Народніх Комісарів у 
згоді з Народнім Комісаром або 
Уповноваженим Народнього Коміса
ріату дла правильнішого розподілу 
роботи в наркоматі.

з) Голова Всеукраїнської Ради Про
фесійних Спілок або Член Президії, 
що його заступає;

и) Голова Центральної Комісії Не- 
заможніх Селан або Член Президії, 
що його заступає;

к) Голова Правління Всеукраїнської 
Кооперативної Спілки (Вукопспілка) 
або член Правлінна, що його заступає;

л) Голова Правління Сільсько-Госпо- 
дарсько-КредитовоІ Кустарно-Промис
лової і Промислово-Кредитової Коопе
рації («Сільський Господар») або член 
Правлінна, що його заступає;

м) Керовничий Всеукраїнської Кон
тори Державйого Банку;

н) инші особи на підставі спеціаль
ної постанови Ради Народніх Коміса
рів УСРР.

4. На засіданнах Ради Народніх Ко
місарів УСРР бувають: Секретар Ради 
Народніх Комісарів УСРР, що має до
радчий голос кожного разу з особли
вого дозволу Голови Ради Народніх 
Комісарів УСРР, а також потрібний

а) члены Всеукраинского Централь
ного Исполнительного Комитета;

б) члены центральных исполнитель
ных комитетов и советов народных 
комиссаров СССР и союзных респу
блик;

в) Председатели Центрального Испол
нительного Комитета и Совета Народ
ных Комиссаров АМССР и их заме
стители;

г) Постоянный Представитель АМССР;
д) председатели губернских испол

нительных комитетов УССР и их 
заместители;

е) заместители народных комисса
ров УССР;

ж) члены коллегий народных «ко
миссариатов УССР.

П р и м е ч а н и е .  Члены коллегий 
народных комиссариатов УССР 
и уполномоченных народных ко
миссариатов СССР при УССР уча
ствуют в заседаниях Совета Народ
ных Комиссаров по соглашению с 
Народным Комиссаром или Уполно
моченным Народного Комиссариата 
в целях более правильного рас
пределения работы внутри нарко
мата.
з) Председатель Всеукраинского Со

вета Профессиональных Союзов или 
замещающий его член Президиума;

и) Председатель Центральной Ко
миссии Незаможных Селян или за
мещающий его член Президиума;

к) Председатель Правления Всеукра
инского Кооперативного Союза (Вукоп- 
спилка) или член Правления, его за
меняющий;

л) Председатель Правления Сельско
хозяйственно - Кредитной, Кустарно- 
Промысловой и Промыслово-Кредитной 
Кооперации („Сельский Господарь") 
или член Правления, его заменяющий;

м) Управляющий Всеукраинс<ой 
Конторой Государственного Банка;

н) прочие лица по специальному 
постановлению Совет? Народных Ко
миссаров УССР.

4. На заседаниях Совета Народных 
Комиссаров УССР присутствуют: Се
кретарь Совета Народных Комиссаров 
УССР, пользующийся совещательным 
голосом каждый раз с особого разреше
ния Председателя Совета Народных
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для обслугований засідань секретар
сько-технічний персонал. '

5. Особи, запрошувані на засідання 
Вади Народніх Комісарів УСРР І не 
згадані в арт. 3-му, можуть бувати 
на засіданнях Ради Народніх Коміса
рів УСРР тільки як доповідачі в окре
мих справах.

6. На закритих засіданнях Ради 
Народніх Комісарів УСРР, окрім осіб, 
згаданих у арт. 1,2 і п п. <в», «д» «є» 
і «з» арт. 3-го цього Наказу, мають 
право бути присутні тільки особи з 
особливого дозволу того, шо головує 
а також Секретар І потрібний для 
обслуговання закритих засідань се
кретарсько-технічний персонал.

Р о з д і л  II.

Про склад Української Економічної 
Наради і осіб, що беруть участь на 

гі засіданнях.

7. Українська Економічна Нарада 
складається з:

а) Голови, за якого є Голова Ради 
Народніх Комісарів УСРР;

б) Заступників Голови, і
в) Членів Української Економічної 

Наради, шо їх персонально наста- 
ноадює Рада Народніх Комісарів УСРР.

8. На засіданнях Українсько! Еко
номічної Наради, крім її членів, що 
мають право ухвального голосу, можуть 
брати участь з правом дорадчого 
голосу:

а) народні комісари УСРР і уповно
важені народніх коиісаріятів Союзу 
РСР при УСРР, а в разі відсутности 
їх, їхні заступники;

б) Голови Центрального Виконав
чого Комітету й Ради Народніх Комі
сарів АМСРР і їхні заступники;

в) голови губерніальних виконавчих 
комітетів УСРР і їхні заступники;

г) Голова Державного Політичного 
Управління УСРР;

♦

Комиссаров УССР, а также необходи
мый для обслуживания заседаний 
секретарско-технический персонал.

5. Лица, приглашаемые на заседания 
Совета Народных Комиссаров УССР 
и не упомянутые в ст. 3-й, могут 
присутствовать на заседаниях Совета 
Народных Комиссаров УССР только 
в качестве доклвдчиков по отдельным 
вопросам.

6. На закрытых заседаниях Совета 
Народных Комиссаров УССР, кроме 
лиц, упомянутых в ст. ст. 1,2 и п. п. 
„в“, „д“, „е“ и „з“ ст. 3-й настоя
щего Наказа, имеют право присут
ствовать только лица по особому 
разрешению председательствующего, 
а равно Секретарь и необходимый 
для обслуживания закрытых заседаний 
секретарско-технический персонал.

Г л а в а  II.

О составе Украинского Экономического 
Совещания и лицах, участвующих 

в его заседаниях.

7. Украинское Экономическое Со
вещание составляют:

а) Председатель, которым является 
Председатель Совета Народных Комис
саров УССР;

б) Заместители Председателя и
в) Члены Экономического Совеща

ния УССР, персонально назначаемые 
Советом Народных Комиссаров УССР.

8. На заседаниях Экономического 
Смещения УССР, кроме ето членов, 
пользующихся правом решающего 
голоса, могут участвовать с правом 
совещательного голоса:

а) народные комиссары УССР 
и уполномоченные народных комис
сариатов Союза ССР при УССР, 
а в случае отсутствия таковых, их 
заместители;

б) Председатели Центрального Ис
полнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров АМССР и их 
заместители;

в) председатели губернских исполни
тельных комитетов УССР и их за
местители;

г) Председатель Государственного 
Политического Управления УССР;
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д) Керовничий Центрального Стати
стичного Управління УСРР;е\ Голови: Комісії Розгляду Зако
нодавчих Проектів, Адміністраційно- 
ФінансовоІ Комісії, Концесійної Комісії, 
Головного Кооперативного Комітету, 
а також Державної Планової Комісії, 
Вищої Арбітражної Комісії і инших 
постійних Комісій при Українській 
Економічній Нараді;

ж) Голова Всеукраїнської Ради1 
Професійних Спілок або член Президії, 
що його заступає;

з) Керовничий Всеукраїнської Кон
тори Державного Банку;

и) Голова Всеукраїнського Сільсько
господарського Банку;

к) Голови Правлінь «Вукопспілки» 
і «Сільського Господаря*, або члени 
Правлінь, що їх заступають;

л) Постійний представник АМСРР;

м) Керуючий Справами Ради На- 
родніх Комісарів і Української Еконо
мічної Наради;

н) Редактор - Консультант Ради 
Народніх Комісарів і Української Еко
номічної Наради;

о) особи, що мають по закону 
право, в с^лу становища, яке вони 
займають, брати участь на всіх 
засіданнях вищих центральних органів 
УСРР;

п) инші особи, що одержали право 
брати участь на засіданнях Україн
ської Економічної Наради на підставі 
особливих про те постанов Україн
ської Економічної Нарадич

9. На засіданнях Української Еко
номічної Наради бувають: Секретар 
Української Економічної Наради, що 
має дорадчий голос кожного разу 
з особливого дозволу Голови Україн
ської Економічної Наради, а також 
потрібний для обслуговання засідань 
секретарсько-технічний персонал. 10

10. Особи, запрошувані на засі
дання Української Економічної Наради 
і не згадані в арт. 8-му, можуть бути 
присутні на засіданнях Української

д) ^правляющий Центральным Стати
стическим Управлением УССР;

е) Председатели: Комиссии по Рас
смотрению Законодательных Пред
положений, Административно-Финансо 
вой Комиссии, Концессионной Комис
сии, Главного Кооперативного Коми
тета, а также Государственной Плано
вой Комиссии, Высшей Арбитражной 
Комиссии и других постоянных Комис
сий, состоящих при Украинском 
Экономическом Совещании;

ж) Председатель Всеукраинского 
Совета Профессиональных Союзов или 
член Президиума, его заменяющий;

з) Управляющий Всеукраинской Кон
торой Государственного Банка; 1

и) Председатель Всеукраинского 
Сельско-Хозяйственного Банка;

к) Председатели Правлений „Вукоп- 
спилки* и „Сельского Господаря* или 
члены Правлений, их заменяющие;

л) Постоянный представитель 
АМССР;

м) Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров и Украинского 
Экономического Совещания;

н) Редактор-Консультант Совета 
Народных Комиссаров и Украинского 
Экономического Совещания;

о) лица, имеющие по закону право, 
в силу занимаемого ими положения, 
участвовать во всех заседаниях выс
ших центральных органов УССР;

п) прочие лица, получившие право 
участвовать на заседаниях Украинского 
чЭкономического Совещания, на осно
вании особых о том постановлений 
Украинского Экономического Совеща
ния.

9. На заседаниях Украинского 
Экономического Совещания при
сутствуют: Секретарь Украинского 
Экономического Совещания, пользую
щийся совещательным голосом, каждый 
раз с особого разрешения Председа
теля Украинского Экономического 
Совещания, а также необходимый для 
обслуживания заседаний секретарско- 
техническяй персонал.

10. Лица, приглашаемые на заседа
ния Украинского Экономического Со
вещания и не упомянутые в ст. 8-ой, 
могут присутствовать на заседаниях

*
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Економічної Наради тільки як допо
відачі в окремих справах.

11. На закритих засіданнях Укра
їнсько! Економічної Наради окрім осіб, 
зазначених в арт. 7 і п. п. «а», €б*. 
«в», «г*, *д», «е», «ж*, і €м» арт. 8, 
мають право бувати тільки особи 
з особливого дозволу того, що голо
ву?, а також секретар і потрібний 
для обслуговання закритих засідань 
секретарсько-технічний персонал.

Р о з д і л  НІ.

Про Голов Ради Народніх Комісарів 
і Украіпсьчоі Економічноі Наради та 

іхніх заступників.

12. Голова Ради Народніх Комісарів 
УСРР:

а) наглядає за вчасним і правильним 
переведенням в життя постанов і за
ходів Уряду й вида< в порядку упра
вління потрібні розпорядження про 
їхнє виконання;

б) скликає засідання Ради Народніх 
Комісарів УСРР і керує підготовленням 
справ до них, а також керує самими 
засіданнями Ради Народніх Комісарів 
УСРР;

в) затверджує в порядку цього 
Наказу постанови Комісії Розгляду 
Законодавчих Проектів і Адміністра- 
ціЙно-ФінансовоТ Комісії;

г) у невідкладних випадках, вживає 
заходів розпорядчого характеру від 
імени Ради Народніх Комісарів УСРР, 
доповідаючи потім про вжиті заходи 
Раді Народніх Комісарів УСРР на 
найближчому Тї засіданні;

д) провадить зносини від імени Ра
ди Народніх Комісарів УСРР з усіма 
державними й иншими установами й 
урядництвами;

е) зупинюе від імени Ради Народніх 
Комісарів УСРР розпорядження народ
ніх комісарів і керовників инших цен
тральних урядництв і установ УСРР, 
а також розпорядження уповноваже
них народніх комісаріатів Союзу РСР

Украинского Экономического Совеща
ния только в качестве докладчиков 
по отдельным вопросам.

11. На закрытых заседаниях Украин
ского Экономического Совещания 
кроме лиц, указанных в ст. 7 и п. п. 
„а*, „б\ *в“, „г“, „д“, *е-, и „ма 
ст. 8-й, имеют право присутствовать 
только лица по особому разрешению 
председательствующего, а равно секре
тарь и необходимый для обслуживания 
закрытых заседаний секретарско-те
хнический персонал.Г л а в а  III.
О Нредседателях Совета Народных 
Комиссаров и Украинского Экономиче
скою Совещания и их заместителях.

12. Председатель Совета Народных 
Комиссаров УССР:

а) наблюдает за своевременным и 
правильным проведением в жизнь по
становлений и мероприятий Правитель
ства и дает в порядке управления 
необходимые распоряжения об их 
исполнении;

б) созывает заседания Совета На
родных Комиссаров УССР и руководит 
подготовкой вопросов к ним, а также 
руководит самыми заседаниями Совета 
Народных Комиссаров УССР;

в) утверждает, в порядке настоя
щего Наказа, постановления Комиссии 
по Рассмотрению Законодательных 
Предположений и административно- 
Финансовой Комиссии;

г) в случаях, не терпящих отлага
тельства, принимает меры распоряди
тельного характера от имени Совета 
Народных Комиссаров УССР, с после
дующим докладом о принятых мерах 
Совету Народных Комиссаров УССР 
в ближайшем его заседании;

д) сносится от имени Совета Народ
ных Комиссаров УССР со всеми госу
дарственными и иными учреждениями 
и ьедомствами;

е; приостанавливает от имени Со
вета Народных Комиссаров УССР рас
поряжения народных комиссаров и ру
ководителей других центральных ве
домств и учреждений УССР.а также рас
поряжения уполномоченных нароакых
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при УСРР з наступною доповіддю про 
те Раді Народніх Комісарів УСРР на 
найближчому її засіданні;

ж) приймає від народніх комісарів 
УСРР уповноважених народніх комі
саріатів Союзу РСР при УСРР, керов- 
ників центральних урядництв і уста
нов УСРР, Голови Ради Народніх Комі
сарів АМСРР, голов губерніальних вико
навчих комітетів, голов комісій, що 
знаходяться при Ради Народніх Комі
сарів УСРР і Керуючого Справами 
Ради Народніх Комісарів УСРР—допо
віли звітового характеру, а також до
повіли в справах біжучого законодав
ства й управління;

з) дає звіт про діяльність Уряду 
З'їздам Рад і Всеукраїнському Цен
тральному Виконавчому Комітетові;

и) дає в екстрених випадках виснов
ки на проекти Уряду Союзу РСР в 
разі уповноваження на це Ради На
родніх Комісарів УСРР (літ. «б» 
арт. З постанови ВУЦВК і РНК УСРР 
від 6/11-1924 р. «Про порядок дачі ви
сновків на проекти Союзного Зако
нодавства» (36. Уз. 1924 р., ч. 6, 
арт. 38);

к) виступає від імен и Ради Народ
ніх Комісарів УСРР на з'їздах і збо
рах працюючих;

л) підписує протоколи засідань Ра
ди Народніх Комісарів УСРР, а також 
декрети й постанови, ухвалені на ії 
засіданнях;

м) здійснює загальне керовництво й 
наглядає за діяльністю комісій, шо 
знаходяться при Раді Народніх Комі
сарів УСРР, за діяльністю Управління 
Справами Ради Народніх Комісарів 
УСРР, а також за діяльністю инших 
установ, що знаходяться при Раді 
Народніх Комісарів УСРР;

н) скликає, в разі потреби, для по
годження роботи Ради Народніх Ко
місарів з Урядом АМСРР І губерні- 
яльними виконавчими комітетами на
ради з представників Уряду АМС^Р 
і губерніяльних виконавчих комітетів;

комиссариатов Союза ССР при 
УССР с последующим докладом о том 
Совету Народных Комиссаров УССР 
в ближайшем его заседании;

ж) принимает от народных комис
саров УССР, уполномоченных народ
ных комиссариатов Сокза ССР при 
УССР, руководителей центральних ве
домств и учреждений УССР, Предсе
дателя Совета Народных Комиссаров 
АМССР, председателей губернских 
исполнительных комитетов, председа
телей комиссий, состоящих при Совете 
Народных Комиссаров • и Управляю
щего Делами Совета Народных Комис
саров УССР доклады отчетного хара
ктера, а равно доклады по текущему 
законодательству и управлению;

з) отчитывается в деятельности Пра
вительства перед С'ездами Советов и 
перед Всеукраинским Центральным 
Исполнительным Комитетом;

и) дает в экстренных случаях за
ключения по проектам Правительства 
Сок&а ССР, в сл>чае уполномочия на 
это Совета Народных Комиссаров 
УССР (лит. „б" ст. 3 постановления 
ВУЦИК'а и СНК УССР от 6/ІІ — 1924 г. 
„О порядке дачи заключений по про
ектам Союзного Законодательства" 
С. У. 1924 г. № 6, ст. 38);

к) выступает от имени Совета На
родных Комиссаров УССР на с'ездах 
и собраниях трудящихся;

л) подписывает протоколы заседаний 
Совета Народных Комиссаров УССР, 
а равно декреты и постановления, 
-принятые в его заседаниях;

м) осуществляет сбщее руководство 
и наблюдение за деятельностью ко
миссий, состоящих при Совете Народ
ных Комиссаров УССР, за деятель
ностью Управления Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР, а равно 
за деятельностью других учреждений, 
состоящих при Совете Народных Ко
миссаров УССР;

,н) созывает, в случае надобности, 
для согласования работы Совета На
родных Комиссаров с Правительством 
АМССР и губернскими исполнитель
ными комитетами совещания из пред
ставителей Правительства АМССР и 
губернских исполнительных комитетов
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о) затверджує, на подання Керую

чого Справами РНК УСРР, Секретаря 
Ради Народніх Комісарів УСРР І по
мічників Керуючого Справами Ради 
Народніх Комісарів УСРР.

П р и м і т к а .  Всі розпорядження 
Голови Ради Народніх Комісарів УСРР. 
і його заступників проводиться через 
Керуючого Справами Ради Народніх 
Комісарів УСРР, який відповідає за 
взаємну погодженість цих розпоря
джень. Виявивши непогодженість, 
Керуючий Справами мусить негайно 
доповісти про це Голові Ради Народ
ніх Комісарів УСРР або його за
ступникам за належністю.

13. Права й обов'язки Голови Ради 
Народніх Комісарів УСРР, у разі його 
хвороби, від’їзду або відпустки, здій
снює один із його заступників. В ин- 
ших випадках заступники Голови Ра
ди Народніх Комісарів УСРР викону
ють права й обов’язки Голови на під
ставі особливо! з ним згоди.

14. Голова Української Економічної 
Нарий:

а) наглядає за вчасним і правиль
ним переведенням у життя постанов 
і заходів Українсько! Економічно! 
Наради й дає в порядку управління 
потрібні розпорядження про їхнє ви
конання;

б) скликає засідання Української 
Економічно! Нарий і керує підгото
вленим справ до них, а також керує 
самими засіданнями Української Еко
номічно! Нарин;

4

в) затверджує в порину цього на
йду постанови й рішення Адміиістра- 
ційно-ФінансовоТ Комісії, видавані від 
іиенн Українсько! Економічно! Наради;

г) у не відкидних випадках вживає 
заходів розпорядчого харатеру від 
Іаени Української Економічної Нарин 
в межах І! компетенції, наступно до
повідаючи про вжиті заходи Україн
ській Економічній Нараді на найближ
чому П засіданні;

о) утверждает, по представленню 
Управляющего Делами СНК УССР, 
Секретаря Совета Народных Комис
саров УССР и помощников Управляю
щего Делами Совета Народных Комис
саров УССР.

П р и м е ч а н и е .  Все распоряже
ния Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР и его замести
телей проводятся через Управляю
щего Делами Совета Народных Ко
миссаров УССР, который отвечает 
за взаимную согласованность этих 
распоряжений. При обнаружении 
несогласованности Управляющий 
Делами обязан немедленно доложить 
об этом Председателю Совета На
родных Комиссаров УССР или его 
заместителям по принадлежности.
13. Права и обязанности Председа

теля Совета Народных Комиссаров 
УССР, в случае его болезни, от'езда 
или отпуска, осуществляются одним 
из его заместителей. В остальных 
случаях заместители Председателя 
Совета Народных Комиссаров УССР 
выполняют права и обязанности Пред
седателя по особому с ним соглашению.

14. Председатель Украинского Эко
номического Совещания:

а) наблюдает за своевременным 
и правильным проведением в жизнь по
становлений и мероприятий Украин
ского Экономического Совещания 
и дает в порядке управления необходи
мые распоряжения об их исполнении;

б) созывает заседания Украинского 
Экономического Совещания и руково
дит подготовкой вопросов к ним, 
а также руководит самымизаседаниями 
Украинского Экономического Сове
щания;

в) утверждает в порядке настоящего 
Наказа постановления и решения 
Административно • Финансовой Комис
сии, издаваемые от имени Украинского 
Экономического Совещания;

% случаях, \а* терплих** 
тельства, принимает меры распоряди
тельного характера от имени Украин
ского Экономического Совещания 
в пределах его компетенции, с после
дующим докладом о принятых мерах 
Украинскому Экономическому Совеща
нию в ближайшем его заседании;
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д) провадить зносини від імени Ук
раїнської Економічної Наради з усіма 
державними й «іншими установами й 
урядництвами;

е) приймає від народніх комісарів 
УСРР, уповноважених народніх комі
саріатів Союзу РСР при УСРР, Голо
ви Ради Народніх Комісарів АМСРР, 
голов губерніальних виконавчих комі
теті в і постійних комісій при Українській 
Економічній Наріди доповіді в справах, 
належних до компетенції Української 
Економічної Наради;

ж) дає звіт про діяльність Україн
ської Економічної Наради Раді Народ
ніх Комісарів УСРР;

з) підписує протоколи засідань Ук
раїнської Економічної Наради, а та
кож постанови, ухвалені на її з»сі- 
даннях;

и) здійснює загальне управління і 
наглядає за діяльністю комісій при 
Українській Економічній Нараді, а та
кож за діяльністю инших установ, шо 
мнаходяться при Українській Еконо- 
зічній Нараді;

к) скликає, в разі потреби, для по
годження роботи Української Еконо
мічної Наради з Урядом АМСРР і гу
берніальними виконавчими комітетами, 
наради з представників Уряду АМСРР, 
губерніяльних виконавчих комітетів і 
инших місцевих органів;

л) затверджує на подання Керую
чого Справами Ради Народніх Коміса
рів і Української Економічної Наради, 
Секретаря Української Економічної 
Наради.

П р и м і т к а .  Всі розпорядження 
Голови Української Економічної 
Наради і його заступників прово
диться через Керуючого Справами 
Ради Народніх Комісарів і Україн
ської Економічної Наради, який від
повідає за взаємну погодженість 
цих розпоряджень. Виявивши непо
годженість Керуючий Српавами му
сить негайно доповісти про це Го
лові Української Економічної Нара-

д) сносится от имени Украинского 
Экономического Совещания со всеми 
государственными и иными учрежде
ниями и ведомствами;

е) принимает от народных комис
саров УССР, уполномоченных народ
ных комиссариатов Союза ССР при 
УССР, Председателя Совета Народных 
Комиссаров АМССР, пред едателей гу
бернских исполнительных комитетов 
и постоянных комиссий при Укріин- 
ском Экономическом Совещании до 
клады по вопросам, относящимся к 
компетенции Украинского Экономи
ческого Совещания;

ж) отчитывается в деятельности 
Украинского Экономического Совеща
ния перед Советом Народных Комис
саров УССР;

з) подписывает протоколы заседаний 
Украинского Экономического Совеща
ния, а равно постановления, принятые 
в его заседаниях;

и) осуществляет общее руководство 
и наблюдение за деятельностью ко
миссий при Украинском Экономиче
ском Совещании, а равно за деятель
ностью учреждений, состоящих при 
Украинском Экономическом Сове
щании;

к) созывает, в случае надобности, 
для согласования работы Украинского 
Экономического Совещания с Прави
тельством АМССР и губернскими испол
нительными комитетами, совещания 
из представителей Правительства 
АМССР, губернских исполнительных 
комитетов и других местных органов;

л) утверждает, по представлению 
Управляющего Делами Совета Народ
ных Комиссаров и Украинского Эконо
мического Совещания, Секретаря Эко
номического Совещания.

П р и м е ч а н и е .  Все распоряже
ния Председателя Украинского Эко
номического Совещания и его заме
стителей проводятся через Упра
вляющего Делами Совета Народных 
Комиссаров и Украинского Эконо
мического Совещания, который.отве- 
чает за взаимную согласованность 
этих распоряжений. При обнаруже
нии несогласованности Управляющий 
Делами обязан немедленно доложить
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«и або його заступникам за належ
ністю.

15. Права й обов’язки Голови Укра
їнської Економічної Наради, в разі 

'його хвороби, від’їзду або відпустки,
здійснює один з його заступників. В 
инших випадках заступники голови 
Української Економічно! Наради здій
снюють права, й обов'язки на підставі 
особливої з ним угоди.

Р о з д і л  IV.

Про установи, урядіицтва й особи, 
що мають право подавати на розгляд 
Ради Народніх Комісарів і Укрїнської 
Економічної Наради справи, пропози
ції і проекты декретів та постанов.

16. В Раді Народніх Комісарів УСРР, 
окрім справ, які передають на її роз
гляд Всеукраїнський З'їзд Рад, Все
український Центральний Виконавчий 
Комітет і його Президія, розглядається 
також справи, що Тх подають:

а) Рада Народніх Комісарів і Рада 
Праці й Оборони Союзу РСР, а та
кож ради народніх комісарів союзних 
республік;

б) Голови Ради Народах Комісарів 
і Української Економічної Наради і 
їхні заступники;

в) Члени Ради Народніх Комісарів 
УСРР;

г) загально союзні народні коміса
ріати (через своїх уповноважених при 
УСРР); *

д) Українська Економічна Нарада;
У

е) Центральний Виконавчий Комітет 
і Рада Народніх Комісарів АМСРР;

ж) губерніальні виконавчі комітети;

з) Комісія Розгляду Законодавчих 
Проектів;

и) Адміністраційно • Фінансова Ко
місія;

к) Державна Планова Комісія;

л) Концесійна Комісія;

об этом Председателю Украинского
Экономического Совещания или его
заместителям по принадлежности.
15. Права и обязанности Председа

теля Украинского Экономического 
Совещания, в случае его болезни, 
от'езда или отпуска, осуществляются 
одним из его заместителей. В осталь
ных случаях заместители председателя 
Украинского Экономического Совеща
ния осуществляют права и обязан
ности по особому с ним соглашению.

Г л а в а  IV.

Об учреждениях, ведомствах и лицах, 
имеющих право вносить па рассмо
трение Совета Народных Комиссаров 
и Украинскою Экономического Сове- 
хидния вопросы, и^еблоэкения и 
проекты декретов и постановлений.

16. В Совете Народных Комиссаров 
УССР, кроме вопросов, передаваемых 
на его рассмотрение Всеукраинским 
С'ездом Советов, Всеукраинским Цен
тральным Исполнительным Комитетом 
и его Президиумом, рассматриваются 
также вопросы, вносимые:

а) Советом Народных Комиссаров 
и Советом Труда и Обороны Союза 
ССР, а также советами народных 
комиссаров союзных республик;

б) Председателями Совета Народ
ных Комиссаров и Украинского Эконо
мического Совещания и их замести
телями;

в) Членами Совета Народных Комис
саров ,УССР;

г) общесоюзными народными ко
миссариатами (через своих уполномо
ченных при УССР);

д) Украинским Экономическим Со
вещанием;

е) Центральным Исполнительным 
Комитетом и Советом Народных 
Комиссаров АМССР;

ж) губернскими исполнительными 
комитетами;

з) Комиссией по Рассмотрению 
Законодательных Предположений;

и) Административно-Финансовой Ко
миссией;

к) Государственной Плановой Ко
миссией;

л) Концессионной Комиссией;
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м) Головний Кооперативний Комітет;

н) Голови Центрального Виконав* 
чого Комітету й Ради Народніх Комі
сарів АМСРР;

о) Голови Комісії Розгляду Законо
давчих Проектів, Адміністраційно-Фі- 
нансової Комісії, Державної Планової 
Комісії, я також Концесійної Комісії, 
Головного Кооперативного Комітету 
й инших постійних комісій при Раді 
Народніх Комісарів УСРР;

п) Уповноважений Об'єднаного Дер
жавного Політичного Управління СРСР 
при Раді Народніх Комісарів УСРР— 
Голова Державного Політичного Уп* 
равління УСРР;

р) Керовничий Центрального Ста
тистичного Управління УСРР;

с) Керовничий Всеукраїнської Кон
тори Державного Банку;

т) голови губерніальних виконав
чих комітетів;

у) Члени Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету й Цен
трального Виконавчого Комітету Со
юзу РСР;

ф) Керуючий Справами Ради Народ
ніх Комісарів і Українськой Еконо
мічної Наради;

х) Голова Всеукраїнської Ради Про
фесійних Спілок;

ц) Голова Центральної Комісії Не- 
замржніх Селян;

ч) Український Червоний Хрест;
ш) Голова Всеукраїнської Коопера

тивної Спілки (Вукопспілка);
щ) Голова Правління Сільсько-Гос- 

подарсько-Кредитової, Кустарно-Про
мислової та Промислово - Кредитової 
Кооперації („Сільський Господар");

ю) инші урядові особи, установи й 
громадські організації, яким таке пра
во надане законом або особливими 
постановами Ради Народніх Комісарів 
УСРР. 17 * * *

17. В Українській Економічній На
раді УСРР, окрім справ, які передали»
на її розгляд Рада Народніх Коміса
рів УСРР і Рада Праці й Оборони

м) Главным Кооперативным Коми
тетом;

н) Председателями Центрального Ис
полнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров АМССР;

о) Председателями; Комиссии по Рас
смотрению Законодательных Предпо
ложений, Административно - Финансо
вой Комиссии, Государственной Пла
новой Комиссии, а также Концес
сионной Комиссии, Главного Коопера
тивного Комитета и других по
стоянных Комиссий, состоящих при 
Совете Народных Комиссаров УССР;

п) Уполномоченным 06‘единенного 
Государственного Политического Упра
вления СССР при Совете Народных 
Комиссаров УССР—Председателем Го
сударственного Политического Упра
вления УССР;

р) Управляющим Центральным Ста
тистическим Управлением УССР;

с) Управляющим Всеукраинской Кон
торой Государственного Банка;

т) председателями губернских испол
нительных комитетов;

у) Членами Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета 
и Центрального Исполнительного Ко
митета Союза ССР;

ф) Управляющим Делами Совета 
Народных Комиссаров и Украинского 
Экономического Совещания;

х) Председателем Всеукраинского 
Совета Профессиональных Союзов;

ц) Председателем Центральной Ко
миссии Незаможных Селян;

ч) Украинским Червонным Крестом;
ш) Председателем Всеукраинского 

Кооперативного Союза (Вукопспияка);
щ) Председателем Правления Сель- 

ско - Хозяйственно - Кредитной, Ку
старно - Промысловой и Промыслово- 
Кредитной Кооперации („Сельский 
Господарь44);

ю) другими должностными лицами, 
учреждениями и общественными орга
низациями, коим такое право предо
ставлено законом или особыми поста
новлениями Совета Народных Комис- 
ров УССР.

17. В Украинском Экономическом 
Совещании, кроме вопросов, передан
ных на его рассмотрение Советом 
Народных Комиссаров УССР и Советом
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СРСР, розглядається також справи, 
шо їх подають:

а) Голови Ради Народніх Комісарів 
і Української Економічної Нврвди і 
їхні Заступники;

б) члени Ради Народніх Комісарів 
і Української Економічної Наради;

в) загально-союзні народні коміса
ріати (через' своїх уповноважених 
при УСРР);

г) Центральний Виконавчий Комітет 
і Рада Народніх Комісарів АМСРР;

д) губерніальні виконавчі комітети;

е) Комісія Розгляду Законодавчих 
Проектів;

ж) Адміністрацій но - Фінансова Ко
місія;

з) Державна Планова Комісія;

и) Концесійна Комісія;
к) Головний Кооперативний Комітет;

л) Голови Центрального Виконавчого 
Комітету й Ради Народніх Комісарів 
АМСРР;

мі Голови: Комісії Розгляду Зако
нодавчих Проектів, АдміністраціЙно- 
Фінансової Комісії, Державної Плано- 
Комісії, Концесійної Комісії, Голов
ного Кооперативного Комітету, Вищої 
Арбітражної Комісії й инших постійних 
Комісій при Раді Народніх Комісарів 
і Українській Економічній Нараді;

н) Уповноважений Об'єднаного Дер
жавного Політичного Управління СРСР 
при Раді Народніх Комісарів УСРР— 
Голова Державного Політичного Упра
вління УСРР.

о) Керовничий Всеукраїнської Кон
тори Державного Банку;

п) Керовничий Центрального Ста
тистичного Управління УСРР;

р) Керовничий Українського Сіль
сько-Господарського Банку й Керов- 
ничі инших державних кредитових 
установ всеукраїнського маштабу;

Труда и Обороны СССР, рассматри
ваются также вопросы, вносимые: 

а> Председателями Совета Народных 
Комиссаров и Украинского Экономи
ческого Совещания и ихЗаместителями;

б) членами Совета Народных Ко
миссаров и Украинского Экономиче
ского Совещания;

в) общесоюзными народными комис
сариатами (через своих уполномочен- 

.ных при УССР);
г) Центральным Исполнительным Ко

митетом и Советом Народных Комис
саров АМССР;
ч д) губернскими исполнительными ко
митетами;

е) Комиссией по Рассмотрению 
Законодательных Предположений;

ж) Административно - Финансовой 
Комиссией;

з) Государственной Плановой Комис
сией; ^

и) Концессионной Комиссией;
к) Главным Кооперативным Коми

тетом;
л) Председателями Центрального Ис- 

. полнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров АМССР;

м) Председателями: Комиссии по Рас
смотрению Законодательных Предпо
ложений, Административно - Финансо
вой Комиссии, V Па
новой Комиссии, Концессионной Ко
миссии, Главного Кооперативного Ко
митета, Высшей Арбитражной Комис
сии и других постоянных комиссий, 
состоящих при Совете Народных Ко
миссаров и Украинском Экономическом 
Совещании;

н) Уполномоченным 06‘единенного
Государственного Политического Упра
вления СССР при Совете Народных 
Комиссаров УССР — Председателем 
Государственного Политического Упра
вления УССР; •

о) Управляющим Всеукраинской Кон
торой Государственного Банка;

п) Управляющим Центральным Ста
тистическим Управлением УССР;

р) Управляющим Украинским Сель
ско-Хозяйственным Банком и Упра
вляющими других государственных 
кредитных учреждений всеукраинского 
масштаба;

337



Ч. 18*19 Арт. 135 № 18*19 Ст. 135

с) Голови «Вукопспілки», «Сіль
ського Господаря* й инших Всеу
країнських Кооперативных об'єднань;

т) голови губерніяльних виконав
чих комітетів;

у) Члени Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету й Цен
трального Виконавчого Комітету

ф) Голова Центральної Комісії 
Незаможніх Селян;

х) Голова Всеукраїнскої Центральної 
Ради Професійних Спілок;

ц) Керуючий Справами Ради На- 
родніх Комісарів І Української Еко
номічної Наради;

ч) инші урядові, особи, установи й 
громадські організації, яким це право 
надане законом або особливими поста
новами Ради Народніх Комісарів і 
Української Економічної Наради.

Р о з д і л  V.

Про умовч подання справ на розгляд 
Ради Народніх Комісарів і Україн
ської Економічної 'Наради й про 
реччнці погодження іх із заінтересо

ваними урядництвами.

18. До розгляду Ради Народніх 
Комісарів й Української Економічної 
Наради за належністю належать 
предмети, відкошувані до їхньої ком
петенції Положеннями про Раду 
Народніх Комісарів і Українську Еко
номічну Нараду. %

19. Рада Народніх Комісарів і 
Українська Економічна Нарада прий
мають до свого розгляду тільки ті 
справи, які, на підставі чинних законів, 
не могли розвязати урядництва або 
установи, що їх подають порядком 
відомчим або порядком згоди між 
урядництвами, а таком ті справи, які 
належить розвязати порядком згоди 
між урядництвами, але такої з будь- 
якої причини не можна було досягти, 
з тим що всі подавані до Ради На- 
родиіх Комісарів і Українсько! Еконо* 
мічної Наради справи мають задо-

с) Председателями „Вукопспилки", 
„Сельского Господаря* и другий Все- 
украинских кооперативных обви
нений;

^председателями губернских испол
нительных комитетов;

у) Членами Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета 
и Центрального Исполнительного Ко
митета Союза ССР;

ф) Председателем Центральной Ко 
миссии Незаможных Селян;

х) Председателем Всеукраинского 
Центрального Совета Профессиональ
ных Союзов;

ц) Управляющим Делами Совета 
Народных Комиссаров и Украинского 
Экономического Совещания; 1

ч) другими должностными лицами, 
учреждениями и общественными орга
низациями, коим такое право предоста
влено законом или особыми постано
влениями Совета Народных Комиссаров 
и Украинского Экономического Сове
щания.

Г л а в а  V.

Об условиях внесения вопросов на рас
смотрение Совета Народных Комис
саров и Украинского Экономического 
Совещания и о сроках согласования их

с заинтересованными ведомствами.

18. Рассмотрению Совета Народных 
Комиссаров УССР и Украинского Эко
номического Совещания, по принад
лежности, подлежат предметы, отно
симые к их компетенции Положениями 
о Совете Народных Комиссаров и 
Украинском Экономическом Сове
щании.

19. Совет Народных Комиссаров и 
Украинское Экономическое Совещание 
принимают к своему рассмотрению 
лишь те вопросы, которые, на осно
вании существующих законов, не могли 
быть разрешены вносящими ведом
ствами или учреждениями в порядке 
ведомственном или в порядке согла
шения между ведомствами, также 
те вопросы, которые должны разре
шаться в порядке соглашения между 
ведомствами, но таковое по какой-либо 
причине.не- могло быть достигнуто, 
при чем, все вносимые в Совет Народных
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вольняти нижчеподаним обов'язковим 
умовам:

а) бути викладеними в формі про
ектів постанов;

б) мати підпис керовника урядництва 
або установи чи його заступника 
(як-шо спра-у подає урядництво або 
установа), або підпис особи, що має 
право подати справу до Ради Народ- 
ніх Комісарів і Української Еконо
мічної Наради (як-що справу подає 
ця особа від свого імени);

в) містити -точну вказівку законо
положень або адміністраційних поста
нов яа скасування, зміну, доповнення, 
розвиток або в тлумачення яких по
дається проект, з покликанням на 
рік, місяць і число видання або ухва
лення їх, ч. Збірника Узаконень або 
протокольних постанов, перед оголо
шенням у Збірникові Узаконень 
иншого офіційного органу, де оголо
шено ці постанови;

г) супроводжуватися з'ясувальною 
запискою, а також додатком инших 
матеріялів, потрібних для обгрунто
ваний проекту;

д) мати писані висновки або думки 
всіх заінтересованих урядництв і уста
нов, а ці висновки й думки належить 
додавати з точною формульовкою 
розбіжностей з подаваним проектом; 
документи, що посвідчують висновки 
Й думки, мають бути завірені під
писом відповідального керовника заін
тересованого урядництва й установи 
або його заступника;

е) мати довідку про час вручення 
проекта декрету або постанови заін
тересованим урядництвам і установам, 
у випадках, зазначених у арт. 21 
цього Наказу.

П р и м і т к а .  Попереднє пого
дження справ із заінтересованими 
урядництвами не обов‘язкове для 
Центрального Виконавчого Комітету 
й Ради Народніх Комісарів АМСРР 
і для губерніальних виконавчих 
комітетів.

Комиссаров и Украинское Эконо
мическое Совещание вопросы должны 
удовлетворять нижеследующим обяза
тельным условиям:

а) быть изложенными в форме про
ектов постановлений;

б) иметь подпись руководителя ве
домства или учреждения, или его за
местителя (если вопрос вносится ве
домством или учреждением) или под
пись лица, имеющего право на внесе
ние вопроса в Совет Народных Комис
саров и Украинское Экономическое 
Совещание (если вопрос вносится этим 
лицом от своего имени);

в) содержать точное указание за
коноположений или административных 
постановлений в отмену, изменение, до
полнение, развитие или в раз'яснение 
которых вносится проект, со ссылкой 
на год, месяц и число издания или 
принятия их, номер Собрания Узаконо- 
нений или протокольных постановле
ний, а до распубликования в Собра
нии Узаконений номер другого офи
циального органа, в котором распубли
кованы эти постановления;

г) сопровождаться объяснительной 
запиской, а равно приложением дру
гих материалов, необходимых для 
обоснования проекта;

д) иметь письменные заключения 
или отзывы всех заинтересованных 
ведомств и учреждений, каковые за
ключения и отзывы должны предста
вляться сточной формулировкой разно
гласий с вносимым проектом; доку
менты, удостоверяющие заключения 
и отзывы должны быть заверены под
писью ответственного руководителя 
заинтересованного ведомства и учре
ждения или его заместителя;

е) иметь справку о времени вруче
ния проекта декрета или постановле
ния заинтересованным ведомствам 
и учреждениям,* в случаях, указанных 
в ст. 21-ой настоящего Наказа.

П р и м е ч а н и е .  Предварительное 
согласование вопросов с заинтере
сованными ведомствами не обяза
тельно Для Центрального Исполни
тельного Комитета и Совета Народ
ных Комиссаров АМССР и «ля 
губернских исполнительных коми
тетов.
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Як-що Центральний Виконавчий 
Комітет і Рада Народнїх Комісарів 
АМСРР і Губерніальні виконавчі 
комітети подають проекти, непого- 
джені з заінтересованими урядниц- 
твами й установами, то на такі 
проекти висновки заінтересованих 
урядництв і установ вимагає Упра
вління Справами Ради Народніх 
Комісарів і Української Економічної 
Наради.

20. Для погодження проектів або 
подання на них мотивованих відзивів 
установляється такі кінцеві строки 
з дня, відколи урядництва або установи 
одержали для відзиву проекта із 
з'ясувальною запискою:

а) тижневий строк для заінтересо
ваних урядництв і установ, як-що 
ініціятор справи й заінтересоване 
урядництво перебувають у столиці 
УСРР;

б) двохтижневий речинець для 
Центрального Виконавчого Комітету 
й Ради Народніх Комісарів АМСРР 
та губерніальних виконавчих коміте
тів, як-що проект безпосередньо їх 
тичеться.

П р и м і т к а .  Для погодження 
проектів кодексів і инших особливо 
складних справ,установляється строк 
в один місяць або инший на підставі 
особливих по<;танов Ради Народніх 
Комісарів і її комісій.

21. Урядництво, установа або особа, 
що подає справу, не одержавши в 
установлені арт. 20 цього Наказу 
строки виявлення згоди або мотиво
ваного відзиву від заінтересованих 
урядництв і установ—може подати 
проекта до Ради Народніх Комісарів 
або Української Економічної Наради 
додавши документи, що стверджують 
звертання до заінтересованих уряд
ництв і установ і дату одержання за
інтересованим урядництвом або уста- 
новоюцього зіертання.

П р и м і т к а .  У випадках, особливо 
негайних, справи разом з відпо
відними проектами постанов можна . 
подавати до Ради Народніх Комі-

Если Центральный Исполнитель
ный Комитет и Совет Наро'дных 
Комиссаров АМССР и губернские 
исполнительные комитеты предста
вляют проекты, несогласованные с 
заинтересованными ведомствами и 
учреждениями, то по таким проектам 
заключения заинтересованных ве
домств и учреждений требует Упра
вление Делами Совета Народных 
Комиссаров и Украинского Эконо
мического Совещания.
20. Для согласования проектов или 

представления по ним мотивирован
ных отзывов устанавливаются сле
дующие предельные сроки со дня по
лучения ведомствами или учреждениями 
для отзыва проекта с об'яснительной' 
запиской:

а) недельный срок для заинтересо
ванных ведомств и учреждений, если 
инициатор вопроса и заинтересован
ное ведомство находится в столице 
УССР;

б) двухнедельный срок для Централь
ного Исполнительного Комитета и Со
вета Народных Комиссаров АМССР 
и губернских исполнительных коми
тетов, если проект непосредственно 
их касается.

П р и м е ч а н и е .  Для согласования 
проектов кодексов и других особо 
сложных вопросов устанавливается 
срок в один месяц или иной, по 
особым постановлениям Совета На
родных Комиссаров УССР и его 
комиссий.
21. Ведомство, учреждение или лицо, 

вносящие вопросы, не получив в уста
новленные ст. 20-й настоящего Наказа 
сроки населения согласия или моти
вированного отзыва от заинтересован
ных ведомств и учреждений,—может 
внести проект в Совет Народных 
Комиссаров или Украингкое Эконо
мическое Совещание с приложением 
документов, удостоверяющих обраще
ние к заинтересованным ведомствам 
и учреждениям и дату получения 
заинтересованным ведомством или 
учреждением этого обращения.

П р и м е ч а н и е .  В случаях осо
бенно срочных, вопросы вместе с со
ответствующими проектами поста
новлений могут вноситься в Совет
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сарів або Української Економічної 
Наради безпосередньо, без поперед
нього їх погодження але з неодніннии 
надісланням заінтересованим уряд- 
ництвам і установам копій подава
них проектів одночасно надсилаючи 
їх Рвд! Народніх Комісарів або 
Українській Економічній Нараді.

Р о з д і л  VI.

Про порядок направлення спрагі і 
проекти належних до розіляду 1‘ади 
Народи їх Комісарів і крітської

И.КОНОМІННОІ Ні1)НІ'Ш.

22. Подавані Раді Народніх Комі
сарів і Українській Економічній На
раді проекти належить подавати ра
зом Із з'ясувальною запискою Р по
трібними довідка** у 8 х примірниках.

23. Усі проекти й инші папери, адре
совані Раді Народніх Комісарів і Укра
їнській ЕкономічноіНараді направляють 
урвдництва, установи й особи до Упра 
влінна Справами Ради Народніх Комі 
саріа і Української Економічної Наради.

24. Управління Справами Ради На
родніх Комісарів і Української Еко
номічної Наради направляє лише ті 
справи, шо задовольняють умовам, 
зазначеним в арт. арт. 18—21 цього 
Наказу.

Управлінню Справами Ради Народніх 
Комісарів і Украінгькоі Економічної 
Наради надасться право або повер
тати назад справи, шо не задоволь
няють цим умовам, або зажадати до 
ми\ матеріали А відомості*, яких 
бракує

25. ( прав*, одержані для прова
дження Управяіннси Справами І аді 
Народніх Комісарів і Української Еко
номічної Наради направляє останнє, 
стосовно ао Ік характеру. Раді На- 
родміх Комісарів, Українській Еконо
мічній Наряді, Комісіям: Розгляду 
Законодавчих Проектів. Адміністра
цій но - Сінапсові* і вишив постійним 
Комісіям, або на розгляа Голом Ради

Народных Комиссаров или Украин
ское Экономическое Совещание не
посредственно, без предварительного 
их согласования, но с непременным 
сообщением заинтересованным ге- 
домствам и учреждениям кгпий вно
симых проектов одновременно с на
правлением их в Совет Народных 
Комиссаров или Украинское Эконо
мическое Совещание.

Г л а в а  VI.

О порядке направления вопросов и про
ектов, подлежащих рассмотрению Со
вета Народных Комиссаров и Украин

скою Экономическою Сот щания.

22. Вносимые в Совет Народных 
Комиссаров и Украинсксго Экономи
ческого Совещание проекты должны 
представляться вместе с об'яснитель- 
ной запиской и необходимыми справ
ками в 8 ми экземплярах.

23. Все проекты и другие бумаги, 
адресуемые в Совет Народных Комис
саров или Украинское Экономическое 
( овешание направляются ведомствами, 
учреждениями и лицами в Управление 
Делами Совета Народных Комиссаров 
и Украинского Экономического Сове
щания.

24. Упраеле »ие Делами Совета На
родных Комиссаров и Украинского 
Экономического Совещания дает дви
жение лишь тем делам, которые удо
влетворяют условиям, указанным в 
ст ст. 18—21 настоящего Наказа.

Управлению Делами Совета Народ
ных Комиссаров и Украинского Эконо
мического овешания предоставляется 
право или ьоэврашать обратно дела, 
не удовлетворяющие этим условиям, 
или затребовать по ним недостающие 
материалы и сведения.

25. Дела, принятые к производству 
Управлением Делами Совета Народных 
Комиссаров и Украинского Э к о н о м и 

ческого Совещания направляются по
следним, сообразно их характеру, в Со 
ает Народных Комиссаров,в Украй некое 
Экономическое Совещание, в К' миссии: 
П0 Рассмотрению Законодательных 
Предположений. Административно Фи- 
Ийнсовую и другие постоянные
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Народніх Комісарів і Української Еко
номічної Наради або его заступни
кам.

25. Проекти законодавчих і инших 
постанов, що надійшли до Управління 
Справами Ради Народніх Комісарів 
і Української Економічної Наради від 
Постійного Представництва УСРР при 
Уряді СРСР для відзиву Українського 
Уряду, направляється для попереднього 
розгляду й підготовлення ВИСНОВКІВ 
та відзивів до Комісій: Розгляду За
конодавчих Проектів, Адміністраційно- 
Фінансової, або Державної Планової 
Комісії—за належністю.

Р о з д і л  VII.

Про порядок розгляду й провадження 
справ у Комісії Розгляду Законодавчих 

Проектів і Адміністраційно-Фінан- 
совій Комісії.

27. Комісія Розгляду Законодавчих 
Проектів і Адміністраційно-Фінансова 
Комісія одержують до свого розгляду 
й провадження надійшлі через Упра
вління Справами Ради Народніх Комі
сарів і Української Економічної На
ради, справи й питання, належні до 
їхньої компетенції, що задовольняють 
всім обов'язковим умовам, передба
ченим артикулами 18—21 цього Наказу 
й відповідним артикулам Положень 
про Комісію Розгляду Законодавчих 
Проектів і Адміністраційно-Фінансову 
Комісію.

28. Усі справи й питання, що задо
вольняють зазначеним в арт. 27 цього 
Наказу умовам, розподіляють Голови 
Комісій Розгляду Законодавчих Про
ектів і Адміністраційно-Фінансової між 
їх членами, для попереднього розро
блення, з метою, передбаченою арт. 8 
Положення про Комісію Розгляду 
Законодавчих Проектів і арт. 8 Поло
ження про Адміністраційно-Фінансову 
Комісію.

Ст. 135і.
комиссии, или на рассмотрение Предсе
дателей Совета Народных Комиссаров 
и Украинского Экономического Сове
щания или их заместителей.

26. Проекты законодательных и дру
гих постановлений, поступившие в 
Управление Делами Совета Народных 
Комиссаров и Украинского Экономи
ческого Совещания УССР от Постоян
ного Представительства УССР при 
Правительстве СССР для отзыва Ук
раинского Правительства, — напра
вляются для предварительного рассмо
трения и подготовки заключений и 
отзывов в Комиссии: По Рассмотрению 
Законодательных Предположений,' 
Административно-Финансовую или Го
сударственную Плановую Комиссию— 
по принадлежности.

Г л а в а  VII.

О порядке рассмотрения и производства 
дел в Комиссии по Рассмотрению Зако
нодательных Предположений и в Адми

нистративно-Финансовой Комиссии.

27. Комиссия по Рассмотрению 
Законодательных Предположений и 
Административно-Финансовая Комис
сия принимают к своему рассмотрению 
и производству поступившие через 
Управление Делами Совета Народных 
Комиссаров и Украинского Экономиче
ского Совещания дела и вопросы, 
относящееся к их компетенции, кото
рые удовлетворяют всем обязательным 
условиям, предусмотренным статьями 
18—21 настоящего Наказа и соответ
ствующим статьям Положений о Ко
миссии по Рассмотрению Законодатель
ных Предположений и Администра
тивно-Финансовой Комиссии.

28. Все дела и вопросы, удовлетво
ряющие указанным в ст. 27-Й на
стоящего Наказа условиям, распреде1 
ляются Председателями Комиссий по 
Рассмотрению Законодательных Пред
положений и Административно-Финан
совой между их членами для пред
варительной разработки, в целях, 
предусмотренных ст. 8-й Положения 
о Комиссии по Рассмотрению Законо
дательных Предположений и ст. 8-й 
Положения об Административно-Фи
нансовой Комиссии.

1Д?
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П р и м і т к а  1. Як-що виявиться 
недостатність або неповність пода
них до проектів матеріалів, Голова 
Комісії вживає через апарат Упра
вління Справами Ради Народніх 
Комісарів І Української Економічної 
Наради потрібних захолів, щоб 
відповідні урядництва або установи 
поповнили • матеріали, яких бракує.

П р и м і т к а  2. Як-що Голова 
Комісії визнає, що справа, напра
влена Управління Справами Ради 
Народніх Комісарів і Української 
Економічної Наради на розгляд 
Комісії під його головуванням, не 
•належить до компетенції Комісії, то 
він погоджує з Керуючим Справами 
Ради Народніх Комісарів і Україн
ської Економічної Наради питання 
про правильне направлення справи. 
Розбіжності між Головою Комісії 
й Керуючим Справами Ради Народніх 
Комісарів і Української Економічної 
Наради розвязує Голова Ради На
родніх Комісарів" УСРР або його 
заступники.

29. У кожній справі, переданій 
Головою Комісії тому чи иншому 
членові її, залежно від терміновости, 
•складности й обсягу справи, встано
влюється кінцевий речинець, в який 
її належить подати до слухання на 
засіданні Комісії, з тим, щб підго
товлені до слухання справи повинні 
негайно передавати члени-доповідачі 
Секретареві Комісії для складення 
порядку денного.

30. Секретар Комісії по поданих 
доповідачами до слухання справах, 
■ а також і до тих, що строк їх 
подання уплив, складає порядок ден
ний засідання Комісії і не пізніш як 
за 72 години перед засіданням над
силав його, з усіма належними до 
нього матеріалами, усім членам Ко- 
-місії, а також і Народиьому Коміса
ріатові Юстиції.

31. По проектах союзного законо
давства, надісланих на висновок

П р и м е ч а н и е ! .  В случае вы
яснившейся недостаточности или 
неполноты представленных к про
ектам материалов, Председатель 
Комиссии принимает через аппарат 
Управления Делами Совета Народ
ных Комиссаров и Украинского 
Экономического Совещания необхо
димые меры к пополнению соответ
ствующими ведомствами или учре
ждениями недостающих материалов.

П р и м е ч а н и е  2. Если Пред
седатель Комиссии находит, что 
дело, направленное Управлением 
Делами Совета Народных Комисса
ров и Украинского Экономического 
Совещания на рассмотрение со
стоящей под его председательством 
Комиссии, не относится к компетен
ции Комиссии, то он согласует 
с Управляющим Делами Совета На
родных Комиссаров и Украинского 
Экономического Совещания вопрос 
о правильном направлении дела. 
Разногласия между Председателем 
Комиссии, и Управляющим Делами 
Совета Народных Комиссаров и 
Украинского Экономического Сове
щания разрешаются Председателем 
Совета Народных Комиссаров УССР 
или его заместителями.
29. По каждому делу, переданному 

Председателем Комиссии тому или 
другому члену ее, в. зависимости от 
срочности, сложности и об‘ема дела, 
устанавливается предельный срок, в ко
торый оно должно быть представлено 
к слушанию в заседании Комиссии, 
при чем подготовленные к слушанию 
деда должны немедленно передаваться 
членами - докладчиками Секретарю 
Комиссии для составления повестки.

30. Секретарь Комиссии по пред
ставленным докладчиками к слушанию 
делам, а равно и по тем, срок пред
ставления которых истек, составляет 
повестку заседания Комиссии и не 
позже как за 72 часа до заседания 
направляет ее, со всеми относящимися 
к ней материалами, всем членам ко
миссии, а равно и Народному Комис
сариату Юстиции.

31. По прсектам союзного законо
дательства, присланным на заключение
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Українському Урядові і направлених 
на розгляд Комісії Розгляду Законо
давчих Проектів або Адміністраційно- 
Фінансовій Комісії, справу можна, з 
розпорядження Голов цих Комісій, 
залежно від її терміновости, чи то, 
поставити загальним порядком на роз
гляд Комісії Розгляду Законодавчих 
Проектів, або Адміністраційно Фіна
нсової Комісії, або (при терміновости 
проектів) обмірковувати на спеціально 
скликаній д ія розгляду даної справи 
нараді з представників заінтересова
них урядницв і Народнього Комісаріату 
Юстиції. Як що висновок на проект 
є звязаний і з розвязанням конститу
ційних справ, то для розвязання їх 
проект можна направити, з розпоря
дження Голов Комісії Розгляду Законо
давчих Проектів або Адміністраційно- 
Фінансової Комісії, чи на підставі 
постанови КомісіР,на розгляд Консти • 
туційної Комісії при Всеукраїнському 
Центральному Виконавчому Комітеті.

32. До кожної розглядуваної на за
сіданні Комісії справи викликається 
для оборони проекту і поправок до 
нього представників урядництва або 
установи—ініціатора проекту й инших 
заінтересованих установ, з тим що 
неявка їх не зупиняє розгляду справи.

Представники ці повинні мати по- 
сьідки за підписом керовника уряд
ництва або установи й висловляти 
офіційний погляд урядництва або уста
нови, що їх вони представляють на 
розглядувану Комісією справу.

■ №- . .
33. До розглянених справ Комісії 

виносять протокольні * постанови. 
Обмірковані Комісіями проекти з усіма 
поправками і змінами передають Се
кретарі Комісій Секретареві Ради На- 
родніх Комісарів або Української 

Економічної Наради за належністю,» 
а останні направляють для остаточ
ного зредагування тексту проектів 
декретів і постанов, а в необхідних

Ст. 135-«.
Украинского Правительства и напра
вленным на рассмотрение Комиссии 
по Рассмотрению Законодательных 
Предположений или Административно- 
Финансовой Комиссии, дело может 
быть, по распоряжению Председателей 
этих Комиссий, в зависимости от его 
срочности, либо поставлено в общем 
порядке на рассмотрение Комиссии по 
Рассмотрению Законодательных Пред
положений или Административно-Фи
нансовой Комиссии, либо (при сроч
ности проектов) обсуждено специ
ально созванным для рассмотрения 
данного дела совещанием из предста
вителей заинтересованных ведомств 
и Народного Комиссариата Юстиции. 
Если заключение по проекту связано 
с разрешением конституционных во
просов, то для разрешения их проект 
может быть направлен, по распоря
жению Председателей Комиссии по 
Рассмотрению Законодательных Пред
положений или Административно-Фи
нансовой Комиссии или по постано
влению Комиссий, на рассмотрение 
Конституционной Комиссии при Все- 
украинском Центральном Исполнитель
ном Комитете.

32. По каждому рассматриваемому 
в заседании Комиссии делу вызыва
ются для защиты проекта и поправок 
к нему представители ведомства или 
учреждения-инициатора проекта и дру
гих заинтересованных учреждений,, 
при чем неявка их не приостанавли
вает рассмотрения дела.

Представители эти должны быть 
снабжены удостоверениями за под
писью руководителя ведомства или 
учреждения и выражать официальную 
точку зрения представляемого ими 
ведомства или учреждения по рас
сматриваемому Комиссией вопросу.

33. По рассмотренным делам Комис
сии выносят протокольные постано
вления. Обсужденные Комиссиями 
проекты со всеми поправками и изме
нениями передаются Секретарями Ко
миссий Секретарю Совета Народных 
Комиссаров или Украинского Эконо
мического совещания, по принадлеж
ности, и направляются последними 
для окончательного отредактировани*

7Л/І
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випадках і для складення з'ясувальних 
записок, Редактору-Консультантоні.

Остаточну редакцію проектів декре
тів І постанов, а також з'ясувальних 
записок передається за візою Редак
тора-Консультанта Секретареві Ради 
Народніх Комісарів або Української 
БкономічноТ Наради за належністю, 
для дальшого їх направлення устано
вленим порядком.

П р и м і т к а  1. Голови Комісій 
мають право вимагати проекти на 
попередній перегляд і внесення своїх 
зауважень або поправок в остаточ
ний текст проектів, перед поданням 
їх на затвердження РНК або Уекна- 
ради або їхніх Голов.

П р и м і т к а  2. Комісії можуть 
доручати попереднє зредагування 
проектів декретів і постанов заінте
ресованим урядництвам або пооди
ноким членам Комісій.

П р и м і т к а  3. На підставі поста
нови Комісій або з розпорядження 
Годов Комісій складення проекту 
з'ясувальної записки можна дору 
чити будь-якому урядництву, що 
йому для цієї роботи призначається 

. певного строка.

34. вживають заходів разпорядчого 
характеру до організування робот 
Комісій, розподіляють справи між 
їхніми членами, жадають потрібних 
відомостей і матеріялів в справах 
Комісій одноособово Голови Комісій 
і Тхні розпорядження є в цій частині 
обов'язкові для всіх урядництв, уста
нов І урядових осіб УСРР.

35. Щоб урядництва й установи 
вчасно виконували доручення Ради 
Народніх Комісарів І Української Еко
номічної Наради та Комісій при Раді 
Народніх Комісарів УСРР Розгляду 
Законодавчих Проектів і Адміністра- 
ційно-Фінансової, а також для точного 
виконання порядку і правил, устано
влених так для подання на розгляд 
Раді Народніх Комісарів і Українській

текста проектов декретов и постано
влений, а в необходимых случаях и для 
составления об'яснительных записок, 
Редактору-Консультанту.

Окончательная редакция проектов 
декретов и постановлений, а также 
об'яснительных записок, передается за 
визой Редактора-Консультанта Секре
тарю Совета Народных Комиссаров 
или Украинского Экономического Сове
щания, по принадлежности, для даль
нейшего их направления в устано
вленном порядке.

П р и м е ч а н и е  1. Председатели 
Комиссий имеют право требовать для 
проекты предварительного просмо
тра и внесения своих поправок или 
замечаний в окончательный текст 
проектов, до внесения их на утвер
ждение СНК или УЭКОСО или их 
Председателей.

П р и м е ч а н и е  2. Комиссии мо
гут поручать предварительное отре- 
дактирование проектов, декретов* 
и постановлений заинтересованным 
ведомствам или отдельным членам 
Комиссий.

П р и м е ч а н и е  3. По постано
влению Комиссий или по распоря
жению Председателей Комиссий, 
составление проекта об'яснительной 
записки может быть поручено 
какому-либо ведомству, которому 
для этой работы назначается опре
деленный срок.
34. Принятие мер распорядитель

ного характера по организации работ 
Комиссий, распределение дел между 
их членами, затребование необходи
мых сведений и материалов по делам 
Комиссий производятся единолично 
Председателями Комиссий, распоря
жения которых являются в этой 
части обязательными для всех ведомств, 
учреждений и должностных лиц УССР.

35. Для своевременного исполнения 
ведомствами и учреждениями пору
чений Совета Народных Комиссаров 
и Украинского Экономического Сове
щания и Комиссий при Совете На
родных Комиссаров УССР по Рас
смотрению Законодательных Предпо
ложений и "'Административно-Финан
совой, а также для точного исполне
ния порядка и правил, установленных
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Економічній Нараді питань і проектів 
постанов, як і для подання протестів, 
усі народні комісаріати, уповноважені 
народніх комісаріатів СРСР при УСРР 
і керовники. центральних установ 
УСРР повинні настановити по одному 
відповідальному робітникові, поклавши 
нг них персональну відповідальність 
за точне і вчасне виконання покла
дених на йих обов'язків.

Р о з д і л  VIII.

Про порядок направлення справ, роз
глянених Комісіями при Раді Народніх 

Комісарів, і опротестування їхніх 
постанов.

36. Проекти постанов, ухвалені Ко
місією Розгляду Законодавчих Про- 
є<тів і Адміністраційно-Фінансовою 
Комісією і неопротестовані протягом 
установленого в арт. 39 цього На
казу строку, подається в зредагова
ному вигляді українською і російською 
мовами, з зазначеною в арт. 33 цього 
Наказу візою і за підписом Керую
чого Справами Ради Народніх Комі 
сарів і Української Економічної На
ради на остаточне, з наступною на 
найближчому засіданні Ради Народніх 
Комісарів або Української економіч
ної Наради доповіддю, затвердження 
і підпис Голови Ради Народніх Комі
сарів і Української Економічної Наради, 
за належністю, після чого в належ
них випадках їх оголошується від 
імени Ради Народніх Комісарів або 
Української Економічної Наради,згідно 
з установленим порядком.

Проекти постанов Союзного Уряду 
негайно надсилає Управління Справами 
Ради Народніх Комісарів і Української 
Економічної Наради Постійному Пред
ставництву УСРР при Уряді СРСР.

П р и м і т к а .  Копії висновків 
Уряду УСРР на проекти постанов 
Уряду Союзу РСР не пізніш як

Ст. 135 
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как для внесения на рассмотрение 
Совета Народных Комиссаров и Укра
инского Экономического Совещания 
вопросов и проектов постановлений, 
так и для принесения протестов, все 
народные комиссариаты, уполномо
ченные народных комиссариатов СССР 
при УССР и руководители централь
ных учреждений УССР обязаны на
значить по одному ответственному 
работнику, с возложением на таковых 
персональной ответственности за 
точное и своевременное выполнение 
возложенных на них обязанностей.

Г л а в а  VIII. /

О порядке направления дел, рассмо
тренных Комиссиями при Совете На

родных Комиссаров, и опротестовании 
их постановлений.

36. Проекты постановлений, при
нятые Комиссией по Рассмотрению 
Законодательных Предположений и 
Административно Финансовой Комис
сией и неопротестованные в устано
вленный ст. 39 настоящего Наказа 
срок, представляются в отредактиро
ванном виде на украинском и русском 
языках с указанной в ст. 33 настоя
щего Наказа визой и за подписью 
Управляющего Делами Совета Народ
ных Комиссаров и Украинского Эко
номического Совещания на оконча
тельное, с последующим в ближай
шем заседании Совета Народных Ко
миссаров или Украиинского Экономич
ного Совещания докладом, утверждение 
и подпись Председателя Совета Народ* 
ных Комиссаров или Украинского Эко
номического Совещания, по принадлеж
ности, после чего, в подлежащих слу
чаях, публикуются от имени Совета 
Народных Комиссаров или Украин
ского Экономического Совещания, 
согласно установленного порядка.
- Проекты постановлений Союзного 

Правительства немедленно сообщаются 
Управлением Делами Совета Народ
ных Комиссаров и Украинского Эко
номического Совещания Постоянному 
Представительству УССР при Прави
тельстве СССР.

П р и м е ч а н и е .  Копии заклю
чений Правительства УССР по 
проектам постановлений Прави-
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через З ДНІ, з моменту надіслння 
їх Постійному Представництву, на
правляється до Секретаріату Все
українського Центрального Вико
навчого Комітету.

37. У разі, коли урядництва, уста
нови або особа, зазначені в арт. 38 
цього Наказу, опротестують постанови 
Комісії Розгляду Законодавчих Про
ектів або Адміністрації Йно-Фінансової 
комісії, а також незгоди Голови Ради 
НароднІх Комісарів або Української 
Економічної Наради з постановами 
Комісій, а також у випадках, коли 
Голова Ради НароднІх Комісарів або 
Української Економічної Наради вва
жає за потрібне справи, розвязані 
Комісіями, взяти на обміркування в 
Раді НароднІх Комісарів або Україн
ській економічній Нараді, за належ
ністю, постанови ці вноситься в 
порядок денний чергових засідань 
Ради НароднІх Комісарів і Української 
Економічної Наради загальним по
рядком.

38. Постанови Комісій: Розгляду 
Законодавчих Проектів і Адміністра- 
цІйно-Фінансової можуть опротесту
вати в РаДу НароднІх Комісарів або 
Українську Економічну Нараду 
за належністю:

ч а) Члени Президії Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету;

б) Члени Ради НароднІх Комісарів 
і Української Економічної Наради;

в) Голови Комісій: Розгляду Зако- 
давчих Проектів, Адміністраційно- 
Фінансової і Державної Планової 
Комісії;

г) Керуючий Справами Ради На
роднІх Комісарів і Української Еконо- 
номічної Наради, І

д) инші урядові особи—керовники 
центральних установ УСРР, шо беруть 
участь у Раді НароднІх Комісарів або 
Українській Економічній Нараді з 
правом дорадчого голосу.

тельства Союза ССР не позднее
3-х дней с момента отсылки -их 
Постоянному Представительству на- 

. правляются в Секретариат Всеукра- 
инского Центрального Исполнитель
ного Комитета.
37. В случаях опротестовяния ве

домством, учреждением или лицом, 
указанным в ст. 38-ой настоящего 
На<аза, постановлений Комиссии по 
Рассмотрению Законодательных Пред
положений или Административно-Фи
нансовой Комиссии, а также несогла 
сия Председателя Совета Народных 
Комиссаров или Украинского Эконо
мического Совещания с постановле
ниями Комиссий, а равно в случаях, 
когда Председатель Совета Народных 
Комиссаров или Украинского Эконо
мического Совещания считает необхо
димым вопросы, разрешенные Комис
сиями, подвергнуть обсуждению в Со
вете Народных Комиссаров или Укра
инском Экономическом Совещании, 
по принадлежности, постановления 
эти вносятся в повестку очередных 
заседаний Совета Народных Комисса
ров или Украинского Экономического 
Совещания в общем порядке.

38. Постановления Комиссий по 
Рассмотрению Законодательных Пред
положений и Административно-Фи
нансовой могут быть опротестованы 
в Совет Народных Комиссаров или 
Украинское Экономическое Совещание 
по принадлежности:

а) членами Президиума Всеукраин- 
ского Центрального Исполнительного 
Комитета;

б) членами Совета Народных Ко
миссаров и Украинского Экономиче
ского Совещания;

в) Председателями Комиссий: по Рас
смотрению Законодательных Предполо
жений, Административно-Финансовой 
и Государственной Плановой Комиссии;

г) Управляющим Делами Совета 
Народных Комиссаров и Украинского 
Экономического Совещания, и

Д) другими должностными лицами- 
руководителями центральных учре
ждений УССР, участвующими в Со
вете Народных Комиссаров или Укра
инском Экономическом Совещании 
с правом совещательного голоса.
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39. Протести належить подати в 
листовній формі не пізніш як через 
48 годин з моменту одержання від
повідного витягу з протоколу засі
дання Комісії, і їх мусить підписати 
керовник урядництва, установи або 
особа, шо має право протесту. Про
тести подані з пропуском зазначеного 
строку як загальне правило, розглядові 
не підлягають, крім випадків, коли 
протест подав Прокурор Респу
бліки, або коли Голова Ради Народ
ніх Комісарів або Економічної Наради 
визнає за потрібне передати їх на 
розгляд у Раду Народніх Комісарів 
або Українську Економічну Нараду.

Р о з д і л  I X .

Про порядок денний засіоань Ради 
Народніх Комісарів і Української Еко

номічної Наради.

40. Підготовлені, згідно з порядком 
і правилами, передбаченими цим На
казом, до розгляду Ради Народніх 
Комісарів або Української Економічної 
Наради справи подає Управління Спра
вами на найближче засідання Ради 
Народніх Комісарів або Української 
Економічної Наради.

41. Порядок денний засідань Ради 
Народніх Комісарів і Української Еко
номічної Наради складають їхні Секре
тарі за 4 дні перед засіданням і після 
затвердження їх Керуючим Справами 
Ради Народніх Комісарів І Української 
Економічної Наради, розсилається не 
пізніш як за два дні перед засіданням 
Ради Народніх Комісарів і Україн
ської Економічної Наради:

\

а) Голові і Заступникам Голови Ради 
Народніх Комісарів і Української Еко
номічної Наради; б)

б) Народнім Комісарам УСРР і упов
новаженим нгродніх комісаріятів Со
юзу РСР при УСРР;

в) Секретареві Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету.

Ст. 135
.і

39. Протесты должны быть поданы 
в письменной форме не позже 48-ми 
часов с момента получения соответ
ствующей выписки из протокола засе
дания Комиссии и должны быть под
писаны руководителем ведомства, 
учреждения или лицом, имеющим 
право протеста. Протесты, внесенные 
с пропуском указанного срока, как 
общее правило, расмотрению не 
подлежат, за исключением случаев, 
когда протест принесен Прокурором 
Республики или когда Председатель 
Совета Народных Комиссаров или 
Украинского Экономического Сове
щания находит необходимым передать 
их на рассмотрение в Совет Народ
ных Комиссаров или Украинское Эко
номическое Совещание.

Г л а в а  IX.

О повестке заседаний Совета Народ
ных Комиссаров и Украинскою Эко

номическою Совещания.

40. Подготовленные, согласно по
рядка и правилам, предусмотренным 
настоящим Наказом^ к рассмотрению 
Совета Народных Комиссаров или 
Украинского Экономического Сове
щания вопросы вносятся Управлением 
Делами на ближайшее заседание Со
вет* Народных Комиссаров- или Укра
инского Экономического Совещания.

41. Повестки заседаний Совета 
Народных Комиссаров и Украинского 
Экономического Совещания соста
вляются их Секретарями за 4 дня до 
заседаний и по утверждении таковых 
Управляющим Делами Совета Народ
ных Комиссаров и Украинского Эко
номического Совещания УССР, рас
сылаются не позже как за два дня 
до заседаний Совета Народных Ко
миссаров и Украинского Экономиче
ского Совещания:

а) Председателю и Заместителям 
Председателя Совета Народных Ко
миссаров и Украинского Экономиче
ского Совещания;

б) Народным Комиссарам УССР 
и уполномоченным народных комис
сариатов Союза ССР при УССР;

в) Секретарю Всеукраинского Цент
рального Исполнительного Комитета;
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г) Голові Комісії Розгляду Законо
давчих Проектів;

д) Голові Адміністраційно-Фінансо- 
вої Комісії;

е) Голові Державної Планової Ко
місії;

ж) Голові Концесійної Комісії;

з) Голові Головного Кооперативного 
Комітету;

и) Уповноваженому Об'єднаного 
Державного Політичного Управління 
СРСР при Раді Народних Коімсарів 
УСРР (порядок денний Ради Народніх 
Комісарів УСРР);

к) Керовничому Центрального Ста
тистичного Управління;

л) Керовничому Української Кон
тори Державного Банку;

м) Голові Всеукраїнської Ради Про
фесійних Спілок;

н) Голові Всеукраїнської Коопера
тивної Спілки („Вукопспілка“):

о) Голові Правління Сільсько Госпо
дарсько-Кредитової, Кустарно-Промис
лової і Промислово-Кредитової Коопе
рації («Сільський Господар»);

п) Голові Вищої Арбітражної Ко
місії при Українській Економічній 
Нараді (порядок денний Української 
Економічної Наради);

р) Керуючому С іравами Ради На
родніх Комісарів і Української Еконо- 
номічної ^Наради;

с) Редактору-Консультантові Ради 
Народніх Комісарів і Української Еко
номічної Наради;

т) Завідувачеві Кодвідділу Народ- 
нього Комісаріату Юстиції;

у) Иншим особам, з особливого 
розпорядження Керуючого Справами 
Ради Народніх Комісарів і Української 
Економічної Наради.

42. У порядках денних засідань, 
окрім назви справ, розкладених у по
рядку сходяшої вежливости або тер- 
міно80Сти, належить зазначити:

а) рік, місяць, день і час засідання 
Ради Народніх Комісарів або Укра
їнської Економічної Наради;

г) Председателю Комиссии по Рас
смотрению Законодательных Предпо
ложений;

д) Председателю Административно- 
Финансовой Комиссии;

е) Председателю Государственной 
Плановой Комиссии;

ж) Председателю Концессионой Ко
миссии;

з) Председателю Главного Коопе
ративного Комитета;

и) Уполномоченному Объединенного 
Государственного Политического Уп
равления СССР при Совете Народных 
Комиссаров (повестка Совета Народных 
Комиссаров УССР);

к) Управляющему Центрального 
Статистического Управления;

л) Управляющему Украинской Кон
торой Госбанка;

м) Председателю Всеукраинскаго 
Совета Профессиональных Союзов;

н) Председателю Всеукраичского Ко
оперативного Союза („Вукопсиилка“>;

о) Председателю Правления Сель
ско-Хозяйственно-Кредитной, Кустар
но-Промысловой и Промыслово-Кре
дитной Кооперации („Сельский Гос
подарь");

п) Председателю Высшей Арбитраж
ной Комиссии при Украинском Эко 
номическом Совещании (повестка Ук
раинского Экономического Совещания);

р) Управляющему Делами Совета 
Народных Комиссаров и Украинского 
Экономического Совещания;

с) Редактору-Консультанту Совета 
Народных Комиссаров и Украинского 
Экономического Совещания;

т) Заведующему Код'отделом Нар- 
комюста;

у) прочим лицам, по особому 
распоряжению Управляющего Делами 
Совета Народных Комиссаров и Ук
раинского Экономического Совеща
ния.

42. В повестках заседаний, кроме 
наименования вопросов, расположен
ных в порядке нисходящей важности 
или срочности, должны быть ука
заны:

а) год, месяц, день и час заседаний 
Совета Народных Комиссаров или Ук
раинского Экономического Совеща
ния;
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б) N«1^ справ і покликання на по- 
передніш! протоколи засідань Ради 
Народніх Комісарів або Української 
Економічної Наради, а також на про
токоли засідань Комісії Розгляду За
конодавчих Проектів або Адміністра- 
ційно-Фінансової Комісії;

в) назву урядництв, установ і осіб, 
що подають справи;

г) приблизний час слухання кожної 
справи, що є на порядку денному;

д) підписи Керуючого Справами і 
Секретаря Ради Народніх Комісарів 
або Української Економічної Наради.

43. Одночасово з порядками ден
ними засідань Ради Народніх Коміса
рів і Української Економічної Наради 
розсилається короткі інформаційні 
записки—довідки, шо складає Секре
таріат Ради Народніх Комісарів 1 Укра
їнської Економічної Наради, які мають 
у собі містити:

а) коротку суть справ, що є в по
рядку денному;

б) рік, місяць, число, порядкорі ну- 
мери протоколів засідань Ради Народніх 
Комісарів і Української Економічної 
Наради, для виконання постанов яких 
справи внесено в порядок денний 
(як-що такі постанови відбулися);

в) покликання на вирішення, що 
відбулися в цих справах у піготовчих 
Комісіях при Раді Народніх Комісарів 
або Українській Економічній Нараді 
і, по змозі, гокликання на відповідне 
законодавство.

П р и м і т к а :  Окрім того, з по
рядком денним надсилається про
екти постанов, що їх належить 
розглянути в Раді Народніх Комі
сарів або Українській Економічній 
Нараді.
44. Основні порядки денні засідань 

Ради Народніх Комісарів і Українсь
кої Економічної Наради можна збіль
шувати додатковими порядками ден
ними тільки у випадках, коли надійдуть 
справи надзвичайної важливости

б) номера дел и ссылки на предыду
щие протоколы заседаний Совета На
родных Комиссаров или Украинского 
Экономического Совещания, в также 
на протоколы заседаний Комиссии по 
Рассмотрению Законодательных Пред
положений или Административно-Фи
нансовой Комиссии;

в) наименование ведомств,- учре
ждений и лиц, вносящих вопросы;

г) приблизительное время слушания 
каждого стоящего на повестке во
проса;

д) подписи Управляющего Делами
и Секретаря Совета Народных Комис
саров или Украинского Экономиче
ского Совещания. і

43. Одповременно с повестками за
седаний Совета Народных Комисса
ров и Украинского Экономического 
Совещания рассылаются краткие ин
формационные записки—справки, со
ставляемые Секретариатом Совета 
Народных Комиссаров и" Украинского 
Экономического Совещания, которые 
должны содержать:

а) краткую сущность стоящих на 
повестках вопросов;

б) год, месяц, число, порядковые 
номера и номера протоколов заседа
ний Совета Народных Комиссаров и 
Украинского Экономического Совеща
ния, во исполнение постановлений 
которых вопросы внесены на пове
стку (если таковые постановления со
стоялись);

в) ссылки на решения, состоявши
еся по этим вопросам в подготови
тельных Комиссиях при Совете На
родных Комиссаров или Украинском 
Экономическом Совещании и, по воз
можности, ссылки на соответствую
щее законодательство.

П р и м е ч а н и е .  Сверх того, при 
повестках препровождаются проекты 
постановлений, подлежащих рас
смотрению в Совете Народных 
Комиссаров или Украинском Эконо
мическом Совещании.
44. Основные повестки заседаний 

Совета Народных Комиссаров и Ук
раинского Экономического Совещания 
могут быть увеличены дополнитель
ными повестками лишь в случаях по
ступления вопросов чрезвычайной
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й екстрености. Матеріяли до додатко
вих порядків денних повинні подати 
урядництва установи або особи -Іні
ціатори не пізніш як за 12 годин перед 
засіданнями Ради Народніх Комісарів 
і Української Економічної Наради.

Р о з д і л  X. ч

Про доповідачів на засіданнях Ради 
/ЯЬррЖ&г Аамяар/к / Української 

економічної Наради.
45. За доповідачів на засіданнях 

Ради Народніх Комісарів або Україн
ської Економічної Наради можуть бути:

а) особи, зазначені в арт. арт. 1, 2, 
З, 7 І 8 цього Наказу;

б) особи, настановлені Радою На
родніх Комісарів або Українською 
Економічною Нарадою або їхніми Го
ловами для доповіли в спеціальних 
справах;

в) представники урядництв, що не 
підходять під чинність літ. „а“ цього 
артикулу, і фахівці, настановлювані 
керовииками урядництв для доповідей 
або дачі довідок, з дозволу Головую
чого.

П р и м і т к а .  Народні Комісарі 
УСРР, Керовники центральних уста
нов і урядництв є відповідальні за 
доповіді і. довідки особ, що їм 
вони доручили доповіді на засідан
нях Ради Народніх Комісарів або 
Української Економічної Наради.

46. Мандати доповідачів, яким на
лежить брати участь на засіданнях 
Ради Народніх ^Комісарів або Укра
їнської Економічної Наради у справах 
урядництв і установ, обов'язково 
підписують'керовники цих урядництв 
і установ або їхні заступники.

47. Доповідачі від урядництв і уста
нов бувають на засіданнях Ради На
родніх Комісарів або Української Еко
номічної Наради тільки при обмірку
ванні тих справ, що їх для доповіли 
в них допущено й їх запрошує на за
сідання Секретар стосовно до часу 
постановки їхніх справ. .

важаости и экстренности. Материалы 
к дополнительным повесткам должны 
быть представлены ведомствами, уч
реждениями или лицами-инициато
рами не позже как за 12 часов до 
заседаний Совета Народных Комисса
ров и Украинского Экономического 
Совещания.

Г л а в а  X.

О докладчиках на заседаниях Совета 
Народных Комиссаров и Украинскою 

Экономическою Совещания.
45. Докладчиками на заседаниях Со

вета Народных Комиссаров или Ук
раинского Экономического Совещания 
могут быть:

а) лица, указанные в ст. ст. 1, 2, 
3, 7, и 8 настоящего Наказа;

б) лица, назначенные Советом На
родных Комиссаров или Украинским 
Экономическим Совещанием или их 
Председателями для доклада по спе
циальным вопросам;

в) представители ведомств, не под
ходящие под действие лит. „ам на
стоящей статьи, и специалисты, на
значаемые руководителями ведомств 
для докладов или дачи справок, с раз
решения Председательствующего.

П р и м е ч а н и е .  Народные Ко
миссары УССР, руководители цен 
тральных учреждений и ведомств, 
ответствены за доклады и справки 
лиц, которым они поручили до
клады на заседаниях Совета На
родных Комиссаров или Украин
ского Экономического Совещания.
46. Мандаты докладчиков, которым 

надлежит участвовать в заседаниях 
Совета Народных Комиссаров или Ук
раинского Экономического Совещания 
по вопросам ведомств и учреждений, 
обязательно подписываются руково
дителями этих ведомств и учрежде
ний или их заместителями.

47. Докладчики от ведомств и уч
реждений присутствуют- на заседа
ниях Совета Народных Комиссаров 
или Украинского Экономического Со
вещания лишь при обсуждении тех 
вопросов,.для доклада по которым 
оЛй допущены, и приглашаются в за
седание Секоетарем применительно 
ко-времени постановки их вопросов.
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Р о з д і л  XI.

Про порядок засідань Ради Народніх 
Комісарів і Української Економічноі 

Наради.

48. Засідання Ради Народніх Ко
місарів і Української Економічної На
ради бувають чергові і надзвичайні, 
відкриті й закриті.

49. Чергові засідання Ради Народ
ніх Комісарів і Української Економіч
ної Наради відбуваються у дні й години, 
встановлювані особливими постановами 
Ради Народніх Комісарів і Української 
Економічної Наради, але не рідше 
як один раз на тиждень.

50. Надзвичайні засідання Ради На
родніх Комісарів і Української Еко
номічної Наради відбуваються з іні- 
яціятиви Голов Ради Народніх Комісарів 
або Української Економічної Наради 
або на заяву не менш як */в Членів 
Ради Народніх Комісарів або Укра
їнської Економічної Наради.

51. Закриті засідання Ради Народ
ніх Комісарів і Української Економіч
ної Наради відбуваються на підстані 
постанов відповідно Ради Народніх 
Комісарів і Української Економічної 
Наради, або з розпорядження Голови 
Ради Народніх Комісарів і Української 
Економічної Наради.

52. Засідання Ради Народніх Комі
сарів і Української Економічної На
ради відкривають їхні Голови або 
Заступники Голов у встановлену 
в порядку денному годину, без за
пізнення.

П р и м і т к а .  Членів Ради На
родніх Комісарів або Української 
Економічної Наради, що запізнилися 
на засідання по над 10 хвилин, 
відзначається в протоколі окремо.
53. Засідання Ради Народніх Комі

сарів і Української Економічної Наради 
дійсні при наявності не менш як по-% 
ловини числа членів гади Народніх 
Комісарів або Української Економічної

Г л а в а  XI. • «

О порядке заседаний Совета Народ
ных Комиссаров и Украинскою Эко

номического Совещания.

48. Заседания Совета Народных 
Комиссаров и Украинского Экономи
ческого Совещания бывают очередные 
и чрезвычайные, открытые ..и за
крытые.

49. Очередные заседания Совета 
Народных Комиссаров и Экономиче
ского Совещания происходят в дни 
и часы, устанавливаемые особыми по
становлениями Совета Народных Ко
миссаров и Украинского Экономиче
ского Совещания УССР, но не реже 
одного раза в неделю.

50. Чрезвычайные заседания Сове
та Народных Комиссаров и Украин
ского Экономического Совещания 
происходят по инициативе Пред
седателя Совета Народных Ко
миссаров или Украинского Экономи
ческого Совещания или по заявлению 
не менее V* членов Совета Народных 
Комиссаров или Украинского Эконо
мического Совещания.

51. Закрытые заседания Совета На
родных Комиссаров и Украинского 
Экономического Совещания происхо
дят по постановлениям соответственно 
Совета Народных Комиссаров и Ук
раинского Экономического Совещания 
или по распоряжению Предсе
дателя Совета Народных Комиссаров 
и Украинского Экономического Сове
щания.

52. Заседания Совета Народных Ко
миссаров и Украинсксго Экономиче
ского ■  Совещания открываются их 
Председателями или заместителями 
председателей в установленный в по
вестке час без опоздания.
• П р и м е ч а н и е .  Члены Совета 

Народных Комиссаров или Украин
ского Экономического Совещания, 
опоздавшие на заседание свыше 10 
минут, отмечаются в протоколе 
особо.
53. Заседания Совета Народных Ко

миссаров и /краинского Экономиче
ского Совещания, действительны при 
наличии не менее половины, числа
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Наради, що мають право ухвального 
голосу.

54. Відносно осіб, що систематично 
запізнаються на засідання Ради На- 
родніх Комісарів або Української 
Економічної Наради, або не з'являються 
на їхнє засідання без уважних при
чин, Голова ставить справу на обмір
кування Ради Народніх Комісарів або 
Української Економічної Наради, за 
належністю, для накладення дисціплі- 
нарного стягання.

55. Засідання Ради Народніх Ко
місарів або Української Економічної 
Наради розпочинається затвердженням 
порядку денного,'з тим що по ньому 
допускається постановку попередніх 
заяв:

а) про зняття справ з обмірку
вання;

б) про відкладення розгляду справ;

в) про доповнення порядку денного 
невідкладними справами;

г) про зміну порядку черговости 
справ, підлеглих розглядові.

П р и м і т к а .  Змінюючи порядок 
черговости справ, береться на увагу 
наявність доповідачів од урядництв 
і установ. Для уникнення довгочас
ного чеуання доповідачів, першими 
справами ставляться ті, до яких 
явилися доповідачі.

56. Як правило, справи належить 
обмірковувати в тому порядкові, в якому 
їх зазначено на порядку денному, зі 
зміненням порядку черговости, що 
його ухвалила по відкритті засідання 
Рада Народніх Комісарів і Українська 
Економічна Нарада, по змозі, стосовно 
до часу, зазначеного ■  кожному 
пакті порядку денного.

57. По кожній справі порядку ден
ного дозволяється постановку попе- 
•редніх питань:

а) про конституційну правильність 
постановки справи на розгляд' Ради 
Нцроті* ХмйіщрІ* або УмржШької 
Економічної Наради;

членов Совета Народных Комиссаров 
или Украинского Экономического Со
вещания, имеющих- право решающего 
голоса.

54. В отношении лиц, систематиче
ски опаздывающих на заседания Со
вета Народных Комиссаров или Украин
ского Экономического Совещания или 
не являющихся на их заседания без 
уважительных причин, Председатель 
ставит вопрос на обсуждение Совета 
Народных Комиссаров или Украинского 
Экономического Совещания, по при
надлежности, для наложения дисципли
нарного взыскания.

55. Заседания Совета Народных 
Камиссаров или Украинского Экономи
ческого Совещания открываются утвер
ждением повестки дня, при чем по ней 
допускается постановка предваритель
ных заявлений:

а) о снятии вопросов с обсуждения;-

б) об отложении рассмотрения 
вопросов;

в) о дополнении повестки вопросами, 
не терпящими отлагательства;

г) 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 
докладчиков от ведомств и учрежде
ний. Во избежание продолжитель
ного ожидания докладчиков, первыми 
вопросами ставятся те, по которым 
явились докладчики.
56. Как правило, вопросы должны 

обсуждаться в том порядке, в каком 
они значатся на повестке, с измене
нием порядка очередности, принятым 
по открытии заседания Советом Народ
ных Комиссаров или Украинским 
Экономическим Совещанием, по воз
можности, применительно ко времени, 
указанному в каждом пункте повестки.

57. По каждому вопросу повестки 
дня допускается постановка предва
рительных вопросов:

я) о конституционной правильности 
постановки вопроса на рассмотрение 
Совете Наро&нык Комиссаров иди 
Украинского Экономического Сове
щания;
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б) про правільність ініціятиви;
в) про погодженість проекту з за

інтересованими урядництвами й уста
новами;

г) про спільне обміркування даної 
справи з иншими однохарактерними 
справами, що є на порядку денному 
засідання;

д) про вчасність справи.
58. При відсутності попередніх пи

тань і заяв, або по їх розвязанні, Голова 
Ради Народніх Комісарів або Укра
їнської Економічної Наради чи їхні 
заступники розпочинають дискусію на 
загальну тему, а потім до артикулів. 
За постановою Ра'Ди Народніх Комі
сарів або Української Економічної 
Наради обміркування проекту може 
розпочатися безпосередньо з обмірку
вання до артикулів, або бути обме
жене розглядом тільки тих артикулів, 
що викликають розбіжності.

59. По кожній справі що є на по-,
рядку денному, Голова дає доповіда
чеві, як загальне праеило, від трьох до 
п'ятьох хвилин. 1

П р и м і т к а .  По окремих .спра
вах для доповіди й співдоповіди час 
може бути збільшений вирішенням 
Ради Народніх Комісарів або Укра
їнської Економічної Наради.

60. Регламентацію дискусії здійснює 
Голова на самому засіданні.

61. Кожний Член Ради Народніх Ко
місарів або Української Економічної 
Наради у всілякий момент може по
дати пропозицію про зупинення 
промов.

62. Усі справи на засіданнях Ради 
Народніх Комісарів або УкраїньськоІ 
Економічної Наради розвязуеться зви
чайною більшістю голосів відкритим 
голосуванням.

63. По припиненні дискусій Головую
чий або сам дає висновкову формулу 
або пропонує подати відповідніформули 
присутнім (у разі потреби—в листовній 
формі) а потім ставить ці формули 
на голосування.

б) о правильности инициативы;
в) о согласованности проекта 

с заинтересованными учреждениями 
и ведомствами;

г) о совместном обсуждении данного 
вопроса с другими однохарактерными 
вопросами, стоящими на повестке 
заседания;

д) о своевременности вопроса.
58. При отсутствии предварительных 

вопросов и заявлений или по их 
разрешении, Председатель Совета 
Народных Комиссаров или Украинского 
Экономического Совещания или их 
заместители открывают прения по 
общей теме, а затем постатейно. Пс) 
решению Совета Народных Комисса
ров или Украинского Экономического 
Совещания обсуждение проекта может 
начаться непосредственно с постатей
ного обсуждения либо быть ограни
чено рассмотрением лишь тех статей, 
которые вызывают разногласия.

59. По каждому вопросу, стоящему 
на повестке, Председатель предоста
вляет докладчику, как общее правило, 
от трех до пяти минут.

П р и м е ч а н и е .  По отдельным • 
вопросам для доклада и содоклада 
время может быть увеличено реше- 
шением Совета Народных Комисса
ров иди Украинского Экономиче.кого 
Совещания.
60. Регламентация прений осуще

ствляется председателем ца самом 
заседании.

61. Каждый член Совета Народных 
Комиссаров или Украинского Эконо
мического Совещания во всякий момент 
может внести предложение о прекра
щении прений.

62. Все вопросы в заседаниях 
Совета Народных Комиссаров или 
Украинского Экономического Совеща
ния разрешаются простым большин
ством голосов открытым голосова
нием.

63. По прекращении прений Пред
седательствующий или сам дает 
заключительную формулу или пред
лагает внести соответствующие фор
мулы присутствующим (в случве необ
ходимости в письменной форме), 
а затем ставит эти формулы на голо
сование.
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64, До кожної справи Члени Ряді) 
Народніх Комісарів або Української Економічної Наради, незгодні з вирі- шенням більшости, мають право заявити свою окрему думку, яку в,ЛИСТОВНІЙ формі передається Секретареві на самому аасіданні для залучення до протоколу.65. У разі, як-шо перед моментом обмірковання чергової за порядком денник справи не буде доповідача, справу знімається з обміркування, але справу виняткової терміновости або вежливости можна розглядати й вирішать й у відсутности доповідача.Р о з д і л  XII,
Про порядок редагування, підписання 
й пере ховання оригіналів декретів і по
станов, ухвалених Радою Народніх 
Комісарів і Украіньською Економічною 
Нарадою і про порядок направлення 

до оголошення й виконання.66. Декрети й постанови, ухвалені Радою Народніх Комісарів і Українською Економічною Нарадою, передає Секретар Ради Народніх Комісарів або Україньської Економічної Наради для зредагування Редактору-Консуль- тайгові.67. Зредаровані Редакторои-Кон- сультамтом декрети й постанови, у>ва вені Радою Народніх Комісарів і Українською Економічною Нарадою, українською і російською мовами за візами Секретаря Ради Народніх Комісарів або Української Економічної Наради 1 Редактора-Консультанта, надходять на підпис Керуючому Справа • ми Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради, а потім подається їх на підпис Голові Ради Народній Комісарів або Україньської Економічно! Наради—за належністю. Обидва тексти, так український, як і російський вважається аа оригінали Л ал гаптичні.оф. На декретах і постановах, що їх ухвалює Рада Народніх Комісарів або Українська Економічна Нарада

64. По каждому вопросу члены 
Совета Народных Комиссаров или Украинского Экономического Совещания, не согласные с решением большинства, имеют право заявить свое особое мнение, которое а письменной форме передается Секретарю на самом заседании для приобщения к протоколу.65. В случае, если к моменту обсуждения очередного по повестке вопроса не окажется докладчика, вопрос снимается с обсуждения, но дело исключительной срочности или важности может быть рассмотрено и решено и в отсутствии докладчика.Г л а в а  XII.
О порядке редактирования, 'подписа
ния и хранения подлиннгсков декретов 
и постановлений, принятых Советом 
Народных Комиссаров и Украинским 
Экономическим Совещанием, и о порядке 
направления к опубликованию и испол

нению.

66 . Декреты и постановления, ори-* нятые Советом Народных Комиссаров и Украинским Экономическим Совещанием передаются Секретарем Совета Народных Комиссаров или Украинского Экономического Совещания для отре- дактированияРедактору-Консультанту. & 167. Отредактированные Редактором- Консультантом декреты и постановления, принятые Советом Народных Комиссаров или Украинским Экономическим Совещанием, на украинском и русском языках, за визами Секретаря Совета Народных Комиссаров или Украинского Экономического Совещания и Редактора-Консультанта, посту- пают на подпись Управляющего Делами Совета Народных Комиссаров и Украинского Экономического Совещания, а затем представляются на подпись Председателя Совета Народных Комиссаров или Украинского Экономического Совещания—по принадлежности. Оба текста—как украинский, так и русский—считаются подлинными и аутентичными.68. На декретах и' постановлениях, принимаемых Советом Народных Комиссаров или Украинским Экономическим
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остаточно, без направлення їх на за
твердження до Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету й до 
Ради Народніх Комісарів, за належні
стю, ставиться дату засідання Ради 
Народніх Комісарів або Української 
Економічної Наради.

На декретах і постановах, шо їх 
ухвалила Комісія Розгляду законодав
чих Проектів і Адміністраційно - Фі
нансова Комісія і які затверджують від 
імени Ради Народніх Ко «ісарів і Укра
їнської Економічної Наради голови 
їхні, ставиться дату дня, коли підписав 
їх Голова Ради Народніх Комісарів або 
Української Економічної Наради.

69. Проекти декретів і постанов, 
шо їх ухвалила Рада Народніх Комі
сарів УСРР і шо потрібують затверд
ження Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету або його Пре
зидії, по підписанні їх Головою Ради 
Народніх Комісарів УСРР надсилає 
Управління Справами Ради Народніх 
Комісарів УСРР до Секретаріяту Все
українського Центрального Виконав
чого Комітету для розгляду й остаточ
ного затвердження їх Всеукраїнським 
Центральним Виконавчим Комітетом 
або його Президією. Але ці проекти 
складається від імени Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету 
й Ради Народніх Комісарів УСРР; 
а проекти, що їх мають розглянути 
й затвердити Сесії Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету— 
складається від імени Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету.

Совещанием окончательно, без напра
вления их на утверждение во Все- 
украинский Центральный Исполнитель
ный Комитет и в Совет Народных 
Комиссаров УССР, по принадлежности, 
ставится дата дня заседания Совета 
Народных Комиссаров или Украинского 
Экономического Совещания.

На декретах и постановлениях, при
нятых Комиссией по Рассмотрению 
Законодательных Предположений и 
Административно-Финансовой Комис • 
сией и утверждаемых от имени Совета 
Народных Комиссаров и Экономиче
ского Совещания председателями их, 
ставится дата дня подписания их 
Председателем Совета Народных 
Комиссаров или Украинского Эконо
мического Совещания.

69. Проекты декретов и постано
влений, принятые Советом Народных 
Комиссаров УССР и требующие утвер
ждения Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета или его 
Президиума, по подписании таковых 
Председателем Совета Народных Ко
миссаров УССР направляются Упра
влением Делами Совета Народных 
Комиссаров УССР в Секретариат Все
украинского Центрального Исполни
тельного Комитета для рассмотрения 
и окончательного утверждения их 
Всеукраинским Центральным Исполни
тельным Комитетом или его Президи
умом. Причем, проекты эти составля
ются от имени Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров УССР; 
проекти же, подлежащие рассмотрению 
и утверждению Сессии Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Коми
тета, составляются от имени Все
украинского Центрального Исполни
тельного Комитета.

70. Оригінали декретів і постанов, що • 70. Подлинники декретов и поста-
їх ухвалила Рада Народніх Комісарів новлений, принятых Советом Народ- 
і Українська Економічна Нарада, після ных Комиссаров и Украинским Эконо- 
того, як підпише їх Голова Ради На- мическим Совещанием, по подписании 
родніх Комісарів або Української Еко- их Председателем Совета Народных 
помічної Наради, як що ці декрети й Комиссаров или Украинского Экономи- 
постанови не потрібують затвердження ческого Совещания, если эти декреты 
Всеукраїнського Центрального Вико- и постановления не требуют утвер- 
навчого Комітету або його Президії, ждения Всеукраинского Центрального
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залишаються на лерехованні в Упра
влінні Справами Ради Народніх Ко
місарів І Української Економічної На
ради.

71. Оригінали декретів і постанов, 
затверджених Всеукраїнським Цен
тральним Виконавчим Комітетом або 
його Президією і видаваних від імени 
Всеукраїнського Центрального 'Вико
навчого Комітету й Ради Народніх Комі
сарів УСРР, переховується в справах 
Всеукраїнського Центрального Виконав
чого Комітету, а завірені копії їх на
правляється в Управління Справами 
Ради Народніх Комісарів УСРР.

72. У разі, як-що Президія Всеукра
їнського Центрального Виконавчого 
Комітету визнає за потрібне цілком 
або частково змінити проекта, шо 
подала Рада Народніх Комісарів, і про
екта цього поверне Президія Всеук
раїнського Центрального Виконавчого 
Комітету до Ради Народніх Комісарів 
для відповідного перероблення, то про 
це доповідаєтся Голові Ради Народніх 
Комі&рів, який дає проектові даль
ший напрямок.

73. Усі декрети й постанови, що їх 
належить оголосити, не пізніш як 
протягом 3 днів, а для особливо об- 
ширних актів і цостанов—не пізніш 
як протягом 7 днів, направляє Секре
таріат Ради Народніх Комісарів і 
Української Економічної Наради у ко
піях українською й російською мовою, 
належно завірених підписами Секре
таря Ради Народніх - Комісарів або 
Української Економічної Наради, за 
належністю, числом не менш як три 
примірники кожною мовою до Народ- 
нього Комісаріату Юстиції (по Під
відділу Оголошення Законів), який 
вживає заходів до своєчасного їх ого
лошення в Збірникові Узаконень і 
Розпоряджень Робітничо-Селянського 
Уряду УСРР і у .Вістях Всеукраїн
ського Центрального Виконавчого 
Комітету"..

Исполнительного Крмитета или его 
Президиума, остаются на хранении 
в Управлении Делами Совета Народ
ных Комиссаров и Украинского Эко
номического Совещания.

71. Подлинники декретов и поста
новлений, получивших утверждение 
Всеукраинского Центрального Испол
нительного Комитета или его Прези
диума и издаваемых от имени Все- 
украинского Центрального Исполни
тельного Комитета и Совета Народ
ных Комиссаров УССР хранятся 
в делах Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитетам заверен
ные копии их направляются в Упра
вление Делами Совета Народных 
Комиссаров УССР.

7.2. В случае, если Президиум Все
украинского Центрального Исполни
тельного Комитета найдет необходи
мым целиком или частью изменить 
проект, внесенный Советом Народных 
Комиссаров, и проект этот будет воз
вращен Президиумом Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Коми
тета в Совет Народных Комиссаров 
для соответствующей переработки, то 
об этом докладывается Председателю 
Совета Народных Комиссаров, который 
дает проекту дальнейшее направление.

73. Все декреты и постановления, 
подлежащие опубликованию, не позже 
3-хдневного срока, а для особо обшир
ных актов и постановлений не позже 
7-мидневного срока, направляются 
Секретариатом Совета Народных Ко
миссаров и Украинского Экономиче
ского Совещания в копиях на укра
инском и русском языках, надлежаще 
заверенных подписями Секретаря 
Совета Народных Комиссаров или 
Украинского Экономического Совеща
ния, по принадлежности, в количестве 
не менее трех экземпляров на каждом 
языке в Народный Комиссариат Юсти
ции (по Под‘отделу Опубликования 
Законов), который принимает меры 
к своевременному их опубликованию 
в Собрании Узаконений и Распоря
жений Рабоче-Крестьянского Прави
тельства УССР и в .Вістях Всеукра
їнського Центрального Виконавчого 
Комітету. “



Ч. 18-19 Арт. 135 М» 18 19

74. Направляти до оголошення на- 
лежить всі декрети й постанови Ради 
Народніх Комісарів і Української 
Економічної Наради, крім декретів 
і постанов, зазначених у арт. 75 цього 
Наказу.

75. Не належить направляти до 
оголошення:

а) • декрети й постанови, що про 
їхнє неоголошення відбулася спеціяльна 
постанова Ради Народніх Комісарів 
або Української Економічної Наради 
або розпорядження їхніх голов;

б) постанови адміністраційнюго й 
адміністраційно-господарського харак
теру Ради Народніх Комісаріаті Укра- 
їнскої Економічної Наради, що оголо
шення їх, як таких, шо не мають за
гального значіння, порядком арт. 76 
цього наказу визнається за зайве.

76. Відносить ті чи инші постанови 
до категорії, зазначеної п. в „б“ арт. 75 
цього Наказу, відносно постанов Ради 
Народніх Комісарів і Української Еко
номічної Наради, Керуючий Справами 
Ради Народніх Комісарів і Української 
Економічної Наради.

П р и м і т к а .  Вказівку на те, що 
постанову не належить оголошувати, 
робить шляхом надпису на перво- 
творі постанови Керуючий Справами 
Ради Народніх Комісарів і Україн
ської Економічної Наради.

77. Адміністрацій™ й адміністраційно- 
господарські постанови, зазначені в 
п. „6“ арт. 75, можна оголошувати в 
належних випадках у відомствених 
органах преси за персональною від
повідальністю керовників відомств або 
установ.

78. Надрукування інформаційних 
нотаток про декрети й постанови, 
передбачені в арт. 74 і п. „б" арт. 75, 
дозволяється не инакше як по одержанні 
на текстах нотаток дозволеної візи 
Керуючого .Справами Ради Народніх 
Комісарів і Української Економічної 
Наради.

Ст. 135. і
74. Направлению к опубликованию 

подлежат все декреты и постановле
ния Совета Народных Комиссаров 
и Украинского Экономического Сове
щания, за исключением декретов 
и постановлений, указанных в ст. 
75-ой настоящего Наказа.

75. Не подлежат направлению 
к опубликованию:

а) .декреты и постановления, о не
опубликовании которых последовало 
специальное постановление Совета 
Народных Комиссаров или Украин
ского Экономического Совещания или 
распоряжение их Председателей;

б) постановления административ-» 
ного и административно-хозяйствен
ного характера Совета Народных Ко
миссаров и Украинского Экономиче
ского Совещания, опубликование кото
рых, как не имеющих общего значения, 
будет в порядке ст. 76-ой настоящего 
Наказа признано излишним.

76. Отнесение тех или иных поста
новлений к категории, указанной в п. 
„6“ ст. 75-й настоящего Наказа, про
изводится в отношении постановлений 
Совета Народных Комиссаров и Укра
инского Экономического Совещания 
Управляющим Делами Совета Народ
ных Комиссаров и Украинского Эко
номического Совещания.

П р и м е ч а н и е .  Указание на то, 
что постановление не подлежит 
опубликованию, делается путем над
писи на подлиннике постановления 
Управляющим Делами Совета Народ
ных Комиссаров и Украинского 
Экономического Совещания.
77. Административные и админи

стративно-хозяйственные постановле
ния, указанные в п. „6“ ст. 75-й, мо
гут быть опубликованы в подлежащих 
случаях в ведомственных органах пе
чати за персональной ответственно
стью руководителей ведомств или 
учреждений.

78. Напечатание информационных 
заметок о декретах и постановлениях, 
предусмотренных в ст. 74 и п. .6* 
ст. .75-й, допускается не иначе, как по 
получении на текстах заметок разре
шительной визы Управляющего Делами 
Совета Народных Комиссаров и Украин
ского Экономического Совещания.



Ч. 18 19 № 18-19 Ст. 18519. Декрети Л «останови Ради Ні- родніх Комісарів і Української Економічної Наради, яким належить надати чинности телеграфом, негайно після того як підпише їх Голова Ради Народ- нІх Комісарів або Української Економічної Наради розсилав Управління Справами Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради відповідним урядництвам і установам, а також розсилається телеграфом відповідним виконавчим комітетам і иншим органам місцевої влади, шо на них покладається безпосереднє їхнє виконання. Разом а тим, оскільки ці декрети й постанови належить оголосити, їх напрівляеться згідно з арт. 73, цього наказу, до Народного Комісаріату Юстиції для оголошення загальним порядком.

Арт. 135

80. Декрети й постанови Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради, що не належать оголошенню, виконують нідповідні народні комісаріати й центральні установи УСРР, виконавчі комітети й инші установи з моменту одержання колій декреті! І постанов або відповідних витягів з протоколів засідань Ради Народніх Комісарів І Української Економічної Наради.
Розд іл  ХІІІ. 4

Про протоком засідань Ради Народ- міг Комісарів і Української Економіч
ної Наради,81. Про кожне засідання Ради Народніх Комісарів І Української Економічної Наради ведеться протоколи де відзначається:а) дату й час початку (на який час було аслвкаио засідання І коди воно фактично розпочалось) І кінець засідання;б) список членів^ шя сірмбуаи б тезадача***,

ткачкюмкь а* сзЬшкм ссюкаваса;•

79. Декреты и постановления Совета Народных Чожнсодаа ж Учфьикскосо Экономического Совещания, подлежащие введению в действие по теле графу, немедленно по подписании их Председателем Совета Народных Комиссаров или Украинского Экономического Совещания, рассылаются Управлением Дедами Совета Народных Комиссаров и Украинского Экономического Совещания подлежащим ведомствам и учреждениям, я также рассылаются по телеграфу подлежащим исполнительным комитетам и другим органам местной власти, на коих возлагается непосредственно их исполнение. Вместе с тем, поскольку эти декреты и постановления подлежат опубликованию, они направляются, согласно ст. 73-й настоящего Наказа в Народный Комиссариат Юстиции для распубликования в общем порядке.80. Декреты и постановления Совета Народных Комиссаров и Украинского Экономического Совещания, не подлежащие опубликованию, выполняются 'соответствующими народными комиссариатами и центральными учреждениями УССР, исполнительными комитетами и другими учреждениями с момента получения копий декретов и постановлений или соответствующих выписок из протоколов заседаний Совета Народных Комиссаров и Украинского Экономического Совещания.Г л а в а  XIII.
О протоколах заседаний Совета На
родных Комиссаров #и Украинскою 

Экономическою Совещания.81. Каждому заседанию Совета Народных Комиссаров и Украинского Экономического Совещания ведутся протоколы, в которых отмечается:а) дата и время начала (на, какой час было созвано заседание и когда оно фактически открылось) и конец заседания;б\ список «вившихся и - не явившихся членов, а также опоздавших, с указанием продолжительности опоздания;



Ч. 18-19 Арт. 135 М? 18-19 Ст. 135в) короткий зміст заслуханих справ і ухвалених по них постанов.82. Протоколи засідань Ради Народ- ніх Комісарів і Української Економічної Наради підписує зпочатку Секретар, потім Керуючий Справами, а далі Голова Ради Народніх Комісарів або Української Економічної Наради, за належністю.83. Окрім протоколів, на засіданнях Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наріди можна вести стенограми дискусій з особливих розпоряджень Голови.84. Протоколи засідань Ради Народніх Комісарів І Української Економічної Наради, після того як підпише їх • Секретарь, Керуючий Справами й Голова Ради Народніх Комісарів або Української Економічної Наради, а також 'Завірені належним чином копії ухвалених постанов розмножуєтьсяй розсилається по одному примірникові:а) урядовим особам, перерахованим у арт. 1 (у тому числі окремо для Прокурора Республіки) 2, 7 і в п. п. «в», «г», «д*, «е», «з*, «к», «л», і «м» арт. 3-го, а також у п. п. «а>, «б», «в», «д*, «е» «ж», «з», «л», «м» і «н» арт 8-го цього наказу;б) Секретареві Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету (до Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету), ів) Завідувачеві Кодифікаційного Відділу Народнього Комісаріату Юстиції.П р и м і т к а  1. Окрім розсилання протоколів засіданнь Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради, особам, зазначеним у цьому артикулі, заінтересованим урядни- цтаам І установам 1 'виконавчим комітетам розсилається витяги з протоколів по предметах, що вимагають виконання з боку цих , урядництв, установ 1 виконавчих комітетів.

в) краткое содержаиме заслушанных вопросов м принятых по ним постановлений.82. Протоколы заседаний Совета Народних Комиссаров и Украинского Экономического Совещания подписываются сначала Секретарем, потом Управляющим Делами, в затее Председателем Совета Народных Комиссаров или Украинского Экономического Совещания, по принадлежности.83. Кроме протоколов, на заседаниях Совета Народных Комиссаров и Украинского Экономического Совещания могут вестись стенограммы прений по особым распоряжения* Председателя.84. Протоколы заседаний Совета Народных Комиссаров и Украинского Экономического Совещания, после подписания их Секретарем, Управляющим Делами и Председателем Совета Народных Комиссаров или Украинского Экономического Совещания/а также заверенные надлежащим образом копии принятых постановвениА подлежат размножению и рассылке по одному экземпляру:а) должностным лицам, перечисленным в ст. 1 (в том числе отдельно ДЛЯ Прокурора Республики) 2, 7 и в п.п.
.8", .Г*, Д*. ,Є“, .3*. „К", .Л* И,м“ ст. 3-й, а также в п.п. „а", ,6м, 
.в“, „д“, .е*. „Ж“, .3м, „Лм, „М* И ,н* ст. 8-й настоящего Наказа;б) Секретарю Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета (для Президиума Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета), ив) Заведующему Кодификационным отделом Народного Комиссариата Юстиции.П р и м е ч а н и е  1. Помимо рассылки протоколов заседаний Совета Народных Комиссаров и Украинского Экономического Совещания лицам, указанным в настоящей статье, ва- интересованным ведомствам я учреждениям и исполнительным комитетам рассылаются выписки из протоколов по предметам, требующим исполнения со стороны этих ведомств, учреждений и исполнительных Комитетов.

№
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П р и м і т к а  2. Не розмножується 
й не розсилається ті пакти прото
колів, що їхню секретність засте
режено в самій постанові.

Витяги протоколів секретних па
кетів надсідається для виконання 
секретним порядком виключно керов- 
никам урядництв і установ, а також 
головам губерніяльних виконавчих 
комітетів,до яких вони безпосередньо 
стосуються,

85. Розсилані протоколи засідань 
Ради Народніх Комісарів і Української 
Економічної Йаради належить пере
ховувати секретним порядком.

86. Розмноження . і розсилання 
протоколів засідань Ради Народніх 
Комісарів і Української Економічної 
Наради робить Секретаріат Ради На
родніх Комісарів і Української Еконо
мічної Наради під відповідальністю 
секретарів Ради Народніх Комісарів і 
Української Економічної Наради за 
точність із первотвором розмножува
них копій і за вчасність розмноження 
і розіслання їх за призначенням.

87. Протоколи належить розіслати 
за призначенням протягом 3-ох 
днів із дня відповідного засідання 
Ради Народніх Комісарів або Укра
їнсько! Економічної Наради.

88. Витяги постанов із протоколів
засідань Ради Народніх Комісарів і 
Української Економічної Наради, що 
вимагають негайного виконання, на
лежить розсилати не пізніш як через 
24 години з моменту закінчення від
повідного засідання Ради Народніх 
Комісарів або Української Економічної 
Наради. т

Членам Ради Народніх Комісарів 
і Української Економічної Наради 
надається право на~ черговому засі
данні подавати в листовній формі 
заяви про потребу внесення поправок 
у редакцію передутого протоколу.

П р и м е ч а н и е  2. Размножению 
и рассылке не подлежат те пункты 
протоколов, секретность которых 
оговорена в самом постановлении.

Выписки из протоколов секретных 
пунктов посылаются для исполненця 
в секретном порядке исключительно 
руководителям ведомств и учрежде
ний, а также председателям губерн
ских исполнительных комитетов, к 
которым они непосредственно отно
сятся.
85. Рассылаемые протоколы заседа

ний Совета Народных Комиссаров и 
Украинского Экономического Сове
щания подлежат хранению в секретном 
порядке.

86. Разк эжение и рассылка прото
колов заседаний Совета Народных 
Комиссаров и Украинского Экономи
ческого Совещания производится 
Секретариатом Совета Народных Ко
миссаров и Украинского Эконо
мического Совещания под ответствен
ностью секретарей Совета Народных 
Комиссаров и Украинского Экономи
ческого Совещания за точность с 
подлинником размножаемых копий и 
за своевременность размножения и рас
сылки их по назначению.

87. Рассылка протоколов по назна
чению должна быть произведена в 
З-'хдневный срок со дня соответствую, 
щего заседания Совета Народных Ко
миссаров или Украинского Экономиче
ского Совещания.

88. Выписки постановлений из про
токолов заседаний Совета Народных 
Комиссаров и Украинского Экономи
ческого Совещания, требующие сроч
ного исполнения, должны быть рас
сылаемы не позднее 24:х часов с мо
мента окончания соответствующего 
заседания Совета Народных Комисса
ров или Украинского Экономического 
Совещания.

Членам Совета Народных Комисса
ров и Украинского Экономического 
Совещания предоставляется право на 
следующем заседании вносить, в пись
менной форме заявления о необходи
мости внесения поправок в редакцию 
предыдущего протокола.
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Р о з д і л  ХІУ.

Про порядок опротестования постанов 
Української Економічної Наради.

89. Постанови Української Еконо
мічної Наради можуть опротестувати 
до Ради Народніх Комісарів УСРР:

а) Голова й члени Президії Всеукраїн
ського Центрального Виконавчого 
Комітету;

б) Голова Ради Народніх Комісарів 
і Української Економічно! Наради й 
Його заступники;

в) члени Української Економічної 
Наради;

г) народні комісари й уповноважені 
Народніх Комісаріятів'Союзу РСР при 
УСРР;

д) Президія Центрального Виконав
чого Комітету й Рада Народніх Ко
місарів Автономної Молдавської Соці- 
ялістичної Радянскої Республіки;

е) президії губерніяльніх виконавчих 
Комітетів;

ж) Прокурор Республіки;
з) керовники центральних установ 

УСРР, що подавали справи на розгляд 
Української Економічної Наради.

90. Опротестования постанов Україн
ської Економічної Наради провадять:

а) Президія Центрального Виконав
чого Комітету й Рада Народніх Ко
місарів АМСРР, а також президії 
губерніяльніх виконавчих комітетів 
протягом 2-ох тижнів із дня відколи 
вони одержали ухвалені в Українській 
Економічній Нараді постанови;

б) инші урядові особи, пойменовані 
в арт. 89 цього Наказу, протягом 
48 годин із моменту відколи вони 
одержали протокола або витяг з 
протоколу, дотичного до відповідної 
постанови.

П р и м і т к а .  Протести Прокурора 
Республіки терміном не обмежені.

91. Опротестования постанов Укра
їнської Економічної Наради не зупи
няє виконання опротестованих по
станов І вирішень.

Г л а в а  XIV.

О порядке опротестования постановле
ний Украинскою Экономии. Совещания.

89. Постановления Украинского Эко
номического Совещания могут быть 
опротестованы в Совет Народных Ко
миссаров УССР:

а) Председателем и членами Прези
диума Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета;

б) Председателем Совета Народных 
Комиссаров и Украинского Экономиче
ского Совещания и его заместителями;

в) членами Украинского Экономи
ческого Совещания;

г) народными комиссарами и упол
номоченными народных комиссариатов 
Союза ССР при УССР;

д) Президиумом Центрального Испол
нительного Комитета и Советом На
родных Комиссаров Автономной Мол
давской Социалистической Советской 
Республики;

е) президиумами губернских испол
нительных комитетов;

ж) Прокурором Республики;
з) руководителями центральных уч

реждений УССР, вносивших вопросы 
на рассмотрение Украинского Эконо
мического Совещания.

90. Опротестование постановлений 
Украинского Экономического Сове
щания УССР производится:

а) Президиумом Центрального Испол
нительного Комитета и Советом На
родных Комиссаров АМССР, а также 
президиумами губернских исполнитель
ных комитетов в 2-хнедельный срок 
со дня получения ими принятых а 
Украинском Экономическом Совеща
нии постановлений;

б) остальными должностными ли
цами; поименованными в ст. 89-ой 
настоящего Наказа, в 48-мичасовой 
срок с момента яолучения протокола* 
или выписки из протокола, касающе
гося соответствующего постановления.

П р и м е ч а н и е .  Протесты Про
курора Республики сроком не огра
ничены.
91. Опротестование постановлений 

* Украинского Экономического Совеща
ния не приостанавливает приведения 
в исполнение опротестованных поста
новлений и решений.
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92. Протести подасться в Раду 
Народніх Комісарів УСРР за підпісом 
осіб, що їх • подають, і їх направля
ється в Управління Справами Ради 
Народніх Комісарів і Української 
Економічної Наради і

Р о з д і л  X V .

92. Протесты представляются в Со
вет Народных Комиссаров УССР за 
подписью лиц, вносящих их, и напра
вляются в Управление Делами Совета 
Народных Комиссаров и Украинского 
Экономического Совещания.

Г л а в а  X V .

Про порядок опротестования постанов О порядке опротестования постано- 
Радн Народніх Комісарів УСРР. влений Совета Народных Комиссаров

УССР.

93. Постанови Ради Народніх Ко
місарів УСРР можуть опротестовувати 
установленим порядком до Президії 
Всеукраїнського Центрального Вико
навчого Комітету:

а) Голова й члени Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету;

б) Голова Ради Народніх Комісарів 
і його заступники;

в) члени Ради Народніх Комісарів 
УСРР;

г) Президія Центрального Виконав
чого Комітету й Рада Народніх Комі
сарів Автономної Молдавської Соціалістичної Радянської Республіки;а ^

д) президії губерніяльних виконав
чих Комітетів;

е) Прокурор Республіки;
ж) Керовники центральних установ 

УСРР, що подавали справу на розгляд 
Раді Народніх Комісарів УСРР.

94. Опротестования постанов Ради 
Народніх Комісарів УСРР провадять:

а) Президія Центрального Виконав
чого Комітету І Рада Народніх Ко
місарів А.МСРР, а також президії 
губерніяльних виконавчих комітетів 
протягом 2-х тижнів із моменту від
коли вони одержали ухвалені Радою 
Народніх Комісарів УСРР постанови; б)

б) инші урядові особі, пойменовані 
в арт. 93 цього наказу, протягом 
4 8  годин, І з  моменту відколи вони 
одержали протокола або витяга із

93. Посгановления Совета Народных 
Комиссаров УССР могут быть в уста
новленном порядке опротестованы 
в Президиум Всеукраинского Цент
рального Исполнительного Комитета:

а) Председателем и членами Прези
диума Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета;

б) Председателем Совета Народных 
Комиссаров УССР и его замести
телями;

в) членами Совета Народных Комис
саров УССР;

г) Президиумом Центрального Испол
нительного Комитета и Советом 
Народных Комиссаров Автономной 
Молдавской Социалистической Совет
ской Республики;

д) президиумами губернских испол
нительных комитетов;

е) Прокурором Республики;
ж) руководителями центральных 

учреждений УССР, вносивших вопрос 
на рассмотрение Совета Народных 
Комиссаров УССР.

94. Опротестование постановлений 
Совета Народных Комиссаров УССР 
производится:

а) Президиумом Центрального Испол
нительного Комитета й Советом Народ
ных Комиссаров АМССР, а также 
президиумами губернских исполни
тельных комитетов в 2-хнедельный 
срок с момента получения ими приня
тых Советом Народных Комиссаров 
УССР постановлений;

б) остальными должностными ли
цами, поименованными в ст. 93-й 
настоящего Наказа, в 48-мичасовый 
срок, с момента получения протокола

протоколу засідання Ради НародніхФили выписки из протокола постано- 
Комісарів УСРР.- вления Совета Народных Комиссаров

УССР.
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П р и м і т к а .  Протести Прокурора 
Республіки терміном не обмежені.

95. Опротестования постанов Ради 
Народніх Комісарів УСРР не зупиняв 
виконання опротестованих постанов 
і вирішень Ради Народніх Комісарів 
УСРР.

96. Протести подається до Президії 
Всеукраїнського Центрального Вико
навчого Комітету за підписом осіб, 
шо подають їх, рівночасно надсилаючи 
копії протестів Голові Ради Народніх 
Комісарів УСРР.

Харків, дня 5 березня 1925 р.
Голова Ради Народніх

Комісарів УСРРБ. Чубар.

Керуючий Справами
Раднаркому УСРР Ф. Бега.

П р и м е ч а н и е .  Протесты Про
курора Республики сроком не огра
ничены. і -
95. Опротестование постановлений 

Совета Народных Комиссаров УССР 
не приостанавливает приведения в 
исполнение опротестованных поста
новлений и решений Совета Народ
ных Комиссаров УССР. ,

96. Протесты представляются в Пре
зидиум Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета за под
писью лиц, вносящих их, с одновре
менной посылкой копии протестов 
Председателю Совета Народных Ко
миссаров УССР. , іХарьков, 5 марта 1925 г.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров УССР В. Чубарь.

Управляющий Делами
Совнаркома УССР Ф. Бвиг.
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138. Про шгати медично-санітарного від
ділу на Чорноморському водяному 
транспорті.

137. Про штати лабораторій на залізницях

138. Про штати лікарсько-наглядних пун
ктів, лабораторії санітарного догляду, 
вагонів для ловів пацюків і малярій
ної станції медично-санітарного від
ділу на Чорноморському водяному 
транспорті.

139. Штати дезинфекційвкх заговів медич
но-санітарних відділів на залівнйчнх 
і водяних шляхах УСРР.

140. Про штати лікарсько-наглядної стан
ції в м. Одесі медично-савітариого 
відділу на Чорноморському водяному 
транспорті.

141. Про державні оубвеецівні фонди на 
фіиавоуванвя місцевих бюджетів.

143. Про реорганізацію Народвього Комі
саріату Освіти УСРР.

143. Про штати Державного Українського 
Рентгенологічного В Радіологічного 
Інституту ім. лікаря Григорчва.

144. Про штати Муаею Революції УСРР 
при ВУЦВК.

143. Про штаті губерніальних лісових 
управлінь.

146. Про штати санітарних районів і спе
ціального санітарного догляду ме- 
дичво-сАНітариях відділів на валізин- 
чих і водяних шляхах УСРР.

Постановления ВУЦИК и СНК
(31 марта—6 апреля 1925 г . ) .

136. О штатах медико-санитарного отдела 
на Черноморском водном транспорте.

137. О штатах лабораторий на железных 
дорогах.

138. О штатах врачебно-наблюдательных 
пунктов, лаборатории санитарного 
надзора, крысоловных отрядов н ма
лярийной станции медико-санитар
ного отдела на Черноморском водном 
транспорте.

139. Штаты дезинфекционных отрядов ме
дико-санитарных отделов на железно
дорожных и водных путях сообщения
УССР.

140. О штатах врачебно-наблюдательной 
станции в г. Одессе медико-саянтар
ного отдела на Черноморском водном 
транспорте.

141. О государственных субвенцнонных 
фондах для финансирования местных 
бюджетов.

142. О реорганизации Народного Комисса-
* рната Просвещевня УССР.
143. О штатах Государственного Украин

ского Рентгенологического и Радио
логического Института имени доктора. 
Григорьева.

144. О штатах Музея Революции УССР при 
ВУЦИК'е.

145. О штатах губернских лесных управ
лений.

146. О штатах санитарных районов я спе
циального санитарного надзора ме
дико-санитарных отделов на яселбіно- 
дорожных я водных путях сообщения 
УССР.

365



І. 20 Арт. 136 № 20 Ст. 13о

Постанови Ради Народніх Комі
сарів УСРР

136. Про штати медично-санітар
ного відділу на Чорноморському во

дяному траспорті:

Рада Народніх Комісарів УСРР по
с т а н о в и л а  затвердити нижчеподані 
штати медично-санітарного відділу 
на Чорноморському водяному транс
порті:

ІіІ Т А Т II

медично-санітарного иідді.іу на Чорно
морському поданому транспорті.

Начальник відділу.........................  1

Помічник Начальника відділу сані
тарної частини •....................  1

Помічник начальника відділу ліку
вальної частини ... .1

Завідувач охорони материнства й
дитинства ............................  1

Завідувач адміністраційно-господар-
ської частини........................  1

Бухгалтер....................................  1

Рахівник............................  . 1

Діловод....................................... 1

Машиністка..................................  1

Фармацевт ..................................  1

Конторист ...................................  І

Статистиків..................... • . . 2

Кур'єр-служник.............................  1

Касир................................• . 1

У с ь о г о . .  1 5

Харків, дия ЗІ березин 1925 р.

Заст. Голови Ради Народніх Комісарів
УСРР Булат.

Керуючий Справами Ради Народніх 
Комісарів УСРР Ф. Нега.

Секретар Ради Народніх Комісарів 
УСРР /. Србщенко.

Постановления Совета Народных 
Комиссаров УССР.

136. О штатах медико-санитарного 
отдела на Черноморском водном 

транспорте.

Совет Народных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л  утвердить нижесле
дующие штаты медико-санитарного 
отдела на Черноморскомв одном тран
спорте:

III Т V Т Ы

мсдико-слн игорного отдела на Черно
морском водном транспорте.

Начальник отдела......................  -1

Пом. начальника отдела по сани
тарной части......................  1

Пом. начальника отдела по лечеб
ной части...........................  I

Заведываюший охраной материн
ства и детства .................... 1

Заведываюший административно- 
хозяйственной частью ... 1

Бухгалтер..................................  I

Счетовод ..................................  I

Делопроизводитель.....................  I

Машинистка .............................. 1

Фармацевт.................................1

Конторщик................................  1

Статистиков ..............................  2

Курьер-служитель.......................  I

Кассир..................................... 1

Всего ... 15

Харьков, 31 марта 1925 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР Ну лат.

Управляющий Делами Совета Народ
ных Комиссаров УССР Ф. Нега.

Секретарь Совета Народных
Комиссаров УССР //. Ерещснко.
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137. Про штати лабораторій на за
лізницях.

Рада Народніх Комісарів УСРР по
становила затвердити нижчеподані 
штати лабораторій на залізницях:

.4. 20 Арт. 137

137. 0 штатах лабораторий на же
лезных дорогах.

Совет Народных Комиссаров УССР 
постановил утвердить нижеследующие 
штаты лабораторий на железных до
рогах:

К? 20 Ст. 137

III Т А Т II Ш Т А Т Ы

лабораторій на залізницях. лабораторий на железных дорогах.

Центр. Лабораторії Центр. Лаборатории
лаборат. ПОСТІЙНІ рухомі лаборат. пост.ПОДВ.

аа
І
ьX

0 в ч . О 5 я _• 
£ й_• Ч г . . в) 2 « « = с.п ч 
= 0 * -Н Н Xе

«8- ЗІЗ"

0ячо

т« .Я Xг; г; „ о я § ВОЙж 0* —' х

о. с? о0-0
'ч « В гС

.и я о

* * л
. . я — ,

•£ = ' в и Ъ
ю в

$ к я £ = х **£ 8
Мази» В 0 3 І « о ^.5 5 = Наимснов. X . 0 X 0 V • Т о .  0  О  о .  .  0  в  ^  :  в
посад. с. о я в г* О « £ * 3*“* должностей — оя в ч * £■ *О 0 0 а̂ •X ы О их. а с »Е >» хто их в ай = ^ 0

Ч и с л о п о с а д Количестводолжностей
Зав. лікар . ' 1 1 1 1  1 Завед.-врьч . 1 1 1 1 1
Лаб.-лікар . 3 2 1 — Лабор.-врач 3 2 — 1 —

Служників . 3 2 1 1  1 Служитель . . 3 2 1 1 1

Разом . 7 5 2 2 - 3  2 Итого . . 7 5 2 2 3 2

Усього п 14 лабораторіях— 40 посад. Рсего по 14-ти лабораториям - 40
должностей.

П р и м I т к а 1. Гомельська залізнича 
лабораторія обслуговує Київ-ріка.

П р и м і т к а  2. Миколаївська заліз
нича лабораторія обслуговує Херсон- 
ріка.

П р и м і т к а  3. Посаду лаборанта лі
каря засновується тільки в Харків
ській постійній лабораторії

П р и м е ч а н и е  І. Гомельская 
жел. дор. лаборатория обслуживает 
Киев-река.

П р и м е ч а н и е  2. Николаевская 
железно-дор. лаборатория обслужи
вает Херсон-река.

П р и м е ч а н и е  3. Должность ла
боранта врача учреждается только 
в Харьковской постоянной лабора
тории.

Харків, дня 31 березня 1925 р. Харьков, 31 марта 1925 г.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР Булат.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР Булат.

Керуючий Справами Ради 
Народніх Комісарів УСРР Ф. Бем.

Секретар Ради Народніх
Комісарів УСРР /. (?рещенко.

Управляющий Делами Совета Народ 
ных Комиссаров УССР Ф. Бега.

Секретарь Совета Народных 
Комиссаров УССР Л. Ерещенко.
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138. Про штати лікарсько-наглядних пунктів, лабораторії санітарного догляду, загонів для ловів пацюків і малярійної станції медично-санітарного відділу на Чорноморському водяному транспорті.
Рада Народніх Комісарів УСРР по

с т а н о в и л а  затвердити нижчеподані 
штати лікарсько наглядних пунктів, 
лабораторії санітарного догляду, за
гонів для ловів пацюків і малярійної 
станції медично-санітарного відділу на 
Чорноморському водяному транспортіНІ Т А Т II. п я г . і я д п н х  пунктів, лабораторії <‘«ІВІТП|1І!0Г0 догляду, загонів ,1.111 .швів пацюків І малярійної станції медично санітарного відділу на Чорномор сытому водяному транспорті.І. Лікарсько-наглядні пункти.

і. Херсон%

Лікар.................................... 1
Лікарський помічник . . „ . 1 2

2. Миколаїв.

Лікар—завідувач пункту ... 1
Молодший лікар............................1
Лікарський помічник . . . .  1
Дезинфектосів........................ 2
Матрос (сезоновий на 9 місяців) 1 
Механік „ „ * „ • 1
Кочегар „ „ „ „ • 1

8
3. Скадоьськ.

Лікар.................................... 1
Дезинфектор............................. 1

2
4. Маріуполь.

Лікар..................................... 1
Дезинфектор............................1 2

5. Бердянськ.

Лікар................................ • 1
Дезинфектор............................ 1

138. 0 штатах врачебно-наблюдательных пунктов, лаборатории санитарного надзора, крысоловных отрядов и малярийной станции медико-санитарного отдела на Черноморском водном транспорте.
Совет Народных Комиссаров УССР 

п о с т а н о в и л  утвердить нижеследую
щие штаты врачебно-наблюдательных 
пунктов, лаборатории санитарного над
зора, крысоловных отрядов и малярий
ной станции медико санитарного отде
ла на Чі рноморском водном транспорте:III Т А Т МНрачебно наблюдательных пунктов, лаборатории санитарного иадаора, крыео- лонныт отрядов и Малярийной Станции >1* дико санитарного отдела на Черноморском водном транспорте.I. Врачебно наблюдательные пункты.

/. Херсон.

срач................................... 1
Лекарский помощник . . . . 1

2
2. Николаев.

Врач—заведующий пунктом . 1
Младший врач.......................1
Лекарский помощник . . . . 1
Дезинфекторов..................... 2
Матрос (сезон, на 9 месяцев) . 1
Механик в „ „ „ . 1
Кочегар „ „ „ . 1

8
3. Скадовск.

Врач................................... і
Дезинфектор........................1

2
4. Мариуполь.

Врач..................................... |
Дезинфектор........................... і

2
о. Бердянск.

Врач...................................... і
Дезинфектор......................... ....

36*
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II. Лабораторія санітарного догляду.

Одеса.

Завідувач лабораторії . . . . '
Яікар-бактеріолог................... 1
Лікар санітарно гігієнічної ана

лізи .................................. і
Служник............................... 1

4

III. Загони для ловів пацюків.

1. Одеса.

Лікарський помічник . . . . 1
Ловців пацюків— дезинфекторів 4

5
и. Миколаїв.

Лікарський помічник . . . . 1
Ловців пацюків—-дезинфекторії . 2З

IV. Малярійна станція
(Рухома).

Завідувач-лікар...................... 1
Лікар-лаборант...................... 1
Служник............................... 1З

У с ь о г о  31 посада.

Харків, дня 31 березня 1920 р.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР Булат.

Керуючий Справами Ради 
Народніх Комісарів УСРР Ф. Бсіа.

Секретар Ради Народніх 
Комісарів УСРР 1. єрєщснко.

II. Лаборатория Санитарного Надзора.

Одесса.

Заведующий лабораторией . . 1
Врач-бактериолог......................1
Врач по санитарно-гигиениче

ским анализам ..................... 1
Служитель.............................. 1 4

III. Крысоловные отряды.

I. Одесса.

Лекарский помощник ... 1

Крысоловов дезинфекторов . . 4_

5
2. Николаев.

Лекарский помощник . . . .  1
Крысоловов-дезинфекторов . . 23

IV. Малярийная станция.
(Подвижная).

Заведуюший-впач..................... 1
Врач-лаборант..........................1
Служитель.............................. 13

В с е г о  31 должность.

Харьков. 31 марта 1926 г.

Зам. Председателя Совета 
Народных Комиссаров УССР Булат.

Улрівляюший Делами » овета 
Народных Комиссаров УССР Ф. Бсш.

Секретарь Совета Народных 
Комиссаров УССР 11. Ер»щемко.

139. Штати дезинфекційних загонів 
медично-санітарних відділів на заліз- 

ничих і водяних шляхах УСРР.

Рада Народніх Комісарів УСРР по
с т а н о в и л а  затвердити нижчепо
дані штати дезинфекційних партій 
медично-санітарних відділів на заліз- 
ничих і водяних шляхах УСРР.

139 Штаты дезинфекционных отрядов 
медико-санитарных отделов на же
лезнодорожных и водяных путях со

общения УССР.

Совет Народных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л  утвердит нижеследую
щие штаты дезинфекционных отря
дов медико-санитарных отделов на 
железнодорожник и водных путях со
общения УССР.
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Ч. 20 Арт. 139 № 20 Ст. 139

І. ШТАТИ І. ШТАТЫ
дсзіяфєкцІЦних загонів меднчно-санітар- дезинфекционных отрядов медико-еа- 

ьВДаін на лаліанічих. І водявих янтарных отделов ва железнодорожных 
\\\ав\ях КТР. в водних путях соофщенін УССР.

Типи вагонів Типы отрядов и
і число посад. Наименование полич. должностей

Назва посади
□Xн

должностейXXXс □ с X к в ь н ь

«в ев е а в я н ь
ев «ва а в X ь н

— Єч со — о т г»
Завідувач загону- Заведующий отрядом

лікар.................. 1 1 — - врач ................ . 1 1 — —
Дезинфекторів- Дезинфекторов

інструкторів . . . 2 2 1 - инструкторов . . 2 2 1 —
Дезинфекторів . . , 3 „ 3 2 1 Дезинфекторов . . . з.з 2 1
Комірник................ 1 — — _ Кладовщиков . . . . 1 — — —
Санітарів................ 9 4 2- Санитаров . . . . .  9  4 2  —
Слюсар 1 1 — - Слесарь . . •. 1 1 — —
Сторож .................. 1 — — - Сторож................ 1 - — —

• 18 10 5 1 18 10 5 1

Число загонів кож- Количество отрядов
ного типу . . . . 3 3  7  1 1 5 каждого типа . . . 3 3 7 115

Число посад . . 54 ЗО 35 115 Количество должн. . 54 30 35 115

У с ь о г о  в усіх загонах— Всего по всем отрядам—234 долж-
234 посади, з них: ности, из них:

Лікарів................... 6 Врачей : . . . . 6
Дезинфекторів-іиструктор. 19 Дезинфекторов инструкторов . 19
Дезинфекторів . . . 144 Дезинфекторов . 114
Комірників . . . . 3 Кладовщиков . . 3
Санітарів................ 53 Санитаров . . . 53
Слюсарів . . . 6 Слесарей . . . . 6
Сторожів................. 3 Сторожей . . . • 3

234 посади. 234 должности.

II. Розподіл загонів по залізаннях 
І водявих шляхах.

Число вагонів 
по тнп&х

Місце розташу- УСЬОГО
ванйя вагонів ° “ 3* кн «• {• ьм ч:

Південні заліатщі. •
Ст. Харків . . І--------- —
Харків-сорт. . — 1 — —
Ст; СевАстопіль----------1 —Ст. Порт. ...-------------------8 *
Уйасткові . . .---------------------- 18Разом .1 1 1 26 . . 29

II. Распределение отрвдов по железно
дорожным я водним путям соойщевнИ.

Количество от
рядов по типам

Место расположе- . л ^
ння отрядов ВСЕГОт* « т •+

Юонные железные доро\и.

Ст. Харьков . , 1----------—
ХарьковСорт. — 1 — —
Ст. Севастополь---------- 1 —
Ст. Порт. ...----------------------8
Участковые . .----------------- 18

Итого . . і 1 1 26 . . 3911П



м. 20 Арт. 139-140 № 20 Ст. 130-140

Число загонів
по типах •

Місце роаташу- ^ СЬОГ О
мяяя загояів В ®*• е«

Донецькі залізниці.Ст. Основа . . — 1-----------, Дебальцево-------1 —Район, і участк.----------15_________Разом .— 11 15 .. . 17
Щоденно-західні залізниці.Ст. Київ-пасаж 1 —--------„ Одеса . . — 1--------------, Шепетівка---------1 —

, Бобринська — — 1 —Район. І участк. —------36_________Разом . 1 1 2 36 . . 40
Катерининська залізниця.Ст. Катериносл. 1---------. Знаменка.-------- 1 —Район. І участк.-------32Разом . 1 — 1 32 . . 34 

Водяні шляхи.„Київ-ріка" . . — — 1 —Участкових .------------4.Херсон ріка14 . — *- і — Участкових . .-----------2Разом .------ 2 6.. 8всього . З 3 7 115 . . 128 
Харків, дна 31 беревня 1925 р.Заст. Голови Ради Народніх Комісарів УСРР Булат.Керуючий Справами Ради Народніх Комісарів УСРР Ф. Бега.

%Секретар Ради НародніхКомісарів УСРР 1. єрещенко.

140 Про штати Лікарсько-Наглядної 
Станції в и. Одесі медмчно-санітар- 
иого відділу на Чорноморському во

дяному транспорті. '

Количество от- 
• рядов по типам

Место расаолоасе- се « л «з ВСЕГО
ння отрядов К в ё 2

*- ь ь н— е<» 00
Донецкие железные дороги.

Ст. О с н о в а . . .  — 1---------------------
Дебальцево ... ------------------  1 —
Район и участк.------------------------15____________

Итого ... — 1 1 15 17

Юго-западные железные дороги.
Ст. Киев-пассаж. 1--------------------------•

„ Одесса . . . .  — І---------------------
„ Шепетовка . — — 1 —
„ Бобринская .------------------1 —

Район, и участк. — — — 36_____________________

Итого ... 1 1 2 36 40
Екатерининские железные дороги. 

Ст. Екатерино-
слав. ... 1------------------

. Знаменка . .----------------- і —
Район н участк. —------------------- 32___________

Итого ... 1 — 1 32 34

Водные пути сообщения. 
«Киев-река» . . — — 1 —
участковых ... — — 4
«Херсон-река» .------------------- 1 —
участковых ...------------------- -- 2

Итого ... — — 2 6 8

В с е г о  . . .  3 3 7 115 128 .

Харьков, 31 марта 1925 года.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР Булат.

Управляющий Делами Совета Народных 
Комиссаров УССР Ф. Вега.

Секретарь Совета Народных 
Комиссаров УССР И. Ерещенко.

140. 0 штатах Врачебно-Наблюда
тельной Станции в г. Одессе медико- 
самитаряого отдела на Черноморском 

' водном транспорте.Раді Народніх Комісарів УСРР п о с т а н о в и л а  затвердити нижчеподані штати Лікарсько-Наглядної Станції в м. Одесі медично-санітарного відділу на Чорноморському • водяному транспорті.і
Совет Народных Комиссаров УССР п о с т а н о в и л  утвердить нижеследующие штаты Врачебно-Наблюдательной Станции в г. Одессе медико-санитарного отдела на Черноморском водном транспорте.
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Ч 20 Арт. 140 1* 20 Ст. 140Ш Т А Т ИЛікарсько-Наглядної Станції в а Одесі чедичпоса.іітарпого відділ/ на Чорво- 
іщс.бьоя/ водяному транспорті.

1. Ліхарсьхо-наїллдка станція.

Лікар-завідувач..........................1
Лікарів молодших....................... З
Лікарських помічників . . . .  З 
Завідувач господарства . . . 1
Діловод-рахівник........................ і
МашинІстка...............................1
Дезинфекторів........................... 6
Робітників.................................2
Нічних сторожів......................... 2
Кур'єр..................................... 1

21
Катер при станції.

Моторист................................ 1
Стерничий .............................. 1

2

Дезинфекційна баржа й лазня при 
станції.

Матрос старший сезоновий на 9 міс. 1 
Механік „ „ „ „ „ Л
Кочегар „ „ „ . » 1 3 .

Ш Т А Т ЫВрачебно-Наблюдательной Станині в 
г. Олгі'с япйяо-савтрйоїо отдела на Черноморском водном транспорте.

1. Врачебно• Наблюдательная Станция.

Врач-заведующий..........................І
Врачей младших.......................... З
Лекарских помощников . . . . 3 
Заведующий хозяйством . . . .  1 
Делопроизводитель-счетовод . . I
Машинистка................................ С
Дезинфекторов . . . . . . .  б
Рабочих .■ ............................... 2
Ночных сторожей......................... 2
Курьер............................. 1  .  . і

21
2. Катер при станции.

Моторист   ................................ 1
Рулевой ...................................  1

2.  ч
3. Дезинфекционная баржа и баня 

при станции.

Матрос старший—сезонный на 9 мес. I 
Механик . . 4 „ „ * „ 1 1
Кочегар. . . . .  „  „  *  _1 -3 і

Ізолятор-обсерватор при станції.

Комірник—сезоновий на 9 міс. . 1 
Сестер . - - • • З
Куховарка „ „ „ • • 1
Праля „ . . • . 16 .

Усього—32 посади, із них: 
постійних 23 посади 
сезонових 9 „ на 9 місяців. '

Харків, двя 31 березня 1925 р.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР Булат.

Керуючий Справами Ради" Народніх 
Комісарів УСРР Ф. Бега.

- Секретар Ради Народніх Комісарів 
УСРР 1. брещенко.

4. Изолятор-обсерватор при^танцни.

Кладовщик —сезонный на 9 мес. . 1 
Сестер . . „ „ „ „ • З
Кухарка . . * * „ „ . 1
Прачка . . ., „ . „ ■  1 \

4
Всего 32 должности 

из них: постоянных 23 должности 
сезонных 9 9 на9мес.

Харьков, 3 марта : 925 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР Булат.

і
Управ. Делами Совета Народных 

Комиссаров УССР. Ф. Бега.

Секретарь Совета Народных
Комиссаров УССР И. Ерещенко. 4

і
I

і
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Арт. 141 № 20 Ст. 1*1ї*20

Постанови Всеукраїнського Цен
трального Комітету й Ради Народніх 

Комісарів УСРР.

141. Про державні субвенційні фонди 
на фінансування місцевих бюджетів.На розвиток арт. арт. 1 1 5 — 1 1 8  Тимчасового положення про мі цеві фінам и в редакції Постанови 2 ої Сесії ЦВК СРСР 2-го скликання з 29 жовтня 1924 року 136. Зак. О СР 1924 р., ч. 22, арт. 199) Всеукраїнський Центральний виконавчий Комітет І Рада Народніх Комісарів УСРР п о с т а н о в и л и  затвердити нижчеподане положення про державні субвенційні фонди на фінансування місцевих бюджетів:

п о л о ж е н н я

піт державні еубвевціііні фонді па Фінансування місцевих бюджетів.1. Виділені з загальносоюзних і республіканських коштів особливі субвенційні фонди (фонди часткової участи держави у видиках місцевих рад) мають за свою мету давати фінансову допомогу Автономній Молдавській Соціалістичній Радянській Республіці й адміністраційно-територізльним оди ницям УСРР на задоволення окремих потреб місцевого господарства, в формі додаткових запомог певного розміру до коштів, видаваних Радою Народніх Комісарів АМСРР і відповідними виконавчими комітетами УСРР,
2. Зазначені в арт. 1 запомоги призначається в першу чергу на поліпшення матеріального становища низових працівників освіти, охорони здоров'я, сільського господарства й адміністраційних органів, ^ешту вільних коштів можна повертати на иниіі цілеві зуюмоги: для поліпшення роботи культурно соціальних установ, для сільського господарства, на шляхове будівництво, а також на поліпшення утримання Червоно! Армії • частині видатків, віднесених на місцевий бюджет і на инші потреби,

Постановления Всеунраинского Цен
трального Исполнительного Коми

тета и Совета Народных Комис
саров.

141. О государственных субвенци- 
онных фондах для финансирования 

местных бюджетов.В развитие ст. ст.- 115—118 Вре- венного положения о местных финансах в редакции Постановления 2-й Сессии ЦИК СССР 2-го созыва от 29 октября 1924 года(С.З. СССР 1924 г.,22, ст. 199) Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров УССР п о с т а н о в л я ю т  утвердить нижеследующее положение о государственных субвенционных фондах для финансирования местных бюджетов: П О Л О Ж Е Н И Е  
о гогтдпрственвых сдбвснцвонвых Фон
дах для Фннансіровапвя местных бюд

жетов.1. выделяемые из общесоюзных и республиканских средств особые суб- венцонные фонды (фонды долевого участия государства в расходах местных советов) имеют своею целью оказание финансовой помощи Автономной Молдавской Социалистической Советской Республике и административно • территориальным единицам УССР на удовлетворение отдельных потребностей местного хозяйств», в виде дополнительных пособий в определенном размере к средствам, отпускаемым Советсм Народных Комиссаров АМССР и подлежащими исполнительными комитетами УССР.2. Указанные в ст. 1-й пособия предназначаются в первую очередь на улучшение материального положения низовых работников просвещения, здравоохранения, сельского хозяйства и административных органов. Остающиеся свободные средства могу г быть обращаемы на другие целевые пособия: для улучшения работы культурно-социальных учреждений, для сельскою хозяйства, на дорожное строительство, а также на улучшение содержания Красной Армии в части расходов, отнесенных на местный бюджет, и для прочих нужд.
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Ч 20 Арт. 141 № 20 Ст. 141

3. Рада Народніх Комісарів АМСРР 
і відповідні виконавчі ксмітети УСРР, 
що одержують часткові запомоги з 
зазначених в арт. 1 фондів, по
винні:

а) всі зазначені запомоги видатку- 
вати на пряме призначення,

б) виплачувати заробітню платню 
працівникам відповідних груп не нижче 
від установленого для даної групи 
працівників мінімуму, включаючи до 
цеї платні Й запомогу з фонду,

в) не скорочувати числа працівників, 
на яких видається державну часткову 
запомогу,

г) виконувати програму відповідної 
галузі господарства, передбачену при 
призначенні запомоги з субвенційних 
фондів, і

д) вести окрему звітність з запо
мог із означених фондів.

4. Розмір запомог із субвенційних 
фондів на кожний наступний бюдже- 
товий рік для Автономної Молдавської 
Соціалістичної Радянської Республіки 
й адміністраційно-територіяльних оди
ниць УСРР по кожній формі такої 
запомоги й по кожйому урядництву 
визначається що року не пізніш як 
1-го вересня постановою Ради Народ 
ніх Комісарів УСРР. Проект такої 
постанови розробляє Народній Комі
саріат Фінансів і по погодженні з за 
інтересованими уряднчцтвами вносить 
на розгляд Ради Народніх Комісарів 
УСРР не пізніш як 15 серпня.

5. Державні субвенційні фонди про 
вадиться по державному бюджетові 
особливим кошторисовим підподілом і 
їх розасигнпвує Народній Комісаріят 
Фінансів УСРР між Автономною Мол
давською Соціалісті чною Радянською 
Республікою й адміністраційно тери 
торіяльними одиницями УСРР у сумах, 
затверджених Радою Народніх Комі
сарів УСРР (арт. 4 цього положення).

6. Видавані Автономній Молдавській 
Соціялістичній Радянській Республіці 
й окремим адміністраційно-територі- 
яльним одиницям УСРР суми частко
вих запомог (субвенція) є прибуткові 
джерела місцевих бюджетів і їх обо 
в'язково проводиться по їхніх прибут
кових частинах.

3. Совет Народных Комиссаров 
АМССР и подлежащие исполнитель
ные комитеты УССР, получающие до
левое пособие из указанных в ст. 1-й 
фондов, обязаны:

а) все означенные пособия расходо
вать по прямому назначению,

б) выплачивать заработную плату 
работникам соответствующих групп 
не ниже установленного для данной 
группы работников минимума, вклю
чая в эту плату и пособие из фонда,

в) не сокращать число работников, 
на которых отпускается государствен
ное долевое пособие,

г) выполнять программу соответ
ственной отрасли хозяйства/ преду
смотренную при назначении пособия* 
из субвенционйых фондов, и

д) вести отдельную отчетность по 
пособиям из означенных фондов.

4. Размер пособий из субвенцион- 
ных фондов на каждый предстоящий 
бюджетный год для Автономной Мол
давской Социалистической Советской 
Республики и административно-терри
ториальных единиц УССР по каждому 
виду такого пособия* и по каждому. 
ведомству определяется ежегодно не 
позже 1-го сентября постановлением 
Совета Народных Комиссаров УССР. 
Проект такого постановления разра
батывается Народным Комиссариатом 
Финансов и по согласованию с зі инте
ресованными ведомствами вносится на 
рассмотрение Совета Народных Комис
саров УССР не позже 15-го августа.

5. Государственные субвенционные 
фонды проводятся по государственному 
бюджету особым сметным подразделе
нием и розассигновываются Народным 
Комиссариатом Финансов УССР между 
Автономной Молдавской Социалисти
ческой Советской Республикой и адми- 
министративно-территориальным»-еди
ницами УССР в суммах, утвержден
ных Советом Народных Комиссаров 
УССР (ст. 4-я настоящего положения.

6. Отпускаемые Автономной Мол
давской Социалистической Советской 
Республике и отдельным администра
тивно - территориальным единицам 
УССР суммы долевых пособий (суб
венция) являются Доходными источни
ками местных бюджетов и обязательно 
проводятся по их доходным частям.
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Ч. 20 Арт. 141 № 20 Бг. 1417. Кредити з державних субвен- ційиих фондів відкривається-в ровпо* ряжевня Ради Народніх, Комісарів АМСРР І відповідних виконавчих комітетів УСРР, на які покладається розасигнування цих кредитів загально встановленим порядком.8. Видавані з державних субвенцій- иих фондів запомоги Чіа заробітню платню видаткусться виключно на працівників відповідних груп за дійсним Ухнім числом на даний місяць з умовою, щоб розмір запомоги на одну 
виплатну одиницю не перевищував установленого кредиту.9. Видачу з державних субвенцій- них фондів запомоги на здійснення господарських заходів проводиться з умовою дійсної видачі сум І9 місцевих коштів, асигнованих по місцевому бюджетові на здійснення цих заходів.10. Контролю за правильним видат- куванням часткових запомог із суб* венційиих фондів покладається на Народній Комісаріат Фінансів по Фінансово-Контрольному Управлінню.11. В разі використання кредитів з державних субвенційних фондів зі зламаная* правил, установлених цим положенням, Народ ньому Комісаріатові Фінансів надається рраво тимчасово зупиняти дальшу видачу субвенційних запомог і входити до Ради Народніх Комісарів УСРР з поданням 
про повне припинення видачі цих запомог адміністрвцМНю-територіядьній одиниці, шо зламала умови їхнього •икс ристания.

Харків, двя 1 квітня 1925 р.Голова ВсеукраїнськогоЦентрального Виконавчого, Комітету Петроеський.Годова Ради Народніх Комісарів УСРР В. Чубар.Секретар Всеукраїнського Центрального ВиконавчогоКомітету Д. Пучечко.

Огодошаїо в .Цістях ВУЦВК" 23 квітня 
1923 р„ «і. 90.

7. Кредиты из государственных субвенционных фондов открываются в распоряжение Совета Народных Комиссаров АМССР и соответствующих исполнительных комитетов УССР, на которые возлагается разассигнование этих кредитов в общеустановленном порядке*8. Отпускаемые из государственных субвенционных фондов тіособия на заработную плату расходуются исключительно на работников соответствующих групп по действительному их числу на данный месяц при условии, чтобы размер пособия на одну платежную единицу не превышал установленного кредита.9. Отпуск из государственных субвенционных фондов пособия на осуществление хозяйственных мероприятий производится при условии действительного отпуска сумм из местных средств, ассигнованных по местному бюджету на осуществление этих мероприятий.10. Контроль за правильным расходованием долевых пособий из суб венционных фондов возлагается на Народный Комиссариат Финансов по Финансово-Контрольному Управлению.11. В случае использования кредитов из государственных субвенционных фордов с нарушением правил, установленных настоящим положением, Народному Комиссариату Финансов предоставляется право временно приостанавливать дальнейший отпуск субвенционных пособий находить в Совет Нар. дных Комиссаров УССР с представлением о полном прекращении отпуска этих пособий административно-территориальной единице, нарушившей условия их использования. ^
Харьков. 1 апреля 1925 г.Председатель Всеукрай некого Центрального ИсполнительногоКомитета Петровский.Председатель Совета Народных Комиссаров УССР Чубарь.Секретарь ВсеукраинскогоЦентрального ИсполнительногоКомитета А. Куценко.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК** 23 
апреля 1925 года. .4 90.
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<42. Про реорганізацію Народнього 
Комісаріату Освіти УСРР.Для встановлення максимальної єд- ности в керовництві справою на- родньої освіти в УСРР і для встановлення позної погоажености в роботі окремих частин Народнього Комісаріату Освіти УСРР (Соцвиху, Проф освіти й Політосвіти), аж до зміни відділу 1-го, •частини 1, книги першої Кодексу Законів про Народню Освіту УСРР,—Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет і Рада Народніх Комісарів УСРР п о с т а н о в и л и  реорганізувати центральний апарат Народнього Комісаріату Освіти УСРР на таких засада к:1. Існуючі нині головні комітети соціального виховання, професійної і спеціяльно-наукової освіти та Головний Політично-Освітній Комітет, як органи колегіального керування справами Народньої Освіти, скасувати.2. Керовництво зазначеними в арт. 1 -му цеї постанови галузями народньої освіти зорганізувати в формі управлінь Із одноособовим керовництвом і відповідальністю завідувачів упра влінь перед Народнім Комісаром Освіти.3. Усі функції правного характеру, шо належать за Кодексом Законів про Народню Освіту УСРР головним комітетам, зосередити в безпосередньому віданні Народнього Комісара Освіти й Колегії Народнього Комісаріату Освіти.4. Д ія попередньої підготовки йроз робки окремих справ, при управліннях або їхніх частинах з розпоряджень завідувачів управлінь можуть бути організовані комісії і наради, постанови яких виконується після того як затвердить їх Народній Комісар Освіти або Колегія Народнього Коміса- ріяту Освіти.5. У справах науково-методологічного характеру, шо потрібують коле- гіяльного розробітку, при кожному

<42. О реорганизации1 Народного 
Комиссариата Просвещения УССР.В целя* установления максимального единства в руководстве делом народного просвещения в УССР и для установления полной согласованности в работе отдельных частей Народного Комиссариата Просвещения УССР (Соцвоса, Профобра и Политпросвета) впредь до изменения раздела 1-го, части 1-й, книги первой Кодекса Законов о Народном Просвещении УССР,—Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров УССР п о с т а н о в и л и  реорганизовать центральный аппарат Народного Комиссариата Просвещения УССР на следующих началах:1. Существующие ныне главные комитеты социального воспитания, профессионального и специально-научного образования и Главный Поли тико- Просветительный Комитет, как органы коллегиального управления делами народного просвещения, упразднить.2. Руководство указанными в ст. 1-й настоящего постановления отраслями народного просвещения организовать в форме управлений с единоличным руководством и ответственностью заведующих управлениями пред Народным Комиссаром Просвещения.3. Все функции правового характера, принадтежащие по Кодексу Законов о Народном Просвещении УССР Главным Комитетам, сосредоточить в непосредственном ведении Народного Комиссара Просвещения и Коллегии Народного Комиссариата Просвещение4. Для предварительной подготовки и разработки отдельных вопросов, при управлениях или их частях распоряжениями заведующих управлениями могут быть организуемы комиссии и совещания, постановления коих приводятся в исполнение после утверждения их Народным Комиссаром Просвещения или Коллегией Народного Комиссариата Просвещения.5. По вопросам научно-методологического характера, требующим коллегиальной разработки, при каждом
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Ч. 20 Арт. 142-143 № 20 Ст. 142-143управлінні (Соцвиху, Профосвіти й Політосвіти) зорганізувати методологічні комітети під головуванням заступника завідувача відповідного управління методологічної частини.6. При Колегії Народнього Комісаріату Освіти зорганізувати Державний Науково-Методологічний Комітет, і покласти на нього об'єднання і направлення роботи методологічних комітетів управлінь, зазначених у передутому артикулові.7. Науковий Комітет реорганізувати в окреме управління науковими установами.8. Центральне управління в справах друку перейменувати в Управління справами літератури й видавництва/•9. Для ревізування органів Народнього Комісаріату Освіти, шо є на господарському розрахункові, зорганізувати об'єднану ревізійну комісію при Народньому Комісаріатові Освіти.
Харків, два 1 квітня 1995 р.

управлении (Соцвоса, Профобра и Политпросвета) организовать методологические комитеты под председательством заместителя заведующего соответствующим управлением по методологической части.6. При Коллегии Народного Комиссариата Просвещения организовать Государственный Научно-Методологический Комитет, на который возложить об'единение и направление работы методологических комитетов управлений, указанных в предыдущей статье.7. Научный Комитет реорганизовать в отдельное Управление научными учреждениями.8. Центральное Управление по делам печати переименовать в Управление делами литературы и издательства.9. Для ревизии органов Народного Комиссариата Просвещения, состоящих на хозяйственном расчете, организовать объединенную ревизионную комиссию при Народном Комиссариате Просвещения.
. Харьков, 1 апреля 1936 г.Голова Всеукраїнського Центрального ВиконавчогоКомітету Петровсъкий.

Председатель Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета
ПетровскийГолова Ради НародніхКомісарів УСРР В. Чубар • Председатель Совета Народных Комиссаров УССР. В. Чубаръ.Секретар Всеукраїнського Центрального Викоревчагв Комітету А. Бу цепко.

Оголошвио я «Вістях ВУЦВК» 13 травня 
1925 р. я. 106.

Секретарь Всеукраинского 
Цмг&мшул Ллрамдодьвого Комитета А. Ьуценко.

Рае публиковано в „Віетях ВУЦВК" II мая
1925 г, * 106.

Посіанова Ради Нарооніх Коміса 
рів УСРР.

Постановления Совета Народных 
Комиссаров УССР.

143. Про штати Державного Україн
ського Рентгенологічного й Радіоло
гічного Інституту імени лікаря Гри

гории.Рада Народніх Комісарів УСРР п о с т а н о в и л а  затвердити нижче-
143. 0 штатах Государственного 

Украинского Рентгенологического и 
Радиологического Института имени 

доктора Григорьева.Совет Народных Комиссаров УССР постановил утвердить нижеследующие
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Ч. 20 Арт. 143 № 20 Ст. 143подані штати Державного Українського штаты Государственного Украинского Рентгенологічного й Радіологічного Ін- Рентгенологического и радиологиче* ституту імени лісаря Григорьева: ского Института имени доктора Григорьева:Ш Т А Т  П
Державного Українського Рентгенологіч

ного й Радіологічного Інституту іхенн 
лікаря Грвгор‘сва.

1. Адміністрацій™ господарський
персонал.

Директор ...............................  1
Помічник директора..................  1
Завідувач господарства . . . .  1
Бухгалтер ...............................  1
Діловод-машиніст...................... 1
Реєстратор-амбулаторний . . 1
Бібліотекар—він-же охорон.

музею.............................  1
Комірник................................  1
Швайцарів ............................... 2
Убіральниць ...........................   2
Двірник.......................... .. . 1
Палівників сезонових . . . .  2

15
2. Клінічний віоОілок. 

Лікар-хірург—завідувач хірургіч
ного віядіяку..................... 1

Лікар-терапевт—завідувач тера
певтичного відділку ... 1

Ординаторів.............. • . . . . 2
Сестер медичних....................... 5
Санітарок-сиділок.....................  ВКуховарок........................................ 2
Банильниця........................ . 1
Праль..................................._ 2

22"
3. Кіптісно-дімностичпий і рентгено* 

терапевтичний відділок. Зандувачі рентгено-діяГностич-них кабінетів—лікарі • . ‘ 4Завідувачі рентгено-терапевтич- них кабінетів—лікарі . . 4Асистентів................................. 2Рентгено-лаборантів . . . . ЗРентгенотехніків...................  ЗЕлектромонтьор ........................  1Рентген технік (учень) ... 1
• . 18П р и м і т к а .  Завідувачем відділку є одинізлікарів—завідуючих рднтге- но-терапевтичними кабінетами.

Ш Т А Т Ы
Государственного Украіненого Рентгено
логического н Радіолога чесного Ннстя- 

тута вмени доктора Григорьева.
1. Административно-Хозяйственный 

персонал.•Директор .........................................  1Помощник директора . . . .  1Заведующий хозяйством . . 1Бухгалтер............................. -. . іДелопроизводитель машинист . 1Регистратор-амбулаторный . '. 1Библиотекарь—он-же хранительмузея...........................................  1Кладовщик.....................................1Швейцаров •.................................. 2Уборщиц.........................................  2Д«орник . . < . . . . . . .  1Истопников сезонных . . . .  215
5 2. Клиническое отделение.Врач хирург—заведующий хирургическим отделением . 1Врач-терапевт—заведующий терапевтическим отделением 1Ординаторов.................................2Сестер медицинских ..............  5Санитарок-сиделок..................  8Кухарок ..........................................  2Судомойка ...................................  1Прачек.............................................. 222

З, Гситіепо-днаїностичесш к рент- 
гено-терапевтическое отделение. Заведываюшие рентгено-диагностическими кабинетами—врачи. 4 Заведываюшие рентгено-терапевтическими кабинетами—врачи 4Ассистентов ................................  2Рентгено-лаборантов ’........... 3Рентгено техников................... 3Электро-монтероа ...................  \Рентген-техник (ученик) ... 118П р и м е ч а н и е .  Заведующим отделением является один из врачей- заведующих рентгено терапевтическими кабинетами.
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4. Біологічний відділок. 
Завідувач біологічної лабораторії 1

Завідувач патолого-анатомічної
лабораторії...................  1

Завідувач хемічно-мікроскопічної
лабораторії....................  1

Лаборантів............................ 2
Препаратор .......................... 1
Служник для нагляду за твари

нами ...........................  1
7

Л. Фізичний відділок.

Фото-хемік............................1
Усього в Інституті....................63 п.

Харків, дня 1 квітня 1925 р.

Заст. Голови Ради Народніх 
Комісарів УСРР Булат.

Керуючий Справами Ради Народніх 
Комісарів УСРР Ф. Бега.

4. Биологическое отделение.

Заведываюший биологической ла
бораторией .......................  1

Заведываюший патолого-анато
мической лабораторией . . • 1

Заведываюший химико-микроско
пической лабораторией ... 1

Лаборантов ............................  2
Препаратор ............................ 1
Служитель по уходу за живот

ными ................................  1
7

<5. Физическое отделение.Фото-химик ............ .....................  1
Всего по Институту . . . .  6 3  д .

Харьков. 1 апреля 1:>25 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР Булат.

Управляющий Делами Совета На
родных Комиссаров УССР Ф. Бет.

144. Про штати Музею Революції 
УСРР при ВУЦВК.

Рада Назодніх Комісарів УСРР по
с т а н о в и л а  затвердити нижчеподані 
штати Музею Революції УСРР при 
ВУЦВК:

III Т А Т 11

Музею Революції УСРР при ВУЦВК.

Завідувач музею ... 1
Наукових співробітників . 4
Груповодів-лекторів ... З
Маляр-рисовник . . . .  1
Д і л о в о д - м а ш и н і с т . . . .  1

Служник........................ 1
Швайцар.........................1
Убіральниця.................... 1

У с ь о г о ................. 1 3  п .Харків, дия 4 квітня 1925 р.
Голова Ради Народніх Комісарів 

УСРР В. Чубар.

Керуючий Справами Ради Народ
ніх Комісарів УСРР Ф. Беїа.

144. 0 штатах Музея Революции УССР 
при ВУЦИК.

Совет Народных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л  утвердить нижеследую
щие штаты Музея Революции УССР 
при ВУЦИК:

III Т А Т М

Музея Революции УССР прн ВУЦИК.

Заведующий музеем ... 1
Научных сотрудников . . 4
Групповодоз-лекторов 3
Художник-чертежник . . I
Делопроизводитель-

машинист .......................  1
Служитель...................  1
Швейцар ...........................  1
Уборщица....................  1

И т о г о ............... 1 3  д

Харьков. 4 апреля 1925 г.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров УССР В. Чубаръ

Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР Ф. Бет
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146. Про штати губерніальних лісових 
управлінь.Рада Народніх Комісарів УСРР ао- с т а н о в и л а  затвердити нижчеподані штати губерніальних лісових управлінь:

ш т і т и

145. 0 штатах губернских лесных 
управлений.Совет Народных Комиссаров УССР п о с т а н о в и л  утвердить нижеследующие штаты губернских • лесных управлений.Ш Т А Т Ы

1. Загальне Управління 1. Общее упраавленис.

Нач. губ. лісов. управа. 1 1 1 1 і . 1 9 Нач. губ. лес. управл.
Iі 1

1 1 1I 1 1 9
Заступник нач. губерн. 1 Зам. нач. губ. лесного

ліоов. управління . . 1 1 1 1 і 1 9 Управлення . . . . 1 1 1 1;  і1 9
РевІ8орів-іиспекторів . 3 3 2 2 2 1 18 Ревизоров-инспакторов 3 3 2 2 , 2 1 18

! 5 5 4 4 4
“1

36 • 5 5 4 4 4 3 36
- І Ч Є £ [ - Г!)' К 1

2. Управління справами 2. Управленії* делами.

Керовннчнй справами . 1 1 1 1 1 і 9 Управляющий дедам в 1 1 1 1 1 11 9
Завідуй, бюра персо- • < Заведующий столом

нального складу . . 1 •1 1 1 1 і 9 личного состава . -. 1 1 1 1 1 9
Діловодів ................... 4 3 2' В 3 2 24 Делопроизводителей 4 3 2 3 3 24
Реєстратор............... 2 1 1 1 1 1 10 Регистраторов . . . . 2 1 1 1 1 и 10
Машнністок................. 3 3 2 3 3 2 23 Машинисток . . . . 3 3 2 3 3 2 3

Юрисконсульт . . . 1 1 1 1 1 1 9 Юрисконсульт . . . . 1 1 1 1 1 1 І 9
Кур'єр........................ 1 1 1 1 1 1 9 Курьер ..................... 1 1 1 1 1 її 9
ВІ8ННК....................... 1 1 1 1 1 1 9 Кучер ....................... 1 1 1 1 1 1 9
Убіральниця................ 1 1 1 1 1 1 9 Уборщица................... 1 1 1 1 1 1 9
Двірник .................. 1 1 1 1 1 1 9 Дворник..................... 1 1 1 1 1 1 9

16 14 12 12 120 . 1 16 14І121 14 14 121 120І  І  I
П р и м і т к а .  Юрисконсульт, кур'єр і 

візник оплачується % ставкою.оплачується % ставкою.

3. Обрахункові)-фінансова частина.1 )  ї ї  1  1  1 1 1 1Завідувач частини . II И 1
Бухгалтер................... НІ
Помічників бухгалтера ) 2
Рахівників................... II 6
Касир ...................

11 8 8 1

9
9

143 1
9

П р и м е ч а н и е .  Юрисконсульт,курьер 
и кучер оплачиваются % ставки.

3. У четно ■  финансовая часть.

Заведующий частью .1 II 1] 1| 1) 1, 1й 9
Бухгалтер................ 1 1 і; II 1, 1 9
Помощи, бухгалтеров . 2 2 1 2 2\ 1ІЇ 14
Счетоводов 
Кассир

72 1 1
П р и м і т к а .  Касир оплачується % 

ставкою.
П р и м е  
V» ставки.

в н е .  Каоснр оплачивается
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■ і. Експлуатаційна частина. 4. Эксплоита ц ион нам часть.

Завідувач експлоат.»- 
ційної часіинн . . . 

Заступник завідувача 
видачі лісу ... 

Таксатор . . • . . .
Інструктор експлуатації

і
і і; 1 і і і!і 9

і і;—1 і; г—ї ї  ї ї  і *  ї ї  і  ї їІ —  2
І З 2 4.‘ 3 2 25

Заведующий аксплоп- 
тационной частью , Ь І І І І 11 У

Заместитель Заведу к>- 
щего отпуском леса .1 1 — 1 1 —», о

Таксатор.................  1 I 1 1 1 I У
Инструкт. по экспло&т. I------1----------- 1 2----------------------------- _

4 3 2 4 3 2 26

о. Віддл Лісоеряджсння. о. Отдел Лесоустройства

Завідувач лісовряджу- 
вального відділу . . 

Інструкт. лісовряджен-
ня..................... ..

Таксатор .................
Зав. бюра уоравл. ліс., 

передан, в корнету 
вания товариств і ор
ганізацій ..............

1 і 11  1  )  1
1 '  1І
4 4

1
36

Завод, лесоустроитсль-
і! 1 1 1 1ным отделом . . .

Инструктор по лесо-
1
1

1 1 
1 1

устройству ..............
Тй 1ГРЯТЛП * і 1 

1 1 1
Завел, столом по упр.

лес., перед, в поль
зование обществ и
организаций . . . . 1 1 1 1 V

4  4
1

• 1
і

4  1

і  У  1І
З О

0. Відділ лісокультур і лісомеліорації. 0. Отдел Лесокультур и Лесомелио
рации. і.

Інструктор лісокультур 
і лісомеліорації ... 1 1,

Инструктор по лссо-
культурам и лесо-

її II 1 9 мелиорации .................. і .  1 І І  9
Ус: ого по 9-ох губерніальних лісових 

управліннях-298 посад.
Всего по 9-ти губернским лесным упра

влениям—298 должностей.

Харків, дня 4-го квітня 1926 р.

Заст. Голови Ради Народніх.
Комісарів УСРР Булат.

Керуючий Справами Ради Народ
ніх Комісарів УСРР Ф. Беїа.

Харьков. 4 апреля 1925 г.

Зам. Председателя Совета 
Народных Комиссаров УССР Булат.

Управделами Совета Народных
Комиссаров УССР Ф. Беїа.
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146. Про штати санітарних районів 
і спеціяльного санітарного догляду 
медично-санітарних відділів на заліз- 

ничих і водяних шляхах УСРР.Рада Народні* Комісарів УСРР п о с т а н о в и л а  затвердити нижчеподані штати санітарних районів і спеціяльного санітарного догляду медично-санітарних відділів на залізни- чих і водяних шляхах УСРР:
III Т А Т II

санітарних раііпвіи і спеціяльного 
санітарного догляду меднчео-савітареях 
відділів па зллізннчнх 1 водяних шляхах Ш»Р

І. Санітарні райони.

Назва посад І 11
типу типуСанітарний лікар району .1 1Помічник санітарного .лікаря........................... - 1 —Конторист ............................ 1 1 чПо 1 району 3 2Число районів:1 типу . . . . 1 52  . . . . . 2 4Усього районів в 39Усього посад по всіх районах—93 П р и м і т к а .  До районів 1 типу належать*. Харків, Симферополь, Полтава, Лозова, Запоріжжя, 6\л- город, Одеса, Київ, Казятин, Боб- ринська, Знаменка, Херсон, Катеринослав, Луганськ, Дебальцево.

146. О штатах санитарных районов 
и специального санитарного надзора 
медико - санитарных отделов на 
железно-дорожных и водных путях 

сообщения УССР.Совет Народных Комиссаров УССР п о с т а н о в и л  утвердить нижеследующие штаты санитарных районов и специального санитарного надзорамедико- санитарных отделов на железнодорожных и водных путях сообщения УССР:
III Т А Т Ы

савнтарных районов и снецярльиого 
санитарного надзора медвко-саннтарвш 
отделов на железно-дорожных я водных 

путях сообщения УССР.

1. Санитарные районы.

Нанменовавде І II
должностей типа типаСанитарный врач района 1 1Помощник санитарноговрача 1 —Конторщик . . . . .  1 1По 1 району. 3 2Количество районов:1 типа . . . .  1 5

2 * . . . .  -  2 4Всего районов ... 39Всего должностей повсем районам ... . 93П р и м е ч а н и е .  К районам 1 типа относятся: Харьков, Симферополь, Полтава, Лозовая, Запорожье, Белгород, Одесса, Киев, Казатин, Бобринская, Знаменка, Херсон, Екате- рипослав, Луганск, Дебальцево.

11. Розподіл районів.

Назва залізниць і водяних Число
шляхів районів.Південні залізниці 10Донецькі „ . . 5Південно-західні . . . 11Катерининські . . . 7Київ-ріка.......................... 4Херсон-ріка . . . . 23 9

11. Распределение рачокОе.
Наименование железных 
дорог в водных путей со

общения

Количество
районовЮжные железные дороги 10Донецкие „ *» , 5Юго-западн. ш » 11Екатерининские п 7Киев-река . . 4Херсон-река > 239
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///. Спеціальний санітарний 0огляд, //. Специальный санитарный нйдлор.
Назва і число Наименование и ко*

посад. ЛИЧЄСТВО должностей
Наименование же

Пазка залізниць і Харчов. ‘ Іікарск. 
санітари, номічн. 

лікарів назорч.
пункту

лезных дорог и 
водных путей со-

врачей

Декарек
помощи.

водяних шляхів наблюл.
пункта

Південні залізниці 1 2 Южные жел. дор. 1 2
Донецькі 1 _ Донецкие „ „ 1 —

Південно-захід. залізн 1 2 Ю о западные
Катерининські 1 2 жел. лор. . . 1 2
Київ-ріка . . . 1 — Екатерининские
Херсон-ріка . . 1 — жел. дор. . . 1 2

Киев-река . . 1
Херсон река * 1

Разом—12 посад

Усього по санітарних районах і 
С'іеціяльному санітарному доглядові 
105 посад.

Харків, дня 6 квітня 1925 р.

Злет. Голови Ради Народніх Комісарів 
УСРР Булат 

Керуючий Справами Ради 
Народніх Комісарів УСРР Ф. Беш.

Итого—12 должностей.
Всего по санитарным районам и 

специальному санитарному надзору 
105 должностей.

Харьков, 0 апреля 1925 г.

За Председателя Совета 
Народных Комиссаров УССР Булат. 

Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР Ф. Бею.

Пояснення Ради Народніх Комі
сарів УСРР.

Рада Народніх Комісарів УСРР цим 
пояснює, що постанову IV з 14-го 
лютого 1925 року «Про скасування 
губерень і перехід на трьохступневу 
систему управління» оголошено у 
«Вістях ВУЦВК» 18-го березня 1925 ро
ку, ч. 62 і в 36. Уз. 1925 р. ч. 6—7, 
арт. 49 як попереднє рішення Ради 
Народніх Комісарів УСРР. яке має 
затвердити Всеукраїнський Централь
ний Виконавчий Комітет.

Харків, дня 7 квітня 1925 р.
Голова Ради Народніх 

Комісарів УС£Р В. Чубар.
Керуючий Справами Ради Народніх 

Комісарів УСРР Ф. Бет.

Кидання Иароднього Комісаріату Юстиції.

Замовниця Ч. 1213. І!р. 25.000.

Раз‘яснение Совета Народных 
Комиссаров УССР.

Совет Народных Комиссаров УССР 
настоящим раз ясняет, что постано
вление его от 14 го февреля 1925 г. 
«Об упразднении губерний и переходе 
на трехстепенную систему управле
ния», опубликовано в «Вістях ВУЦЗК» 
в, № 62 от 18 го марта 1925 г, и в 
Собр. Уз. 1925 г., К» 6—7. ст. 49 как 
предварительное решение СНК УССР, 
подлежащее утверждению Всеукра- 
инского Центрального Исполнитель
ного Комитета.

Харьков. 7 апреля 1925 г. 
Председатель Совета Народных

Комиссаров УССР В Чубарь. 
Управляющий Делами Совета Народных 

Комиссаров УССР Ф. Бега.

Издание Народного Комиссариата Юстиции.Зак. .'б 1213. Тира»; 25.000
Харків Друкарня ПУУВО ім. Фрунзе.
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Янмтарі Ьсіх ЬРоін, ідиойтеші

щшмфіШГ

ЗБІРНИКУЗАКОНЕНЬ РОЗПОРЯДЖЕНЬ
Рвбітшо-Сшісиого Уряді України Рабоче-Нреат. Правительства Украины >-

1926 р 1926 г-
11 травні 1925 р.| їй І Відділ ПЕРШИЙ [| И паї 1925 г. | По 21 Отдел ПЕРВЫЙ

ЗМІСТ СОДЕРЖАНИЕ

Постанови ВУЦВК і РНК Постановления В У ЦИК и СНК

ТА

|345 (47.71) (003).
Пролетарии 6с*х страм, соединжйтес»/

ИЗДАНИЕ ОФФНЦНАЛЬНОЕ

СОБРАНИЕ
УЗАКОНЕНИЙ И 

РАСПОРЯЖЕНИЙ

(7—9 квітня 1925 р.).
147. Про штати Київського Рентгеноло

гічного Інституту
148. Про штати водяно-санітарних участків 

медично-санітарного відділу на Чорно
морському водяному транспорті.

149. Про затвердження списку міст УСРР, 
що в них установлюється збільшені 
кінцеві ставки місцевих податків і збору.

150. Про скасовані декрети й постанови 
про сільсько-господарську кооперацію-

151. Про доповнення Кримінального Кодексу 
УсРР арт. арт. 91* і 141'.

152. Про скликання ІХ-го Всеукраїнського 
З'їзду Рад Робітничих. Селянських та 
Червоноармійських Депутатів.

153. Про розмежування державного майна 
УСРР на республіканське й місцеве.

154. Про перелік законів і розпоряджень про споживчу кооперацію що втратили 
силу, а також що їх скасовано.

155. 11ро штати лікарів-інтернів у лікарно- 
санітарних установах Народнього Комі
саріату Охорони Здоров'я, що знахо
дяться на державному бюджеті.

156. Про штати Харківського Клінічного 
Інституту для удосконалення лікарів.

157. Про штати Київського Клінічного Інсти
туту для удосконалення лікарів.

158. Про штати Державного Інституту Охо
рони Материнства й Дитинства в м.
Харкові.

159. Про заведення до складу районових 
бюджетових комісій з правом ухваль
ного голосу представника округового 
бюра професійних спілок.

(7—9 апреля 1925 г.).
147. О штатах Киевского Рентгенологиче

ского Института.
148. О штатах водно-санитарных участков 

медико-санитарного отдела на Черно
морском водном транспорте.

149. Об утверждении списка городов УССР, 
в коих устанавливаются повышенные 
предельные ставки местных налогов 
и сборов.

150. Об отмененных декретах и постановле
ниях о сельско-хозяйственной коопе
рации.

151. О дополнении Уголовного Кодекса 
УССР ст. ст. 911 и 141».

152. О созыве ІХ-го Всеукраинского С'езда 
Советов Рабочих, Крестьянских и 
Красноармейских Депутатов.

153. О разграничении государственных иму- 
ществ УССР на республиканские и 
местные.

154. О перечне законов и распоряжений 
о потребительской кооперации, поте
рявших силу, а также отмененных.

155. О штатах врачей-интернов в лечебно
санитарных учреждениях Народного 
Комиссариата Здравоохранения, состо
ящих на государственном бюджете.

156. О штатах Харьковского Клинического 
Института для усовершенствования 
врачей.

157. О штатах Киевского Клинического 
Института для усовершенствования 
врачей.

158. О штатах Государственного Института 
Охраны Материнства и Детства в г. 
Харькове.

159. О введении в состав районных бюджет
ных комиссий с правом решающего 
голоса представителя окружного бюро 
профессиональных союзов.
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Постанови Ради Народні* Комі

сарів УСРР.
Постановления Совета Народны* 

Комиссаров УССР.147. Про штати Київського Рентгенологічного Інституту. 147. 0 штатах Киевского Рентгенологического Институїа.
Рада Народніх Комісарів УСРР по

с т а н о в и л а  затвердити нижчепо
дані штати Київського Рентгенологіч
ного Інституту:Ш т а т иК*\асьулто Рънгенопогичиого Інституту.

/. Адміністраційно-юсподарський 
персонал.

Директор ............................  1
Завідувач господарства . . . . 1
Бухгалтер............................. 1
Діловод-машиніст................... 1
Швайцар...............................1
Двірник................................ 1
Служників............................. 4
Нічний сторож........................1

її
II. Медичний Відділ.

1. Д і я г н о с т и ч н и й  в і д д і л о к .

Завідувач відділку—лікар-рент-
генолог ............................  1

Ординатор—лікар-рентгенолог . 1
Рентгено-лаборантів............... 2

4
2. В і д д і л о к  г л и б о к о ї  т е р а п і ї .

Завідувач Відділку—лікар-рент
генолог ............................. 1

Ординаторів........................... 2
Рентгено-лаборантів.................. 4

7

Совет Народних Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л  утвердить нижесле
дующие штаты Киевского Рентгеноло
гического Института:Ш т а т ыКиевского Рентгенологического Института.

1. Административно-хозяйственный 
персонал.

Директор ...........................  1
Заведующий хозяйством . . . 1
Бухгалтер ........................... 1
Делопроизводитель-машинист . 1
Швейцар......................... ... 1
Дворник ............................. 1
Служителей....................... 4
Ночной сторож ....................  1

11
II. Медицинский Отдел.

1. Д и а г н о с т и ч е с к о е  
о т д е л е н и е .

Заведующий отделен, врач-рент
генолог ..................... • . 1

Ординатор-врач-рентгенолог . 1
Рентгено-лаборантов..............2

4
2 .  О т д е л е н и е  г л у б о к о й  т е р а п и и .

Заведующий отделен, врач-рент
генолог ........................  1

Ординаторов........................ 2
Рентгено-лаборантов.............. 47

3. В і д д і л о к  п о з в е р х о в н о ї  т е р а п і ї .
Завідувач відділку—лікар-рент

генолог ............................. 1
Ординаторів........................... З
Рентгено-лаборантів . . . . , 4 
Фельдшериця-епіляторка . . . 1 9

3. О т д е л е н и е  п о в е р х н о с т н о й  
т е р а п и и .

Заведывающий отделением-врач-
рентгенолог.......................  1

Ординаторов.......................... 3
Рентгено-лаборантов................4
Фельдшерица-эпиляторша ... 1

9386



Ч. 21 Арт. 147 № 21 От. 147
III. Шкільно-науковий відділ.

Завідувач -Директор Інституту —

Секретар курсів—він-же охорон
ник музею й бібліотекар . . 1

Завідувач експериментальної ме
дичної лабораторії.............. 1

Завідувач біологічної лабораторії 1

Завідувач дозиметричної лабо- 
торії й Директор —Інституту —

Асистент-лаборант .................1
Служник для нагляду за твари

нами ................................ 1
5

1. Р е н т г е н о ф і з и ч н и й  в і д 
д і л о к .

Завідувач-фізик.................... 1

а) Р е н т г е н о ф і з и ч н а  л а б о р а 
т о р і я .

Завідувач лабораторії—фізик . 1

•Рентгено-фізик...................1

б) В а к у у м  л а б о р а т о р і я .

Завідувач лабораторії . . . .  1 
Рентгено-фізиків..................... 2

в) Ф о т о - л а б о р а т о р і я .

Завідувач лабораторії . . . .  1
Рентгено-лаборант............... 1

г) М а й с т е р н я .

Завідувач апаратної ... . 1
Рентгено-технік....................1
Рентгено-фізик..................... 1

Електромонтьор ..................  1
Токар металу . . . . . . . .  1
Рентгено-технік (учень) . . . 1

д) Е л е к т р о с т а н ц і я .

Старший механік.................. 1
Технік (акумулятор) . . . . .  1

16

///. Учебно-научный отдел.

Заведывающий—Директор Инсти
тута ................................. —

Секретарь курсов—он же хра
нитель музея и библиотекарь 1 

Заведывающий эксперименталь
ной медицинской лаборато
рией ................................. 1

Заведывающий биологической
лабораторией .....................  1

Заведывающий дозиметрической 
лабораторией — Директор

института ..........................  —
Ассистент-лаборант..................1
Служитель по уходу за живот

ными ................................. 1
5

1. Р е н т г е н о ф и з и ч е с к о е  о т д е  
лен И е.

Заведывающий-физик . ... I

а) Р е н т г е н о ф и з и ч е с к а я  л а б о 
р а т о р и я .

Заведывающий лабораторией—
физик...............................1

Рентгено-физик.....................1

б) В а к у у м  л а б о р а т о р и я .

Заведывающий лабораторией . 1 
Рентгено-физиков............... ... 2

в) Ф о т о - л а б о р а т о р и я .

Заведывающий лабораторией . 1 
Рентгено-лаборант................. 1

г) М а с т е р с к а я .

Заведывающий аппаратной . . 1
Рентгено-техник.................... 1
Рентгено-физик...................... 1
Электро-монтер ..................... 1
Токарь по металлу .................  1
Рентгено-техник (ученик) ... 1

д) Э л е к т р о - с т а н ц и я .

Старший механик....................1
Техник (аккумулятор) . . . . 1

16
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2. К л і н і ч н и й  в і д д і л о к .

Завідувач відділку.................... 1
Ординатор . . . . . . . . . .  1
Сестер медичних ....................  4
Куховарка ............................  1
Банильниця ..........................  1
Сиділок-санітарок.................... 4
Праля ..................................11 3
У с ь о г о  в Інституті . . 65 чолов.

Харків,, дня 7 квітня 1925 р.

Заст. Голови Ради
Народніх Комісарів

УСРР Булат.

Керуючий Справами Ради
Народніх Комісарів

УСРР Ф. Бега.

148. Про штати водяно-санітарних участиів медично-санітарного відділу на Чорноморскому водяному тран- • спорті.
Рада Народніх Комісарів УСРР 

п о с т а н о в и л а  затвердити нижчепо
дані штати водяно-санітарних участків 
в медично-санітарного відділу на 
Чорноморському водяному транспорті.Ш т а т иводяно-санітарних участків медично- саиітариого відділу на Чорноморському водяному транспорті.

/. Водяно-санітарні участки.Число посад.
Назва посади Н и н
•

о >>
5 с£ X л и н

Санітарний лікар 1 і —
Пом. саніт. лікаря 1 — —
Лікарський помічн. — — 1
Конторист : . 1 % —

По одному участку 3 і 1
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2. К л и н и ч е с к о е  о т д е л е н и е .  

Заведывающий отделением . . 1
Ординатор............................1
Сестер медицинских ..............  4
Кухарка ..............................  1
Судомойка ........................... 1
Сиделок-санитаров.................4
Прачка................................ 1~~”7з

В с е г о  по Институту . .65 челов.

Харьков, 7 апреля 1925 г.

Зам. Председателя Совета 
Народных Комиссаров

УССР Булат.

Управляющий Делами 
Совета Народных Комиссаров

УССР Ф. Бет.

148. О штатах водно-санитарках участков медико-санитарного отдела на Чорноиорском водном траи;‘ ' ' спорте.
Совет Народных Комиссаров УССР 

п о с т а н о в и л  утвердить нижеследу
ющие штаты водно-сани.тарных уча
стков . медико г санитарного отдела 
на Черноморском водном транспорте.Ш т а т ыводно-санитарныц участков медико- санитарного отдела на Черноморском водном транспорте.

/. Водно-санитарные участки.

Колич. должностей
Наименование — =

должностей Н _ ь° «о
II II

•В С

Санитарный врач 1 1 —

Пом. санит. врача 1 — —
Лекарский помощи. — — 1

Конторщик’ .' . . 1 — —

По одному участку 3 1 1



Ч. 21 Арт. 148—149 М 21 Ст. 148—149
Число участків 1-го типу— 2

II- го типу— З
III- го типу— З

Усього участків . . — 8
Усього посад по всіх участках —12

II. Розподіл участків 
Число участків

Місцеві

1 
ти

пу

>»
сX*•

>, Число 
І посад.

Одеса 1. . 1 — — 3
Одеса. 2. . 1 _ — 3
Миколаїв , — 1 — 1

Маріупіль . — 1 _ 1

Бердянськ , — 1 _ 1

Хорли . — — 1 1
Скадо&ськ. . — _ 1 1

Очаків . — — 1 1

2 З 3 12 
Харків, дня 7-го квітня 1925 р.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР Булат.

Керуючий Справами 
Ради Народніх Комісарів УСРР Ф.Бега.

Количество участков 1-го типа— 2
ІІ-го типа— З

___________ 111-го типа— З
Всего участков . . — 8 

Всего должн. по всем участкам—12

II. Распределение участков
Колнч участков

Место распо
ложения •0сX

•яСX
(0сXн

. £ У X
і *ь н О §V- й

Одеса 1. . . 1 -
* н
3

Одеса 2. 1 - 3
Николаев .— 1 1
Нариуполь . — 1 . 1
Бердянск — 1 - 1
Хорлы . . — .--- 1 1
Скадовск. — — 1 1
Очаков . . — — 1 1

2 3 3 12
Харьков, 7 апреля 1925 г.

Зам Председателя Совета 
Народных Комиссаров УССР Булат.

Управляющий Делами Совета
Народных Комиссаров УССР Бега.149. Про ствердження списку міст УСРР, що в них установлюється ібільшені кінцеві ставки місцевих податків І абору.

На підставі примітки 2-ої до арт. 
65 і додатку до арт. 104 Тимчасового 
Положення про місцеві фінанси (36. 
Зак. СРСР за 1924 р., ч. 22, арт. 
199), Рада Народніх Комісарів УСРР 
п о с т а н о в и л а :

Завести міста Харків, Київ і Одесу 
до списку великих міст в УСРР. що 
в них установлюється збільшені кінцеві 
ставки місцевих податків і зборів, 
передбачені в примітці 2-ій до арт. 65 
і додаткові до арт. 104 Тимчасового 
положення про місцеві фінанси.

Харків, дня 7 квітня 1925 р.
Заст. Голови Ради 
Народніх Комісарів УСРР Булат.

Керуючий Справами 
Ради Народніх Комісарів УСРР Ф.Бега.

149. Об утверждении списка городов УССР, в коих устанавливаются повышенные предельные ставки местных налогов и сборов.
На основании примечания 2-го к 

ст. 65-й и приложения к ст. 104-й 
Временного Положения о местных фи
нансах (С. 3. СССР. 1924 г., № 22, ст. 
199) Совет Народных Комиссаров 
УССР п о с т а н о в  ил:

Внести города Харьков, Киев и 
Одессу в список крупных городов 
УССР, в коих устанавливаются повы
шенные предельные ставки местных 
налогов и сборов, предусмотренные 
примечанием 2-м к ст. 65-й и прило
жением к ст. 104-й Временного поло
жения о местных финансах.

Харьков, 7 апреля 1925 г.
Зам. Председателя Совета 

Народных Комиссаров УССР Булат.

Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР Ф. Бега.
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Ч. 21 Арт. 150 № 21 Ст. 150
Постанови всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету 
й Ради Народні* Комісарів УСРР.

150. Про скасовані декрети й постанови про сільсько - господарську кооперацію.
Виконуючи п. 1 відділу 111 постанови 

Центрального Виконавчого Комітету 
й Ради Народніх Комісарів Союзу РСР 
з 22-го серпня 1924 року «Про сіль- 
сько-господарськукооперацію» (36.3. 
СРСР 1924 р., ч. 5., арт. 61), Все
український Центральний Виконавчий 
Комітет і Рада Народніх Комісарів 
УСРР п о с т а н о в и л и :

Затвердити нижчеподаний список 
декретів і постанов УСРР, скасованих 
у звязку з виданням вищезазначеної 
постанови ЦВК і РНК Союзу РСР 
«Про сільсько - господарську коопе
рацію».

1. Декрет Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету й Ради 
Народніх Комісарів УСРР з 26 жовтня 
1921 року «Про сільсько-господарську 
кооперацію» (36. Уз. 1921 р., ч. 21, 
арт. 618).

2. Постанову Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету з 1-го 
лютого 1922 року «Про збори уповно
важених сільсько-господарських коопе
ративних спілок» (36. Уз. 1922 року,
ч. 5, арт. 70).

Харків, дня 8-го квітня 1925 р.

Голова Всеукраїнського
Центрального Виконавчого

Комітету Петровський.

Заст. Голови Ради
Народніх Комісарів

УСРР /. Булат.

Секретар Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету А. Буценко.

Постановления Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета и Совета Народны* 
Комиссаров УССР.150. 06 отмененных декретах и постановлениях о сельско-хозяйственной кооперации.

Во исполнение п. 1 го раздела III 
постановления Центрального Исполни
тельного Комитета и Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР от 22-го 
августа 1924 года «О сельско-хозяй
ственной кооперации» (С. У. СССР 
1924 года, № 5, ст. 61), Все^краин- 
ский Центральный Исполнительный 
Комитет и Совет Народных Комиссаров 
п о с т а н о в и л и :

Утвердить нижеследующий список 
декретов и постановлений УССР, отме
ненных в связи с изданием вышеука
занного постановления ЦИК и СНК 
Союза ССР «О сельско-хозяйствен
ной кооперации».

1. Декрет Всеукраинского Централь
ного Исполнительного Комитета и Со
вета Народных Комиссаров УССР от 
26 октября 1921 г «О сельско-хозяй
ственной кооперации» (С. У. 1921 г.. 
№ 21, ст. 618).

2. Постановление Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Коми
тета от 1 февраля 1922 года «О соб
раниях Уполномоченных сельско хо
зяйственных кооперативных союзов» 
(С. У. 1922 г., № 5, ст. 70).

Харьков, 8 апреля 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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Арт. 151 № 21 Ст. 151Ч. 21
151. Про доповнений Кримінального 
Кодексу УСРР арт. арт. 91і і 141 *.

Всеукраїнський Центральний Вико
навчий Комітет і Рада Народніх Комі
сарів УСРР п о с т а н о в и л и  допов
нити Кримінальний Кодекс УСРР (36. 
Уз. 1922 р., ч. 36, арт. 553) арт. арт. 
91і і 141і у такій редакції:

«Арт. 91і. За підняття на морському 
торговельному судні прапору СРСР, 
як-що це право не надано законом, 
карається позбавленням волі або при
мусовою працею до одного року 
з конфіскатою судна або штрафом 
в розмірі не більшому від повної 
вартости судна, чи без штрафу й кон- 
фіскати».

«Арт. 141і. За купівлю й продаж 
морського торговельного судна, що 
плаває під прапором Союзу РСР, без 
дозволу влади, що його вимагає закон, 
карається штрафом до тисячі карбо
ванців.

Як-що вчинком заподіяно значну 
шкоду державі, кару підвищується 
до позбавлення волі на реченець не 
довший як один рік з конфіскатою 
судна або зі штрафом в розмірі не 
більшому за повну вартість судна».

Харків, дня 8 квітня 1925 р.

Голова Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету

Петровський.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР І. Булат.

Секретар Всеукраїнського 
'Центрального Виконавчого

Комітету А. Буценко.

Оголошено в «Вістях ВУЦВК» 15 квітня 
1925 р., ч. 85.

151. О дополнении Уголовного Кодекса УССР ст. ст. 91'. и 141*.
Всеукраинский Центральный Испол

нительный Комитет и Совет Народ
ных Комиссаров УССР п о с т а н о в и л и  
дополнить Уголовный Кодекс УССР 
(С. У. 1922 г., №36, ст. 553) ст. ст.
911 и 1411 в следующей редакции:

«Ст. 91 *. Под'ем на морском тор
говом судне флага СССР, если это 
право не предоставлено по закону, 
карается лишением свободы или при
нудительными работами до одного 
года с конфискацией судна или со 
штрафом в размере не свыше полной 
стоимости судна, или без штрафа и 
конфискации».

«Ст. 141*. Покупка и продажа мор
ского торгового судна, плавающего 
под флагом Союза ССР, без требуе
мого законом разрешения властей, 
карается штрафом до тысячи рублей.

Если деянием причинен значитель
ный вред государству, наказание по
вышается до лишения свободы на срок 
не свыше одного года с конфискацией 
судна или со штрафом в размере не 
свыше полной стоимости судна».

Харьков, 8 го апреля 1925 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

’Ллялугсе.чъ Г\етпдо*од&.

Зам. Председателя Совета
Народных Комиссаров

УССР И. Булат.

Секретарь Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитата УССР А. Буценко.

Распубликовано в «Вістях ВУЦВК» от 
15 апреля 1925 г., № 85.
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Ч. 21 Арт. 152 № 21 Ст. 152
Постанова Президії Всеукраїн
ського Центрального Виконавчого 

Комітету.152. Про скликання ІХ-го Всеукраїнського З'їзду Рад Робітничих, Селян- сьнихтаЧервомоармійських Депутатів.
Змінюючи постанову свою з 1-го 

квітня 1925 року «Про скликання 
Всеукраїнського З'їзду Рад Робітни
чих, Селянських та Червоноармій- 
ських Депутатів», Президія Всеукраїн 
ського Центрального Виконавчого Ко
мітету п о с т а н о  в и л а :  “

Скликання ІХ-го Всеукраїнського 
З'їзду Рад Робітничих, Селянських 
та Червоноармійських Депутатів при
значити на 30-е квітня 1925 року 
в м. Харкові.

Затвердити такий порядок дений 
ІХ-го Всеукраїнського З'їзду Рад:

1) Доповідь про діяльність Уряду 
СРСР (доп. Заступник Голови РНК 
СРСР і Голова РПО т. Каменев).

2) Звіт Уряду УСРР. (доп.т. Чубар).

3) Заходи Уряду УСРР до зміцнення 
та підняття селянського господарства 
(доп. т. Петровський).

4) Сільське-господарство й земле- 
урядження (доп. т. Дубник).

5) Про стан і перспективи проми- 
словости на Україні, (доп. т. Мак
етное).

6) Доповідь про Червону Армію. 
(Доп. т. дворов).

7) Доповідь НКРСІ. (Доп. т. Лебедь).
8) Про перехід на 3-х ступневу 

систему управління, (доп. т. Булат).
9) Конституційні питання (доп. 

т. Скрипник).
10) Вибори.

Харків, дня 8 квітня 1925 р.
Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету Петровський.

Секретар Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого 

Комітету А. Буценко.
Оголошено в «Вістях ВУЦВК* 16-го 

квітня 1925 р., ч. 86. *

Постановление Президиума Все- 
украинского Центрального Испол

нительного Комитета.

152. О созыве ІХ-го Всеукраинсного 
С'езда Советов Рабочих, Крестьян
ских и Красноармейских Депутатов.

Во изменение постановления своего 
от 1-го апреля 1925 года «О созыве 
ЛХ Всеукраинского С'езда Советов 
Рабочих, Крестьянских и Красно
армейских Депутатов, Президиум 
Всеукраинского Центрального Испол
нительного Комитета п о с т а н о в и л :

Созыв 1Х-го Всеукраинского С'езда 
Советов Рабочих, Крестьянских и 
Красноармейских Депутатов назначить 
на 30-е апреля 1925 года в гор. Харь
кове.

Утвердить следующий порядок ІХ-го 
Всеукраинского С'езда Советов:

1) Доклад о детеяльности Правитель
ства СССР. (докл. Заместитель Пред
седателя СНК СССР и Председатель 
СТО т. Каменев).

2) Отчет Правительства УССР 
(Доклад, т. Чубарь).

3) Меры Правительства УССР об 
усилении и поднятии крестьянского 
хозяйства, (докл. т. Петровский).

4) Сельское хозяйство и земле
устройство. (Докл. т. Дубник).

5) О положении и перспективах 
промышленности на Украине (докл. 
Максимов).

6) Доклад о Красной Армии (докл. 
т. Егоров).

7) Доклад НК РКП (докл. т. Лебедь).
8) О переходе на 3-х степенную 

систему управления, (докл. т. Булат).
9) Конституционные вопросы. (Докл. 

т. Скрипник).
10) Выборы.
Харьков, 8 апреля 1925 г.
Председатель Всеукраинского

Центрального Исполнительного 
Комитета Петровский.

Секретарь Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета А. Буценко.
Распубликовано в «Вістях ВУЦИК от 

16 апреля 192э г., № 86.
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Арт. Ібз Ла 21 От. 151
Постанови Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету 
й Ради Народні* Комісарів УСРР.ІБЗ. Про розмежувати державного 

майка УСРР ма республіканське й місцеве.
Для розмежування прибуткових 

джерел і утворення твердої основи 
будови республіканського й місцевих 
бюджетів, Всеукраїнський Централь
ний Виконавчий Комітет і Рада На- 
родніх Комісарів УСРР п о с т а н о 
в и л и :

І. Визнати за майно республі
канського значіння таке державне 
майно УСРР:

А. Земельне майно, ліси й рибні 
місцини.

а) Землі, відведені порядком робот 
націоналізації, на підставі Земельного 
Кодексу УСРР, на потреби націоналі
зованої промисловости (землі Укр- 
держспирту, Укртабактресту й Укр- 
винробуправління);

б) землі, передані урядництвам, уста
новам і господарським об'єднанням дяя культурно-виробничої мети (землі 
Укррадгоспоб*єднання і Цувійськпром- 
госпу);

в) землі установ і підприємств Нар- 
комземсправ, що мають нау
кову, культурно-зразкову й досвідну 
мету й які знаходяться на держбюд
жеті, а також землі імігранських 
комун;

г) землі концесійного й колоніза
ційного фондів;

д) торфовики великих неексплоато- 
ваних масивів (для найраціональнішого 
їх використання у найближчому май
бутньому) згідно зі списком, за
тверджуваним Українською Економіч
ною Нарадою;

е) луговий фонд державного зна
чіння;

ж) землі при сільсько-господарських 
школах і наукових установах у ме
жах. установлених Кодексом Законів 
про Народню Освіту УСРР і иншими 
додатковими постановами;

І 21

Постановления Всеукраинского 
Центрального Исполнительного

Комитета и Совета Народим* 
Комиссаров УССР.153.0 разграничении государственных имуществ УССР на республиканские 

и местные.

В целях разграничения доходных 
источников и создания твердой основы 
построения республиканськсго и мест
ных бюджетов, Всеукраинский Цен
тральный Исполнительный Комитет 
и Совет Народных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л и :

1. Признать имеющими республи
канское значение нижеследующие 
государственные имущества УССР:

А. Земельные имущества, леса и рыб
ные угодья.

а) Земли, отведенные в порядке 
работ по национализации, на основа
нии Земельного Кодекса УССР, для 
нужд национализованной промышлен
ности (земли Укргосспирта, Укр- 
табактреста и Укрвинделуправленияі;

б) земли, переданные ведомствам, 
учреждениям и хозяйственным обви
нениям для культурно-производствен
ных целей (земли Укрсовхозоб'едине- 
нкя и Цувоенпромхоза1;

в) земли учреждений и предприятий 
Наркомзема, преследующих научные, 
культурно-показательные и опытные 
цели, находящихся на госбюджете, 
а также земли иммигрантских коммун;

г) земли концессионного и колони
зационного фондов;

д) торфяники крупных неэксплоати- 
руемых массивов (в целях наиболее 
рационального их использования в 
ближайшем будущем) согласно списку, 
утвержденному Украинским Экономи
ческим Совещанием;

е) луговой фонд государственного 
значения;

ж) земли при сельско-хозяйствен
ных учебных заведениях и научных 
учреждениях в пределах, установлен
ных Кодексом Законов о Народном 
Просвещении УССР и другими дополни
тельными постановлениями;

зэз



г 2і Арт. 153 №  21 Ст. 15з
з) всі ліси, що знаходиться в уп

равлінні Всеукраїнського Управління 
Лісами;

и) рибні місцини в межах, уста
новлених постановою ВУЦВК з 
7 березня 1923 р. «Про організацію 
управління рибними господарствами» 
(36. Уз. 1923 р., ч. 8, арт. 143).

Б. Майно промислових підприємств.

а) Майно промислових підприємств 
і обєднань, що знаходиться, згідно 
з їхніми статутами й положеннями, 
у віданні центральних органів УСРР, 
як ось: Укрдержспирту, Маслотресту, 
Укртабактресту, Махортресту, Укр- 
папіртресту, Фарфорфаянсшклотресту, 
Укркаоліноб'єднання, Укрсільмаштре- 
сту, Укрльонконопліджуттресту ,Укр- 
силікаттресту, Укршкіртресту, Пів- 
денрудтресту, Укрсільтресту, Хемву- 
гілля, Українлісу,Укрліспалу, Славсіль- 
тресту, Труббуду, Укрдержбуду, Дро- 
тяно-цвяхарного заводу «Інтернаціо
нал», Укрвибухзаводу, Укрмуту, 
Укрм'ясохолодорізниці й инших;

б) майно підприємств поліграфічної 
промисловосте в місті Харкові: дру
карні ВУЦВК', газети «Коммунист», 
УВО, ДПУ, ВРНГ, «Цілях Освіти» й 
Держвидавництва України.

В. Майно инших господарських 
організацій.

Майно організацій і підприємств, 
переведених на господарський розра
хунок, що знаходиться у віданні 
центральних органів і установ УСРР, 
як ось: Укррадгоспоб'єднання, Держ- 
торгу, ВУФКУ, Держвидавництва, 
Харківського іподрому. Всеукраїн
ського управління Сельбудинками й 
Хатами-читальнями, Видавництва НКЮ 
й кнііїих.

Г. Майно державних установ.

а) Майно установ^ що знаходяться на. 
держбюджеті, а саме: Народніх Коміса
ріатів Освіти, Охорони Здоров'я, Со
ціального Забезпечення й Земельних 
Справ;
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з) все леса, нахрдящиес* 9 управле
нии Всеукраинского Управления Ле
сами;

и) рыбные угодья в пределах, уста
новленных постановлением ВУЦИК'а 
от 7-го марта 1923 года «Об орга
низации управления рыбными хозяй
ствами» (С. У. 1923 г., Л& 8, ст. 143).

Б. Имущества промышленных пред
приятий.

а) Имущества промышленных пред
приятий и об'единений, состоящих, 
согласно их уставам и положениям, в 
ведении центральных органов УССР, 
как-то: Укргосспирта, Маслртреста, 
Укртабактреста, Махортреста, Укр- 
бумтреста, Фарфорфаянсстеклотреста, 
Укркаолиноб'единения, Укрсельмаш- 
треста, Укрленпенькоджуттреста, 
Укркожтреста, Южрудтреста, Укр- 
сольтреста, Славсольтреста, Укр- 
силикаттреста, Химугля, Украинлеса, 
Укрлестопа, Трубстроя, Проволочно- 
гвоздильного завода «Интернационал», 
Укрвзрывзавода, Уіфмута Укрмясог 
хладобойни и других;

б) имущества предприятий по.лн^ 
графической промышленности в гор. 
Харькове: типографии ЭУЦИК’а., га
зеты «Коммунист», УВО, ГПУ, ВСНХ, 
«Путь Просвещения.» и Госиздате 
Украины.

В. Имущества прочих хозяйственную 
организаций.

Имущества организаций и пред
приятий, переведенных на хозяйствен
ный расчет, находящихся в ведении 
центральных органов и учреждений 
УССР, как-то: Укрсовхозоб'единения, 
Госторга, ВУФКУ, Госиздата, Харь
ковского ипподрома, Всеукраинского 
Управления Сельбудынками и хатами- 
читальнями, издательства НКЮ и 
других.

Г. Имущества государственных учреж
дений.

д) Имущества состоящих на грс-. 
бюджете учреждений Народных Комис
сариатов Просвещения, Здравоохра
нения, Социального Обеспечения 
и Земледелия;



б) курорти Одеський, Бердянський 
і Сдав'днський.

Д. Майно шляхів сполучення і 
заявку.

а) Усі підпорядковані Південній Ок
рузі Шляхів під'їздні шляхи й за
водські колії Й уся водяна мережа 
України;

б) усі шосові й биті шляхи підпо
рядковані Укрмуту;

в) усе автове господарство й автові 
майстерні, що знаходяться в віданні 
Автопромторгу;

г) міжміські телефонові мережі: 
Харків—Катеринослав, Харків—Київ, 
Харків—Артемівськ.

Е. Будівлі.

Житлові й инші будівлі, закріплені 
постановами РНК УСРР за урвдницт- 
вадц, установами й ррганіздціямй.

2. Усе державне майно УСРР, 
за винятком майна загальносоюзного 
зндчщнд, визнати за майно місцегрго. 
значіння.

3. Рушання сарае. то можуть у, 
найбутньрму виникнути що щ роз
поділу державного майна на, респуб
ліканське й. місцеве, аркластм на 
Українську Економічну Нараду, після
ПОЛ£РЄДНЬОГО ' розгляду ЇХ ' У КО;
місії при Н^ркомфінансіа у складі 
представників: НКФінансір (Голода), 
НКРСІ й НКЮстиції та заінтересо
ваних відомств і устало».

Харків, дне 8-го. цвітне, 1,9Д р,
Голова Всеукраїнського. 

\^нт\щьното виконавчого.
Комітету ПещцвсАкий, 

Голова Ради Мародніх
Комісарів УСРР В. Чубар.

Секретар Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету О. Буценко,

Ч- 21 Арт- 1'»3

0) курорты Одесский, Бердянск*! 
и Славянский.

Д. Имущества путей сообщения и 
связи.

а) Все подведомственные Южному 
Округу Путей Сообщения под'ездные 
пути и заводские ветки и вся водная 
сеть Украины;

б) все шоссейные и грунтовые 
дороги подведомственные Укрмуту,

в) все автомобильное хозяйство 
и автомобильные мастерские, нахо
дящиеся в ведении Автопромторга;

г) международные телефонные ли
нии: Харьков - Екатерикослав, Харь
ков— Киев, Харьков—Артемовск.

Е. Строения.

Жилые и другие строения, закре
пленные постановлениями СНК УССР 
за ведомствами, учреждениями и орга
низациями.

2. Все остальные государственные 
имущества УССР, за исключением 
имуіщдв общесоюзного значения, 
признать имущестаами местного зна
чения.

3. Разрешение вопросов, могущих 
в будущем возникнуть по распределе
нию государственных имущее?а на 
республиканские и местные, возло
жить на Украинское Экономическое 
Совещание по предварительном; рас- 
мотрении такових в. крмцссщ* при 
Наркомфине, в Составе предртаї^р* 
телей: НКФина (Председатель), НК 
РКП и НКЮста и заинтересованных 
ведомств и учреждений,Харьков, 8 апреля, 1925; года Председатель Всеукрамископо

Центрального Исполнительного
Комитета Петровсщй

Председатель Совета Народных 
Комиссаров УССР В. Чубарь.
Секретарь Зсеукраиискрро

Центрального Исполнительного
Комитета УССР А. Буцснко,.

М 21 6т. Іій
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154. Про перелік законів І розпо
ряджень про споживчу кооперацію, 
що втратили силу, а також що їх 

скасовано.

Виконуючи п. 1 відділу III поста
нови Центрального Виконавчого Ко
мітету й Ради Народніх Комісарів 
Союзу РСР з 20-го травня 1924 року 
«Про споживчу кооперацію» («Вісник 
ЦВК.РНК і РПО СРСР» 1924 р.,ч. 5, арт. 
172), Всеукраїнський Центральний 
Виконавчий Комітет і Рада Народніх 
Комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :

Затвердити нижчеподаний перелік 
законоположень і розпоряджень, 
оголошених у Збірнику Узаконень і 
Розпоряджень УСРР, що втратили 
свою силу, а також що їх скасовано з 
виданням постанови ЦВК і РНК СРСР 
з 20-го травня 1924 року «Про спо
живчу кооперацію»:

І. Законоположення і урядові 
розпорядження, оголошені в Збірнику 
Узаконень і Розпоряджень УСРР, що 
стратили свою силу перед виданням 
постанови Центрального Виконавчого 
Комітету й Ради Народніх Комісарів 
Союзу РСР «Про споживчу коопе
рацію»:

1) наказ Народнього Комісара 
Харчових Справ УСРР і Голови 
Охарчкомпівдензаходу з 21-го березня 
1920 р. «Про невтручання в харчову 
діяльність і організаційне будівництво 
кооперативів» (36. Уз. 1920 р., ч. 4, 
арт. 56);

2) постанова Ради Народніх Комі
сарів УСРР з 1-го квітня 1920 р. 
«Про постачання робітникам і служ
бовцям ненормованих продуктів» 
(36. Уз. 1920 р., ч. 5, арт. 86);

3) наказ Народнього Комісаріату 
Харчових справ УСРР з 10-го травня 
1920 р. «Про порядок переведення в 
життя декрету про єдині робітничо- 
селянські споживчі товариства» (36. 
Уз. 1920 р., ч. 10, арт. 175);

4) постанова Кооперативного Ко- 
•бтету Народнього Комісаріяту Харчо
вих Справ УСРР з 14-го травАя 
1920 р. «Про залізничу кооперацію» 
(36. Уз. 1920 р., ч. 11, арт. 204);

Ж

154. О перлине законов и распоря
жений о потребительской кооперации, 
потерявших силу, а также отменен

ных.

Во исполнение п. 1 раздела III по
становления Центрального Исполни
тельного Комитета и Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР от 20-го 
мая 1924 г. «О потребительской коопе
рации» («Вестник ЦИК, СНК и СТО 
СССР» 1924 г.,№ 5, ст. 172), Всеукра- 
инский Центральный Исполнительный 
Комитет и Совет Народных Комисса
ров п о с т а н о в и л и :

Утвердить нижеследующий перечень 
законоположений и распоряжений, 
опубликованных в Собрании Узако
нений и Распоряжений УССР, утра
тивших свою силу, а также отменен
ных с изданием постановления ЦИК 
и СНК СССР от 20-го мая 1924 года 
«О потребительской кооперации»:

I. 'Законоположения и правитель
ственные распоряжения, опубликован
ные в Собрании Узаконений и Распо
ряжений УССР, утратившие свою силу 
до издания постановления Централь
ного Исполнительного Комитета и 
Совета Народных Комиссаров СССР 
«О потребительской кооперации:»

1) приказ Народного Комиссара по 
Продовольствию УССР и Предопрод- 
комюгзапа от 21-го марта 1920 г. 
«О невмешательстве в продовольствен
ную деятельность и организационное 
строительство кооперативов» (С. У. 
1920 г., № 4, ст. 56);

2) постановление Совета Народных 
Комиссаров УССР от 1-го апреля 
1920 г. «О снабжении рабочих и слу- 
жащихненормированными продуктами» 
(С. У. 1920 г., № 5, ст. 86);

3) приказ Народного Комиссариата 
по Продовольствию УССР от 10-го 
мая 1920 г. «О порядке проведения 
в жизнь декрета о единых рабоче- 
крестьянских потребительских обще
ствах» (С. У. 1920 г., № 10,. ст. 175);

4) постановление Кооперативного 
Комитета Народного Комиссариата 
Продовольствия УССР от 14 мая 1920 г. 
«О железнодорожной кооперации» 
(С. У. 1920 г., № 11, ст. 204);
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5) постанова Кооперативного Ко

мітету України з 7-го травня 1920 р. 
«Про розмежування районів діяльности 
кооперативних організацій» (36. Уз. 
1920 р., ч. 12, арт. 218);

6) постанова Народнього Коміса- 
ріяту Харчових Справ УСРР з 29-го 
травня 1920 р. «Про єдині робітничо- 
селянські товариства споживачів» 
(36. Уз. 1920 р., ч. 12, арт. 223);

7) обіжник Народнього Комісаріяту 
Харчових Справ УСРР з 1-го червня 
1920 р. «Про кредитову кооперацію» 
(36. Уз. 1920 р., ч. 14, арт. 262);

8) наказ Народнього Комісаріяту 
Харчових Справ УСРР з 8-го червня 
1920 р. «Доповнення до постанови 
про райони діяльности споживчих 
організацій» (36. Уз. 1920 р., ч. 14. 
арт. 273);

9) наказ Народнього Комісаріяту 
Харчових Справ УСРР з 16-го червня 
1920 р. «Про мобілізацію інструкто
рів кооперації» (36. Уз. 1920 р.,ч. 16, 
арт. 311);

10) постанова Кооперативного 
Комітету УСРР з 17-го червня 1920 р. 
«Про український центр споживчої 
кооперації (36. Уз. 1920 р., ч. 17, 
арт. 325);

11) постанова Уповноваженого 
Народнього Комісаріяту Фінансів 
РСФРР при Раднаркомі УСРР з
6-го липня 1920 р. «Про заборону 
споживчий кооперації провадити бан
кові операції» (36. Уз. 1920 р., ч. 18, 
арт. 354);

12) наказ Народнього Комісаріяту 
Освіти УСРР з 29'ГО липня 1920 р. 
«Про передачу культурно-освітніх 
відділів робітничої кооперації до від
повідних відділів народньої освіти» 
(36. Уз. 1920 р., ч. 21, арт. 420);

13) постанова Ради-.Народніх Ко
місарів УСРР з 28-го грудня 1920 
року «Про фінансування кооперації» 
(36. Уз. 1920 р., ч. 28, арт. 608);

14) постанова Ради Народніх Ко
місарів УСРР з 17-го червня 1921 р. 
«Про авансовий кредит кооперації» 
(36. Уз. 1921 р., ч. 11, арт. 313);

II. Законоположення і урядові роз
порядження, оголошені в Збірнику 
Узаконень і Розпоряджень УСРР, ска-

5) постановление Кооперативного 
Комитета Украины от 7-го мая 1920 г. 
«О разграничении районов деятель
ности кооперативных организаций». 
(С. У. 1920 г., № 12. ст. 218);

6) постановление Народного Комис
сариата Продовольствия УССР от 29-го 
мая 1920 года. «О единых рабоче- 
крестьянских обществах потреби
телей» (С. У. 1920 г., № 12, ст. 223);

7) циркуляр Народного Комиссари
ата Продовольствия УССР от 1 го 
июня 1920 г. «О кредитной коопера
ции» (С. У. 1920 г., № 14, ст. 262).

8) приказ Народного Комиссариата 
Продовольствия УССР, от 8-го июня 
1920 г. «Дополнение к постановлению 
о районах деятельности потребитель
ских организаций» (С. У. 1920 г., № 1 4 ,  
ст. 273).

9) приказ Народного Комиссариата 
Продовольствия УССР от 16-го июня 
1920 г. «О мобилизации инструкто
ров по кооперации» (С. У. 1920 г., 
№ 16, ст. 311);

10) постановление Кооперативного 
Комитета УССР от 17-го июня 1920 г. 
«Об украинском центре потребитель
ской кооперация» (С. У. 1920 года, 
№ 17, ст. 325);

11) постановление Уполномоченного 
Народного Комиссариата Финансов 
РСФСР при Совнаркоме УССР от 6-го 
июля 1920 г. «О запрещении потре
бительской кооперации вести банко
вые операции» (С. У. 1920 г., № 18, 
ст. 354);

12) приказ Народного Комиссариата 
Просвещения УССР от 29-го июля 
1920 г. «О передаче культурно-просве
тительных отделов рабочей коопера
ции в соответствующие отделы Народ
ного Образования» (С. У. 1920 г., 
№ 21, ст. 420);

13) постановление Совета Народных 
Комиссаров УССР от 28-го декабря
1920 года «О финансировании коопера
ции» (С. У. 1920 г., № 2 8 ,  ст. 608);

14) постановление Совета Народ
ных Комиссаров УССР от 17-го июня
1921 г. «Об авансовом кредите коопе
рации» (С. У. 1921 г.. № 11. ст. 313);

И. Законоположения и правитель
ственные распоряжения, опубликован
ные в Собрании Узаконений и Распо-397
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совані з виданням постанови ЦВК 
і РНК Союзу РСР з 20-го травня 
1924 р. «Про споживчу кооперацію»:

1) постанова Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету з
13- го квітня 1921 року «Про споживчу 
кооперацію» (36. Уз. 1921 р., ч. 6, 
арт. 180);

2) постанова Ради Народніх Комі
сарів УСРР з 8-го липня 1921 р. 
«Про транспортову споживчу коопе
рацію» (36. Уз. 1921 р., ч. 14,
арт. 366);

3) постанова Всеукраїнського Цент
рального Виконавчого Комітету з 
19-го квітня 1922 р. «Про спілкову 
мережу споживчої кооперації на 
Україні» (36. Уз. 1922 р., ч. 19, арт. 
302);

4) постанова Всеукраїнського Цент
рального Виконавчого Комітету з 
18-го жовтня 1922 р. «Про розши
рення кооперативної мережі на Пра
вобережній Україні» (36. Уз. 1922 р.,
ч. 44, арт. 653);

5) постанова Всеукраїнського Цент
рального Виконавчого Комітету з
14- го березня 1923 р. «Про надання 
Вукопспілці права зміняти мережу 
споживчої кооперації на Україні» 
(36. Уз. 1923 р., ч. 9, арт. 157);

6) постанова Ради Народніх Комі
сарів УСРР з 16-го березня 1923 р. 
«Про поширення на Червону Армію, 
Міліцію, частини ДГ1У і ЧОН чин
ности декрета РНК про споживчу 
кооперацію» (36. Уз. 1923 р., ч. 9,
арт. 166).Харків, дня 8-го квітня 1925 року.

Голова Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету иетровський.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР І. Булат.

Секретар Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету А Ьуценко.

ряжений УССР, отмененные с изда
нием постановления ЦИК и СНК Союза 
ССР от 20-го мая 1924 г. «О потре
бительской кооперации»:

1) постановление Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Коми
тета от 13-го апреля 1921 г. «О потре
бительской кооперации» (С. У. 1921 г., 
№ 6, ст. 180);

2) постановление Совета Народных 
Комиссаров УССР от 8-го июля 1921 г. 
«О транспортной потребительской 
кооперации» (С. У. 1921 г., № 14,ст. 
366);

3) постановление Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Нрми- 
тета от 19 апреля 1922 г. «О союзной 
сети потребительской кооперации на 
Украине» (С. У. 1922 г., №19, ст.302);

4) постановление Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Коми
тета от 18-го октября 1922 г. «О рас
ширении кооперативной сети на Право
бережья Украины» (С. У. 1922 г., 
№ 44, ст. 653);

5) постановление Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Коми
тета от 14-го марта 1923 г. «О предо
ставлении Вукопспилке права изменять 
сеть потребительской кооперации на 
Украине» (С. У. 1923 года. № 9, 
ст. 157);

6) постановление.Совета Народных 
Комиссаров УССР от 16-го марта 
1923 г. «О распространении на Крас
ную Армию. Милицию., части ГПУ и 
ЧОН действия декрета СНК о потре
бительской кооперации» (С. У. 1923 г., 
№ 9, ст. 166-.Харьков, 8 апреля 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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Арт. 155—156 № 21 Ст. 155—106
Постанови Ради Народні* комі

сарів УСРР.155. Про штати ліиарів-іитернів у лікарно-саиітарних установах Народ- нього Комісаріяту Охорони Здоров'я, що інаходяться иа державному бюджеті.
Рада Народніх Комісарів УСРР по

с т а н о в и л а  затвердити нижчеподані 
штати лікарів-інтернів у лікарно- 
санітарних установах Народнього Ко
місаріяту Охорони Здоров'я, що зна
ходяться на державному бюджеті:

Ш т а т илікарів-інтернів у лікарно-саиітарних установах Народнього Комісаріяту Охорони Здоров'я, що знаходяться на державному бюджеті.
Лікарів-інтернів . . .132.
П р и м і т к а .  Розподіл лікарів- 

інтернів у лікарно-санітарних устано
вах провадить Народній Комісаріат 
Охорони Здоров'я.

Харків, дня 8-го квітня 1925 р.
Заст. Голови Ради Народніх

Комісарів УСРР І. Булат. 
Керуючий Справами Ради Народніх

Комісарів УСРР Ф. Беїа.

Ч. 21

156. Про штати Харківського Клінічного Інституту для удосконалення лікарів.
Рада Народніх Комісарів УСРР п о- с т а н о в и л а  затвердити нижчеподані 

штати Харківського Клінічного Інсти
туту для удосконалення лікарів:ШтатиХарківського Клінічного Інституту для удосконалення лікарів.

Завідувач............................ 1
Секретар  ........................ 1

Усього 2
Харків, дня 8 квітня 1925 р.
Заст. Голови Ради Народніх

Комісарів УСРР Булат 
Керуючий Справами Ради Народніх 

Комісарів УСРР Бега.

Постановления Совета Народны* 
Комиссаров УССР.155. О штатах врачей-интернов в лечебно санитарных учреждениях Народного Комиссариата Зравоохране- ния, состоящих иа государственном бюджете.

Совет Народных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л  утвердить нижеследую
щие штаты врачей-интернов в лечебно
санитарных учреждениях Народного 
Комиссариата Здравоохранения, состо
ящих на государственном бюджете:

Ш т а т ыврачей-интернов в лечебно-санитарных учреждениях Народного Комиссариата Здравоохранения, состоящих на государственном бюджете.
Врачей-интернов . . .132.
П р и м е ч а н и е  Распределение 

врачей-интернов * по лечебно-санитар
ным учреждениям производится На
родным Комиссариатом Здравоохра
нения.

Харьков, 8 апреля 1925 г.
Зам. Председателя Совета Народных

Комиссаров УССР Булат. 
Управляющий Делами Совета 

Народных Комиссаров УССР Беїа.156. О штатах Харьковского Клинического Института для усовершенствования врачей.
Совет Народных Комиссаров УСРР постановил утвердить нижеследующие 

штаты Харьковского Клинического 
Института для усовершенствования 
врачей: ШтатыХарьковского Клинического Института для усовершенствования врачей.

Заведующий..........................  1
Секретарь ........................ 1

Всего 2
Харьков, 8 апреля 1925 г.
Зам. Председателя Совета 

Народных Комиссаров УССР Булат.
Управляющий Делами Совета 

Народных Комиссаров УССР Ф. Беїа.
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Ч. 21 Арт. 157—158 № 21 Ст. 157—158157. Про штати Київського Клінічного Інституту для удосконалення лікарів.
Рада Народніх Комісарів УСРР по

с т а н о в и л а  затвердити нижчеподані 
штати Київського Клінічного Інсти
туту для удосконалення лікарів.Штати Київського Клінічного Інституту для удосконалення лікарів.

7. Шкільна частина.
Професорів................................... 14Старш. асистентів..................................13Молодших »  15
Прозектор ....................................  1
Лаборантів......................................2
Рентгенотехнік ............................... 1

46
П р и м і т к а .  З  числа професорів — 

 ̂ректор,Т декан,! вчений секретар.

2. Обслуговуючий персонал.
Діловод 1-го розряду . . . . .  1

Рахівник......................................1
Кур‘єр.................................... .......1

З
Усього в Інституті . . 49 посад. 
Харків, дня 8 квітня 1925 р.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР І. Булат.

Керуючий Справами Ради
Народніх Комісарів УСРР Ф. Бет.

157. 0 штатах Киевского Клинического Института для усовершенствования врачей.
Совет Народных Комиссаров УСРР 

п о с т а  н о в и л утвердить нижеследую
щие штаты Киевского Клинического 
Института для усовершенствования 
врачей.Штаты Киевского Клинического Института для усовершенствования врачей.

7. Учебная часть.
Профессоров................................ 14
Старших ассистентов . . . .  13
Младших » . . . . , 15
Прозектор ...................................  1
Лаборантов ...............................  2
Рентгенотехник.............................  1

46
П,!?нм.еча.нне. Из числа профес

соров—! ректор, 1 декан, 1 ученый 
секретарь.

2. Обслуживающий персонал. 
Делопроизводитель 1-го рязр. . . 1
Счетовод ...................................  1
Курьер......................................  1

3
Всего по Институту . . 49 долж. 

Харьков, 8 апреля 1925 г.
Зам. Председателя Совета Народ

ных Комиссаров УССР Булат.
Управляющий Делами Совета 

Народных Комиссаров УССР Ф. Бега.

158. Про штати Державного Інституту Охорони Материнства й Дитинства у и. Харкові.
Рада Народніх Комісарів УСРР п о- ' 

с т а н о в и л а  затвердити нижчеподані 
штати Державного Інституту Охорони 
Материнства й Дитинства в м. Харкові.Штати Державного Інституту Охорони Материнства й Дитинства в м. ^аркові.

7. Загальна частина. 
Директор Інституту . . . .» 1
Помічник Директора в адміністра- 

ційно-господарській частині . 1

4П0

158. 0 штатах Государственного Института Охраны Материнства и Детства в г. Харькове.
Совет Народных Комиссаров УССР 

п о с т а н о в и л  утвердить нижесле
дующие штаты Государственного 
Института Охраны Материнства и 
Детства в г. Харькове.Штаты Государственного Института Охраны Материнства и Детства в г. Харькове.

1. Общая часть.
Директор Института . . .1
Помощник Директора по админи

стративно-хозяйственной части . 1
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Секретар .................................. 1 Секретарь . . . . 1
Діловод-рахівник . 1 Делопроизводитель-счетовод . 1
Науковий керовник . 1 Научный руководитель . 1

5 5

2. 1-й відділок. • 2. 1-е отделение.

«Крапля молока» «Капля молока»
(на 10 л\жок \ консультац. з 3 прийо- (на 10 коек и консультац. с 3 прие-

мами).- . . мами).

Завідувач відділку—лікар . 1 Заведующий отделением—врач 1
Лікарів для консультації немовлят . 2 Врачей для консультации по груд-

ному возрасту 2
Лікар-гінеколог . . . • . . 1 Врач-гинеколог................................ 1
Ординатор стаціонарія . . 1 Ординатор станционария 1
Лаборант-лікар . . . . . 1 Лаборант-врач . . . 1
Завідувач юридичної консультації 1 Заведующий юридической консуль-

тацией ................................... 1
Сестер медичних . 7 Сестер медицинских . 7

» патронажних . 2 » патронажных 2
Годувальниць . . . . . 2 Кормилиц ................................. . 2
Діловод.............................. . 1 Делопроизводитель . 1
Завідувач господарства . . 1 Заведующий хозяйством . . 1
Лаборантка молочної куховарні . 1 Лаборантка молочной кухни . . 1
Сесгра молочної куховарні . . 1 Сестра молочной кухни . . 1
Служників . ■  . . . • . . 2 Служителей . . . . .  2
Убіральниць . . . • . * 2 Уборщиц.................................... . 2
Швайцар . . . . . 1 Швейцар . . ' . . 1
Праль . • . ... . 2 Прачек...................................... . 2
Палівник (річний) . • . . 1 Истопник (годовой) *. 1
Двірник.............................. . -1 Дворник .................................. . 1

31 31
3. 2-й відділок. 3. 2-е отделение.

«Клінічний будинок немовлятка» «Клинический дом грудного ребенка»

(на 40 дітей). (на 40 детей).

Завідувач відділку—лікар . 1 Заведующий Отделением—врач . 1
Ординаторів . . . . . 3 Ординаторов . . . . .  3

Сестер жалібниць . . . 19 Сестер милосердия . • . . 19
Годувальниць . . . . .12 Кормилиц ................................. . 12
Лаборант.-лікар . . . . . 1 Лаборант врач . 1

Завідувач господарства . . 1 Заведующий хозяйством . . 1
Кастелянка ......................... . 1 Кастелянша . . . . .  1
Убіральниць......................... . . 3 Уборщиц.................................... . 3
Праль . . . . . 4 Прачек ...................................... . 4
Лаборантка молочної куховарні . 1 Лаборантка молочной кухни . . 1
Двірник ... . . . 1 Дворник .................................... . 1
Палівник............................. . 1 Истопник ................................... . 1
Швайцар............................. . 1 Швейцар.................................... . 1

Лікар для консультацій • . 1 Врач для консультаций . . 1
Сестер патронажних . 2 Сестер патронажных . 2

52 ‘ * • 52
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Ч. 21 Арт. 158 № 21 Ст. 158
4. 3-й відділок.

«Будинок дитини» 

(на 40 дітей).

Завідувач відділку—лікар . 1
Завідувач господарства . . 1
Виховательок . . ю
Сестра медична . . 1
Сиділок . . . . .  3
Убіральниць . 3
Куховарок . . . . .  2
Праль ............................ . 2
Двірник . . . . .  1
Палівник . . . . .  1

5. 4-й відділок. 
«Ясла»

25

(на 50 дітей).

Завідувач відділку—лікар . 1
Сестра жалібниця . 1
Виховательок . . 6
Економка . . . . .  1
Убіральниць . 2
Куховарка . . . . .  1
Праля............................ . 1
Двірник . . . . .  1
Палівник . . . . .  1

6. 5-й відділок.
1 5

«Центральна дитяча поліклініка».

Завідувач відділку—лікар . . 1
Завідувач шкільно-санітарного ка

бінету ...................................... 1
Лікар асистент .............................  1
Завідувач педологічного кабінету . 1

Лікарів асистентів . . . .  2 
» педіятрів . . . .  З 
» окулістів . . . .  2 
» хірург.-ортопед. . . . 1
» отіятрів................................. 2
» невропатолог. . . . 1
» дерматологів . . .2

Зубних лікарів................................ 2
Сестер медичних . . . .  6 
Завідувач лабораторії . . * . 1

» аптеки . . . . 1

4 3-є отделение.

«Дом Ребенка» 

(На 40 детей).

Заведующий Отделением—врач . 1
Заведующий хозяйством . . 1
Воспитательниц . 10
Сестра медицинская . . 1
Сиделок................................ . 3
Уборщиц............................... . 3
Кухарок ............................... . 2
Прачек . . . 2
Дворник ............................... . 1
Истопник . . . . : 1

і
25

5. 4-е отделение.

«Ясли»

(на 50 детей).

Заведующий Отделением—врач . 1
Сестра милосердия . . 1
Воспитательниц . 6
Экономка ............................. . 1
Уборщиц............................... . 2
Кухарка ............................... . 1
Прачка . . . . . 1
Дворник .............................. . 1
Истопник ............................. . 1

15

6. 5-е отделение.

«Центральная детская поликлиника».Заведующий отделением—врач . 1 
Заведующий школьно-санитарным

кабинетом . . . . 1
Врач ассистент............................. 1
Заведующий педологическим каби

нетом .................................... .1
Врачей ассистентов . . . 2

» педиатров . . . 3
» окулистов . . . .  2 
» хирург.-ортопед . . . 1
» отиатров . . . .  2 
» невропатолог. . . . 1
» дерматологов . . . 2

Зубных врачей.............................. 2
Сестер медицинских . .6
Заведующий лабораторией . . 1

» аптекой . 1402 %
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Асистент-фармацевт . . . .  1
Діловод-рахівник . . . . 1
Сестра обслідувательниця . . 1
Реєстратор.............................. 1
Санітарок-убіральниць . .4
Швайцар................................. 1
Праля.....................................1
Палівник (він-же розсильний) .1

38

Усього по Інститутові—166 посад. 

Харків, дня 9 квітня 1925 р.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР І. Булат.

Керуючий Справами Ради 
Народніх Комісарів УСРР Ф. Бет.

• Ассистент-фармацевт . . . 1
Делопроизводитель-счетовод . . 1
Сестра обследовательница . . і
Регистратор . . . . .  1 
Санитарок-уборщиц . . . .  4 
Швейцар . . . . . і
Прачка ........................................ і
Истопник (он же рассыльный) . 1

38

Всего по Институту—166 должностей. 

Харьков, 9 апреля 1925 г.

Зам. Председателя Совета 
Народных Комиссаров УССР

И. Булат.

Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров УССР Ф. Бега.

159. Про ваведения до складу райо- 
иових бюджвтових комісій 8 правом 
ухвального голосу представника ок- 
ругового бюра професійних спілок.

Змінюючи п. 3-й арт. 1-го і при
мітку 2 гу до того-ж артикулу поста
нови РНК УСРР з 25-го вересня 
1924 року «Про губерніяльні, округові 
й районові бюджетові комісії» (36 Уз. 
1924 р., ч. 37-38, арт. 249),—Рада 
Народніх Комісарів УСРР п о с т а н о 
в и л а :

Пункт 3-й арт. 1-го і примітку 2-гу 
до того-ж артикулу зазначеної поста
нови викласти в такій редакції:

«п. 3. Районові—з правом ухваль
ного голосу:

а) голова бюджетової комісії—го
лова районового виконавчого комі
тету або його заступник, і члени; .

б) голова районової комісії неза 
можніх селян;

159. О введении в состав районних 
бюджетных комиссий с правом ре
шающего голоса представителя ок
ружного бюро профессиональных 

С0Ю80В.

Во изменение п. 3-го ст. 1-й и при
мечания 2-го к той же статье поста
новления СНК УССР от 25 сентября 
1924 г. «О губернских, окружных 
и районных бюджетных комиссиях» 
(С. У. 1924 г., № 37-38, ст. 249),— 
Совет Народных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л :

Пункт 3-й ст. 1-й и примечание 
2-е к той же статье указанного по
становления изложить в следующей 
редакции:

«п. 3. Районные—с правом реша
ющего голоса:

а) председатель бюджетной комис
сии—председатель районного испол
нительного комитета или его земе- 
ститель, и члены;

б) председатель районной комиссии 
незаможных селян; 403
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в) районовий податковий інспектор;
г) уповноважений округового бюра 

професійних спілок або особа, що 
його заступає, і

д) з правом дорадчого голосу— 
представники районових установ».

« П р и м і т к а  2. При розгляді бюд
жету районові бюджетові комісії при
тягають до участи представників від
повідних сільських рад або сільських 
установ у справах, дотичних даної 
сільської ради або установи».

Харків, дня 9 квітня 1925 р.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР /. Булат.

Керуючий Справами Ради
Народніх Комісарів УСРР

Ф. Беїа.

в) районный налоговый инспектор;
г) уполномоченный окружного бюро 

профессиональных союзов или лицо, 
его заменяющее, и

д) с правом совещательного голоса — 
представители районных учреждений».

« П р и м е ч а н н и е  2. При рассмо
трении бюджета районными бюджет
ными комиссиями привлекаются к уча
стию представители соответствующих 
сельских советов или сельских учре
ждений по делам, касающимся данного 
сельского совета или учреждения».

Харьков, 9 апреля 1925 г.

Зам. Председателя Совета Народ
ных Комиссаров УССР И. Булат.

Управляющий Делами Совета
Народных Комиссаров 

УССР Ф. Бет.

/ ння Народнього Комісаріяту Юстиції. Издание Народного Комиссариата Юстиции

Укрголовліг. Звідомлення М 4309. Харків. 
Зам. 918. Т. 25.000.

Укрглаолит. Отношение Ле 4309. Харьков. 
За к. 918. Т. 25.000.

Літ. друкарня Книгоспілки. Харків, Нстсченська иаб., 14.
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ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

СОБРАНИЕ
УЗАКОНЕНИЙ И 

РАСПОРЯЖЕНИЙ
Рібочв-Нріст. Прімтвлсти Уіршьі1926 г. . і?’/

В М І С Т

Постанов в РЫК 

(9—11 квітня 1926 р).
160 Про управління аптеками й аптечними 

установами (аптекоуправління).
161. Нро Державну Планову Комісію УСРР 

(Держплан УСРР»
16?. Про покладення на органи Нарком'юсту, 

Держполітуправління і Наркомвнутр- 
спран по відділу міліції та розшуку 
обов'язку передплачувати відомості 
довідок про судимість.

163. Про Всеукраїнський Центральний Ко
мітет Допомоги Кооперативному Будів
ництву робітничих Осель.

СОДЕРЖАНИЕ і- ! .* г- 1 Г*Постановления СНК ^
(9—11 апреля 1925 г ). . ° '\ по

_ V-.4.
160. Об управлении аптеками и аптечцыйи-. 

учреждениями (аптекоуправления). ' ч (г
161. О Государственной Плановой Комиссии 

УССР (Госплан УССР).
162. О возложении на органы Наркомюста, 

Госполитуправлеиия и Наркомвнудела 
по отделу милиции и розыска обязан
ности по выписке ведомостей справок 
о судимости.

16*. О Всеукраинском Центральном Коми
тете Содействия Кооперативному 
Строительству рабочих жилищ.

Постанови Ради Народні* Коміса
рі! УСРР.

160. Про управління антенами й антен
нами установами (аптеиоупрівліция).

Розвиваючи постанову свою з 23 
листопаду 1923 року «Про самоутри- 
мувальні лікарно-санітарні й аптечні 
установи» (36. Уз. 1923 р., ч. 40, 
арт. 536). Рада Народній Комісарів 
УСРР постановила затвердити й на
дати чинности нижчеподаному Поло
женню про управління аптеками й 
аптечними установами (аптекоупра- 
вліііни): Положенніеро управлінні аятвнамн і аптечними установами (аптемоуправпінин).

7. Засади.
1- Інспектурам охорони здоров'я 

«вдасться право організувати, залежно

Постановления Совета Народны* 
Комиссаров УССР.

160. Об управлении аптеками в аптеч
ными учреждениями (аптекоупра

вления).

В развитие постановления своего 
от 23 ноября 1923 года «О само 
окупающихся лечебно-санитарных и 
аптечных учреждениях» (С. У. 1923 г., 
№ 40, ст. 536), Совет Народных Ко
миссаров УССР постановил утвер
дить и ввести в действие нижесле
дующее Положение об управлении 
аптеками и аптечными учреждениями 
(аптекоуправления):Положениевб управлении аптеками и аптечными учреждениями (аптекоуправления).

1. Общие положения.
1. Инспектурам здравоохранения

предоставляется право орган изовы-405
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від місцевих умов, з дозволу відповід
ного виконавчого комітету, в межах 
округи або губерніяльного міста, за 
належністю,—округові чи міські упра
вління аптеками й аптечними устано
вами (аптекоуправления).

П р и м і т к а .  З міркувань еконо
мічної доцільности з дозволу відповід
ного губерніяльного виконавчого ко 
мітету, міські й округові аптекоупра- 
вління можуть об'єднуватися в межах 
губерні.

2. До складу аптекоуправлінь увіхо
дять усі державні аптеки, магазини 
санітарії й гігієни, аптечні склепи, 
хемічно-фармацевтичні лабораторії й 
инші державні аптечні установи, що 
відпускають медикаменти й медичне 
майно за плату й знаходяться у ві
данні відповідних інспектур охорони 
здоров'я.

3. Аптекоуправления діють на під
ставі цього Положення і виданих На
роднім Комісаріятом Охорони Здоров'я 
на розвиток його правил і інструкцій 
і- знаходяться у безпосередньому ві
данні відповідних інспектур охорони 
здоров'я під загальним керовництвом 
Народнього Комісаріяту Охорони 
Здоров'я.

4. Аптекоуправління діють на заса
дах господарського розрахунку й ма
ють право самостійно провадити свої 
операції, згідно з затвердженим для 
кожного з них статутом.

П р и м і т к а .  Державна скарбниця 
за борги аптекоуправлінь не відпо
відає.

5. Аптекоуправління, від дня реє
страції встановленим порядком, набу
вають права юридичної особи (Цив. 
Код., арт. 13 і ч. 1. арт 19).

6. Кожне аптекоуправління стано
вить собою єдине підприємство й окре
мі аптеки та аптечні установи, що 
належать до нього (склепи, лабора
торії й инш.), є його складові частини.

7. 'Аптекоуправління мають право 
відкривати нові аптеки й инші аптечні406

«ать, в зависимости от местных усло
вий, с разрешения соответствующего 
исполнительного -комитета, ^пределах 
округа или губернского їюрода, по 
принадлежности,—окружные или го
родские управлення аптеками и аптеч

ными учреждениями . (аптекоупра
вления).

П р и м е ч а н и е .  По соображениям 
экономической целесообразности с раз
решения соответствующего губерн
ского исполнительного комитета, го
родские и окружные аптекоуправления 
могут об'единяться в пределах гу
бернии.

2. В состав аптекоуправлений вхо
дят все государственные аптекй, ма
газины санитарии и гигиены, аптеч
ные склады, химико^фармацевтические 
лаборатории и прочие государствен
ные аптечные учреждения, производя
щие отпуск медикаментов и медицин
ского имущества за плату и находя
щиеся в ведении соответствующих 
инспектур здравоохранения.

3. Аптекоуправления действуют на 
основании настоящего Положения и 
изданных Народным Комиссариатом 
Здравоохранения в развитие его 
правил и. инструкций и находятся 
в непосредственном ведении соответ
ствующих инспектур здравоохранения 
под общим руководством Народного 
Комиссариата Здравоохранения.

4. Аптекоуправления действуют на 
началах хозяйственного расчета и 
пользуются самостоятельностью в про
изводстве своих операций, согласно 
утвержденному для каждого из них 
уставу.

П р и м е ч а н и е .  Г осударственная
■ казна за долги аптекоуправлений не 
отвечает.

5. Аптекоуправления, со дня реги
страции в установленном порядке, 
приобретают права юридического лица 
(Гр. Код., ст. 13 и ч. 1. ст 19-й).

6. Каждое аптекоуправление пред
ставляет собою единое предприятие и 
входящие в него отдельные аптеки и 
аптечные учреждения (склады, лабо
ратории и проч.) являются его состав
ными частями.

7. Аптекоуправления имеют право 
открывать новые аптеки и другие
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установи,; а також переміщати й за
кривати .існуючі лише з дозволу від
повідної інспектури охорони, здоров'я.

8. Аптекоуправління володіють, ко
ристуються й розпоряджаються нада
ним їм державним майном, а також про
вадять операції на завальних підставах 
цивільних законів з тими вилученнями, 
що встановлені або будуть устано
влені в особливих законах.

9. Аптекоуправління повинні вико
нувати доручення інспектур охорони 
здоров'я, що у віданні їх вони знахо
дяться, по купівлі, перехованню й від
пуску для їхніх потреб медикаментів 
і медичного майна за принципом без- 
лрибутковости,зараховуючи фактично 
зроблені організаційні витрати.

10. Увесь чистий прибуток аптеко- 
управлінь, крім 15°/о відраховуваних 
до резервового капіталу, а також 
визначеного в статуті відсотку на амор
тизацію майна, надходить до спеціяль- 
ного фонду відповідного аптекоупра
вління.

11. Спеціальний фонд, передбачений 
попереднім артикулом, призначається 
на здешевлення вартости медикамен
тів, поповнення медикаментами й ре
манентом існуючої платної аптечної 
мережі й на дальший її розвиток/ пере
важно на селі, а також на поліп
шення контролі над аптеками й аптеч
ними закладами.

12. Для розгляду справ про розподіл 
спеціального фонду на потреби, перед
бачені попереднім артикулом, при 
Інспектурах охорони здоров'я утво
рюється комісії в складі представників 
■ ід: інспектури охорони здоров'я 
(голова), фінансового відділу, місцевого 
відділу професійної Спілки Медикосан- 
праці й аптекоуправління.

Постанови комісії затверджують 
відповідні виконавчі комітети.//. Заснованая й реєстрація.

13. Для кожного аптекоуправління 
при його заснованні інспектура охо^

аптечные учреждения, а. также пере
мещать и закрывать существующие 
лишь с разрешения соответствующей 
инспектуры здравоохранения.

8. Аптекоуправления владеют, поль
зуются и распоряжаются предоста
вленным им государственным имуще
ством, а равно производят операции 
на общем основании гражданских за
конов с теми из'ятиями, которые 
установлены или будут установлены 
в особых законах.

9. Аптекоуправления обязаны вы
полнять поручения инспектур здраво
охранения, в ведении коих они нахо
дятся, по покупке, хранению и отпуску 
для их нужд медикаментов и меди
цинского имущества по принципу бес
прибыльности, с начислением факти
чески произведенных организационных 
расходов.

10. Вся чистая прибыль аптеко
управлений, за исключением 15°/0 от
числяемых в резервный капитал, а 
также определенного уставом про
цента на амортизацию имущества, 
поступает в специальный фонд соот
ветствующего аптекоуправления.

11. Специальный фонд, предусмо
тренный предыдущей статьей, пред
назначается для удешевления стои
мости медикаментов, пополнения ме
дикаментами и инвентарем существую
щей платной аптечной сети и даль
нейшего развития ее преимущественно 
на селе, а также для улучшения кон
троля над аптеками и аптечными за
ведениями.

12. Для рассмотрения вопросов о 
распределении специального фонда на 
нужды, предусмотренные предыдущей 
статьей, при инспектурах здравоохра
нения образуются комиссии в составе 
представителей: инспектуры здраво 
охранения (председатель), финансового 
отдела, местного отдела профессио
нального Союза Медикосантруд и 
аптекоуправления.

Постановления комиссий утвержда
ются соответствующими исполнитель
ными Комитетами.7/. Упреждение и регистрация.

13. Для каждого аптекоуправления 
при его учреждении инспектурой407
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рони здоров’я складає статут, де на
лежить зазначати:

а) назву аптекоуправління;
б) мету й завдання аптекоупра

вління;
в) район його діяльности;
г) місцезнаходження правління;
д) розмір статутового капіталу;
е) численний склад правління й ре

візійної комісії й їхні повноваження.

П р и м і т к а .  У статут можна зано
сити й инші постанови, що не пере
чать законові.

14. Майну, передаваному в розпо
рядження аптекоуправління, як стату- 
товий капітал, інспектура охорони 
здоров'я складає опис з оцінкою його 
за існуючими цінами.

15. Складений інспектурою охорони 
здоров'я статут подається на затверд
ження відповідного виконавчого комі
тету.

Таким самим порядком переводиться 
дальші зміни й доповнення статуту, 
а також збільшення чи зменшення 
статутового капіталу.

16. По затвердженні статуту, інспек
тура охорони здоров'я настановляє 
керовничого або правління й ревізійну 
комісію.

Інспектура охорони здоров'я пере
дає керовничому або правлінню на під
ставі особливого акту все майно орга
нізованого аптекоуправління, згідно 
з описом і оцінкою (арт. 14).

Керовничий або правління, прий
нявши передаване майно, складає 
вступний баланс, що його перевіряє 
ревізійна комісія, і про це складається 
протокола.

17. Протягом 2-ох тижнів після 
прийняття майна керовничий або 
правління повинні зареєструвати апте
коуправління встановленим порядком, 
з тим, що реєструючій установі пода
ється в завірених копіях затверджений 
статут у 3-х примірниках, постанову 
інспектури охорони здоров'я про на
становлення керовничого або пра
вління, опис і оцінку прийнятому майну 
по кожному підприємству окремо, 
вступний баланс і протокол ревізійної 
комісії про перевірку вступного ба-

здравоохранения составляется устав, 
в котором должно быть указано:

а) наименование аптекоуправления;
б) цель и задачи аптекоуправления;

в) район его деятельности;
г) местонахождение правления;
д) размер уставного капитала;
е) численный состав правления и 

ревизионной комиссии и их полно
мочия.

П р и м е ч а н и е .  В устав могут 
быть включены и другие постановле
ния, не противоречащие закону.

14. Имуществу, передаваемому в рас
поряжение аптекоуправления в каче
стве уставного капитала, инспектура 
здравоохранения составляет опись 
с оценкою его по существующим 
ценам.

15. Составленный инспектурой здра
воохранения устав представляется на 
утверждение соответствующего испол
нительного комитета.

Таким же порядком производятся 
последующие изменения и дополнения 
устава, а равно увеличение или умень
шение уставного капитала.

16. По утверждении устава, инспек
тура здравоохранения назначает упра
вляющего или правление и ревизион
ную комиссию.

Инспектура здравоохранения пере
дает управляющему или правлению 
по особому акту все имущество орга
низуемого аптекоуправления, согласно 
описи и оценке (ст. 14).

Управляющий или правление, приняв 
передаваемое имущество, составляет 
вступительный баланс, который про
веряется ревизионной комиссией, о 
чем составляется протокол. •

17. В 2-хнедельный срок после 
принятия имущества управляющий 
или правление обязаны зарегистриро
вать аптекоуправление в установлен
ном порядке, причем регистрирую 
щему учреждению представляются 
в заверенных копиях утвержденный 
устав в 3-х экземплярах, постановле
ние инспектуры здравоохранения о 
назначении управляющего или пра 
вления, опись и оценка принятого 
имущества по каждому предприятию 
в отдельности, вступительный баланс408
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лансу, відомості про місцезнаходження 
аптекоуправління і список установ, 
що увіходять у його склад, а також 
імена й прізвища всіх членів правління ' 
(керовничого) і порядок підписання 
зобов'язань та угод.

18. Установа, що реєструє, після 
переведення реєстрації публікує вста
новленим порядком за рахунок апте
коуправління про відбулу реєстрацію.

У публікації зазначається: ’
а) назву аптекоуправління і місце

знаходження його;
б) район його діяльности;
в) розмір статутового капіталу;
г) склад правління і ревізійної комі

сії й їхні повноваження.
П р и м і т к а .  Установа, що реє

струє, посилає по 1 примірнику статуту 
Народньому Комісаріатові Охорони 

Здоров'я УСРР і відповідним губерні- 
льним інспектурам охорони здоров'я.

///. Майко, порядок відповідальностіі,
звітність і розподіл прибутку.

19. Капітал, переданий алтекоупра- 
влінням під час їхнього заснування, 
становить статутовий капітал аптеко- 
управлінь.

20. На майно, так передане аптеко- 
управлінням під час їхнього засну-, 
вання, як і на те, що вони набули 
згодом, стягання можна Обертати, 
додержуючись арт. 22 Цивільного Ко
дексу УСРР і приміток до нього.

21. Аптекоуправління можуть одер
жувати позички з кредитових установ 
на загальних підставах.

22. Резервовий капітал іде так на 
покриття втрат, що можуть виникнути, 
як і на розвиток діяльности аптеко- 
управлінь.

Коли резервовий капітал досягне 
одної третини статутового капіталу, 
інспектури охорони здоров'я можуть 
порушувати справу про збільшення 
статутового капіталу, перерахувавши 
в нього частини резервового.

и протокол ревизионной комиссии о 
проверке вступительного баланса,све
дения о местонахождении аптеко
управления и список учреждений, вхо
дящих в его состав, а также имена, 
отчества и фамилии всех членов пра
вления (управляющего) и порядок под
писания обязательств и сделок.

18. Учреждение, производящее ре
гистрацию, после совершения таковой, 
производит в установленном порядке 
за счет аптекоуправления публикацию 
о состоявшейся регистрации.

В публикации означается:
а) наименование аптекоуправления 

и местонахождение его;
б) район его деятельности;
в) размер уставного капитала;
г) состав правления и ревизионной 

комиссии и их полномочия.
П р и м е ч а н и е .  Учреждение, про

изводящее регистрацию, пересылает 
по 1 экземпляру устава в Народный 
Комиссариат Здравоохранения УССР 
и в соответствующие губернские ин
спектуры здравоохранения.

///. Имущество, порядок ответствен
ности,, отчетность и распределение 

прибыли.

19. Капитал, переданный аптеко
управлениям при их учреждении, 
является уставным капиталом аптеко
управлений.

20. На имущество, как переданное 
аптекоуправлениям при их учрежде
нии, так и приобретенное ими" вгГо- 
следствии, взыскание может быть 
обращено с соблюдением ст. 22 Гра
жданского Кодекса УССР и примечаний 
к ней.

21. Аптекоуправления могут полу
чать ссуды из кредитных учреждений 
на общих основаниях.

22. Резервный капитал служит как 
для покрытия могущих быть убытков, 
так и для развития деятельности 
аптекоуправлений.

По достижении резервным капи
талом одной трети уставного капи
тала, инспектуры здравоохранения 
могут возбуждать вопрос об увеличе
нии уставного капитала путем пере
числения в него части резервного. 409
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IV. Управління.

23. Управління аптекоуправлінням 
інспектура охорони здоров'я доручає 
керовничому або правлінню, що скла
дається з голови й 2-х членів:

24. Голова й члени правління, а 
також і одноособовий керовничий, 
несе відповідальність так за цілість 
дорученого йому майна, як і за госпо
дарське провадження справи.

25. В разі розбіжности між головою 
й більшістю членів правління, спірну 
справу переноситься на розвязання 
інспектури охорони здоров'я.

У екстрених випадках голова має 
право проводити своє рішення в 
життя, негайно подаючи до відома 
інспектури охорони здоров'я про суть 
розбіжности й ужиті заходи.

26. Керовничий або правління керує 
усіма операціями аптекоуправління, 
порядкує справами й майном, що знахо
диться в розпорядженні аптекоупра
вління і заступає аптекоуправління на 
суді й у зносинах з усіма держав
ними й приватніми установами та 
особами.

Зокрема, до компетенції керовни- 
чого або правління належить:

а) порядкувати всим майном і ке
рувати діяльністю всіх установ, що 
належать до складу аптекоуправлінь;

б) організувати діловодство, каси й
звітності;

в) складати план діяльности й ко
шториси на майбутній рік, щомісячні 
й рокові баланси й роковий звіт;

г) приймати й звільняти робітників 
та службовців,згідно з чинними законо
положеннями;

д) наймати склепи й помешкання 
і страхувати майно;

е) видавати й приймати до виплати 
векселі й инші термінові зобов'язання 
і дисконтувати векселі, що надходять 
на ім'я аптекоуправління;

ж) вчиняти законні (арт. 22 Цивіль
ного Кодексу) акти на набуття й
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IV. Управление. ‘

23. Управление аптекоуправлением 
поручается инспектурой здравоохра
нения управляющему или правлению, 
состоящему из председателя и 2-х 
членов.

24. Председатель и члены правления, 
а равно и единоличный управляющий, 
несут ответственность как за целость' 
вверенного им имущества, так и за 
хозяйственное ведение дела.

25. При разногласии между предсе
дателем и большинством членов пра
вления спорный вопрос переносится 
на разрешение инспектуры здраво
охранения. »

В экстренных случаях председатель 
имеет право проводить свое решение 
в жизнь с немедленным доведением 
до сведения инспектуры здравоохра
нения о существе разногласия и при
нятых мерах.

26. Управляющий или правление 
руководит всеми операциями аптеко
управления, управляет делами и на
ходящимся в распоряжении аптеко
управления имуществом и является 
представителем аптекоуправления на 
суде и в сношениях со всеми госу
дарственными и частными учрежде
ниями и лицами.

В частности, к ведению управляю
щего или правления относится:

а) управление всем имуществом и 
руководство деятельностью всех вхо
дящих в состав аптекоуправления 
учреждений;

б) организация делопроизводства,
кассы и отчетности;

в) составление плана деятельности 
сметы на предстоящий год, ежеме
сячных и годового балансов и годо
вого отчета;

г) прием и увольнение рабочих и 
служащих, согласно существующим 
законоположениям;

д) наем складов и помещений и 
страхование имущества;
• е) выдача и принятие к платежу 

векселей и других срочных обяза
тельств и учет векселей, поступающих 
на имя аптекоуправления;
■  ж) совершение законных (ст. 22 
Гражданского Кодекса) актов на при-
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вивласнення майна, а також укла
дати угоди, що належать до обсягу опе
рацій аптекоуправління, з тим, що на
буття, вивласнення І заставу буді
вель, а також здачу Тх в оренду на 
строк більший, як 6 років, дозволяється 
тільки з дозволу інспектури охорони 
здоров'я;

з) видавати довіреності.
27. Обов'язки керовничого або 

правління і межі їхніх прав мають 
бути точно встановлені в статуті 
аптекоуправління.

У своїй діяльності керовничий або 
правління керуються інструкцією, що 
И затверджує й змінює інспектура 
охорони здоров'я.

28. Зносини від імени аптекоупра
вління з державними, громадськими й 
приватніми установами й особами 
провадять керовничий, голова або член 
правління, що його заступає, де такий 
є, крім зносин з виконавчими комі
тетами й центральними державними 
органами, зносини з якими прова
диться через інспектуру охорони 
здоров'я.

29. При складанні рокового звіту 
провадиться інвентарний опис, згідно 
з інструкцією, видаваною органами 
охорони здоров'я.

30. Засіданням правління ведеться 
журнали, які підписує голова й усі 
члени правління.,

V. Ревізійна комісія.
31. Для ревізії діяльности аптеко- 

управлінь утворюється ревізійні ко
місії в складі голови й 2-х членів. 
Голову комісії й одного члена П на
становляє інспектура охорони здоров'я, 
а другого члена комісії делегує Про
фесійна Спілка Медикосанпраці—усіх 
на 1 рік.

32. Голова й члени ревізійної комісії 
можуть одержувати винагороду із 
коштів аптекоуправління за час їхньої 
дійсної роботи.

33. До обов'язку ревізійної комісії 
належить перевіряти звіти й баланси, 
давати висновки на план робот, а 
також на роковий звіт у цілому.

обретение и отчуждение имущества, 
а равно заключение сделок, входящих 
в круг операций аптекоуправления, 
причем приобретение, отчуждение и 
залог строений, а также сдача их 
в аренду на срок более 6 лет допу
скается лишь с разрешения инспек
туры здравоохранения; 

з) выдача доверенностей.
27. Обязанности управляющего или 

правления и пределы их прав должны 
быть точно установлены в уставе 
аптекоуправления.

В своей деятельности управляющий 
или правление руководствуются ин
струкцией, утверждаемой и изменяе
мой инспектурой здравоохранения.

28. Сношения от имени аптеко
управления с государственными, об
щественными и частными учрежде
ниями и лицами ведутся управляющим 
председателем или заменяющим его 
членом правления, где таковой имеется, 
за исключением сношений с исполни
тельными комитетами и центральными 
государственными органами, сношение 
с которыми производится через ин
спектуру здравоохранения.

29. При составлении годового отчета 
производится инвентарная опись, со
гласно инструкции, издаваемой орга
нами здравоохранения.

30. Заседаниям правления ведутся 
журналы, которые подписываются пред
седателем и всеми членами правления.

V. Ревизионная комиссия.

31. Для развития деятельности 
аптекоуправлений образуются реви
зионные комиссии в составе предсе
дателя и 2-х членов. Председатель 
комиссии и один член ее назначаются 
инспектурой здравоохранения, а вто
рой член комиссии делегируется Про
фессиональным' Союзом Медикосан- 
труд—все сроком на 1 год.

32. Председатель и члены ревизи
онной комиесии могут получать воз
награждение из средств аптекоупра
вления за время их действительной 
работы.

33. В обязанности ревизионной ко
миссии входит проверка отчетов и 
балансов, дача заключений по плану 
работ, а равно по годовому отчету



Ч. 22 Арт. 160 № 22 Ст. 160
Окрім того, ревізійна комісія зі своєї 
ініціятиви або з доручення інспектури 
охорони здоров‘я може робити 
раптові ревізії.

34. Керовничий або член правління 
й усі службовці аптекоуправління та 
установи, що належать до його складу, 
повинні, на вимогу ревізійної комісії 
або її голови, показати книги й 
оригінали документів та й давати по
трібні відомості й пояснення.

35. Члени ревізійної комісії відпові
дають за хибні вчинки й провини як 
урядові особи.

VI. Ліквідація.

36. Аптекоуправління ліквідується 
на підставі постанов відповідних вико
навчих комітетів, погоджених з На
роднім Комісаріатом Охорони Здоров я 
у тих випадках, коли дальше існу
вання їх визнається за недоцільне.

Постанову про ліквідацію й про 
призначення ліквідаційної комісії пу
блікується встановленим порядком і 
подається до відома тої установи, де 
аптекоуправління було зареєстроване.

37. В постанові про ліквідацію 
аптекоуправління належить узгляднити 
порядок дальшого функціонування 
установ, що належать до складу лікві
дованого аптекоуправління.

38. Ліквідацію провадить ліквіда
ційна комісія, настановлювана інспек
турою охорони здоров'я, у речінець, 
визначуваний інспектурою охорони 
здоров'я, але не далі, як 6 місяців пі
сля оголошення про ліквідацію аптеко
управління.

VII. Про надання чинности цьому 
Положенню.

39. Цьому Положенню надається 
чинности з дня його оголошення і від 
того часу ні одно аптекоуправління 
не може бути організоване инакше, 
як за правилами цього Положення.

в целом. Кроме того, ревизионная ко
миссия по своей инициативе или -по 
поручению инспектуры здравоохране
ния может производить внезапные 
ревизии.

34. Управляющий или члены пра
вления и все служащие аптекоупра
вления и входящие в их состав учре
ждения обязаны по требованию реви
зионной комиссии или ее председателя 
пред'являть книги и подлинные доку
менты и давать необходимые'сведения 
и об'яснения.

35. Члены ревизионной комиссии
несут ответственность за неправиль
ные действия и упущения как дол
жностные лица. і

VI. Ликвидация.

36. Аптекоуправления обращаются 
к ликвидации по постановлениям со
ответствующих исполнительных коми
тетов, согласованным с Народным Ко
миссариатом Здравоохранения в тех 
случаях, когда дальнейшее существова
ние их признается нецелесообразным

Постановление о ликвидации и о 
назначении ликвидационной комиссии 
публикуется в установленном порядке 
и доводится до сведения того учре
ждения, где аптекоуправление было 
зарегистрировано.

37. В постановлении о ликвидации 
аптекоуправления должен быть пре
дусмотрен порядок дальнейшего фун
кционирования учреждений, входящих 
в состав ликвидируемого аптекоупра
влений.

38. Ликвидация производится ликви
дационной комиссией, назначаемой 
инспектурой здравоохранения, в срок, 
определяемый инспектурой здраво
охранения, но не далее 6-ти месяцев 
после опубликования об обращении 
аптекоуправления к ликвидации.

VII. О введении в действие настоя
щею Положения.

39„ Настоящее Положение вводится 
в действие со дня его опубликования, 
с какового времени ни одно аптеко
управление не может быть организо
вано иначе, как по правилам настоя
щего Положения.412



ч. 22 Арт. 160—161 М 22 О. 160—161

40. Не Жзміш, як з* 3 місяці від«м оголошення ЦЬОГО И0Л0ЖЄННЯ, міс
цем виконавчі комітети мусять закін
чити реорганізацію існуючих при 
інспектурах охорони здоров'я аптеко- 
уорамінь—губмелторгів і окриедторгів 
на аптекоуправления, що діють на 
підставі цього Положення.

41. Зобов'язати Народній Коміса
ріат Охорони Здоров'я протягом мі
сяця розробити спільно з Народнім 
Комісаріатом Внутрішньої Торгівлі й 
Народнім Комісаріатом Юстиції І ви
дати Інструкцію на розвиток цього 
Положення і типовий статут для 
адтскоупраадінь.

Харків, дня 9 квітка 1925 р.
Заст. Голови Ради 

Народиіх Комісарів УСРР Булат.
Керуючий Справами Ради

Народиіх Комісарів УСРР ф. Бега.

40. Не позже 3-х месяцев со дня 
опубликования настоящего положения 
местные исполнительные комитеты 
должны закончить реорганизацию су
ществующих при инспектурах здраво
охранения аптекоуправлений—губ мел- 
торгов и окрмедторгов а аптекоупра
вления, действующие на основании 
настоящего Положения.

41. Обязать Народный Комиссариат 
Здравоохранения в месячный срок 
разработать совместно с Народный 
Комиссариатом Внутренней Торговли 
и Народны* Комиссариатом Юстиции 
и издать инструкцию в развитие на
стоящего Положения и типовий устав 
для аптекоуправлений.

Харьков, 9 апреля 1925 г.
Зам. Председателя Совета 

Народных Комиссаров УССР Булат.
Управляющий Делами Совета 

Народных Комиссаров УССР ф. Бет

161. Пре Держаму П ламав у Квмісі» 
УСРР (Державам УСРР).

Рада Народиіх Комісарів УСРР 
постановила затвердити нижчеподане 
Тимчасове Положения про Державну 
Планову Комісію УСРР (Держплаи
УСРР):

161. О Государственной Плановой 
Кома семи УССР (Госплан УССР).
Совет Народных Комиссаров УССР 

постановил: утвердить нижеследующее 
Временное Положение о Государ
ственной Плановой Комиссии УССР 
(Госплан УССР):

Тимчасове Поношение Пре Двржаеиу 
Павлову Кожкйв УСРР (Дор жалам

УСРР).

Врвщииоо Яопожовмо о Государственной Плановой Комиссии УССР (Госплан УССР).
». Державна Планова Комісіє УСРР 

знаходиться ори Раді Народах Комі
сарів УСРР і нас за снос головне 
завдання розробляти господарський 
план УСРР, як частицу загального 
плану всього иародиього господарства 
Союзу РСР, а також систематично 
магаядати за переведенням зазначе
ного иаану в життя, коли йога на
дежно затвердиться.

2. Державна Планова Комісія УСРР 
дк від безпосереднім кеоовншітюм 
Української Економічної Наради, ем
кому* директиви й завдання вищих 
Оргвмів УСРР і разом з цим здійсню* 
мя повідно до законодавства СРСР і 
УСРР Директиви й звадами* Держ-

1. ГосудлРс™нная Плановая Ко- 
кнссия УССР состоит при Совете 
Народных Комиссаров УССР и имеет

"своей основной задачей разработку 
хозяйственного плані УССР- как 
части общего плана всего народного 
хозяйства Союза ССР, а также систе
матическое наблюдение за прове
дением означенного плана в жизнь, 
по оодлежашем его утверждении.

2. Государственная Плановая Ко 
и меся УССР действует под непосред-

Экономического Совещания, выпол-
м задания высших

органов УССР и вместе с тем осу
ществляет В соответствии С законо
дательством СССР и УССР дм^Гвы 
■  МЙИШВ Госплана СССР "фСКТИВЫ 413
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3. Голову, його заступника й членів 

президії Державної Планової Комісії 
УСРР настановлює Рада Народніх 
Комісарів УСРР.

Штати й структуру Державної 
Планової Комісії УСРР затверджується 
загальним порядком.

4. На Державну Планову Комісію 
УСРР покладається:

а) розробляти перспективний го
сподарський план УСРР, як частину 
загального плану всього народнього 
господарства Союзу РСР, що охо
плює так план державного господар
ства, як і план регулювання всього 
народнього господарства в цілому, а 
також розробляти, -на підставі загаль
ного господарського плану кален
дарні рокові плани, встановлюючи 
порядок і спосіб їхнього здійснення;

б) розглядати проект рокового бю
джету УСРР, підготовляти справи до 
єдиного державного бюджету СРСР і 
подавати відповідну доповідь до Ради 
Народніх Комісарів УСРР, а також 
розглядати місцеві бюджети й давати 
на них висновки Раді Народніх Комі
сарів УСРР;

в) розглядати основні питання, звя- 
зані з регулюванням грошевого обігу' 
кредитової і банківської справи;

г) розглядати й погоджувати із за
гальним господарським планом вироб
ничі програми й планові проекти усіх 
народніх комісаріятів УСРР і упов
новажених загальносоюзних народ
ніх комісаріятів при УСРР, а також 
і всіх центральних органів УСРР до 
всіх, що є в їхньому віданні, галузей 
народнього господарства, в тому числі 
промисловий план, план внутрішньої 
торгівлі й експортово- імпортовий 
план, кредитовий план, план коопе
рації то-що;

д) розглядати й оцінувати, з по
гляду загального плану народнього 
господарства УСРР, перспективні 
плани й виробничі програми проми
слових підприємств загальносоюзного 
значіння, що знаходяться в УСРР, а 
також виробничі плани й програми414

3. Председатель, его . заместитель 
и члены президиума Государственной 
Плановой Комиссии УССР назнача
ются Советом Народных Комиссаров
УССР.

Штаты и структура Государствен
ной Плановой Комиссии УССР утвер
ждаются в общем порядке.

4. На Государственную Плановую 
Комиссию УССР возлагается:

а) разработка перспективного хо
зяйственного плана УССР, как части 
общего плана всего народного хозяй
ства Союза ССР, охватывающая как 
план государственного хозяйства, так 
и план регулирования всего народного 
хозяйства в целом, а также разра 
ботка на основе общего хозяйствен
ного плана календарных годовых 
планов с установлением порядка и 
способа их осуществления;

б) рассмотрение проекта годового 
бюджета УССР, подготовка вопросов 
по единому государственному бюжету 
СССР и представление соответству
ющего доклада в Совет Народных 
Комиссаров УССР, а также рассмот
рение местных бюджетов и дача по 
ним заключений в Совет Народных 
Комиссаров УССР;

в) рассмотрение основных вопросов, 
связанных с регулированием денеж
ного обращения кредитного и банков
ского дела;

г) рассмотрение и согласование с 
общим хозяйственным планом произ
водственных программ и плановых 
предположений всех народных комис
сариатов УССР и уполномоченных 
общесоюзных народных комиссариа
тов при УССР, а равно и всех цен
тральных органов УССР по всем нахо
дящимся в их ведении отраслям 
народного хозяйства, в том числе 
промышленного плана, плана вну
тренней торговли и экспортно-импорт
ного плана, кредитного плдна, плана 
кооперации и т. д.;

д) рассмотрение и оценка, с точки 
зрения общего плана народного хо
зяйства УССР, перспективных планов 
и производственных программ, нахо
дящихся в УССР промышленных пред
приятий общесоюзного значения, а 
также производственных планов и
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всіх, що Лвть в УСРР, загально- программ всех действующих в УССР 
союзних державних або що оперують общесоюзных государственных или 
при участі державного капіталу під- оперирующих при участии государ-- 
приемств у частині, що тичиться Тх- стаєнного капитала предприятий в 
ніх операцій на території УСРР; части, касающейся их операций на.

территории УССР;
е) розглядати, справи, звязані е) рассмотрение вопросов, связан-

з районуванням УСРР; ' ных с районированием УССР; •
ж) розробляти заходи до рекой- ж) разработка мероприятий по ре-

струкціТ народнього господарства, а конструкции народного хозяйств*, а 
також до врегулювання діяльности также но регулированию деятельности 
органів, що працюють у дослідженні органов, занятых исследованием про- 
продукційних сил УСРР, оцінувати цю изводительных сил УССР, оценка 
діяльність з погляду напрямку нау- этой деятельности с точки зрения 
ково-дослідчоТ роботи, досягнених ре- направления научно-исследовательской 
зультатів і ступеня відповідности работы, достигнутых результатов и 
Тх до завдань державного планування степени соответствия их задачам го- 
народнього господарства; сударственного планирования народ

ного хозяйства;
з) виконувати окремі спеціальні з) выполнение отдельных специаль-

завдання і доручення вищих органів ных заданий и поручений высших 
УСРР і Державної Планової Комісії органов УССР и Государственной 
СРСР; * - Плановой Комиссии СССР;

и) взагалі планово керувати діяль- и) общее плановое руководство 
ністю місцевих планових комісій. деятельностью местных плановых ко

миссий.
5. Державна Планова Комісія УСРР 5. Государственная Плановая Ко-

розробляе так на завдання вищих миссия УССР разрабатывает как по- 
органів УСРР, як і з власної ініція- заданиям высших органов УССР, так 
тиви проекти декретів I постанов у и по собственной инициативе проекты 
справах, з планом народнього госпо- декретов и постановлений по вопро- 
дарства звязаних, і подає їх, за по- сам, связанным с планом народного- 
годженням із заінтересованими уряд- хозяйства, и вносит их, по согласова- 
иицтвами, на затвердження до Укра-. нию с заитересо ванны ми ведомствами, 
ІнськоТ Економічної Наради або до на утверждение в Украинское Эконо- 
Ради НяроднІх Комісарів УСРР, за мическое Совещание или в Совет 
належністю. Народных Комиссаров УССР, по при

надлежности.
Державній Плановій Комісії УСРР Государственной Плановой Комис- 

належить також право порушувати сии УССР принадлежит также право 
й направляти на розгляд Державній возбуждения и направления на рас- 
Плановій Комісії СРСР принципіяльні смотрение Государственной Плановой 
питання планового характеру, що Комиссии СССР принципиальных во- 
маютъ загальносоюзне значіння, коли просов планового характера, имеющих 
їх ухвалять вищі органи УСРР. общесоюзное значение, по одобрении

их высшими органами УССР.
6. Здійснюючи покладені на Дер- 6. При осуществлении возложен- 

жавну Планову Комісію УСРР обов'яэ- ных на Государственную Плановую 
км, їй надається право безпосередньо Комиссию УССР обязанностей ей 
зноситися з державними органами предоставляется право непосредствен- 
УСРР і Державною Плановою Комісією ных сношений с государственными 
СРСР, а також державними плана- органами УССР и Государственной 
■ ими комісіями инших союзних рес- Плановой Комиссией СССР, а также 
оублік. государственными плановыми комис

сиями других союзных республик.
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7. Усі державні органи УСРР, упов

новажені загальносоюзних народніх 
комісаріатів при УСРР, а також і 
органи управління, що знаходяться 
в УСРР, і представники всіх без ви
нятку, що функціонують на території 
УСРР, державних підприємств,—за
гальносоюзних • і республіканських, 
зобов'язані подавати в Держплан 
УСРР усі, що він вимагає в межах 
своє! компетенції, відомості і мате- 
ріяли, а також давати потрібні по
яснення.

8. Державній Плановій Комісії УСРР 
надається право скликати з'їзди, на
ради, конференції то-що у справах, 
звязаних з розробленням і здійснен
ням плану народнього господарства.

Харків, дня 10 квітня 1925 р.
Заст. Голови Ради Народніх

Комісарів УСРР Булат. 
Керуючий Справами Ради 
Народніх Комісарів УСРР Беїа.

7. Все государственные органы УССР, 
уполномоченные общесоюзных народ 
ных комиссариатов при УССР, а так
же находящиеся в УССР органы 
управления и представители всех без 
исключения действующих на терри
тории УССР государственных пред
приятий,—общесоюзных и республи
канских, обязаны представлять в 
Госплан УССР все требуемые им. в 
пределах его компетенции, сведения 
и материалы, а также давать необ
ходимые пояснения

8. Государственной Плановой Ко
миссии УССР предоставляется право 
созывать с'езды, совещания, конфе
ренции и т. п. по вопросам, связан
ным с разработкой и осуществлением 
плана народного хозяйства.

Харьков, 10 апреля 1925 г.
Зам;, Председателя Совета 

Народных Комиссаров УССР Булат.
Управляющий Делами Совета 

Народных Комиссаров УССР Бега.

162. Про покладення на органи Нар- ком'юсту, Держполітулравління і Нар- комвнусправ по відділу міліції та розшуку обов'язку передплачувати відомості довідок про судимість.
Рада Народніх Комісарів поста

новила:
1. Зобов'язати центральні й місцеві 

органи Народнього Комісаріяту Юсти
ції, Державного Політичного Упра
вління і Народнього Комісаріяту Вну
трішніх. Справ по відділу міліції й 
розшуку передплачувати від 1-го січня 
1925 року за рахунок сум, що є в 
їхньому розпорядженні, відомості до
відок про судимість з такого розра
хунку:

1) для Державного Політичного 
Управління—в потрібному числі при
мірників, установленому Державним 
Політичним Управлінням у згоді з 
Народнім Комісаріатом Юстиції, з тим, 
щоби кожний орган Державного Полі
тичного Управління, що провадить 
дізнання і слідство, мав відомості дові-

162. О возложении на органы Нар- комюста, Гослолитуправления в Нар- комвнудела по отделу милиции и розыска обязанности по выписке ведомостей справок о судимости.
Совет Народных Комиссаров поста

новил: ’
1. Обязать центральные и местные 

Органы Народного Комиссариата Юсти
ции, Государственного Политиче
ского Управления и Народного Комис
сариата Внутренних Дел по отделу 
милиции и розыска выписывать с 
1-го января 1925 года, за счет име
ющихся в их распоряжении сумм, 
ведомости справок о судимости по 
следующему расчету:

1) для Государственного 'Полити
ческого Управления—в необходимом 
количестве экземпляров, установлен
ном Государственным Политическим 
Управлением по соглашению с Народ
ным Комиссариатом Юстиции, с тем, 
чтобы каждый орган Государственного 
Политического Управления, произво-416
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док про судимість не менш як один 
примірник кожного випуску;

2) для Народнього КомісарІяту Вну
трішніх Справ по відділу міліції й 
розшуку—В ЧИСЛІ відповідно до його 
підвідділів, з тим, щоби на кожний 
його підвідділ припадало не менш, як 
один примірник кожного випуску; на 
кожний підвідділ міліції та розшуку гу
берніальних адміністраційних відділів— 
не менш, як три прімірники кожного 
випуску; на кожний підвідділ міліції 
та розшуку округових адміністра
ційних відділів-не менш.якдва примір
ники кожного випуску; на кожний 
район міліції та розшуку—не менш, 
як один примірник кожного випуску;

3) для Народнього КомісарІяту Юсти
ції—в числі не менш, як один при
мірник кожного випуску, всім судовим 
і слідчим органам і органам Проку
рорського Догляду Народнього Комі
саріату Юстиції, згідно з окремим 
списком, затверджуваним Народнім 
Комісаріятом Юстиції.

П р и м і т к а .  Списки адресатам по 
Народньому Комісаріятові Юстиції й 
Народньому Комісаріятові Внутрішніх 
Справ складають центральні органи 
цих урядництв і їх направляється 
Юридичному Видавництву Народнього 
КомісарІяту К^стиції. '

2. Суми, належні з кожного уряд- 
ництва за передплату відомостей до
відок, вноситься Юридичному Видав
ництву Народнього КомісарІяту 
Юстиції.

3. Розмір плати за згадані відо- 
мости. порядок їх розсилки, а також 
порядок внесення сум за передплату 
й розрахунок що до неї, встано
влюється окремою інструкцією Народ
нього КомісарІяту Юстиції у згоді з 
Державним Політичним Управлінням, 
Народнім Комісаріятом Внутрішніх 
Справ і Народнім Комісаріятом Фінансів.Харків, дня 10-го квітня 1925 р.

Заступник Голови Ради
Народиіх Комісарів УСРР Булат.

Керуючий Справами Ради 
Народиіх Комісарів УСРР Бпа.

дящий дознание и следствие, имел 
ведомости справок .о судимости не ме 
нее одного экземпляра каждого выпуска;

2) для Народного Комиссариата 
Внутренних Дел по отделу милиции 
и розыска—в количестве соответ
ственно его подотделам, с тем, чтобы 
на каждый его подотдел приходилось 
не менее одного экземпляра каждого 
выпуска; на каждый подотдел мили
ции и розыска губернских админи
стративных отделов—не менее трех 
экземпляров каждого выпуска; на 
каждый подотдел милиции и розыска 
окружных административных отделов 
—не менее двух экземпляров каждого 
выпуска; на каждый район милиции 
и розыска—не менее одного экзем
пляра каждого выпуска;

3) для Народного Комиссариат 
Юстиции - в количестве не менее 
одного экземпляра каждого выпуска 
всем судебным и следственным орга
нам Прокурорского Надзора Народ
ного Комиссариата Юстиции, согласно 
особого списка, утверждаемого Народ
ным Комиссариатом Юстиции.

П р и м е ч а н и е .  Списки адресатов 
по Народному Комиссариату Юстиции 
и Народному Комиссариату Внутрен
них Дел составляются центральными 
органами этих ведомств и напра- 
ляются Юридическому Издательству 
Народного Комиссариата Юстиции.

2. Суммы, следуемые с каждого ве- 
до%тва за виписку ведомостей спра
вок, вносятся Юридическому Изда
тельству Народного Комиссариата 
Юстиции.

3. Размер платы за упомянутые 
ведомости, порядок их рассылки, а 
также порядок внесения сумм за вы
писку и расчета по ней, устанавли
вается особой инструкцией Народного 
Комиссариата Юстици и по соглашению 
с Государственным Политическим 
Управлением, Народным Комисса
риатом Внутренних Дел и Народным 
Комиссариатом Финансов.Харьков, 10 апреля 1925 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР Булат.

Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров

УССР Бею.
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163. Про Всеукраїнський Центральний 
Комітет Допомоги Кооперативному 

Будівництву робітничих осель.

Рада Народніх Комісарів УСРР 
постановила затвердити нижчепо
дане Положення про Всеукраїнський 
Центральний Комітет Допомоги Коопе
ративному Будівництву робітничих 
осель. П о л о ж е н н япро Всеукраїнський Центральний Комітет Допомоги Кооперативному Будівництву робітничих осель.

1. Для нагляду за переведенням у 
життя постанови ЦВК і РНК СРСР 
з 16-го травня 1924 року «Про допо
могу кооперативному будівництву 
робітничих осель» («Вісник ЦВК, РНК і 
РПОСРСР* за 1924 р., ч. 5, арт. 170) 
і вироблення заходів до розвитку 
робітничого кооперативного будів
ництва—зорганізувати при Українській 
Економічній Нараді Всеукраїнський 
Центральний Комітет Допомоги Коопе
ративному Будівництву робітничих 
осель.

2. До складу Всеукраїнського Цен
трального Комітету Допомоги Коопе
ративному Будівництву робітничих 
осель увіходять: Народній Комісар 
Праці (голова) і члени—представники 
від Всеукраїнської Ради Професійних 
Спілок, Вищої Ради НародньОго Госпо 
дарства, Народнього Комісаріату Фі#н- 
сів, Народнього Комісаріату Охорони 
Здоров'я Всеукраїнської Кооперативної 
Спілки (Вукопспілка), Народнього Ко
місаріату Робітничо-Селянської Інспек
ції, Народнього Комісаріату Внутрішніх 
Справ, Уповноваженого Народнього 
Комісаріату Шлахів СРСР при УСРР 
і Всеукраїнського Центрального Пра
вління Професійної Спілки Будівельних 
Робітників, що їх персонально затвер
джує Українська Економічна Нарада.

П р и м і т к а .  В разі, якщо зорга
нізується Всеукраїнська спілка Житло
вої Кооперації, представника Все
української Кооперативної Спілки (Ву- 
копспілка) належить. замінити на 
представника житлової кооперації.

163. 0 Всеунраансиом Центральном 
Комитата Содействия Кооперативному 

Строительству рабочих жилищ.

Совет Народных Комиссаров УССР 
постановил утвердить нижеследующее 
Положение о Всеукраинском Централь
ном Комитете , Содействия Коопера
тивному Строительству рабочих 
жилищ. П о л о ж е н и ео Всеукраинском Центральном Комитете Содействия Кооперативному Строительству рабочих жилищ.

1. Для наблюдения за проведением 
в жизнь постановления ЦИК а и(СНК 
СССР от 16-го мая 1924 г. «О содей
ствии кооперативному строительству 
рабочих жилищ» («Вестник ЦИК, СНК 
и СТО СССР» 1924 г., № 5, ст. 170) 
и выработки мероприятий к развитию 
рабочего кооперативного строитель
ства—организовать при Украинском 
Экономическом Совещании Всеукраин- 
ский Центральный Комитет Содей
ствия Кооперативному Строительству 
рабочих жилищ.

2. В состав Всеукраинского Цен
трального Комитета Содействия Ко
оперативному Строительству рабочих 
жилищ входят: Народный Комиссар 
Труда (председатель) и члены—пред
ставители от Всеукраинского Совета 
Профессиональных Союзов, Высшего 
Совета Народного Хозяйства, Народ
ного Комиссариата Финансов, Народ
ного Комиссариата Здравоохранения, 
Всеукраинского Кооперативного Союза 
(Вукопспілка), Народного Комиссари
ата Рабоче-Крестьянской Инспекции, 
Народного Комиссариата Внутренних 
Дел, Уполномоченного Народного Ко
миссариата Путей Сообщения СССР 
при УССР и Всеукраинского Цен
трального Правления Профессиональ
ного Союза Строительных Рабочих, 
персонально утверждаемые Украин
ским Экономическим Совещанием.

П р и м е ч а н и е .  В случае органи
зации Всеукраинского союза Жилищ
ной Кооперации, представитель Все
украинского Кооперативного Союза 
(Вукопспілка) должен быть заменен 
представителем жилищной кооперации.

418



Ч. 22 Арт. 163 № 22 Ст. 163
3. Всеукраїнський Центральний Ко

мітет Допоги Кооперативному Будів
ництву робітничих осель підлягає в 
своїй діяльності Українській Еконо
мічній Нараді й подає їй періодичні 
звіти про свою роботу, керуючись 
рівночасно в своїй діяльності директи
вами Центрального Комітету Допомоги 
Кооперативному Будівництву робіт
ничих осель при Раді Праці й Обо
рони Союзу РСР.

4. Всеукраїнський Центральний Ко
мітет Допомоги Кооперативному Будів
ництву робітничих осель у міру по
треби організує губерніальні комі
тети допомоги на підставі постанови 
ВУЦВК і РНК УСРР з 11-го лютого 
1925 року «Про комітети допомоги 
кооперативному будівництву робіт
ничих осель» (36. Уз. 1925 р., ч. 5, 
арт. 33).

5. Для здійснення свцєї діяльности 
Всеукраїньский Центральний Комітет 
Допомоги Кооперативному Будівни
цтву робітничих осель утворює свій 
робочий апарат за штатами, затверд
женими встановленим порядком.

6. До розпорядження Всеукраїн
ського Центрального Комітету Допо
моги Кооперативному • Будівництву 
робітничих осель передається кошти, 
що надходять у розпорядження УСРР 
на підставі постанови ЦВК і РНК 
СРСР з 16-го травня 1924 року «Про 
допомогу кооперативному будівництву 
робітничих осель».

7. На Всеукраїнський Центральний 
Комітет Допомоги Кооперативному 
Будівництву робітничих осель покла
дається;

а) розподіляти суми, що надходять 
на робітниче кооперативне будівни
цтво, а також контролювати видатку- 
вання цих сум на пряме призначення, 
згідно з інструкцією, що її затвер
джує Українська Економічна Нарада;

б) видавати інструкції й обіжники 
та давати пояснення організаціям, що 
відають робітниче кооперативне будів-

3. Всеукраинский Центральный Ко
митет Содействия Кооперативному 
Строительству рабочих жилищ подчи
няется в своей деятельности Укра
инскому Экономическому Совеща
нию и представляет ему периодиче
ские отчеты о своей работе, руко
водствуясь в то же время в своей 
деятельности директивами Централь
ного Комитета Содействия Коопера
тивному Строительству рабочих жи
лищ при Совете Труда и Обороны 
Союза ССР.

4. Всеукраинский Центральный Ко
митет Содействия Кооперативному 
Строительству рабочих жилищ по 
мере надобности организовывает гу
бернские комитеты содействия, на 
основании постановления ВУЦВК'а 
и СНК УССР от И февраля 1925 г. 
«О комитетах содействия коопера
тивному строительству рабочих жи
лищ» (С. У. 1925 г., № 5, ст. 33).

5. Для осуществления своей деятель
ности Всеукраинский Центральный 
Комитет Содействия Кооперативному 
Строительству рабочих жилищ со
здает свой рабочий аппарат по штату, 
утвержденному в установленном по
рядке.

6. В распоряжение Всеукраинского 
Центрального Комитета Содействия 
Кооперативному Строительству рабо
чих жилищ передаются средства, по
ступающие в распоряжение УССР, на 
основании постановления ЦИК‘а и 
СНК СССР от 16 мая 1924 г. «О 
содействии кооперативному стро
ительству рабочих жилищ».

7. На Всеукраинский Центральный 
Комитет Содействия Кооперативному 
Строительству рабочих жилищ воз
лагается:
‘ а) распределение сумм, поступа
ющих на рабочее кооперативное 
строительство, а также контроль за 

• расходованием этих сумм по прямому 
назначению, согласно инструкции, 
утверждаемой Украинским Экономи
ческим Совещанием;

б) издание инструкций и циркуля
ров и дача раз'яснений организациям, 
ведающим рабочим кооперативным 419
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ництво в справах найкращого вико
ристання і доцільного видаткування 
коштів, які призначено для потреб 
робітничого житлового будівництва й 
инш.;

в) контролювати організації, які 
відають робітниче кооперативне будів
ництво, щоб вони правильно застосо
вували постанову ЦВК і РНК СРСР 
з 16 травня 1924 рокуй видавані на 
її розвиток постанови й інструкції;

г) увіходити через Українську Еко
номічну Нараду до відповідних зако
нодавчих органів у всіх справах, звя- 
заних із заходами що до робітничого 
житлового будівництва;

д) «допомагати робітничій коопе
рації в справі організації будівництва, 
виробляючи типи й плани найде
шевших, зручних і здорових осель, 
складати кошториси й програми до 
житлового будівництва і механізації 
робот, постачати будівельні матеріяли, 
стандартизувати матеріяли й кон
струкції технічної ечсплоатації будин
ків і складати експлоатаційні кошто
риси, програми й инше.

Харків, дня 11-го квітня 1925 р.
Заст. Голови Ради 

Народніх Комісарів УСРР Булат.

Керуючий Справами Ради 

Народніх Комісарів УСРР Ф. Беїа.

і

строительством по вопросам наилуч
шего использования и целесообраз
ного израсходования средств, пред
назначенных для нужд рабочего 
жилищного строительства и т. п.;

в) контроль организаций, ведающих 
рабочим кооперативным строитель
ством, за правильностью применения 
ими постановления ЦИК и СНК СССР 
от 16 мая 1924 г. и издаваемых в 
развитие его постановлений и ин
струкций;

г) вхождение через Украинское 
Экономическое Совещание в соответ
ствующие законодательные органы по 
всем вопросам, связанным с меро
приятиями по рабочему жилиЩному 
строительству;

д) оказание рабочей кооперации 
содействия в организации строитель
ства путем выработки типов и планов 
наиболее дешевых, удобных и здоро
вых жилищ, составление смет и про
грамм по жилищному строительству 
и механизации работ, снабжение 
строительными материалами, стандар
тизация материалов и конструкций 
технической эксплоатации зданий и 
составление эксплоатационных смет, 
программ и проч.Харьков, 11 апреля 1925 г.

Зам. Председателя Совета

Народных Комиссаров Булат.

Управляющий Делами Совета

Народных Комиссаров Ф. Беїа.

Видання Народнього Комісаріяту Юстиції. Издание Народного Комиссариата Юстиции-
Звідомлення Укрголовліта 4309. Зам. 1002. Т. 25.000. Отношение Укрглавлита № 4309. Зак. 1002. Т. 25.000.

■ Літ.-друкарня Книгоспілки. Харків, Нетеченська наб., 14.
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